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  أمي احلنون...لى وهن وسهرت الليايل من أجليوهنا ع وضعتينإىل من  
  أيب الرحيم...شتد ساعديحىت او اجتهد  كد  منإىل 

حممد الطاهر آيت علجت حفظه اهللا  ااهدإىل مساحة العالمة  
  .عمره و نفعنا بعلمه وأطال يف 

    .إخويت األعزاءإىل  
  .إىل روح جديت رمحها اهللا 
  ...األوفياءأصدقائي  إىل 

 بعيد من يل يد املساعدة من قريب أو إىل كل من مد...    
  ..   .طالب علم يسعى خلدمة اإلسالم واملسلمنيكلّ إىل  

  العملأهدي هذا 
  
  

  
  
  
  



  
  

  
  

   
  

  
  
  

  
  

  
  
  ..حلمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نيب بعده و بعدا
أسأله امتنانه علي إلمتام هذا العمل وأشكر اهللا تعاىل على توفيقه و 

  .ىل أن جيعله خالصا لوجهه الكرميتعا
جبامعة أيب بكر   اإلسالميةكما أتوجه بشكري إىل  قسم العلوم 

املوظفني على اهودات اليت بذلوها واألساتذة كافة بتلمسان وبلقايد 
  .طيلة فترة الدراسة

بالذكر األستاذ املشرف عبد القادر طهراوي الذي قبل  وأخص
اإلرشاد على هذه املذكرة ومل يبخل علي بالنصح و اإلشراف

  .واالحترامفله مين خالص الشكر  ،التوجيهو
  .قبوهلا املناقشةاملوقرة على لجنة الكما ال أنسى بالشكر 

باقي وف وهشام وعبد احلفيظ وعيسى ووأشكر اإلخوة عبد الرؤ
    .ما قدموه يل كل األصدقاء على

على  ياتاألعلى خاصة املكتب اإلسالميالس  موظفيكما أشكر 
  .طيب املعاملة طيلة فترة إعداد املذكرة

وأخريا أشكر كل من قدم يل يد املساعدة إلمتام هذا البحث ولو  
   .بكلمة طيبة

     .الهانبينا حممد و على آله و صحبه ومن و سلم علىوصلى اهللا و
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 أ  

اء، مرسل خالق األرض و السماحلمد هللا واسع العطاء، دائم البقاء، كاشف البالء، كثري النعماء، 
وحدة الكلمة بعدما كان الناس يف فرقة وشقاء، والصالة والسالم على إمام  و األنبياء بكلمة التوحيد

ليلها كنهارها  ،أرسله اهللا باهلدى ودين احلق فترك األمة على احملجة البيضاء ،األنبياء، وخري البشرية مجعاء
  :ال يزيغ عنها إال األشقياء، و بعد

أهم هذه املواضيع  منو  ،مفيