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 ملخَّص البحث
احلمةةةةد هلل رب العةةةةا ني، سالصةةةة ع سالسةةةة ع التامنةةةةاب األكمةةةة ب علةةةة  نبيِّ ةةةةا حممةةةةد، إمةةةةاِع األنبيةةةةاء 

سأمِن الس ع، سعل  رله ستةحبه ستا عيةه  سا رسلني، سخِع َمن سحند اعماعة، س اد األمنة إآ  رِّ األماب
 الذين فتحوا الدنيا   ور القررب سهدي ا س ع، ستا عيام  ئحساب إآ يوع الدين، س عد:

فةةئب أهةةم مةةا مييِّةةز األمةةة ا سةة مية مةةا حباهةةا اهلل تعةةاآ مةةن خصةةائص سحةةد ا سا ادهةةا، سعوامةةل 
ستَةةص لكانتاةةا إآ مصةةافِّ األمةةم الرا يةةة، رفعتاةةا سهنضةةتاا، تلةةك الةةيت ححظةةص هلةةا  ةةدرها سسجودهةةا، 

  عةد أب كةاب العةرب يف احلضةةيض، يت بن ةوب يف جاالةة الت لةف سالظلةةم سايضة ااد.  ةاهب اهلل تعةةاآ:

 رهب عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب:  َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ
علةةة  [، إي أب هةةةذ  الوحةةةدع مةةةا كانةةةص لتتحقةةةق عمليةةةان، سي لةةةثى ال ةةةور فعليةةةان، لةةةوي أهنةةةا  ُ يةةةص 111

معةةةامل ثا تةةةة مةةةن اخلةةةع سالعةةةدهب سالصةةةدق سالحضةةةيلة، سأ امةةةص تةةةرح هنضةةةتاا علةةة  أسةةةق راسةةة ة مةةةن 
مقوما  الب اء سال مةاء، س  نلةص يف سةلو  سسةعع ثلةة مةن الصةحوع، كةانوا الدعامةة الصةلبة فياةا، سالةركن 

مةا  ويةه الكلمةة األسا  هلا، لا اتصحوا  ه من إمياب ستضحية، فحققوا الر ةي سال بةا  سالتقةدع،  كةل 
مةةن معةةا  القةةيم السةةامية، سالحضةةائل الرالةةدع، سأنةةارسا العةةامل  ضةةياء ا سةة ع سنةةور القةةررب، فةةدَعوا إآ 
ايعتصةةةةةاع حببةةةةةل اهلل ا تةةةةةني، سالوحةةةةةدع سايئةةةةةت ف، سهنَةةةةةوا عةةةةةن اتبةةةةةا  مسةةةةةالك اللةةةةةي اب، سالتلةةةةةرذع 

ر اهلل تعةاآ سريةادع العةامل، س يةادع سالتلتص، سالحر ة سايخت ف، فكانوا إخوع متحةا ني، اسةتحقوا نصة
 رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ مركةةن البلةةرية حنةةو األمةةاب سالسةة ع.  ةةاهب اهلل تعةةاآ: 

 [. 113 رهب عمراب:  َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب
)وحدة الجماعة وأهمِّيَّتها فري راِقريِّ األمَّرة مرن من ه ا جا  فكرع هذا البح  لتت اسهب موضو : 

ا وضةو ، سسةبن اختيةار ، سالباعة    ة تحرعص إآ مقدمةة تبحة  يف أحمليةة، ضمن خمنظور قرآني(
عليه. يلياا التمايد، سيبح  يف  ديد محاهيم الوحدع ساعماعة ساألمة، سما يتصةل  ةا مةن تعةاريف، 
يعقبةةةه ا بحةةة  األسهب، سيبحةةة  يف مقومةةةا  الوحةةةدع، سخ ةةةوا   قيقاةةةا، ضةةةمن م لبةةةني اث ةةةني، مث 

يف مظةةةاهر سحةةةدع األمةةةة، سمعةةةامل   ةةةاء اعماعةةةة، ضةةةمن م لبةةةني اث ةةةني، يليةةةه ا بحةةة  ال ةةةا ، سيبحةةة 



يتها في رقي األمة من منظور قرآني                                                  د. عدنان الحموي العلبيوحدة الجماعة وأهم  

 

232 

ا بح  ال ال ، سيبحة  يف خصةائص األمةة ا سة مية، سعوامةل ر يِّاةا، سأسةباب تردِّياةا، ضةمن  
مةةةع ايلتةةةزاع    مقثحةةةة.م الةةةن ث ثةةةة، ل صةةةل إآ اخلا ةةةة لةةةا تتضةةةمن ه مةةةن نتةةةائج مسةةةتحادع، ستوتةةةيا

 هذا س اهلل التوفيق.لمي أتوين.  ضوا ت البح  الع

Abstract 

The most important characteristic of the Islamic nation that God endowed of unity and 

union characteristics, and factors of its renaissance, the ones that kept its existence, 

marked its status to the level of high-end Nations, after the Arabs were in the gutter, 

scrambling in the foolishness of backwardness, injustice and oppression.   :اهب تعاآ ُّ 

 رهب عمراب:  َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
111،] However, this unity would not have been realized in practice, and to see the light 

actually, without building on the fixed parameters of goodness, justice, honesty and 

virtue, and establishing renaissance on the firm foundations of the elements of 

construction and development, and was the behavior and the biography of a group of 

elite, who were the corner's base, and had faith and sacrifice, so they were able to show 

prosperity, stability and progress, in every sense of the word from the meanings of the 

noble values and virtues of an adult.  رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  اهب تعاآ:  

[113 رهب عمراب:  َّ ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب From there the 

idea for this research on the subject (The unity of the group and its importance to the 

advancement of the nation in the Quranic perspective), part of a plan branched out to 

the front looking at the importance of the subject, and the reason it was chosen. 

Followed by an introduction, looking to identify the unity and related definitions, 

followed by the first section, and looking at the elements of the unity, and steps to 

achieve it, within two demands, and then the second section, looking at aspects of the 

nation's unity, within two demands, followed by the third section, looking at the 

characteristics of the nation, and the causes of its death, and factors of its advancement, 

within three demands, to reach a conclusion and recommendations proposed. 
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 :المقدمة
مةن ا نصةاف أب يُ ظَةر إآ أي ملةرس  مةن خة هب نتائلةه س رجاتةه، سمةن  : أهمية الموضوع:سفياا 

سعه الظلةةةم أب حُيكةةةم عليةةةه مةةةن خةةة هب بسايةةةا ضةةةيقة حرجةةةة فيةةةه. ساحلةةةق أب ا سةةة ع  ةةةد تةةةا يف ملةةةر 
احلضاري تونان ملرِّفان يف رسالته، ذلك أنه دين اهلل اخلالد الةذي ارتضةا  اهلل سةبحانه للبلةرية.  ةاهب اهلل 

[، هةةةةةةةةذا الةةةةةةةةدين 3 ا ائةةةةةةةةدع:  َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ تعةةةةةةةةاآ: 
العظيم  أهدافه سمبادئه سخصائصه سم اله،  د أثبص عمليان ت حيته لكل بمةاب سمكةاب، فاةو ديةن 

[، ستعةةةدُّ الوحةةةدع 158 األعةةةراف:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  ةةةاهب تعةةةاآ:  عةةةا ي.
يف الرؤيةةةةة سالرسةةةةالة سالعقيةةةةدع سالكلمةةةةة ساعماعةةةةة مةةةةن أهةةةةم مقوماتةةةةه، سعلةةةة  رأ  أسلوِّياتةةةةه، سيف ُسةةةةلنم 
أجبديناتةةةه، ذلةةةك أهنةةةا ع ةةةواب كةةةل فةةة ح سجنةةةاح، سضةةةدها الحر ةةةة نةةةذير كةةةل فلةةةل سخةةةذيب. س ةةةد أثبةةةص 

ان سجةةْزران  سةةبنالتةةاريل علةة  ام الوحةةدع سالحر ةةة، فحةةني   تةةداد أبم تةةه أب الحةةت  ا سةة مي  ةةد لةةاد مةةدن
كانةةص القلةةوب متحةةدع علةة  كلمةةة سةةواء، كةةاب الحةةت  سالعةةزُّ سالتمكةةني، سحةةني دبن  األمةةة داُء األمةةم  
كانةةص احلالقةةة. سي لةةك أب الت بيةةه سالثكيةةةز علةة  أمةةر سحةةدع اعماعةةةة  ةةا  ضةةرسرع يف عصةةر تلةةةاد 

ة ا سةة مية،  ةةل العةامل  أسةةر ، تةةوترا  حةةادع، سجتاذ ةا  خ ةةرع، ي  ةةدن للةدين مةةن  يةةاب مو حةةه السةاح
 م اا، سُحكمه فياا، ستل يص أسبا ا، س ديد عللاا، سكلف رثارها، ستوتيف ع جاا.

احلةةدي  عةةن هةةذا ا وضةةو  يف هةةذا التو يةةص هةةو حةةدي  السةةاعة،  الباعررث علررى اختيررار الموضرروع:
للبح  فيه،  لي ن ستأتي ن، ست ويران س ذيران. ذلك أب الساحة العا ية تلاد تةراعا  ساحلاجة ماسة 

نحوذ تستغل ا س ع لعتقد  سفكر ، سلبا ه س ا اته، سأهدافه السامية، سملةاريعه احلضةارية، لتقضةي 
ني علةزسا عةن عليه من داخله، سعل  أيدي أ  ائه سأهله، س ئمكانيا م البلرية سال بيعية، فاألعداء حة

مواجاة ا دِّ ال بيعي ل سة ع يف أتةقا  الةدنيا، عةأسا إآ الةب ش  ةه  وسةائل اسةتعمارية حدي ةة، عةن 
 ريةةةق  ةةة ِّ الحر ةةةة ساخلصةةةومة  ةةةني أفةةةراد ، سإذكةةةاء رسح اخلةةة ف سالعةةةداء  ةةةني ف اتةةةه،  لةةة  الوسةةةائل 

 ة، س ةةةدا ُيسةةةونق إع ميةةةان ساآلليةةةا ، لتلةةةويه تعتةةةه، ستقبةةةي  تةةةورته، حةةة  أتةةةب  لةةةائعان علةةة  األلسةةة
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س ريضةةيان أب ا رهةةاب تةةة هةةذا الةةدين، سغةةدا ِحةةلُّ التكحةةع سالتقتيةةل سالتضةةليل ملةةرنعان، معلنةة ن  حتةةاسى 
جائرع، سحلج ساهية ليغدس محنران  انونيان،  ل أتب  ي ظر إآ ا س ع علة  أنةه ديةن التلةتص سالتمةزق 

، سفةةد  علةة  ا س ع،سلةةونهص تةةحاء تعتةةه، ممةةا كةةاب مةةن سالةةب ش سالظلةةم، سكلاةةا مسةةمنيا  ظا ةةة
الضةةرسري إما ةةة الل ةةاع عةةن احلقيقةةة، سالبحةة  يف أسةةباب سحةةدع األمةةة ساتحةةاق اعماعةةة، س يةةاب  ريةةق 
اخل ص من هذ  األبمة الوافدع عل  ا سة ع، سالةيت ي دخةل لةه  ةا، سهةو م اةا  ةراء،  ةل هةي تة يعة 

 [.71 ال ساء:  َّ  رن مم ام يل ىل ُّ : أعدائه ا ث صني  ه.  اهب تعاآ
 

 التمهيد: وفيه تحديد مفاهيم الوحدة والجماعة واألمَّة، وما يتصل بها من تعاريف ذات صلة.
ت لةق الوحةدع سيةراد  ةا عةدع التلزئةة  )الوَّحردَّة( اصرطالحا :. (1)اينحراد أوال : مفهوم )الوَّحدَّة( لغة:

 ق الواحةد سالحةرد  ةذا ا عةىن. س ةد ت لةق  ةئباء التعةدد ساينقساع، سكوب الليء ي ي قسم. سيك ر إ 
سالك ةةرع. سلةةرُّ األمةةة )الوحةةدا  ( للمبالغةةة، م سةةوب للوحةةدع، سهةةو ا حةةارق لللماعةةة، ا علةةن  دي ةةه، 
ا  حرد   حسه، ا رائةي  عملةه. سالوحةدع يف ال ظةاع السياسةي: ا ةاد دسلتةني أس أك ةر يف الرياسةة ساعةيش 

   .(2)ساي تصاد
مل يرد لح  )الوحدع( يف القررب الكرمي، إشا سرد  محةردا  عةدع لفظ )الوحدة( في القرآن الكريم: 

ترجةةةةةع إآ أتةةةةةل معةةةةةىن )الوحةةةةةدع(، لعةةةةةىن اي ةةةةةاد سالتوحةةةةةد، سعةةةةةدع التلزئةةةةةة سالتحر ةةةةةة؛ كالةةةةةدعوع إآ 
  ا قار ةةة.ايعتصةاع، سالتةةبلف، سالتةةبخي، سال صةةرع، سإ ةةا  األمةةر، ستوحيةةد الصةةف، سغعهةةا مةةن ا عةةا 

ع اللةيء عةن تحر ةة ق، يقةاهب: َ َةالتحرُّ  مأخوذ من ايجتما ، سهو ضدُّ ثانيا : مفهوم )الجماعة( لغة: 
أي جعلةةه  يعةةان  عةةدما كةةاب  :فةةاجتمع، س عةةص اللةةيء إذا ج ةةص  ةةه مةةن هاه ةةا سهاه ةةا، سأ ةةع أمةةر 
، س د تسةتعمل اعماعةة يف غةع متحر ان، ساعمع اسم عماعة ال ا ، ساعماعة ساعميع ساجملمع كاعمع

  .(3)حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا:  اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلر، س اعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ،ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

                                                           

 .15/166لساب العرب، ا ن م ظور:  (1)
 .662ا علم الوجيز: تححة: ، س 931الكليا ، الكحوي، تححة: ، س 5/179ألثع: ال ااية يف غرين احلدي  ساألثر، ا ن ا (2)
 .116، سا علم الوجيز: تححة: 15/166، سلساب العرب، ا ن م ظور: 111 تار الصحاح، الرابي: تححة:  (3)
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هةةي ال ائحةةة مةةن ال ةةا ، جيمعاةةا غةةرب أس را ةةت ساحةةد فةةأك ر؛ كالقرا ةةة أس  :)الجماعررة( اصررطالحا  
، قةةوع اجملتمعةنيعلة  اللحة  اعماعةة اع ق، فاي  ذا ا حاوع جزء مةن مكونةا  اجملتمةع، كمةا ي لةق 

 .حني أب محاوع األمة أسسع سأ ل، سخاتة يف ضوء ا  ظور ا س مي الذي يع ي ةا يف هةذا ا قةاعيف 
 ىب نب  مب  ُّ  س ةةةةد ذكةةةةر ا ةةةةن األثةةةةع يف حةةةةدي  ا ةةةةن عبةةةةا  رضةةةةي اهلل ع امةةةةا يف  ولةةةةه تعةةةةاآ:

ةةا : جمتمةةع أتةةل كةةل 13 احللةةرا :  َّيب ةةا ، سالقبائةةل: األف ةةاذ. ساُعمن [.  ةةاهب: اللةةعوب: اُعمن
أراد م لأ ال سن، سأتل ا ولد. س يل: أراد  ه الِحَرق ا  تلحة من ال ا  كةاألسبا  ساألسلةاب، ليء، 

 .(1)سم ه احلدي : )كاب يف جبل  امة ُ نا  غصبوا ا ارع(، أي  اعا  من  بائل ل  متحر ة
فيةه مةا يتصةل  قررب الكرمي، إشا ذكريف ال (اعماعةمل يرد لح  ) لفظ )الجماعة( في القرآن الكريم:

سم بمةةةةة اعماعةةةةةة،  ،علةةةةة  ايعتصةةةةاع احلةةةة ِّ  مةةةةن ةةةةا عىن اللغةةةةوي؛ أي: يف مقا لةةةةة التحةةةةةرق سالت ةةةةاب ، 
سنبةةةذ الحر ةةةة، سغعهةةةا مةةةن ا عةةةا   ،بسال اةةةي عةةةن ايخةةةت ف سالتحةةةزُّ سايجتمةةةا  علةةة  كلمةةةة سةةةواء، 

 ا قار ة.
غةةة إآ أحةةد جةةذرين لغةةويني حملةةا: )أعن(، يعةةود الةةتقاق لحةة  )األمنةةة( يف الل لغررة: (ةألمررا)ثالثررا : مفهرروم 

س)أَمةةَم(، سع امةةا تتحةةةر  أتةةوهب علةةةرع  ع احملةةا، سهةةةي: األتةةل سا ضةةةم ساجملمةةع، ساعماعةةةة مةةن ال ةةةا  
ساعةة ق مةةن احليةةواب، سالةةدين سال ِّْحلةةة سال ريقةةة، سال عمةةة ساحلالةةة ساللةةأب، سا رجةةع سكةةل مةةا ا تُةةدي  ةةه 

ةةةد، سالقريةةةن ساهلةةةنيِّ سالوسةةةت، سالقامةةةة سالصةةةورع، سائةةةُتمن  ةةةه س ُةةةدِّع يف األمةةةور، سالق صةةةد سالتةةةوخِّي سالتعمُّ
 .(2)ساحلني سالزماب، سالغحلة ساعاالة

أتةل األمنةة: الصة ف مةن ال ةا  ساعماعةة. ساألمنةة: كةل  اعةة جيمعاةم أمةر ديةن )األمَّة( اصرطالحا : 
ساللةوب، أع اختيةاران: كا عتقةد  ساحد، أس مكاب ساحد؛ سواء كاب ذلةك األمةر اعةامع تسة عان: كةاع ق

 .(3)ساألرب، س عاا أمم
: أر عةةة اسةةتعماي الكةةةرمي يف القةةررب  (األمَّررة)عمل لحةة  سةةةتُ الفررظ )األمَّررة( فررري القرررآن الكررريم: 

                                                           

 .1/269 ، سال ااية يف غرين احلدي  ساألثر، ا ن األثع:119محردا  ألحا  القررب، األتحاا : تححة:  (1)
 .23محاوع األمة يف القررب الكرمي ساحلدي  ال بوي، محيدي: تححة:  (2)
 .32، سمحردا  ألحا  القررب، األتحاا : تححة: 445تأسيل ملكل القررب، الدي وري: تححة:  (3)
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 ىث  نث مث زث رث يت ُّ : يف  ولةةةه تعةةةاآ اكمةة  ،ة مةةةن الةةةزمنَهةةيف: الحُ  (األمنةةةة)اسةةتعماهب  األول:

 .[45يوسف:   َّ جه ين ىن من خن حن جن ُّ : ، سنظع   وله تعاآ[8هود:   َّ يث
  يه ىه مه جه ُّ تعةاآ:  استعماهلا يف: اعماعة من ال نا ، سهو ايستعماهب الغالن، كقوله لثاني:ا

تعةاآ:  ، س ولةه[47يةونق:   َّ لكمك اك  يق  ُّ تعةاآ:  ، س ولةه[23القصص:   َّ حي جي
 . ك ع هاغع س ، [213 البقرع:  َّ رت يب ىب ُّ 

ْقتَةةيف:  ااسةتعماهل الثالررث:
ُ
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ تعةةاآ:  دى  ةةه، كقولةةهالرجةةل ا 

  [.121:ال حل  َّ ٍّ

 مم خم حم جم هل مل خل ُّ : تعةةةةاآ يف: اللةةةةريعة سال ريقةةةةة، كقولةةةةه (األمنةةةةة)اسةةةةتعماهب  الرابررررع:

 َّ هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّ تعةةةةةةةةةةةةةةةاآ:  ، س ولةةةةةةةةةةةةةةةه[22: الزخةةةةةةةةةةةةةةةرف  َّ حن جن

ف األمةةة ا سةة مية يف ضةةوء ديي  أب نعةةرِّ ميكةةن س . (1)، إآ غةةع ذلةةك مةةن اآليةةا [52: ا مثم ةةوب 
 ،ال ظةةةر عةةةن أي اعتبةةةار ضِّ غَةةة ِ  ،ال صةةةوص  أهنةةةا:  اعةةةا  مةةةن ال ةةةا  جتمعاةةةم عقيةةةدع ا سةةة عهةةةذ  

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ: سيلةةةاد هلةةةذا القةةةررب الكةةةرمي  قولةةةه تعةةةاآ

 مه جه ين ىن  من خن ُّ [، س ولةةةةةه تعةةةةةاآ: 111رهب عمةةةةةراب:   َّ ىييي مي خي

 .[92 األنبياء:  َّ يه ىه

علةة  الةةةرغم مةةةن سجةةود رسا ةةةت ك ةةةعع  ،إب الةةدسهب الغر يةةةة مل تسةةت ع أب ت  ةةةوي كلاةةةا  ةةص أمةةةة ساحةةةدع
سم لاةةا كةةذلك الةةدسهب األفريقيةةة، فئهنةةا علةة  مةةا  ي اةةا  ، ي اةةا، سمةةا بل ةةا نسةةمع مصةة ل  األمةةم األسرس يةةة

ل هةةةي أمةةةة  ةةة ،مصةةة ل  األمةةةم ا سةةة ميةن لةةةق مةةةن رسا ةةةت تسةةةم  األمةةةم األفريقيةةةة، يف حةةةني أن ةةةا ي 
إسةة مية ساحةةدع، علةة  الةةرغم ممةةا  ةةني أفرادهةةا مةةن اخةةت ف يف اللغةةة ساعةة ق ساألرب، سهةةذا يعةةين أب 
األمةةة ا سةة مية تتكةةوب مةةن عةةدع جمتمعةةا  يعتبةةارا  تحةةرب نحسةةاا، لكةةن التوافةةق  ةةني اجملتمعةةا  

 سهي ا س ع. ،علياساحدع  سبن اتحا ام عل  مرجعية  ،ا س مية ملحو 
ُ سجةةةةه تعرررراريف ذات صررررلة: رابعررررا :  سنت ةةةةاسهب أهةةةةم األلحةةةةا  ا قا لةةةةة سا قار ةةةةة  صةةةة ل  األمنةةةةة، سنُةبَةةةةةنيِّ

ايرتبةةةةةةةةةةةةاا، سنةةةةةةةةةةةةو  الع  ةةةةةةةةةةةةة سالصةةةةةةةةةةةةلة يف ا قارنةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةني مصةةةةةةةةةةةة ل  األمنةةةةةةةةةةةةة سهةةةةةةةةةةةةذ  التعةةةةةةةةةةةةاريف:
                                                           

 .2/173ضواء البياب يف إيضاح القررب  القررب، الل قي ي: أ (1)
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اعماعةةة اجملتمعةةة مةةن ال ةةا  ت تسةةن إآ نسةةن ساحةةد، سترجةةع إآ أتةةل أب أس جةةد  القبيلررة: هررا:أول
بل  عضاا عل   عض. س عاا  بائةل. سسرد  مةرع ساحةدع  صةيغة اعمةع يف القةررب يف  ولةه ساحد، سيق
[، سيةةةأيت القبيةةةل لعةةةىن الضةةةامن سالكحيةةةل.  ةةةاهب 13 احللةةةرا :  َّيب ىب نب  مب  ُّ تعةةةاآ: 
[. سيةةةةأيت لعةةةةىن اعيةةةةل، ساع ةةةةد ساألتبةةةةا .  ةةةةاهب 92: ا سةةةةراء  َّ ري ٰى ين ىن نن ُّ  تعةةةةاآ:
[، سي حةةةة  أب الع  ةةةةة  ةةةةني األمنةةةةة 27األعةةةةراف:   َّري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ تعةةةةاآ: 

 .(1)سالقبيلة ع  ة ترادف، سهي من ع  ا  ايئت ف

لغة: ا  زهب تقيم  ه، سهو مو ن ا نساب سحمله، سمكاب إ امة ا نساب سمقةرُّ ، ُسلِةَد  ةه الوطن: ثانيها: 
ب أرب كةةذا سكةةذا، أي: ا ةةذها أع مل يولةةد، س عةةه: أس ةةاب. سأس  َةةه: ا ةةذ  س  ةةان. يقةةاهب: أس ةةَن فةة 

هةةي ع  ةةة  ةةني فةةرد سدسلةةة، سرا  ةةة  ي امةةا يتمتةةع  المواطنررة:. ساتةة  حان: (2)حمةة ن سمسةةك ان يقةةيم فيةةه
ا وا ن جب سية الدسلة كما حيددها  انوب تلك الدسلة، سلا تتضم ه تلك الع  ة مةن ساجبةا  سحقةوق 

اسةةةية؛ م ةةةل حةةةق اينت ةةةاب، ستةةةويلِّ ا  اتةةةن يف تلةةةك الدسلةةةة، سهةةةي تسةةةبو علةةة  ا ةةةوا ن حقو ةةةان سي
العامةةة. سي حةة  أب الع  ةةة  ةةني األمنةةة سالةةو ن ع  ةةة تةةرادف،  ةةدف إآ انةةدماج سانتمةةاء ستحاعةةل، 

 .(3)لب اء جمتمع تاف لامل متعدد األ عاد
ه اعماعة من ال ا  جتمعام جامعة يقوموب هلا، ساعمع أ واع. س وع الل ص أ ار القوم: ثالثها: 

سأهله سعلعته. سالقوع كل من يقوع الرئيق  أمرهم، أس يقوموب  أمر . س د سرد مص ل  )القوع( يف 
القررب يف ث و سمثانني سث مثائة مرع، مقثنان  لح  )األمنة( يف ث ثة مواضع م اا، سجاء مضافان إآ 

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ُّ نيب من األنبياء، كقوله تعاآ: 

[، ليدهب عل  را  ة الو ن سغعها من 14 12: ق  َّ  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
 مع جع مظ حط مض ُّ الرسا ت ايجتماعية، كما جاء مضافان إآ ُمْلك فرعوب يف  وله تعاآ: 

[، ليدهب عل  الرعية اليت يرعاها، سيدير لمثسهنا. سي ح  أب 17 الدخاب:  َّ جف  مغ جغ
                                                           

، سالقامو  ا يت، الحعسبر ادي: 521، س تار الصحاح، الرابي: تححة: 419تححة: محردا  ألحا  القررب، األتحاا :  (1)
 .226، سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: تححة: 1351تححة: 

 .674، سا علم الوجيز: تححة: 15/239لساب العرب، ا ن م ظور:  (2)
 .19ا وا  ة سالو ن، الص يب: تححة:  (3)
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، سجااةةا األسهب هةةو اينتمةةاء سايئةةت ف، سسجااةةا ال ةةا  هةةو الع  ةةة  ةةني األمنةةة سالقةةوع ع  ةةة مزدسجةةة
 .  (1)ايستق هب سايخت ف

رربَّة:  اعماعةةة مةةن ال ةةا ، سأ لاةةا علةةرع. سأتةةلاا مةةن اسةةتدارع اللةةيء  اللةةيء رابعهررا: الِعصَّررابَّة والعاص 
د سإحا ته  ه، سالعصبة األ ارب من جاة األب، ألهنم يعصبونه سيتعصةن  ةم، أي حيي ةوب  ةه سيلةت

 ةةةم، س ةةةد سرد  يف القةةةررب الكةةةرمي  لحةةة  )عصةةةبة( يف أر عةةةة مواضةةةع، تةةةدهب يف جمموعاةةةا علةةة  معةةةىن 
اعماعةة. سي حة  أب الع  ةة  ةةني األمنةة سالقةوع ع  ةة مزدسجةةة، سجااةا األسهب هةو العمةوع ساللةةموهب، 

 .  (2)سسجااا ال ا  هو اخلصوص سالتميز، فبي اما عموع سخصوص، من ع  ا  التداخل سالتكامل
هةةو كةةل  اعةةة ك ةةعع مةةن ال ةةا  يرجعةةوب إآ أب ملةةاور  ةةأمر بائةةد؛ كعةةدناب، الشَّررع ب: خامسررها: 

سدسنه القبيلة؛ سهي ما انقسمص فياا أنساب اللنعن، كر يعةة سمضةر، مث العمةارع؛ سهةي مةا انقسةمص 
عبةد م ةاف  فياا أنساب القبيلة كقريش سك انة، مث الب ن؛ سهو ما انقسةمص فيةه أسةباب العمةارع كبةين

س ةةةين  ةةةزسع، مث الح ةةةذ؛ سهةةةو مةةةا انقسةةةمص فيةةةه أسةةةباب الةةةب ن كبةةةين هالةةةم س ةةةين أميةةةة. ممةةةا يعةةةين أب 
اللنْعن مي ةل أسسةع  اعةة  لةرية ير  اةا ر ةاا ال سةن. س ةد سرد يف القةررب الكةرمي مةرع ساحةدع  صةيغة 

األمنةةة [. سي حةة  أب الع  ةةة  ةةني 13 احللةةرا :  َّيب ىب نب  مب  ُّ  اعمةةع.  ةةاهب تعةةاآ: 
 .(3)ساللعن هي ع  ة ترادف، سهي من ع  ا  ايئت ف

سهةةو اعماعةةة فياةةا ِغلَةة ، أي هلةةا لةةوكة س ةةوع، تتحةةزنب علةة  األمةةر، أي تتعةةاسب الِحررز ب: سادسررها: 
عليةةه، سِحةةْزُب الرجةةل: اعماعةةة الةةيت تعي ةةه فيقةةوى أمةةر   ةةا، سهةةي ال ائحةةة جيمعاةةم ايجتةةا  إآ غةةرب 

، ساحةةد. س ةةد سرد هةةذا ا للحةة  يف القةةررب الكةةرمي يف علةةرين موضةةعان؛ مثانيةةة م اةةا  ةةا حرد، سساحةةد  ةةا  ىنن
سالبا ي  اعمع، سدهبن يف جمموعاا عل  اعماعة اليت جيمعاا أمر ما، سواء كاب اجتماعاا علة  احلةق،

                                                           

، 729، 713، سالكليا ، الكحوي: تححة: 12/228، سلساب العرب، ا ن م ظور: 557اح، الرابي: تححة:  تار الصح (1)
 .194سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: تححة: 

 .222، سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: تححة: 3/382، ستاج العرس : 211 تار الصحاح، الرابي: تححة:  (2)
، سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: 524، سالكليا ، الكحوي: تححة: 11/541اب العرب، ا ن م ظور: لس (3)

 .226تححة: 
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أس علةةة  البا ةةةل. سي حةةة  أب الع  ةةةة  ةةةني األمنةةةة ساحلةةةزب هةةةي ع  ةةةة تةةةرادف، سهةةةي مةةةن ع  ةةةا   
 .(1)ئت فاي

أتةةلاا مةةن ال نةةْوف، سهةةو دسراب اللةةيء علةة  اللةةيء، سهةةي كةةل  اعةةة ميكةةن أب الطائفررة: سررابعها: 
ت يف  ليء س فُّ  ه، سأ لاا ث ثة، ساختلف يف حدِّها األ ص ، سال ائحة من ال ةا   اعةة مة ام، 

 خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّسمةن اللةيء الق عةة م ةه، سم ةه  ولةه تعةاآ: 

[، س ةةةد سرد   اسةةةتعماهلا علةةة  احلقيقةةةة ي علةةة  122 التو ةةةة:  َّ مل خل حل جل مك لك
اجملاب يف أر عة سعلرين موضعان؛ علرسب م اا  صيغة ا فراد، سأر عة  الت  يةة. سي حة  أب الع  ةة  ةني 
األمنة سال ائحة هي ع  ة مزدسجة، سجااا األسهب هو اينتمةاء سالعمةوع، سسجااةا ال ةا  هةو اخلصةوص 

 .(2)، فبي اما عموع سخصوص، سهي من ع  ا  التداخل سالتكاملسالتميُّز
عةدد كبةع مةن األفةراد ا سةتقرين، جتمعاةم رسا ةت اجتماعيةة سمصةاف ملةثكة، هةو  :لمجتمرعثامنها: ا

ن غةةع  مةةن عةةسلةةيق يبعةةد تعريةةف اجملتمةةع ا سةةلم  سسةةل ة ترعاهةةا. ،تصةةحباا أنظمةةة تضةةبت السةةلو 
مةةةةن هةةةةذا ميكةةةةن تعريةةةةف اجملتمةةةةع  يٍ سعلةةةة  هةةةةدْ . ئص سمواتةةةةحا إي لةةةةا فيةةةةه مةةةةن خصةةةةا ،اجملتمعةةةةا 

يف أرضةةام مسةةتقرسب، جتمعاةةم را  ةةة ا سةة ع، ستةةدار أمةةورهم يف  ،ا سةة مي  أنةةه: خ ئةةق مسةةلموب
سي حة  أب الع  ةة  ةني . (3)ضوء تلريعا  إس مية سأحكاع، سيرع  لمثسهنم سيع أمر م ام سحكةاع

   من ع  ا  ايئت ف.األمنة ساجملتمع ع  ة ترادف، سهي 
المبحرررث األول: ويبحرررث فررري مقومرررات الوحررردة، وخطررروات تحقيقهرررا، وفيررره المطلبررران االثنررران 

 اآلتيان:
مةةةن ا سةةةلنما  أب لكةةةل هيكةةةِل  ُ يةةةاٍب  واعةةةَد المطلرررب األول: مقومرررات وحررردة األمرررة اإلسرررالمية. 

، سأساسةةه متي ةةان،  قةةدر مةةا سأركانةةان يعتمةةد علياةةا، سيسةةتمد  وتةةه م اةةا، س قةةدر مةةا تكةةوب  واعةةد  تةةلبة

                                                           

 .218، سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: تححة: 1/139التو يف عل  ماما  التعاريف، ا  اسي:  (1)
 .219سمحاوع األمة يف القررب ساحلدي ، احلميدي: تححة:  ،329محردا  ألحا  القررب، األتحاا : تححة:  (2)
 .14، ساجملتمع ساألسرع يف ا س ع، اعوايب: تححة: 17اجملتمع ا س مي، ا صري: تححة:  (3)
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يكوب الب ياب مرتوتان، ليزيد مةن نحعةه سع ائةه، سسحةدع األمةة ا سة مية إشةا تسةتمد  و ةا ستة  تاا 
 من جمموعة عوامل سمقوما ، ميكن حصرها س  ُّلاا يف األمور اخلمسة اآلتية:

ز ألةةةةواهنم، ستباعةةةةد فال ةةةةا   يعةةةان علةةةة  اخةةةةت ف أج اسةةةةام، س ةةةةاي أوال : وحرررردة األصررررل اإلنسرررراني:
ةةر القةةررب  ةةذ  احلقيقةةة  ديةةارهم، إشةةا يرجعةةوب إآ أتةةل ساحةةد، فةةأ وهم ردع، سأماةةم حةةواء، سل ا ةةا ذكن
س ين اةةا هلةةم، ليضةةعوها يف اعتبةةارهم، سيكونةةوا كاعسةةد الواحةةد يلةةدُّ  عضةةه  عضةةان، متةةبخني متحةةا ِّني. 

 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  اهب تعةاآ: 

 ىف يث ىث نث مث زث ُّ [. س ةةةةةةةةةةاهب أيضةةةةةةةةةةان: 1 ال سةةةةةةةةةةاء:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي

[، سلعةةل هةةذا ايحنةةدار مةةن أتةةل ساحةةد، 98 األنعةةاع:  َّ يك ىك مك لك اك  ىقيق يف
سالتحةةةةرق إآ لةةةةعوب س بائةةةةل مةةةةدعاع إآ التةةةةبلف سالتعةةةةارف سالتعةةةةاسب  ةةةةني  ةةةةين البلةةةةر، لب ةةةةاء األرب 

  العةةداسع ساللةةر، سةةيما س ةةد افتتحةةص اآليةةة  ةةاألمر سعمار ةةا، ي للتظةةامل سالتبةةاغض سايخةةت ف، س ةة
 تقوى اهلل، ستكرر ذا  األمر يف سس اا لتأكيد مضةموهنا، يف سجةوب لةكر نعمتةه، سالقيةاع حبقةه يف 

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ التةةةةةةزاع أمةةةةةةر . فقةةةةةةاهب تعةةةةةةاآ: 

يف إعةةة ب مبةةةدأ  [، سإذا كةةةاب اخل ةةةاب عامةةةان لكافةةةة ال ةةةا 13 احللةةةرا :  َّ ىث نث  مث زث يترث
ا سةةاساع العامةةة  يةة ام، فا سةةلموب أجةةدر  اتِّباعةةه، ساين ةة ق يف   ةةاء سحةةدع أمةةتام مةةن خةة هب هديةةه 

 ستوجياه. 

العقيدع أتل من أتوهب سحدع ا سةلمني، مةأخوذع مةن الَعْقةد، سهةو اعمةع  ةني  ثانيا : وحدة العقيدة:
ء، سيف ا عةةا  كعقةةد البيةةع سال كةةاح، فكأنةةه أ ةةراف اللةةيء، سيسةةتعمل يف ا اديةةا  كعقةةد احلبةةل سالب ةةا

ر ٌت  ني األجزاء، فيقاهب: عا دته ستعا دنا، سعقةد  ميي ةه. سا نسةاب  ح رتةه سغريزتةه يتلةه ل عتقةاد، 
سمامةةا حةةاسهب التاةةرب مةةن هةةذا الوا ةةع فئنةةه ي يسةةت يع اينسةة خ ع ةةه. ساألتةةل يف ايعتقةةاد أب حييةةا 

رف ع اةةا  توجيةةه ا ةةر ِّني مةةن أ ةةوين ضةةالننْي، أس  ي ةةة م حرفةةة، سي لةةأ علةة  أتةةوهب الح ةةرع، إي أب ي حةة
مةا مةن مولةود إي يولةد علة  الح ةرع، فةأ وا  ): ،  ةاهب:  ةاهب سةوهب اهلل هريةرع  أيب مصدا ان حلدي 

مث  (وب فياةةا مةةن جةةدعاءسُّةةانه، كمةةا ت ةةتج البايمةةة  يمةةة  عةةاء، هةةل  ُِ َسةةرانه، أس ميلِّ دانةةه، سي صِّةةياوِّ 
جض خصمص  حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ُّ  :هريةةةةةةةرع  يقةةةةةةةوهب أ ةةةةةةةو
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. ساينتمةةةاء لعقيةةةدع تةةةحيحة ف ةةةرٌع سةةةوية فيالكةةةائن البلةةةري، ذلةةةك أب (1)[31الةةةرسع:   َّ خض حض 
 مي خي حي ُّ ا نساب  د أخذ عل  نحسه العاد  ئ رار   ر و ية اهلل، سلاد  عبوديته له يف  ولةه تعةاآ: 

 يب ىب نب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 َّ مك  لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت

[. سعقيدع ا سلمني ساحدع، مامةا اختلحةص أ  ةارهم، ستعةدد  أج اسةام، 173 172 األعراف: 
ستباي ص لغا م. فالعقيدع جتمعام ستوحدهم عل  مضموهنا من ا مياب  ةاهلل سمسةتلزماته، ستعةدُّ سحةدع 

ة لوحةةدع األمةةة، سإذا كانةةص أ ةةونُع ردع أ ةةونعن ماديةةة جتمةةع  ةةني أفةةراد  ةةين العقيةةدع مةةن أهةةم الركةةائز األساسةةي
البلةةةر  أ يةةةافام ا  تلحةةةة، فةةةئب العقيةةةدع ا سةةة مية أ ةةةونٌع رسحيةةةة ترجةةةع إلياةةةا فةةةرس  ا ةةةمثم ني. سرا  ةةةة 
العقيةةةدع أعلةةة  سأغلةةة  سأ ةةةوى مةةةن را  ةةةة الةةةدع سال سةةةن ساعةةةوار سالةةةو ن. سالقةةةررب الكةةةرمي مل يسةةةتعمل 

العقيةدع، لك ةه ت ةاسهب موضةوعاا سهةو ا ميةةاب  ةاهلل تعةاآ ساآلخةرع سال بةوع سالةوحي، مةع الثكيةةز  مصة ل 
 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّ سالتأتةةيل حلقائقاةةا سمضةةموهنا.  ةةاهب تعةةةاآ: 

 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت
 [.136 ال ساء:  َّيل

 مصةةةدر التلةةةريع، سدسةةةتور ا سةةةلمني يف ي لةةةك أب القةةةررب الكةةةرمي ثالثرررا : وحررردة مصررردر التشرررريع:
 حص  مس خس ُّ إتةةة حام، ست ظةةةيم حيةةةا م، سعةةة ج نحوسةةةام، ستقةةةومي اعوجةةةاجام.  ةةةاهب اهلل تعةةةاآ: 

 جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

  ٰى ٰر ُّ [، س اهب تعاآ أيضةان: 175 174 ال ساء:  َّ جل مك لك خك حك
 نب زبمب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

 ا ائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع:  َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف
، س ةةةا كةةةاب(2)، أس ا سةةة ع، أس القةةةررب الكةةةرمي[، سال ةةةور ه ةةةا كمةةةا ذكةةةر ا حسةةةرسب: ال ةةةيب 16 15

                                                           

تحي  الب اري: كتاب اع ائز،  اب إذا أسلم الصيب فما ، هل ُيصلن  عليه، سهل يعرب عل  الصيب ا س ع، ر م احلدي :  (1)
 .2658، ستحي  مسلم: كتاب القدر،  اب معىن كل مولود يولد عل  الح رع، سحكم مو  أ حاهب الكحار، ر م احلدي : 1358

 .2/34، سفت  القدير، اللوكا : 11/194، سالتحسع الكبع سمحاتي  الغين، الرابي: 2/32معامل الت زيل، البغوي:  (2)
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 خص حص  مس خس ُّ الع ف  د يرد للتحسع، فئشا  صةد  ةه توافةق اآليةة سمةا  عةدها يف  ولةه تعةاآ:  

رابعا : وحدة العبادات، وِحكَِّم مشروعيتها [. 174 ال ساء:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص
ساألتةةل أب تةةمثدى العبةةادا  امت ةةاين هلل تعةةاآ، ستعبةةعان عةةن أداء حقةةه تعةةاآ، سلةةكر نعمتةةه.  الهادفررة:

سللعبةةادا  مثارهةةا ال يبةةة، س لةةرسعيتاا ِحَكماةةا اهلادفةةة، س ةةد تغيةةن عةةن أذهةةاب الةةبعض، لكةةن ي مي ةةع 
 زداد ا مثمن إ باين علياا، سيستلعر فضلاا. من البح  ع اا، ستلمُِّساا لي

: رأ  العبةةةادا ، سهةةةي تةةةلة  ةةةني العبةةةد سر ِّةةةه، سهةةةي م اةةةرع للعبةةةد، مرضةةةاع للةةةرب، مةةةدعاع فالصرررالة
لت اع الرسح ستزكية ال حق، سهي خع ما يستعني  ةه ا سةلم علة  امت ةاهب األمةر ساجت ةاب ال اةي.  ةاهب 

 َّ  مج حج مث متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّ تعةةةةةةاآ: 

[، سنلحةةةة  مظةةةةاهر الوحةةةةدع تتللةةةة  يف تةةةة ع اعماعةةةةة، سانتظةةةةاع ا صةةةةلني خلةةةةف إمةةةةاع 114 هةةةةود: 
ساحد، سانتظاع توجاام لرب ساحد، ساجتاهام لبيص ساحد، ست سع كتةاب ساحةد، سهةذا اينتظةاع يزيةل  

عةةدان مةةن كةل الحةةوارق سال بقةةا ، لةذا ضةةعنف أجةةر تةة ع اعماعةة  ضةةعان سعلةةرين مةةرع، ح نةان علياةةا، س ُ 
اينحراد، سانس خان من العزلة، كما سع  أب خيص ص مةن هةذ  العبةادع تة ع اعمعةة كلقةاء أسةبوعي، 
سخصناا  اهتماع يف الدعوع سالسعي للحضةور، س قيةق ذكةر اهلل فياةا، إآ جانةن ا ةمث ر السة وي سهةو 

ال سةاء حة  ذسا  العةذر  العيد يلتقي ا سلموب فيه يف مكاب ساحد يف اخل ء يتقدع الرجاهب، سيلتحةق
يعتةةةزلن الصةةة ع، لكةةة ان يلةةةادب اخلةةةع سدعةةةوع ا سةةةلمني، ستتكةةةرر تةةة ع العيةةةد مةةةرتني عقةةةن انتاةةةاء 

 لععتني سفرَضنْي؛ حملا: الصوع ساحلج.

    ف مرتةةه تعةةوِّد الصةةائم علةة   قةةق التقةةوى ساخللةةية مةةن اهلل يف السةةر سالعلةةن،  ةةاهب تعةةاآ: أمررا الصرروم:
 البقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرع:  َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّ 

[، أمةةةا مظةةةاهر الوحةةةدع فيةةةه فتتم ةةةل يف توحيةةةد ثبةةةو  هةةة هب الصةةةوع،  رؤيتةةةه مةةةن عةةةدهب ساحةةةد، 183
سالةةةةدخوهب يف ا تةةةةداء العبةةةةادع، سانتظةةةةاع أحكاماةةةةا الحقايةةةةة، سا مسةةةةا  عةةةةن ا ح ةةةةرا ، مث ا ف ةةةةار يف 

 هب، مةةع مةةا تةةريبِّ هةةذ  اللةةععع يف تو يةةص ساحةةد، سيف أيةةاع ثا تةةة، ساخلةةرسج مةةن العبةةادع  رؤيةةة مماثلةةة للاةة
نحةةةةةو  الصةةةةةائمني مةةةةةن استلةةةةةعار أحةةةةةواهب اعةةةةةائعني، فيكملةةةةةوب تةةةةةومام لُعفةةةةةع إآ السةةةةةماء مقبةةةةةوين،
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سا عةةن رمةةز الوحةةدع يف هةةذ  اللةةععع   مسةةارعني ألداء تةةد ة الح ةةر  بيةةل اخلةةرسج لصةة ع العيةةد، ليعةةحِّ
 ا باركة.

الت ار مةن الب ةل ساللة ، سعلة  مالةه  الحكةة سال مةاء، سعلة  ف مر ةا تعةود علة  ا زكِّةي  ة وأما الزكاة:
 ييجئ ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ الحقةةةع  ةةةاخلع سالع ةةةاء.  ةةةاهب تعةةةاآ: 

 َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ
[، سي لةةةك أب الع  ةةةة 276 البقةةةرع:  َّمث زث ُّ [، س ةةةاهب أيضةةةان: 114 113 التو ةةةة: 

الحقةةةع جتعةةةل م امةةةا جسةةةدان ساحةةةدان، يستلةةةعر األمل ساللةةةكوى يف سةةةائر كيانةةةه، اللةةةرعية  ةةةني الغةةةين س 
سيعيش الحرحة سالسةعادع، يف عامةة أفةراد ، سيتبةادهب اهلةمن سالسةرسر معةان، سهةذا مةا يزيةد يف سحةدع األمةة، 
س اسةةةةةك نسةةةةةيلاا، سا ةةةةةاد ملةةةةةاعرها، سالت ةةةةةاع  لاةةةةةا، ستةةةةةأليف  لةةةةةوب أفرادهةةةةةا علةةةةة  اخلةةةةةع سا بةةةةةة 

 .سا حساب
فصةةورع سحةةدع األمةةة ظةاهرع فيةةه للعيةةاب، فاةةو مةةمث ر سةة وي يَِحةةُد إليةةه ا سةةت يع القةةادر مةةن  وأمررا الحررج:

أ  اء األمة، يلتقي فيه مع سائر إخوانه احللاج عل  اخت ف ألسة تام سألةواهنم، ت تحةي عة ام مظةاهر 
 لبةةةا  ساحةةةد، سيف التلةةةرذع سالتحةةةرق، ست مةةةو فةةةيام أساتةةةر ا بةةةة ساأللحةةةة، يقحةةةوب علةةة  تةةةعيد ساحةةةد، 

مظار ساحد، يذكِّرهم  اآلخرع، سي  ر وب يف دسرع م تظمة ل اسةكاا، سيلبُّةوب  لسةاب ساحةد، سيةمثدسب 
ا  اسةةك يف أمةةاكن ساحةةدع، سبمةةن ساحةةد، سحيققةةوب سحةةدع العبةةادع، سسحدانيةةة ا عبةةود، سسحةةدع العبةةاد، 

، ملتةزمني هدفةه الث ةوي.  ةاهب تعةاآ: سيتلرندسب من مظاهر الدنيا ليحققوا مثرع احلج يف مغحرع الذنوب
  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّ 

 [.197 البقرع:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

متمِّمةةة  ا تتبةةع ألتةةوهب األخةة ق، سالةةيت كانةةص  ع ةةة ال ةةيب  خامسررا : وحرردة المبررادال واألخررالق:
 مية، ستقةةوِّي مةةن ا ادهةةا. سلعل ةةا يف ُعلالةةة  كارماةةا، ي حةة  أهنةةا إشةةا تعةةني علةة  سحةةدع األمةةة ا سةة

نقةةف علةة  أهةةم هةةذ  ا بةةاد  سالقةةيم األخ  يةةة؛ ف لةةد يف إتةة ح ذا  البةةني مةةدخ ن رحبةةان لوحةةدع 
أ  ةةاء األمةةة، حيةة  أمةةر  ا تةة ح، سرأب الصةةد ، سملِّ اللةةمل، س ْةةع ا تحةةر ني، علةة  مسةةتوى األسةةرع 

 ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّ الصةغعع يف  ةوهب اهلل تعةاآ: 
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 يل ىل مل خل ُّ [، س وله سةبحانه: 35 ال ساء:  َّ  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث

 حيخي جي  يه مهىه جه ىنين من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
[، سيف حمةةيت األسةةرع الكبةةعع، حةةني 128 ال سةةاء:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 حم جم يل ىل مل ُّ يةةةدخل اللةةةي اب  يةةة ام فيحسةةةد علةةةيام ُسدنهةةةم سأُخةةةون م، ف لةةةد يف  ولةةةه تعةةةاآ: 
 ىي مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم

[ مةة ذان رم ةةةان للوحةةةدع، حةةةني يلةةيع ا تةةة ح  ةةةني أفةةةراد األمةةةة، 114 ال سةةةاء:  َّ ٰر ٰذ يي
سالصةةةةةل  العةةةةةاع يف الةةةةةدماء ساألمةةةةةواهب ساألعةةةةةراب، رفعةةةةةان للظلةةةةةم، سدفعةةةةةان لل صةةةةةومة.  ةةةةةاهب اهلل تعةةةةةاآ: 

لقةررب الكةرمي  ةد حةضن علة  التحةابِّ [. كةذلك جنةد ا1 األنحاهب:  َّ من خن حن  جن يم ُّ
سالتةةةزاسر، ستةةةلة األرحةةةاع، سا حسةةةاب إآ اآلخةةةر، سال صةةةيحة لةةةه، ساللةةةحقة عليةةةه، سالةةةذسد ع ةةةه، سكلاةةةا 
ُ ا  األخ ق الحاضلة اليت يت لع ا س ع من خ هلا إآ اجملتمةع ا  ةايل يف الوحةدع ساأللحةة سالةثا ت. 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ  ةةةةةاهب تعةةةةةاآ: 

[، س ةةاهب 21 19 الرعةةد:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 نن من  زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّ أيضةةةةةةةةةةان: 

 .(1)[71 التو ة:  َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين ىن

ي  ةةدن  جنةةاب أي هةةةدف،  المطلررب الثرراني: الخطرروات العمليرررة لتحقيررق وحرردة األمرررة اإلسررالمية.
مامةةة، مةةن  ديةةد خ ةةوا  سمراحةةل جتتابهةةا خب ةة ن متأنيةةة ثا تةةة، ستتعةةدى مراحلاةةا  رسينةةة سجنةةاح أي 

سحةةذق سمسةةمثسلية، سةةةعيان لتحقيةةق اهلةةةدف. سلتحقيةةق سحةةدع األمةةةة ا سةة مية خ ةةةوا  عمليةةة، سهةةةي 
 عديدع، أحملاا: 

ىن ستةحاته العة ، مةن ا ميةاب  ةاهلل تعةاآ ستوحيةد ، سمعرفةة أتائةه احلسة إحياء المعاني الربانية؛ أوال :
سا مياب  رسالته ساعزاء األخرسي،  اعتبارهةا أهةداف احليةاع العليةا، سغايةا  الوجةود ا نسةا . سالعمةل 
علةةةةة  دعماةةةةةا ست بيتاةةةةةا سمحايتاةةةةةا، سحمار ةةةةةة نزعةةةةةا  ا حلةةةةةاد ساللةةةةةك ساللةةةةةر   كةةةةةل تةةةةةور  سألوانةةةةةه.

                                                           

 .112محزع سالساي : تححة: معامل الوحدع يف  ريق األمة ا س مية،  (1)
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ال قةةة  ةةه، سالتوكةةل عليةةه، سغةةر  سا خةة ص لةةه، س  تربيررة األمررة علررى معرراني تقرروى اهلل تعررالى، ثانيررا :
 ا حسا  الدائم  ر ا ة اهلل عل  كل أعماهب ا نساب، سا  عه عل  سر  سجنوا .

، سالةةيت توارثتاةةا األمةةة كةةا ران عةةن كةةا ر، ماتديةةة  كتةةاب ر ةةا ثالثررا : تثبيررت القرريم األخالقيررة األصرريلة
علياةةةا مةةةن رساسةةةن عصةةةةور الةةةذي  عةةة  ليةةةتمِّم مكةةةارع األخةةة ق، سيزيةةةل مةةةا تةةةراكم  سسةةة ة نبياةةةا 

 الت لف، سما دخل علياا من تقليد األمم األخرى،  دميان سحدي ان.
،  وتةةحه عقيةةدع سلةةريعة سحضةةارع سنظةةاع حيةةاع، أسد  اهلل فيةةه الكمةةاهب االعتررزاز برردين اإلسررالم رابعررا :

زامحةه سالوضوح ساللموهب سالتوابب سالعمق، سغر  هذا ايعتزاب يف ضمائر الكبار سالصغار، حبية  ي ي
نظاع أس مذهن رخر للحياع، أس س ن أس  ومية أس نعرع من ال عرا ، فةدين ا سةلم أغلة  مةا يعتةز  ةه، 

 سحيرص عليه، سيف سبيله يضحي  الغايل سال حيق.
سخباتةةة أركانةةه العمليةةة األر عةةة الكةةحى، ستر يةةة األجيةةاهب  خامسررا : المحافظررة علررى شررعائر اإلسررالم،

أهنةةا غايةةة يف نحسةةاا، لك اةةا تعةةدُّ مةةن أعظةةم الوسةةائل الث ويةةة لتكةةوين علةة  احثاماةةا ستو عهةةا، فمةةع 
 األنحق ا مثم ة ساألخ ق الحاضلة.
س قيةةةق رسةةةالته، كةةةي يعةةةود لسةةةالف عاةةةد  مركةةةز هدايةةةة سإتةةة ح،  سادسرررا : إحيررراء دور المسرررجد،

س ر انةةان للتلةةاسر، جامعةةان للعبةةادع، سم ةةارع للتعلةةيم، سمدرسةةة لل قافةةة، سمعاةةدان للث يةةة، سنةةدسع للتعةةاسب، 
 سداران للحكم، سم حان للحق سالقضاء.

الدخيلةةةة علةةة  الةةةدين علةةة  مةةةر العصةةةور، سةةةواء مةةةا كةةةاب م اةةةا يف مقاومرررة البررردع واألباطيرررل  سرررابعا :
العقائةةد، أع العبةةادا ، أع التقاليةةد، سالرجةةو   ا سةة ع إآ سضةةوحه س سةةا ته ستةةحائه، ممةةا كةةاب عليةةه 

   ثة األسآ.حاهب سلف األمة يف القرسب ال
سسضةةةع اخل ةةةت  ةةةو األميةةةة، س ةةةوهب التعلةةةيم كافةةةة اجملةةةاي  ال ظريةةةة سالعلميةةةة  ثامنرررا : إلزاميرررة التعلررريم،

ساألد يةةة سالدي يةةة سالدنيويةةة سالتلريبيةةة سالت بيقيةةة، ستةةدريق ا سةة ع كمةةادع أساسةةية يف  يةةع ا راحةةل، 
مةةل علةة  سحةةدع ا سةةلمني، سإعةةادع ال ظةةةر يف ستوجيةةه الع ايةةة يف دراسةةته إآ ا بةةاد  ساألتةةوهب الةةيت تع

م اهج التعليم، ستوجيه ع اية خاتة إآ العلوع ا نسةانية )التةاريل، سالحلسةحة، سالث يةة، سعلةم الة حق، 
سايجتمةةةةةةةةةةةةا ، ساي تصةةةةةةةةةةةةةاد(،  ةةةةةةةةةةةةةا حيويةةةةةةةةةةةةةه  عضةةةةةةةةةةةةةاا أحيانةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةن أفكةةةةةةةةةةةةةار م اسئةةةةةةةةةةةةةة ل سةةةةةةةةةةةةة ع.
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ويةةةة ساينتمةةةاء، غةةةع مةةةزدسج الةةةرسح سمسةةةتقل اهل وضرررع خطرررة لنظرررام ثقرررافي إسرررالمي موحرررد تاسرررعا :
سا صةةدر، حبيةة  ي لةة  عقليةةة ساحةةدع مميةةزع  ةةالحكر سا ةة اج، لكةةل أ  ةةاء األمةةة ا سةة مية، سالةةيت   ةةل 

 العقلية ا س مية ا عتدلة.
يف  يع   د ا سلمني، حبي  ي تقا لاةا لةريعة، فة  لةريعة  عاشرا : أن تكون شريعة اهلل هي العليا

 اا.معاا، سي فو 
 ةدي إآ احلةةق، ستعةدهب  ةةه  ةني ال ةةا   يعةان علةة   حرادي عشررر: تربيرة األمررة علررى أنهرا أمررة واحرردة

[ 181: األعةةراف  َّ ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّ اخةةت ف ألةةواهنم سأج اسةةام،  ةةاهب تعةةاآ: 
هةذ  األمةة الوسةت الةيت جعةةل اهلل هلةا مقةاع اخلعيةة علة  سةةائر األمةم حبقاةا سلةرس اا، سهةي إب  امةةص 

 ذ  اخل وا  العملية كتن اهلل هلا اخللود.فياا ه

لقةةد  قيةةص األمةةة ا سةة مية رغةةم ا ةةن ساألبمةةا  حافظةةة لكتةةاب ر ةةا، حمحوظةةة  ع ايةةة اهلل، فاةةي مةةن 
أكح ريا  اهلل  عد كتا ه العزيز، سلو أب أمةة أخةرى تعرضةص  ةا تعرضةص لةه األمةة ا سة مية مةن كيةد 

اليةوع سإب كانةص تبةدس محككةة ضةعيحة، لك اةا  مةل يف ذا ةا س  ةش  ةا كةاب هلةا اليةوع سجةود. ساألمةة 
عوامةةل اي تعةةاو، سهةةي يف ا تعاثاةةا ا ةةأموهب ي  تةةاج إآ س ةةص  ويةةل، س ةةد أدر   عةةض ا ستلةةر ني 

 ذلك فقاله سحذنر م ه.
المبحث الثاني: ويبحث في مظاهر وحدة األمرة، ومعرالم بنراء الجماعرة، وفيره المطلبران االثنران 

 اآلتيان:
لوحةةدع األمةةة ا سةة مية عوامةةل متحةةدع، س واسةةم  المطلررب األول: مظرراهر وحرردة األمررة اإلسررالمية.

ملثكة، سهي للموعاا تلكل الصورع ا  الية، سالدعم األسا ، لوحدع األمة س و ا، سهةذ  ا ظةاهر 
 عديدع سمت وعة، نلقي الضوء عل  ث ثة من أحملاا، سهي:

 سا ةةةع اعاهليةةةة  بةةةل ا سةةة ع يلحةةة  أب أسةةةباب اخلصةةةاع  يةةة ام  ةةةد ال ةةةاظر يف أوال : وحررردة االنتمررراء:
اجتمعةةةص علةةة  سجةةةود  اسةةةم ملةةةث   يةةة ام مةةةن اخةةةت ف يف ا عتقةةةد، سخةةة ف يف الرؤيةةةة ساهلةةةدف، 
سلقاق يف ا قاتد، سعدع ايلتقاء عل  مصاف جتمعام إي را ت ا صةلحة الل صةية، فكةانوا سث يةني 

ب  عةض، فلةاء ا سةة ع  عقيدتةه الصةةحيحة الواضةحة، سرسةةالته سملةركني سكحةاران يضةةرب  عضةام ر ةةا
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ال ةةعع اهلادفةةة، فلعةةل مةةن العةةرب خةةع أمةةة ي لعةةرس تام، أس  ةةوميتام، أس  بليةةتام، إشةةا اسةةتحقوا رتبةةة 
اخلعية  مياهنم  اهلل تعةاآ ستوحيةد ، سالت ةاع كلمةتام علة  حلَُْمةة اعتقةاد  حكةر حضةاري رلةيد، سُسةَداع 

 ىن من ُّ موحدع، جعلص فيام اخلعية ساألفضلية  تمسكام  ذا الةدين.  ةاهب تعةاآ: إخ ص لراية 

[، هةةةةةةةةذا 111 رهب عمةةةةةةةةراب:  َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين
التكوين الذي  عام  عد لتا  سفر ة، سسحندهم  عد  زق سضيا ، إشا تاغام تياغة ر انيةة  ائمةة 

ة التوحيةةد، فكةةانوا سةةادع الةةدنيا،  عةةد أب  علةة  أسةةا  الةةدين سالعقيةةدع الصةةحيحة، سضةةمنام  ةةص رايةة
كانةةص العصةةبية سالع صةةرية تعيةة  فسةةادان  ةةم، سالقبليةةة سالح ويةةة  ةةدع كةةل القةةيم فةةيام، لتلعةةل مةة ام 
أ وامةةةةان لةةةة  ي تصةةةةر الظلةةةةم سايسةةةةتبداد فةةةةيام، )إب ا سةةةة ع ي يلغةةةةي اينتمةةةةاءا  لألس ةةةةاب سالقبائةةةةل 

اد  اهلل هلةةا، إب حكمةةة اهلل ا تضةةص تقسةةيم البلةةر إآ ساللةةعوب، لك ةةه ي يسةةم  أب جتعةةل لغةةع مةةا أر 
 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ لةةةةعوب س بائةةةةل للتعةةةةارف ي للتحاضةةةةل.  ةةةةاهب تعةةةةاآ: 

[،إب اآلترع اليت جتمع ا سةلمني هةي 13 احللرا :  َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت
ومةةةه سأهلةةةه مةةةن ا سةةة ع، سيف ظةةةل هةةةذ  اآلتةةةرع تتلمةةةع القبائةةةل ساللةةةعوب، سسةةةعي ا ةةةرء يف لةةةأب  

الحضائل اليت حيمةد ا سة ع أتةحا ا، سلكةن ا سة ع ي يرضة  أب ي صةر ا ةرء  ومةه أس  ةين علةعته، 
 .(1)أس الذين يلاركونه يف اللوب حمقِّني، أس ظا ني..(

رغةةم مةةا تحرضةةه ظةةرسف س بيعةةة ا ةةدِّ ا سةة مي مةةن تباعةةد األ  ةةار، سنَةةْأِي  ثانيررا : وحرردة المشرراعر:
كةةةم الظةةةرسف اعغرافيةةةة ينتلةةةار ا سةةة ع يف أرجةةةاء ا عمةةةورع، إي أب أهةةةم مةةةا مييةةةز األمةةةة ا سةةةافا  حب

ا سة مية علةة  امتةةدادها مةا يتمتةةع  ةةه أ  اؤهةةا مةن سحةةدع ا لةةاعر سالعوا ةف، سالصةةلة الرسحيةةة  يةة ام، 
 سالقائمةةةة علةةة  معةةةا  احلةةةن سا خةةةاء سالةةةويء، فاةةةم جسةةةد ساحةةةد، سكيةةةاب ساحةةةد، يف اآلمةةةاهب ساآليع،

 حي جي  يه ىه جهمه ين ىن ُّ مامةةةا ت وعةةةص فةةةيام األس ةةةاب، ستباعةةةد   ةةةم ا سةةةافا ،  ةةةاهب تعةةةاآ: 

 [. 63 األنحاهب:  َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

:  ةةةاهب:  ةةةاهب رسةةةوهب اهلل  إآ هةةةذا ا عةةةىن فيمةةةا رسا  ع ةةةه ال عمةةةاب  ةةةن  لةةةع  س ةةةد ألةةةار ال ةةةيب 
ل اعسةةد، إذا الةةتك  م ةةه عضةةو تةةداع  لةةه سةةائر )م ةةل ا ةةمثم ني يف تةةوادِّهم ستةةرامحام ستعةةا حام م ةة

                                                           

 .247حماضرا  إس مية هادفة، األلقر: تححة:  (1)
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هةةذ  ا عةةا  عمليةةان مةةن أسهب حلظةةه يف   ةةاء  . كمةةا  بنةةق الرسةةوهب الكةةرمي (1)اعسةةد  السةةار ساحلمةة (
الدسلةةةة، حيةةة   امةةةص علةةة  أسةةةق ثا تةةةة، سمرتكةةةزا  داعمةةةة، فكةةةاب أب ألنةةةف  ةةةني األس  ساخلةةةزرج، 

واهنم ا ااجرين من مكة، ستقوع دسلة ا س ع علة  هةذا ليكونوا أمة األنصار يف ا دي ة، يستقبلوب إخ
ال سيج ا ت اغم  ني احلةن سا خةاء، سالتعحةف سا ي ةار، سالتضةحية سالحةداء، سالةثاحم سالصةحاء، سالعةزع 

 خم حم جم ىليل مل خل ُّ سا  اء، فكانوا م اين يستحق ال  اء يف  ررب تتل  رياته، يقةوهب تعةاآ: 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم

 نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ

 [.29 الحت :  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت

 ضةةص سةة ة اهلل تعةةاآ يف خلقةةه أب يكةةوب ا ةةن ردع مسةةت َلحان يف هةةذ  األرب  ثالثررا : وحرردة الهرردف:
، فةاهلل تعةاآ  ةد ت ةزن  عةن ليعمرها، فكانةص ع ايةة اهلل  ةذا ا نسةاب اهتمامةان ستكرميةان، ستلةريحان ستكليحةان 

 ا مثم ةةوب:  َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّ العبةة  يف خلقةةه،  ةةاهب سةةبحانه ستعةةاآ: 
[، سمن حكمته أب أرسل الرسل، سأنزهب الكتن، ليكةوب ل نسةاب مةن سراء ذلةك رسةالٌة يمثدياةا، 115

اسةثاتيلية ث ثةة سهدٌف موجنٌه يف هذا الكوب، سيف تححُّص أ عاد هذ  الرسالة نلح  أهنةا ذا  أ عةاد 
 متكاملة:

سيقصةةةد  ةةةه  ةةةرر ا نسةةةاب مةةةن عبوديةةةة غةةةع اهلل، س قيةةةق جةةةوهر الةةةدين يف  أولُّهرررا: تحقيرررق التوحيرررد:
توحيةةةةد اهلل سا ميةةةةاب  ةةةةه، إذ ا ميةةةةاب  ةةةةاهلل تعةةةةاآ جةةةةوهر ا سةةةة ع سأساسةةةةه، سهويةةةةة األمةةةةة ا سةةةة مية 

الصةاف هلةذ  األمةة، فكةانوا  ةدسران سةا عة  سرسالتاا. سهو ما تر ةص عليةه األجيةاهب ا تعا بةة مةن السةلف
يف تاء ا نسانية، سم اين ملر ان ملرِّفان لكل القيم الحاضلة. سكانص الدعوع إآ توحيد اهلل سا ميةاب  ةه 
ةةدس ، سنستلةةاد  ةةبعض اللةةواهد  مامةةة  يةةع الرسةةل، فمةةا مةةن رسةةوهب إي دعةةا  ومةةه ليعبةةدسا اهلل سيوحِّ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ عل  ذلك.  اهب تعاآ: 

 حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح ُّ [، س ةةةةاهب أيضةةةةان: 59 األعةةةةراف:  َّ ىئ نئ مئ

مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت ُّ [، س اهب سبحانه: 65: األعراف  َّ  جع مظ مضحط خض

                                                           

 .2586تحي  مسلم: كتاب الح سالصلة ساآلداب،  اب تراحم ا مثم ني ستعا حام ستعاضدهم، ر م احلدي :  (1)
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 حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط  خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس  

 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ [، س اهب تعاآ: 73: األعراف  َّ حل جل مك لك خك

  يث ىث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 َّ  رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك يق ىق يف ىف

 ني مي زي  ري  ُّ حيدد هدف رسالته يف  ولةه تعةاآ:  [، سها هو رسول ا الكرمي 85: األعراف 
 جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
[. سي لةةةةك أب 158 األعةةةةراف:  َّ حص مس خس حس  جس مخ جخ مح

اهلل يف  لةةةن العبةةةد حيةةرِّر  مةةةن كةةةل مظةةةاهر اللةةر  سالكحةةةر، سيوجِّاةةةه لل ريةةةق األ ةةةوع،  استلةةعار توحيةةةد
سيع يه هذا التوجُّه  وع رسحيةة سإميانيةة عظيمةة، جيةد فياةا عونةه، سيسةتمد م اةا  وتةه ا سةتمدع مةن  ةوع 
 مصةةةدر هةةةذا التوحيةةةد. فاةةةو حةةةني يستلةةةعر عظمةةةة توحيةةةد اهلل يف  لبةةةه، سيعلةةةم أب األمةةةر كلةةةه  يةةةد اهلل
تعةةاآ، فةة  ي حةةع سي يضةةر، سي حييةةي سي مييةةص أحةةد سةةوا ، حةةني يةةمثمن  ةةذا حقةةان فاةةو يعلةةو فةةوق كةةل 
ا غريةةةا  ساللةةةاوا  سالحةةةةنت، سيتسةةةام   ةةةةذ  العقيةةةدع تةةةةوان رفيعةةةان، ألنةةةةه يسةةةتمد عظمتةةةةه مةةةن تةةةةحاء 

 عقيدته، سيستلام رلد  من نقاء إميانه.    

ا نسةاب هةةو عبةادع اهلل تعةاآ، سنتةةذكر يف هةذا ا قةةاع  إب اهلةدف مةةن خلةقوثانيهرا: تحقيرق العبوديررة: 
 [. 56 الذاريا :  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ  وهب احلق سبحانه: 

 اهب ا ن ك ع: أي إشا خلقتام آلمرهم  عبةاديت، ي يحتيةاجي إلةيام، سليقةرُّسا  عبةاديت  وعةان أس كرهةان. 
ه ةا  هةدف حمةدد سغايةة معي ةة  ولرى:األ. سيحاةم مةن هةذا سجةود حقيقتةني: (1)سهذا اختيار ا ن جريةر

[، مةةن 56: الةةذاريا   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ سراء خلةةق ال قلةةني، يتم ةةل يف  ولةةه تعةةاآ: 
 الثانيرة:أدنى هذا اهلدف سحقق الغاية م اما فقةد أتةاب سرلةد، سمةن أخةل  مةا فقةد هلةك سغةوى. 

لعةاع كةل م الةت احليةاع، سالسةلو  أب محاوع العبةادع يتلةاسب أداء اللةعائر سا  اسةك، لي ةاهب لحاومةه ا
سا ظةةةاهر، ليسةةةتغرق لةةة  تةةة وفاا، يف عبوديةةةة سالتةةةزاع سانضةةةباا  قواعةةةد العبةةةادع سضةةةوا  اا س يودهةةةا. 
فالعبةةةةةةةةةةةةةةةةادع ا قصةةةةةةةةةةةةةةةةودع لةةةةةةةةةةةةةةةةرعان مةةةةةةةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةةةةةةةةوافر  فياةةةةةةةةةةةةةةةةا ع اتةةةةةةةةةةةةةةةةر ث ثةةةةةةةةةةةةةةةةة رئيسةةةةةةةةةةةةةةةةة، سهةةةةةةةةةةةةةةةةي: 

                                                           

 .4/231تحسع القررب العظيم، ا ن ك ع:  (1)
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ل عبوديةةةة الحكةةةر اخلضةةةو  سالتةةةذلل ساينقيةةةاد الكامةةةل لعظمةةةة اهلل تعةةةاآ، سه ةةةا تتم ةةة العنصرررر األول:
الع صةةر العةةةا حي، سا تم ةةل حبقيقةةة حةةن اهلل تعةةةاآ، سه ةةا تتم ةةل عبوديةةةة  والعنصررر الثرراني:سا رادع. 
الع صةةر العملةةي، سا تم ةةل  حعةةل األسامةةر ساجت ةةاب ال ةةواهي، سه ةةا تتم ةةل  والعنصررر الثالررث:القلةةن. 

صةةان سخلةة ن مةةا يف  قةةق العبوديةةة عبوديةةة اعةةوارح. س ةةدسب تةةوافر هةةذ  الع اتةةر ال  ثةةة جمتمعةةة، فةةئب نق
 الصاد ة، ي  د أب ُيسع  لتداركه ست فيه سجتاسب .

فاهلل تعاآ  د است لف ا ن ردع علة  األرب سأنلةأ  م اةا ليعمرهةا، وثالثها: تحقيق عمارة األرض: 
رع سذا  سأسكل إليه عمارع الكوب، سعاةد إليةه أب يب يةه، سحيقةق ا صةلحة ا نسةانية العليةا يف هةذ  العمةا

  هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع ُّ الب ةةةةةةةةةةاء.  ةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةاآ: 

[.  ةةةاهب ا ةةةن ك ةةةع: اسةةةتعمركم فياةةةا: أي 61 هةةةود:  َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم
ةةاران تعمرسهنةةا ستسةةتغلوهنا . ساألمةةة ا سةة مية هةةي ا ع يةةة  تحقةةق هةةذ  األهةةداف ال  ثةةة، (1)جعلكةةم عمن

خةامت الرسةل، سرسةالتاا عا يةة  خا ةة لألمةم، سأمةة الوسةت، سرسةوهلا  س قيق سحد ا فياا، فاي أمة
ي خيلةةو مةةن تصةة يحه ضةةمن  ناسةة ة  ةةا  بلاةةا، سا نسةةاب يف عمةةوع البلةةرية  عةةد  ع ةةة ال ةةيب الكةةرمي 

 َّ  يك ىك مك لك اك ُّ إحدى األمتني فياا؛ أمة الدعوع، أس أمةة ا جا ةة.  ةاهب تعةاآ: 

 .(2)[117ء: األنبيا 

 خا ةن اهلل تعةاآ نبينةه في بناء الجماعة.  اني: معالم من سيرة الرسول الكريم المطلب الث
[، يف كتةةةاب تكحنةةةل حبحظةةةه يف  ولةةةه 117: األنبيةةةاء  َّ  يك ىك مك لك اك ُّ يف  ولةةةه: 
[، فكةةةةةاب إع نةةةةةان خار ةةةةةان للعةةةةةادع يف سةةةةةةعته 9: احللةةةةةر  َّ نن من زن رن مم ام يل ُّ تعةةةةةاآ: 

سمكانةةه، ممةةا حيةةتم الو ةةوف ع ةةد  تبصُّةةران س لةةي ن. فقةةد خلنحةةص  س ولةةه، سإ ةةار  الكبةةع، سمسةةاحة بمانةةه
الياودية إرثان ملو ان  ئفراا يف الع صرية،  عيةد عةن كةل معةا  الرمحةة  ا نسةانية، فمةا اسةتحقص البقةاء 
سي ايسةةةتمرار، كةةةذلك اتسةةةمص ا سةةةيحية  تحةةةريت يف تسةةةاحماا سع حاةةةا، فعلةةةز  عةةةن  يةةةادع العةةةامل 

ق، فضةة ن عةةن الةةديانا  الوضةةعية األخةةرى، سخاتةةة اآلسةةيوية ساللةةر ية، سهةةي أ ةةل لقصةةورها يف الت بيةة

                                                           

 .2/447تحسع القررب العظيم، ا ن ك ع:  (1)
 .93األمة يف الرؤية ا س مية، رحيم: تححة:  (2)
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مةةن أب يقةةارب  ةةا يف ظلماةةا ستقديسةةاا سنبةةذها سرؤاهةةا ا  حرفةةة، سالةةيت ي تسةةتحق البحةة  للةةذسذها 
،  ةةةد عةةةن اِ لْةةةف سا عقةةةوهب. إي أب الرمحةةةة الةةةيت  لةةة   ةةةا إعةةة ب القةةةررب يف  ع ةةةة هةةةذا ال ةةةيب الكةةةرمي 

علةةةة  ا نسةةةةانية مسةةةةحة جديةةةةدع مةةةةن احليةةةةاع سال لةةةةاا، كمةةةةا كانةةةةص  لسةةةةمان يف لةةةةحائاا مةةةةن  أفاضةةةةص
 األسقاع سالِع ن  سحلِّ ا عض  . 

إب مامة األنبياء إنقاذ البلرية ا لرفة علة  الغةرق، سمة   األجيةاهب علةم ال لةاع، سهكةذا كانةص مامةة 
يةةةار سالغةةةرق سالةةةدمار. س ةةةد تةةةونر القةةةررب البع ةةةة ال بويةةةة  عةةةد أب ستةةةلص ا نسةةةانية إآ مرحلةةةة مةةةن ايهن

رهب عمةةةةةةراب:   َّىف يث  ىث نث مث زث رث يتُّالكةةةةةةرمي هةةةةةةذ  احلالةةةةةةة يف  ةةةةةةوهب اهلل تعةةةةةةاآ: 
ي  لِةةم َ : ) ةةاهب:  ةةاهب رسةةوهب اهلل  هةةذا ا عةةىن يف حةةدي  أيب هريةةرع  [، كمةةا جسنةةد ال ةةيب 113
فياةا،  نَ اب اليت يف ال ار يقْعةا  سهذ  الدس رَ ، فلما أضاء  ما حوهلا جعل الحَ ل رجل استو د ناران  َ كمَ 

 من لُةزكم عةن ال ةار، هَ لَ كم، أنا رخذ حبُ لُ ي سم ةَ لِ فذلكم م َ  :من فياا،  اهبه فيتقحن  َ سجعل حيلزهن سيغلبةْ 
 .(1)(موب فيااحن فتغلبو  تقَ  ،عن ال ار من لُ عن ال ار، هَ 

التوحيةةد الةةيت أنقةةذ ا  ا نسةةانية مةةبثر خالةةدع؛ فكانةةص عقيةةدع حقةةان لقةةد م حةةص  ع ةةة ال ةةيب الكةةرمي  
مةةةن اهلةةة  ، سجتلةةةص معةةةا  الرمحةةةة يف مبةةةاد  الوحةةةدع ا نسةةةانية سا سةةةاساع البلةةةرية، يف إعةةة ب عرفةةةة 

يا أياةا ال ةا ، أي إب ر كةم ساحةد، سإب أ ةاكم ساحةد، أي ي فضةل لعةريب علة  علمةي، سي )العا ي: 
سالةةةذي تضةةةمنن  .(2)(ي  ةةةالتقوىلعلمةةةي علةةة  عةةةريب، سي أمحةةةر علةةة  أسةةةود، سي أسةةةود علةةة  أمحةةةر، إ

سحدع الر و ية، سسحدع البلرية معان، فكانتا دعامتني  ةاع عليامةا األمةن سالسة ع العا يةاب يف كةل بمةاب 
سمكةةاب، فا نسةةاب أخ ا نسةةاب مةةن جاتةةني؛ فةةالرب ساحةةد، ساألب ساحةةد، كمةةا تضةةمنن هةةذا ا عةة ب  

عةة  األمةةل سالرجةةاء سال قةةة سايعتةةزاب يف الةة حق. كرامةةة ا نسةةاب ستةةون ، سحةةارب اليةةأ  سالتلةةاؤع، س 
رسةةوهُب الوحةةدع، س لةةٌع سنةةذيٌر معةةان. لقةةد  ةةع  ةةني الةةدين سالةةدنيا، س ضةة  علةة   حقةةان إب رسةةوهب اهلل 

ةةةد الصةةةحوف ا ت ةةةافرع، سا عسةةةكرا  ا تحار ةةةة، ليضةةةعاا يف جباةةةة موحةةةدع مةةةن  اينحصةةةاهب  ي امةةةا، سسحن

                                                           

 .2284تحي  مسلم: كتاب الحضائل،  اب لحقته عل  أمته، سمبالغته يف  ذيرهم مما يضرهم، ر م احلدي : ( (1))
يف سست أياع التلريق، فذكر احلدي .  احلدي  يف مس د ا ماع أمحد: عن أيب نضرع، حدثين َمن تع خ بة رسوهب اهلل ( (2))
 .23489، ر م احلدي : 38/4474س اد  تحي . ا وسوعة احلدي ية  س د ا ماع أمحد  ن ح بل: إ
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ا ميةةاب سايحتسةةاب، سالع ةةف علةة  البلةةرية، سا تغةةاء رضةةواب اهلل، سعلنم ةةا هةةذا الةةدعاء اعةةامع ا علةةز 
 َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّ الواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع: 

[، س ةةةةنين أب أسةةةةا  األعمةةةةةاهب ساألخةةةة ق هةةةةو تةةةةدق اهلةةةةةدف الةةةةذي ي لةةةةد  ا ةةةةةرء يف 211: البقةةةةرع 
. لقةد أفا ةص البلةرية ((1)) ، سإشةا لكةل امةر  مةا نةوى(: )إشةا األعمةاهب  ال يةاإخ ص ال ية، فقاهب 

،  ةل تغةعن  الةدنيا  أسةرها، س ولةص إآ سا ةع من سبا  عميق داع  رسنان  ويلة  بع ةة ال ةيب الكةرمي 
جديةةد لةةاد نلةةأع األمةةة الحتيةةة القائمةةة علةة  أسةةق العةةدهب ساحلكةةم الرلةةيد، س  ةةاء الدسلةةة الةةيت  ادهةةا 

متةةد  الدسلةةة، ست امةةص األمةةة علةة  أسةةق احلةةق سالعةةدهب، فكانةةص سةةعته حبكمتةةه، مث ا رسةةوهب اهلل 
ت بيقان عمليان لتوجياا  القررب الكةرمي، سمْعَلمةان أساسةان مةن معةامل سحةدع اعماعةة يف  ال يبة الع رع 

 .(2)ر يِّ األمة

مةن  المبحث الثالرث: ويبحرث فري خصرائص األمرة اإلسرالمية، وعوامرل رقيِّهرا، وأسرباب تردِّيهرا.
 تحةةةق عليةةةه أب  يةةةع األمةةةم ساأل ةةةواع ساجملتمعةةةا  البلةةةرية  ةةةرُّ  حةةةثع تةةةعود ستةةةألُّق، لةةةا تتمتةةةع  ةةةه مةةةن ا

خصةةةةائص سمقومةةةةا ، كمةةةةا أب حاهلةةةةا يةةةةمثسهب إآ السةةةةقوا سالةةةةثدِّي حبكةةةةم مةةةةا يعثياةةةةا مةةةةن نكسةةةةا  
قلبةةةا  سمعو ةةةا ، ستلةةةك سةةة نة اهلل يف خلقةةةه. ساألمةةةة ا سةةة مية إحةةةدى هةةةذ  األمةةةم، ت تا ةةةا هةةةذ  الت

سالتلاذ ا ، سنستعرب يف هذا ا بح  خصائص األمة ا س مية، سعوامل ر يِّاةا، سأسةباب تردِّياةا، 
 سذلك يف ا  الن ال  ثة اآلتية:

 يةةز  األمةةة ا سةة مية خبصةةائص أهنلتاةةا لتتبةةوأ مركةةز  المطلررب األول: خصررائص األمررة اإلسررالمية.
ئر األمةم، لةا تب ُّةه يف كيةاب األمةة مةن الةرسح سالقةوع، سلةا الصدارع سالريادع ساللاادع سالتحضةيل علة  سةا

تبع ةةةةةةةةةةةةةه فياةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةن البلةةةةةةةةةةةةةرى ساألمةةةةةةةةةةةةةل، سنلحةةةةةةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةةةةةةك يف اخلصةةةةةةةةةةةةةائص الةةةةةةةةةةةةة  و اآلتيةةةةةةةةةةةةةة:

                                                           

يقوهب: )إشا األعماهب  ال يا ، سإشا لكل امر  ما نوى، فمن كانص  عل  ا  ح  اهب: تعص رسوهب اهلل  س امه: عن عمر  ( (1))
 ما هاجر إليه(. تحي  الب اري، كتاب  دء الوحي،  اب كيف كاب  دء هلرته إآ دنيا يصيباا، أس إآ امرأع ي كحاا، فالرته إآ

 . 1، ر م احلدي : الوحي إآ رسوهب اهلل 
 .19فضل البع ة ا مدية عل  ا نسانية، سم حاا العا ية اخلالدع، ال دسي: تححة: ( (2))



م علمية محكمة.  جامعة قطر 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

253 

ستةةدهب يف اللغةةة علةة  معةةاب متقار ةةة، تةةدسر حةةوهب العةةدهب سال صةةف ساخليةةار سالحضةةل.  أوال : الوسررطيَّة:
رمي هةةةذ  ا حةةةاهيم يف مخسةةةة مواضةةةع: يف  ولةةةه فأسسةةةت اللةةةيء أفضةةةله سخيةةةار . س ةةةد ت ةةةاسهب القةةةررب الكةةة

، سمع ةةةةا : التوسةةةةت يف ا كةةةةاب، سالةةةةدخوهب يف الوسةةةةت، [5: العاديةةةةا   َّ مس خس حس ُّ تعةةةةاآ: 
أي: أعةةةةةةةدهلم  ةةةةةةةوين، سأعقلاةةةةةةةم، سأمةةةةةةة لام،  [،28: القلةةةةةةةم  َّ مل يك ىك  مك لك اك يق ُّ س ولةةةةةةةه: 

أي: مةةن  [،89ا ائةةدع:   َّ مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ سأفضةةلام، س ولةةه: 
 حم جم يل ىل مل خل ُّ عدلةه، سأ صةةد ، سأسسةة ه يف القةدر، سأحسةة ه، س ولةةه: أ

 ٰر ٰذ يي ُّ [، أي: أفضةةلاا سأسسةة اا حمةة ن سمقةةداران، س ولةةه: 238 البقةةرع:  َّ مم  خم

[. أي: عةةةدسين. ستتللةةة  143 البقةةةرع:  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
لةةة  اسةةةتقامة ا ةةة اج، معةةةا  الوسةةة ينة يف هةةةذ  اآليةةةا  جلينةةةة يف خصةةةائص هةةةذ  األمةةةة؛ فاةةةي  ائمةةةة ع

سالتةةةةوابب سايعتةةةةداهب، سالبعةةةةد عةةةةن ا يةةةةل سايحنةةةةراف، ساي تعةةةةاد عةةةةن ا فةةةةراا سالتحةةةةريت؛ يف ايعتقةةةةاد، 
سالعبةةادا ، سا عةةام  ، ساألخةة ق، سالسةةلو ، سالتلةةريع، سالع  ةةا  ايجتماعيةةة سالدسليةةة، سا ةة اج 

د الياوديةة، ستسةام  ال صةرانية، ساحلضةارع الث وي، سالتاريل، سالدين الةذي سابب يف تلةريعاته  ةني تلةد
الةيت سابنةص  ةني م الةن الةرسح ساعسةد، سحة  سسة ية اعغرافيةا سا و ةع سا  ةاخ، فالكعبةة ا لةرنفة مركةةز 
األرب، يف  ةةةارع تسةةةم  القةةةارع الوسةةة ية. فاألمةةةة ا سةةةة مية لةةةاهدع علةةة  األمةةةم األخةةةرى، سا سةةةةلم 

سالوسةة ية   ةةل م  قةةة أمةةاب سسةة ع، س عةةد عةةن اخل ةةر  م الةن  عمةةارع األرب، سهةةو مسةةت لف فياةةا،
سالحسةةاد، سمركةةز  ةةوع سسحةةدع ستةة ق. ساألم لةةة ساللةةواهد ي  صةة  حةةوهب هةةذ  ا عةةا  اعليلةةة خلاتِّةةية 

 . (1)الوس ينة

ستةةةدسر معانياةةةا يف اللغةةةة علةةة  مةةةا يقا ةةةل اللةةةر، سمةةةا هةةةو ضةةةد الضةةةر، سللديلةةةة علةةة   ثانيرررا : الخيريَّرررة:
ر، سال ين ال افع، ساألسآ ساألحسن، سايختيار سايتة حاء، سايجتبةاء ساينتقةاء. س ةد األفضل ساخليا

حص مس خس حس  جس مخ ُّ  ت اسهب القررب الكرمي هذ  ا حاهيم يف أر عة مواضع: يف  ولةه تعةاآ: 

                                                           

يب15/166لساب العرب، ا ن م ظور:  (1) ، ساألمة يف الرؤية ا س مية، رحيم: 17: تححة: ، سالوس ية يف القررب الكرمي، الص ن
 .149تححة: 
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        [، س ولةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةاآ: 181 البقةةةةةةةةةةةةةةةرع:  َّ جغ مع جع حطمظ مض  خض حض جض مص خص 
[، للديلةةةةةةةةةة 56 55 ا مثم ةةةةةةةةةوب:  َّ  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط ُّ 

 جي ُّ علةة  كةةل  يةةن سنةةافع، سكةةل مةةا يُرغةةن فيةةه مةةن عقةةل سعةةدهب سمةةاهب سفضةةل. س ولةةه تعةةاآ: 

 َّ ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ [، للديلة عل  ال حةع سال ةواب، س ولةه تعةاآ: 33 ال ور: 
 اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ [، س ولةه تعةاآ: 184 البقرع:  َّ مل يك ىك مك لك

[، للديلةةةة علةةة  األفضةةةل ساألحسةةةن، س ولةةةه 116 البقةةةرع:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن
 َّ رن مم ام  يل ىل ُّ ، س ولةةةةةه تعةةةةةةاآ: [71 الةةةةةةرمحن:  َّ ىل مل خل ُّ تعةةةةةاآ: 

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ[، س ولةةةةه تعةةةةاآ: 51 القلةةةةم: 

 ىن نن من زن رن  مم يلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق  يف ىف يث نثىث مث

[ للديلةة علة  ايجتبةاء سايختيةار، سايتة حاء سال قةاء مةن كةل كةدر، 13 اللةورى:  َّ ري ٰى ين
 ةةاهب السةةعدي: أي خيتةةار مةةن خليقتةةه َمةةن يعلةةم أنةةه يصةةل  ل جتبةةاء لرسةةالته سسييتةةه، سم ةةه أب اجتةةِب 

. سخلعينةة هةذ  األمةة أ عةاد (1)األمم، ساختار هلةا أفضةل األديةاب سخعهةا هذ  األمة، سفضلاا عل  سائر
 عديدع، أحملاا:

أفضةل الرسةل،   لةا  يةز   ةه مةن خصةاهب؛ فرسةوهلا  البعد األول: أفضلية األمة على سائر األمم،
أنةةا سةةيد سلةةد ردع يةةوع القيامةةة سي : ) ةةاهب:  ةةاهب رسةةوهب اهلل  كمةةا يف حةةدي  أيب سةةعيد اخلةةدري 

ر، س يةةدي لةةواء احلمةةد سي ف ةةر، سمةا مةةن نةةيب يوم ةةذ ردع فمةةن سةوا  إي  ةةص لةةوائي، سأنةةا أسهب مةةن ف ة
     . سكتا ةةةةا أعظةةةةم سأفضةةةةل الكتةةةةن، تكحنةةةةل اهلل حبحظةةةةه، فقةةةةاهب تعةةةةاآ: (2)(ت لةةةةق ع ةةةةه األرب سي ف ةةةةر

[، سستةةةةةحه  أنةةةةةه أحسةةةةةن احلةةةةةدي ، فقةةةةةاهب 9 احللةةةةةر:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ُّ 
نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ: 

                                                           

 .755تيسع الكرمي الرمحن يف تحسع ك ع ا  اب، السعدي: تححة:  (1)
 .3148حدي  حسن. س ن الثمذي: كتاب ا  ا ن،  اب أنا أسهب ال ا  خرسجان، ر م احلدي :  (2)



م علمية محكمة.  جامعة قطر 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

255 

[، كةةذلك 23 الزمةر:  َّ يث ىث نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ 
 يي ىي ني مي زي  ري  ُّ عموع هذ  الرسالة للعا ني، ساستَمرارها إآ  ياع يوع الدين فقاهب تعةاآ: 

 جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 [.158 األعراف:  َّ حص مس خس حس  جس مخ

فقد غعن   با  ال ا ، سأثنر  فيام إجيا يةان، ستةعن م إآ  اني: تأثير رسالتها في العالمين،البعد الث
األفضل عق ن سسلوكان، ستةاغص مةن البلةرية اخلةع الك ةع، فحتحةص هةذ  األمةة الرالةدع عقةوين ُتةمنان، 

ى  امةةص علةة  أسةةا  العلةةم سهةةد   لو ةةان ُغْلَحةةان، س صنةةر   احلقةةائق عيونةةان ُعْميَةةان، سلةةاد  حضةةارع كةةح 
 سا عرفة، سالعقيدع الصحيحة، سا  اج الر ا .

س بيعةةةةة الكةةةةوب، سأشةةةةاا احليةةةةاع، س بةةةةائع األمةةةةم،  البعررررد الثالررررث: انسررررجامها مررررع فطرررررة اإلنسرررران،
سانحتاحاا عل  اجملتمعا ، ساحثاماا ستقديرها للعقةل، سإنصةافاا للحةق، ساسةتمرار انتلةارها يف العةامل 

     ، لكةةةن هةةةذ  اخلعيةةةة ملةةةرس ة    ثةةةة لةةةرسا، حةةةدد ا اآليةةةة الكرميةةةة يف  ولةةةه تعةةةاآ:رغةةةم التحةةةديا 
 ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ 

[.  اهب ا ن عالور يف 111رهب عمراب:   َّ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
دمت علةةة  حالةةةة األخعيةةةة علةةة   يةةةع األمةةةم، أي حصةةةلص لكةةةم هةةةذ  األخعيةةةة حبصةةةوهب ِجةةةسُ تحسةةةع : "
ةةةةم ات صةةةةحوا  ا ميةةةةاب، سالةةةةد عوع ل سةةةة ع، سإ امتةةةةه علةةةة  سجاةةةةه، سالةةةةذب  ع ةةةةه أسةةةةبا  ا سسسةةةةائلاا، ألهن 

ةةةةةةةةةم   ةةةةةةةةةة ،ال قصةةةةةةةةةاَب سا ضةةةةةةةةةةاعة لةةةةةةةةةةا ُجعةةةةةةةةةةل ذلةةةةةةةةةك مةةةةةةةةةةن ساجةةةةةةةةةةبام، س ةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةاع ُكةةةةةةةةةةلٌّ  التحق ةةةةةةةةةةق أهن 
مةا سة   سةان  يقتضةيه، ق م ام القياع  ه، أس  د ظار م ام العزع علة  امت الةه، ُكلن است ا ، فقد  قن  
 .(1)"فأخح ع ام  ذلك ،ق أهنم خع أمنة عل  ا  اهبد  قن فق

استعرضةةص سةةورتا )األنبيةةاء( س)ا مثم ةةوب(  صةةص عديةةد مةةن األنبيةةاء، مث ختمةةص  ثالثررا : وحرردة األمررة:
 األنبيةةةاء:  َّ يه ىه مه جه ين ىن  من خن ُّ األسآ السلسةةةلة   قولةةةه تعةةةاآ: 

[، 52 ا مثم ةةةةةوب:  َّ هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّ [، سختمتاةةةةةا ال انيةةةةةة  قولةةةةةه تعةةةةةاآ: 92

                                                           

 .4/49تحسع التحرير سالت وير، ا ن عالور:  (1)
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لتقررا معان أب سلسلة األنبياء الكراع إشا تلكل أمة ساحدع يف محلام لرسالة ساحدع، سسجود هدف 
ساحد، سإمياب  رب ساحد، سهو ما م حام  وع سامتدادان سعمقان، عل  اخت ف يف البعد الزما  

ست اج  ،تدين  عقيدع ساحدع ،احدعإب هذ  أمتكم أمة األنبياء أمة س سا كا . يقوهب سيد   ن: "
، أمة ساحدع يف األرب، سرب ساحد يف السماء، ي إله هو ايجتا  إآ اهلل دسب سوا  ،ساحدان  هنلان 

غع ، سي معبود إي إيا ، أمة ساحدع سفق س نة ساحدع، تلاد  ا رادع الواحدع يف األرب 
 يستااب  ا، يف اينتماء ل س ع، . فوحدع األمة ا س مية تلكل  وع تلبة ي(1)سالسماء"

سالعبودية هلل رب العا ني، ساتبا  ا  اج القرر . سهكذا كاب انتماء الصحا ة الكراع إآ الدائرع 
الكحى، مع احتحا  كل فرد م ام  انتمائه إآ الدائرع الكبعع سهي األ واع، ساينتماء إآ الدائرع 

الدائرع الصغرى سهي األسرع، دسب حرج أس تضاد ،  ا ا تقع كل  األتغر سهي القبيلة، ساينتماء إآ
دائرع يف مكاهنا ا  اسن، إذ ي تضاد   ني الويء ل س ع، ساينتماء للقوع سالقبيلة ساألسرع يف رب 
ساحد، ألنه ف ري يف األمم، سألهنا انتماءاٌ  تعدديٌة داخل ا  ار العاع للوحدع، ست وٌ  ل ثراء 

ساخت ٌف للتعارف سالتعايش. سالقررب الكرمي  د أ رن هذ  الظواهر الح رية يف  وله تعاآ:  سالتكامل،
 َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

[، س د حذنر من تقليد األمم السا قة يف التحرُّق سالت اب ، سايخت ف يف األتوهب 13 احللرا : 
 خئ حئ جئ  يي  ُّ ة، مما يمثدي إآ الحلل ستحكك الوحدع.  اهب تعاآ: سا رجعية الحكرية سالَعَقِدين 

 زب رب ُّ  [، س اهب تعاآ: 115 رهب عمراب:  َّ مت خت حت جت  مبهب خب حب جب هئ مئ

 َّ ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب
 ىي ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن ُّ [، س اهب تعاآ: 153 األنعاع: 

 .(2)[43 األنحاهب:  َّ هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي
 تلك األمة ا س مية من ال ا ا  سا مكانا  لب الثاني: عوامل رقيِّ األمة اإلسالمية. المط

القوة سا قوما  ا ادية سا ع وية ما جيعلاا يف  ليعة األمم، سمي حاا مكانتاا، سأهم هذ  ا قوما  

                                                           

 .4/2395يف ظ هب القررب: سيد   ن:  (1)
 .184األمة يف الرؤية ا س مية، رحيم: تححة:  (2) 
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 احلمةد، ، فاي  لك  ا ة  لرية ض مة، تقةدر   حةو مليةار سنصةف، سيف تزايةد مسةتمر، سهللالعددية
، فاةي  لةك مسةاحا  القوة الماديرة واالقتصراديةسهي  ا ة كحى إذا ما أُحسن استغ هلا، كةذلك 

لاسةةةةعة مةةةةن األرب اخلصةةةةبة ا متل ةةةةة  ا عةةةةادب سالةةةة حت سال ةةةةرسا  ا دفونةةةةة فياةةةةا، إآ جانةةةةن األهنةةةةار 
هلل إياهةا، سمينزهةا  ةا عةن ، ساليت تستمدها من رسةالتاا الةيت أسرثاةا االقوة الروحيةسالبحار، إضافة إآ 

سةةواها، هةةذ  الرسةةالة الةةيت امتةةد   ةةوين حةة   لةةص ر ةةاد الةةزمن، سامتةةد  عرضةةان حةة  انتظمةةص رفةةاق 
األمم، سامتد  عمقان ح  استوعبص لةمثسب الةدنيا ساآلخةرع. فةئذا كانةص األمةة ا سة مية  تلةك هةذ  

رلةةةةد ساألفضةةةةل؛ ر يةةةةان إنسةةةةانيان، ستقةةةةدمان ا قومةةةةا   ا بةةةةة، فحةةةةريٌّ  ةةةةا أب تكةةةةوب األ ةةةةوى ساأل ةةةةوع ساأل
حضاريان. سميك  ا أب حندد معامل هةذا الر ةيِّ فياةا، مةن خة هب جتةاسب أسةباب اهلة   الةيت أسةلح ا ذكرهةا 
يف ا  لةةةةن السةةةةا ق، سالةةةةيت يةةةةتل ص أمرهةةةةا يف التةةةةزاع القةةةةانوب ا هلةةةةي ال ا ةةةةص، سا تم ةةةةل  سةةةة نة اهلل يف 

 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف ُّ التغيع، يف  وله تعاآ: 

[، سميك  ةةةةةا أب حنةةةةةدد أهةةةةةم هةةةةةذ  العوامةةةةةل يف ال قةةةةةاا 11 الرعةةةةةد:  َّ حن جن مم خم حم جم
 العلرع اآلتية:

علةةة  مةةة اج ال بةةةوع س ريةةةق السةةةلف الصةةةاف مةةةن األمةةةة، سي لةةةك أب ا ةةةمثمن  اإليمررران الصرررحيح أوال :
يٌّ مةن معو ةا  الت بةيت. ألب يستمد  وتةه مةن إميانةه  ةاهلل تعةاآ، سهةي  ةوع ي ميكةن أب تقةف أماماةا أ

ا ميةةةاب الصةةةحي  حيةةةرر ضةةةمع سسجةةةداب تةةةاحبه مةةةن كةةةل سةةةل اب غةةةع سةةةل اب اهلل تعةةةاآ. س ةةةد بخةةةر 
ةةر  تارخي ةةا ا سةة مي   مةةاذج رائعةةة هلةةذا ا عةةىن مةةن س ةةائع سأحةةداو عظةةاع، أثبتةةص أب ا ميةةاب  ةةوع تحلِّ

 اخلوارق  أمر اهلل تعاآ. 
احلةةةق، سايعتصةةةاع حببةةةل اهلل ا تةةةني، اعتصةةةامان يزهةةةق سي ةةةدحر أمامةةةه ، سالتةةةزاع التمسرررك بالررردين ثانيرررا :

البا ل، فا مثمن يف أي مو ع هو فيه، سواء أكاب يف أعلة  هةرع السةل ة، أع يف أد  درجةا  القاعةدع 
مدعو لذلك، سم الن  تحقيقه،  ل سمسمثسهب أماع اهلل ساآلخرين عن هذا التمسةك سايعتصةاع، سهةو 

 حت جت هب خبمب  حب جب هئ ُّ  ةةةد أمةةةر احلةةةق تبةةةار  ستعةةةاآ  ةةةذلك فقةةةاهب:  ةةةوع ي تعةةةدهلا  ةةةوع، س 

.  [44 43: الزخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف  َّ جخ مح  مججح حج مث هت مت خت
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فيمةةةا نسةةت يع مةةةن إمكانةةا   لةةةرية سكونيةةة س ا ةةةا  علميةةة سعمليةةةة، سل تلةةةف  إعرررداد القرروة ثالثررا :
 تعةاآ أمةر  ةذلك ألكاهب ا عداد ا ةادي سا ع ةوي  واجاةة األعةداء ل ةل مةا يواجاةوب  ةه سأك ةر، فةاهلل

 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ فقةةاهب: 

 [.61 األنحاهب:  َّ خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض
، ست ميةةة ا واهةةن الحكريةةة، ستر يةةة العقةةوهب، س ةةذين األرساح، ستقويةةة اغتنررام الطاقررات البدنيررة رابعررا :

هلل،  عةة ء كلمةةة التوحيةةد، سإحقةةاق احلةةق، األجسةةاع، لتةةتمكن مةةن محةةل األمانةةة، ساعاةةاد يف سةةبيل ا
سإ  اهب البا ل، سدفع الظلم، سرفع الضيم، سالةدفا  عةن حرمةة الةدين سالة حق سالعةرب سالعقةل سا ةاهب، 

 دسشا تعٍد عل  اآلخر، سظلم حلقو ه، سخبق لوجود .
حيةةةد حةةةوهب رايةةةة احلةةةق سالتوحيةةةد؛ الةةةذي يلةةةمل تو  الوحررردة واالتحررراد واالجتمررراع والتالقررري خامسرررا :

العقيدع سالكلمة سالصف سالغاية ساهلدف. فاي اد  وع، سالتحرق ضعف، سا سلم ضعيف   حسةه  ةوي 
 ئخوانه، سي لك أب القةوع ا اديةة سالعدديةة سا ع ويةة سال بيعيةة الةيت تتمتةع  ةا األمةة ا سة مية جةديرع 

  ال لاح، إذا ما أحكم استغ هلا ستوظيحاا تحيحان.
، سالقةةوع سالصةدق يف ت حيةذها، سم ةع ال كةوو ساخلُْلةف ساخليانةةة يف عهرود والمواثيرقاحتررام ال سادسرا :

 َّ يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ خبق احلقوق سظلم العبةاد.  ةاهب تعةاآ: 

 [.91 ا سراء: 

م لةةةةق ا نسةةةةاب، سححةةةة  كرامتةةةةه، سكحالةةةةة حقو ةةةةه ا عيلةةةةية سالعلميةةةةة سررررابعا : احترررررام حررررق اإلنسرررران 
عية، فةاهلل تعةاآ  ةد كرنمةه، سمةن حقةه أب حييةا عزيةزان مكرنمةان،  غةض ال ظةر عةن دي ةه سا نسانية سايجتما

أس لونةةه أس عر ةةه. ساألمةةة ا سةة مية علةة   تلةةف ا سةةتويا ؛ حكومةةا  سم ظمةةا  سهي ةةا  سف ةةا  
 ىك  مك لك اك يق ىق ُّ سأفرادان م البوب  يعان  توفع هذ  احلقوق لألفراد سالرعية.  اهب تعاآ: 

 [.71: ا سراء  َّ ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

ساحلكةم  إقامة المجتمع اإلسالمي على أساس من الحريرة والعدالرة والمسراواة برين الرعيرة، ثامنا :
الرلةيد الصةاف الةذي تكةوب السةيادع فيةه هلل تعةةاآ سللةرعه احل يةف، مث لعبةاد  الصةاحلني، سنبةذ التحر ةةة
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م العبةةاد ساضةة ااد حقةةو ام، سمصةةادرع حريةةا م، سامتاةةاب  سالتمييةةز سالع صةةرية سالح ويةةة سال ائحيةةة سظلةة 
 كرامتام.

س ديةةد أهةةم األمةةراب ايجتماعيةةة سالسةةلوكية سا داريةةة يف  تاسررعا : معرفررة مررواطن الضررعف والخلررل،
اجملتمةةةع ا سةةةلم، سالسةةةعي للت اةةةر م اةةةا، سالةةةت لص مةةةن رفا ةةةا، ليأخةةةذ الحةةةرد ا سةةةلم  ريقةةةه حنةةةو العةةةزع 

دسر  ا جيةةايب إنتاجةةان سع ةةاءن يف جمتمعةةه الةةذي ي تظةةر م ةةه الك ةةع مةةن التحةةا   سالسةةمو الرسحةةي، سيةةمثدي
 سالتضحية.

الةةيت ذكرهةةا القةةررب ل ةةا، مةةن تةةدق ال يةةة سحسةةن  عاشرررا : األخرر  بأسررباب النصررر وعوامررل النجرراح
األداء ساألخذ  األسباب الصحيحة سالت  يت السليم سا عداد القومي، مع حسن التوكل علة  اهلل يف 

 .(1)قيق الغاية يف ال لاح 
لقةةد  ةةصن القةةةررب الكةةرمي علي ةةةا أحةةواهب أمةةةم يف المطلررب الثالرررث: أسررباب ترررردِّي األمررة اإلسرررالمية. 

التةةةةةاريل البلةةةةةري،  لغةةةةةص ذرسع اجملةةةةةد يف  وخاةةةةةا، لك اةةةةةا سةةةةةرعاب مةةةةةا اهنةةةةةار ، سهةةةةةو  سضةةةةةاعص، 
هة   سبساهب هةذ  األمةم  سأتبحص أثران  عةد َعةني، ساسةتحقص عقةاب اهلل تعةاآ، سلعل ةا نةدر  أسةباب

عمومةةةان، ألخةةةذ العِةةةحع سالِعظةةةة، س يةةةاب سجةةةه ا قارنةةةة سا حار ةةةة  ةةةني مةةةحرا  الصةةةعود سالث ةةةي، سمعوِّ ةةةا  
اهلبةةوا سالةةثدِّي. س ةةد ألةةار القةةررب الكةةرمي يف مةةوا ن ك ةةعع مةةن  صصةةه إآ أحةةواهب هةةذ  األمةةم، فقةةاهب 

[، س ةةةةةاهب 16ء:  ا سةةةةةرا َّ خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّ تعةةةةةاآ: 
 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ: 

 َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّ [، س ةاهب سةبحانه ستعةةاآ: 14 - 6الحلةر:  

: ال حةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
ظةةةة سالعةةةحع ممةةةن سةةةبقاا مةةةن األمةةةم، فتةةةتع  لراجعا ةةةا  راحلاةةةا، ساألمنةةةة ا سةةة مية أسآ  العِ [. 112

الراتةد ألحةواهب األمةم س س سن تقييماا   رجا  سلوكاا، ستتل ن مزالةق الةردى يف خ ة  موا حاةا. 

                                                           

 .56أثر الذنوب يف هدع األمم ساللعوب، الصواف: تححة:  (1)
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يسةةت يع أب حيةةدد أسةةبا ان جامعةةة هلةةا، سلألمنةةة ا سةة مية أب  ةةدد نصةةيباا مةةن هةةذ  األسةةباب، سهةةي  
 ا العلرع اآلتية:ك عع، جنملاا يف ال قا

سمي نةةل لةةه لةةا يعانيةةه  عةةض أ  ةةاء األمةةة مةةن مظةةاهر ِ ْدعينةةة، سانتمةةاءا  ِلةةركينة، أوال : الشرررك والكفررر: 
سسيءا  ضةة لينة، يف الحكةةر سايعتقةةاد، تةةودي يف هنايةةة ا  ةةاف إآ الكحةةر سمقدماتةةه،  سةةبن انتلةةار 

 مث سالحلةور، سالبعةد عةن أهةل العلةم، سالتاةاسب اعال  الدين، ساللاو ساللغةو، سالحسةوق سالعصةياب، سا
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ُّ يف تقليد الكحار يف سلوكام سأحواهلم،  اهب تعاآ: 

ا ةةراد م ةةه الةةذين يتكةةرر مةة ام الكحةةر  عةةد س [، 137: ال سةةاء  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
، إذا لةةو كةةاب ل ميةةاب س ةةع ا ميةةاب مةةرا  سكةةرا ، فةةئب ذلةةك يةةدهب علةة  أنةةه ي س ةةع ل ميةةاب يف  لةةو م

سرتبةةة يف  لةةو م  ةةا تركةةو   ةةأد  سةةبن، سمةةن ي يكةةوب ل ميةةاب يف  بلةةه س ةةع فالظةةاهر أنةةه ي يةةمثمن  ةةاهلل 
سلةةيق ا ةةراد أنةةه لةةو أتةة   ا ميةةاب  ،َّ خئ حئ جئ يي ىي ُّ: فاةةذا هةةو ا ةةراد  قولةةه ،معتةةحان  تةةحيحان  إميانةةان 

 .  (1)عاد سايستغراب عل  الوجه الذي ذكرنا ،  ل ا راد م ه ايستبالصحي  مل يكن معتحان 

سهو ا عاندع سالكحياء عن  بةوهب احلةق، سهةو مةرب اجتمةاعي نةاتج عةن سةوء توبيةع ثانيا : االستكبار: 
ال رسع، ساعال ا مثدي للغرسر سال حور ممن هم أد  حظان أس رتبة، سيتم ةل يف اسةتكبار احلةاكم سغةرسر ، 

سُّةةحان، س ةةد أخةةح القةةررب عةةن أحةةواهب سمةةبهب َمةةن اسةةتكح مةةن األمةةم، س سةةت سةةل انه علةة  ا كةةومني تع
 خن حن جن يم ىم مم  خم حم جم ىليل مل خل ُّ فقةةةةةةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةةةةةةاآ: 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن  من
 َّ نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 [.41 39 الع كبو : 

ب الكحةةةر سإظاةةةار ا سةةة ع، سألةةد  خ ةةةران مةةةا يأخةةةذ  ا عةةةان عَقةةِديان، إذ يتم ةةةل يف إ  ةةةاثالثرررا : النفررراق: 
سيتم ةةل يف ظاةةور حركةةا  سمةةذاهن سأفكةةار تائاةةة؛ كالَعلمانيةةة سالقوميةةة سال دي يةةة ساللةةيوعية، سدعةةاع 
هذا ال حاق يرسِّجوب للغرب س واني ه، م باةرين  زخرفتةه العب يةة. سه ةا  ال حةاق العملةي الةذي أتةين  ةه 

يف الوعةةةةد، سفلةةةور ع ةةةةد اخلصةةةةومة، سخيانةةةةة يف جةةةلُّ أ  ةةةةاء األمةةةةة   إي َمةةةةن رحةةةم ريب   مةةةةن ُخْلةةةةٍف 
                                                           

 .12/79التحسع الكبع سمحاتي  الغين، الرابي:  (1)
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 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّ األمانةةةةةة، سالكةةةةةةذب يف احلةةةةةةدي .  ةةةةةةاهب تعةةةةةةاآ: 

 [.88 ال ساء:  َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

سسةببه سفةرع اخلةعا   عةد أب مةنن اهلل  ةال عم علة  ال ةا ، فاسةتدع  ذلةك الركةوَب  رابعا : ترك الجهراد:
حليةةاع، سالت ا ةةل إآ األرب، ستةةةر  اعاةةاد يف سةةبيل اهلل، سي لةةك أب اعاةةةاد ذرسع  ظةةاهر الةةثف يف ا

سةة اع ا سةة ع، سهةةو مةةاٍب إآ يةةوع القيامةةة  لةةرس ه سضةةوا  ه، ستركةةه خصةةلة نحةةاق، إي أب يغةةزس، أس 
 نئ مئ  زئ رئ ُّ حيةةدو نحسةةه  ةةالغزس  بةةل موتةةه، س ةةد ُحةةذِّر مةةن عوا ةةن تركةةه، فقةةاهب تعةةاآ: 

 ىث  مثنث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث
ةةةةة 39 38 التو ةةةةةة:  َّ مي  زي ري ٰى ين ننىن من عةةةةةذاب سالقةةةةةر يب الةةةةةرابي  [. س ةةةةةد رجن
أنةةه  ا رسا  ا ةةن عمةةر رضةةي اهلل ع امةةا عةةن ال ةةيب علةة  عةةذاب الةةدنيا لةة هبن دِ ، ساسةةتُ (1)ساآلخةةرع الةةدنيا
ت ستةةركتم اعاةةاد يف سةةبيل اهلل، سةةلن  ،اب البقةةر، سرضةةيتم  ةةالزر  ةةة، سأخةةذمت أذنةةيَ )إذا تبةةايعتم  العِ  ةةاهب: 

ن اهلل عليكم ذُ   .  (2)(ي ي زعه ع كم ح  ترجعوا إآ دي كم ين

سهو ما تعانيه غالن الدسهب ا س مية عقن سقوا اخل فة، من خامسا : تبديل أحكام الشريعة: 
ا س مية يف جماهب ضيق حمدسد من أحكاع ايحتكاع للقوانني الوضعية، سايكتحاء  أحكاع اللريعة 

األحواهب الل صية، س د جاء  اآليا     عل  ايحتكاع لللريعة يف ل  لمثسب احلياع، سنعتص 
 خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّ من ي حيتكم إلياا  الكحر سالظلم سالحسوق، عل  التتايل يف  وله تعاآ: 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ُّ[، س وله تعاآ: 44 ا ائدع:  َّ جب هئ مئ

 َّ نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ [، س وله تعاآ: 45 ا ائدع:  َّ جف

[. 47 ا ائدع: 

                                                           

 .8/142ب، القر يب: اعامع ألحكاع القرر، س 16/63التحسع الكبع سمحاتي  الغين، الرابي:  (1)
َ ة، ر م احلدي :  (2) َ ة: أب يبيع من 3462حدي  تحي . أخرجه أ و داسد يف س  ه: كتاب البيو ،  اب يف ال اي عن الِعيةْ . سالِعيةْ

ع: رجل سلعة   من معلوع إآ أجل مسم ، مث يلثياا م ه  أ ل من ال من الذي  اعاا  ه. ال ااية يف غرين احلدي  ساألثر: ا ن األث
3/278. 
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س ةد اخُتلةف يف ا قصةةود  ةذ  اآليةةا ؛ فقيةل: كلاةةا يف الكحةار، س يةةل: هةي عامةةة، سي يقصةد  ةةالكحر 
 .(1)فياا اخلرسج من ا لة، س يل: إهنا يف الياود، فاذا من أحسن ما  يل يف هذا

سهةةةةو معةةةةوِّق هةةةةاع سخ ةةةةع، سداء عضةةةةاهب ي  ةةةةر يف كيةةةةاب األمةةةةة،  ةةةةدافع لتمررررزق: سادسررررا : التفرررررق وا
الويءا  ا تباي ةة؛ كةويء ال سةن، أس اللغةة، أس اللةوب، أس الةو ن، أس احلةزب، أس اعماعةة، أس   الحةٍة 
يف ا  اج سالرؤية. س د نع  القررب الكةرمي حةاهب مةن يحةرِّق دي ةه، سيتقسةم إآ لةيع سأحةزاب سسيءا ، 

[، كمةةةا هني ةةةا 32 الةةةرسع:  َّ حن جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك ُّ اهب تعةةةاآ: فقةةة
  مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّ عةةةن ذلةةةك يف تةةةري  القةةةةررب الكةةةرمي. فقةةةاهب تعةةةةاآ: 

 [.115 رهب عمراب:  َّ مت خت حت جت

سهةةةو مةةةن الةةةب ء العةةةاع الةةةذي أتةةةاب األمةةةة، نتيلةةةة ضةةةعف يف تةةةديُّ اا،  سرررابعا : انتشرررار الفرررواح :
ئاةةا، سإحملاهلةةا آلداب لةةرعية، سأحكةةاع فقايةةة، سأتةةوهب اجتماعيةةة، فانتلةةر  الرذيلةةة، س عةةدها عةةن علما

سلةةاعص الحاحلةةة، حةة  أتةةبحص عةةادع ي ت كةةر، سك ةةر القةةب  سا ظةةاهر ا  حرفةةة. كمةةا ي يُغحةةل دسر 
 عةةةةض الق ةةةةوا  الحضةةةةائية، سسسةةةةائل ايتصةةةةاهب ايجتمةةةةاعي، الةةةةيت ُتسةةةةَتغل يف التوجيةةةةه ا ةةةةاجن فكريةةةةان 

اجتماعيةةان، إي مةةا رحةةم ريب، سي لةةك أب انتلةةار الحةةواحش سةةبن للعقةةاب، سهةةا هةةي  صةةة سسةةلوكيان س 
 خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ  ةةوع لةةوا يف القةةررب الكةةرمي ع ةةواب العقةةاب،  ةةاهب تعةةاآ: 

 جم يل ىل مل   مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض مص

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم ىم مم خم حم

قةا م، سلةوب عةذا م، حمةذران مةن فعلاةم، فقةاهب تعةاآ: [. سذكر ل ةا نةو  ع57 54 ال مل:  َّ ىي
   [.82: هود  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

سيعدُّ من أخ ر اآلفا  ا مثذنة حبرب اهلل تعةاآ، سممةا يمثسةف  ثامنا : انتشار المظالم والتعامل بالربا:
أكةل الر ةا. إضةافة إآ لةيو  له ذيو  ا ظامل، ساستباحة ا رمةا ، سظاةور الكبةائر ا و قةا ، سألةدها 

الرلوع، سفساد اعااب التعليمي سالقضائي سالث وي يف عامة الب د ا سة مية، ممةا ية عكق سةلبان علة 

                                                           

 .1/416، الل قي ي: ضواء البياب يف إيضاح القررب  القرربأ، س 6/191اعامع ألحكاع القررب، القر يب:  (1)
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 ىق يف ُّ اي تصاد سايجتما ، س يع هذا تراكمةا  ت تاةي  عقةاب اهلل اعمةاعي،  ةاهب سةبحانه:  

 [.112 هود:  َّ مم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق

سهو جتاسب احلد، سجماسبع احلق سسضعه يف غع موضةعه، سال بةوُّ عةن العتوُّ عن أمر اهلل: تاسعا : الظلم و 
 َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّ ،  ةةةةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةةةةاآ: (1)ال اعةةةةةةةةةةةةةة

 ّٰ  ِّ ُّ ُّ [. س د يكوب الظلم  ني العبةد سر ةه، سهةو ا تم ةل  اللةر  يف  ولةه تعةاآ: 8 ال  ق: 

[، 32 فا ر:  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّ عبد سنحسه؛  اهب تعاآ: [. سيكوب  ني ال13 لقماب:  َّ رئ
 من خن حن جن مم خم  حم جم ُّ سأخ ر الظلم تأثعان ما كاب  ةني ال ةا .  ةاهب تعةاآ: 

يعةةةين:  لةةةر ، سأهلاةةةا مصةةةلحوب فيمةةةا  يةةة ام ي يتظةةةا وب، [،   ةةةاهب ال ةةةحي: ) ظلةةةم 117 هةةةود:  َّ
. ساحلاتةل أب عةذاب (2)(ذا تظةا واسلك ام يتعا وب احلةق  ية ام، سإب كةانوا ملةركني، سإشةا يالكاةم إ

ايست صةةاهب ي ي ةةزهب ألجةةل اعتقةةاد اللةةر ،  ةةل ي ةةزهب إذا أسةةاء العبةةاد يف ا عةةام  ، سسةةعوا يف ا يةةذاء 
سالظلةم فيمةا  ية ام. س ةد ذكةر الحقاةاء أب حقةوق اهلل تعةاآ َمْبِ ينةٌة علة  ا سةاحمة، سحقةوق العبةاد َمْبِ ينةٌة 

ئاةةةا ألتةةةحا ا، أس الثاضةةةي سالتسةةام ، سإي كةةةاب ظلمةةةان كبةةةعان.  ةةةاهب علةة  ا لةةةاححة، فةةة   ةةةد مةةن أدا
    [، س ةةةةةةاهب تعةةةةةةاآ:112 هةةةةةةود:  َّ مم ام  يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ تعةةةةةةاآ: 

 [.59 الكاف:  َّ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّ 

سهةةةي اآلثةةةاع سا عاتةةةي، ككحةةةر الةةة ةَِّعم، سالب ةةةر، ساألَلةةةر، سغمةةةت احلةةةق، عاشررررا : اقترررراف الررر نوب: 
ال ةةةا ، سظلةةةم الضةةةعحاء، سحما ةةةاع األ ويةةةاء، سا سةةةراف يف الحسةةةق سالحلةةةور، سالغةةةرسر  ةةةالغىن  ساحتقةةةار

سال ةةةرسع، س يةةةع مةةةا ذُكةةةر مةةةن أخ ةةةر أسةةةباب العةةةذاب، ساسةةةتحقاق العقةةةاب، سسةةةرعة اينتقةةةاع، سبساهب 
 خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ُّ الةةةةةةة عم.  ةةةةةةةاهب تعةةةةةةةاآ: 

. (3)[6 األنعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع:  َّ مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ

                                                           

 .1688، سالقامو  ا يت: الحعسبر ادي: تححة: 4/19 صائر ذسي التمييز، الحعسبر ادي:  (1)
 .15/531جامع البياب يف تأسيل القررب، ال حي:  (2)
، سأسباب ه   األمم، سس ة اهلل يف القوع اجملرمني سا  حرفني، التليدي: 259يف عقاب األمم، اللريف: تححة:  س ة اهلل (3)

 .93تححة: 
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 أهم النتائج المستفادة:سفياا:  الخاتمة:
سحةةدع األمةةة سالسةةعي لتوحيةةدها م لةةن لةةرعي سعقةةدي سفقاةةي، خاتةةة يف الظةةرسف الراه ةةة الةةيت  .1

  دا تداعي األمم عل  األمة ا س مية جلينان، كما تداع  األكلة إآ  صعتاا.
لو ةةةو  فياةةةا، سالسةةةعي ي ةةةاذ عوامةةةل البقةةةاء ايعتبةةةار  أسةةةباب هةةة   األمةةةم الغةةةا رع، ساحلةةةذر مةةةن ا .2

 سال ماء، سأسباب التقدع سالر ي.
ايستحادع من ا ادا   امص عل  أسةق جغرافيةة سدي يةة، سمصةاف ا تصةادية سسياسةية، سأهةداف  .3

ماديةةة، سكتةةن هلةةا البقةةاء  حضةةل التقائاةةا علةة  كلمةةة سةةواء،  غةةض ال ظةةر عةةن تةة ح الغايةةا  أس 
ة ساضحة ا عامل، لريحة ا قاتد، نقيةة األهةداف، أسآ  ةا السةعي ي ةاد  ض هلا. ساألمة ا س مي

كلمتاةةةا علةةة  سةةةواء، ستوحيةةةد رايتاةةةا ستعةةةديل تةةةحاا سإثبةةةا  سجودهةةةا ألهنةةةا األمةةةة الرالةةةدع الةةةيت 
 تستحق السيادع ساللاادع عل  سائر األمم.

 أهم التوصيات المقترحة: .4
تلحة ا سموعة سا كتو ةة سا رئيةة يف سحةدع الكلمةة اغت اع سسائل ا ع ع سايتصاهب ايجتماعي ا   .1

ستوحيةةةد األمةةةة، سالتةةةزاع اعماعةةةة، سنبةةةذ الحر ةةةة ساخلةةة ف. ساحلةةةد مةةةن اينحتةةةاح غةةةع ا  ضةةةبت لتبةةةين 
األفكار ا  الحة سالعقائد البا لة، ستلليع التمزق سايخت ف سايعتداد  الرأي، ساجملاهرع  ةالرأي 

 سعلمان.اللاذ دي ان سفكران سفقاان 
الةةةدعوع  حيةةةةاء الةةةةويء عماةةةرع األمةةةةة ا سةةةةلمة سالسةةةواد األعظةةةةم م اةةةةا، ساينضةةةماع  ةةةةص لوائاةةةةا،  .2

ُّ سالتحةةذير مةةن اينقسةةاما  ال ائحيةةة سا ذهبيةةة سالعر يةةة. متم لةةني  ةةوهب اهلل تعةةاآ: 
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: األنعةةةةةةاع  َّىف
153.] 

مي كمظلة سياسية دسلية للدسهب ا س مية،  عد غياب ا رجعية تحعيل دسر م ظمة التعاسب ا س  .3
الدي ية ألهل الس ة اليوع، رغم ك رع عددهم ساتسا  أرضام سسعة خعا م، إي أهنم يعيلوب ظرفان 

ي حيسدسب عليه؛ من تكالن أعدائام عليام، سهنن خعا م، ساستذيهلم  التبعية لآلخر، 
.سذس اب الل صية سضيا  اهلوية
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 ثبت المصادر
أثر الذنوب يف هدع األمم ساللعوب، حممد حممود الصواف، دار ا ت ح لل بع سال لر،  .1

 ع.1982مصر: 
أسباب ه   األمم، عبد اهلل التليدي، دار البلائر ا س مية،  عس ، ا/ثانية:  .2

 ع.1998ه 1418
ر  ن عبد القادر حممد األمني  ن حممد ا  تاب، أضواء البياب يف إيضاح القررب  القرر .3

 .ع1995 ه1415 عس :  ،دار الحكر لل باعة سال لر سالتوبيع، اعكين الل قي ي
األمة يف الرؤية ا س مية، عمر إتاعيل رحيم، دار الكتن القانونية، مصر، ا مارا :  .4

 ع.2113
 بياللعا حممد  ن عمر  ن اهلل عبد سعيد أ و الدين التأسيل، ناتر سأسرار الت زيل أنوار .5

 عس ، ا/أسآ:  العريب، الثاو إحياء ا رعللي، دار الرمحن عبد حممد: البيضاسي،  قيق
 هة.1418

جمد الدين أ و  اهر حممد  ن يعقوب ،  صائر ذسي التمييز يف ل ائف الكتاب العزيز .6
ع ة إحياء  ،نلر اجمللق األعل  للل وب ا س مية، ق حممد علي ال لاريقي،  الحعسبر اد

 .ع1973 ه1393او ا س مي، القاهرع: الث 
حمم د  ن حمم د  ن عبد الرب اق احلسيين، أ و الحيض، ، تاج العرس  من جواهر القامو  .7

 .نلر دار اهلداية، ق جمموعة من ا ققنييق،  ا لق ن لرتض ، الزن يدي
لمية، ا دي ة تأسيل ملكل القررب، حممد عبد اهلل  ن مسلم  ن  تيبة الدي وري، ا كتبة الع .8

 ع.1981ا  ورع: 
التعريحا ، علي  ن حممد  ن علي اعرجا ، دار الكتاب العريب،  عس ، ا/أسآ:  .9

 ع. 1985ه 1415

: تونق لل لر، التونسية عالور، الدار  ن ال اهر سالت وير، حممد تحسع التحرير .10
هة.1984



 وحدة الجماعة وأهميتها في رقي األمة من منظور قرآني                                                  د. عدنان الحموي العلبي

 

266 

إحياء الثاو،  عس ،  تحسع القررب العظيم، احلاف  إتاعيل  ن ك ع الدملقي، دار .11
 ع.2111ا/أسآ: 

التحسع الكبع سمحاتي  الغين، ا ماع حممد الرابي ف ر الدين، دار الحكر،  عس :  .12
 ع.1991ه 1411

التو يف عل  ماما  التعاريف، بين الدين عبد الرؤسف ا  اسي، عامل الكتن، القاهرع،  .13
 ع. 1991ه 1411ا/أسآ: 

 ك ع ا  اب، الليل عبد الرمحن  ن ناتر السعدي،  قيق تيسع الكرمي الرمحن يف تحسع .14
 ع.2111ه 1421عبد الرمحن ا ن مع  اللوحيق، ممثسسة الرسالة،  عس ، ا/أسآ: 

 الرسالة،  عس ، ا/أسآ: ال حي، ممثسسة جعحر القررب، أ و تأسيل يف البياب جامع .15
 .ع2111

إحياء الثاو العريب،  عس :  اعامع ألحكاع القررب، حممد  ن أمحد القر يب، دار .16
 ع.1985

س ة اهلل يف عقاب األمم يف القررب الكرمي، عبد الس ع  ن نصر اهلل اللريف، دار ا عراج  .17
 ع.1994ه 1415الدسلية لل لر، الرياب، ا/أسآ: 

 ع.1994ه 1414س ن الثمذي، حممد  ن عيس  الثمذي، دار الحكر،  عس :  .18
حممد  ن إتاعيل الب اري، ا كتبة العصرية،  عس :  تحي  الب اري، أ و عبد اهلل .19

 ع.2114
تحي  مسلم، مسلم  ن احللاج القلعي، دار الكتن العلمية،  عس ،  .20

 ع.2111ا/أسآ:
فت  القدير اعامع  ني فينن الرساية سالدراية من علم التحسع، حممد  ن علي اللوكا ،  .21

 ع.2115ه 1426 صورع، ا/ثال ة:  قيق د. عبد الرمحن عمعع، دار الوفاء، ا 
فضل البع ة ا مدية عل  ا نسانية سم حاا العا ية اخلالدع، أ و احلسن علي احلسين  .22

ع.1981ه 1421ال دسي، اجملمع ا س مي العلمي، ندسع العلماء، لكا مث، اهل د: 
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يف ظ هب القررب، سيد   ن، دار اللرسق،  عس ، ا/جديدع ملرسعة:  .23
 ع.1976ه 1396

القامو  ا يت، حممد  ن يعقوب الحعسب ر ادي، ممثسسة الرسالة،  عس ، ا/ثانية:  .24
 ع.1987

الكليا ، أيوب  ن موس  احلسيين الكحوي، ممثسسة الرسالة،  عس ، ا/ثانية:  .25
 ع.1998

لساب العرب،  اهب الدين حممد  ن مكرع  ن م ظور، دار تادر،  عس ، ا/سادسة:  .26
 ع.2118

 ع.1981حممد أمني ا صري، دار األر م، الكويص، اجملتمع ا س مي،  .27
 الكتن، القاهرع، ا/ثال ة: عامل اعوايب، دار  اهر ا س ع، حممد يف ساألسرع اجملتمع .28

 ع.2111
حماضرا  إس مية هادفة، د. عمر سليماب األلقر، دار ال حائق، عماب:  .29

 ع.1997ه 1418
عبد احلق  ن ع ية األندلسي،  قيق  ا رر الوجيز يف تحسع الكتاب العزيز، أ و حممد .30

عبد اهلل  ن إ راهيم األنصاري، سالسيد عبد العاهب السيد إ راهيم، الدسحة: 
 ع.1988ه 1419

 تار الصحاح، حممد  ن أيب  كر  ن عبد القادر الرابي، دار الكتاب العريب،  عس :  .31
 ع.1982

ن مسعود البغوي،  قيق عبد معامل الت زيل ا سم  )تحسع البغوي(، أ و حممد احلسني   .32
 ع.2111ه 1421الرباق ا ادسي، دار إحياء الثاو العريب،  عس ، ا/أسآ: 

معامل الوحدع يف  ريق األمة ا س مية، د. عمر يوسف محزع، د. أمحد عبد الرحيم  .33
ع.1993ه 1413الساي ، الدار ا صرية اللب انية، القاهرع، ا/أسآ: 
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دع جممع اللغة العر ية،  اورية مصر، م ا ع األهراع التلارية، معلم الوجيز،  بعة معتم .34
 القاهرع.

محردا  ألحا  القررب، الراغن األتحاا ، ا كتبة العصرية، تيدا،  عس :  .35
 ع.2119ه 1431

د. عبد الكبع محيدي، فا ، دار  محاوع األمة يف القررب الكرمي ساحلدي  اللريف، .36
 ع.2111ه 1431سالث ة، القاهرع، ا/أسآ:  الس ع لل باعة سال لر سالتوبيع

يب، دار ا عرفة،  عس ،  .37 ا وا ن سا وا  ة يف الدسلة احلدي ة ا سلمة، د. علي حممد الص ن
 ع.2114ه 1435ا/أسآ: 

: ا/أسآ عس ، وسوعة احلدي ة، مس د ا ماع أمحد  ن ح بل، ممثسسة الرسالة، ا  .38
 .ع1997

ألثر، ا ن األثع، جمد الدين ا بار   ن حممد اعزري،  قيق ال ااية يف غرين احلدي  سا .39
 ع.2115ه 1426د. عبد احلميد ه داسي، ا كتبة العصرية، تيدا،  عس ، ا/أسآ: 

يب، ا كتبة العصرية،  عس ، ا/أسآ:  .40 الوس ية يف القررب الكرمي، د. علي حممد الص ن
 ع.2116

 
 تم بحمد اهلل تعالى وتوفيقه

 
 

 

 


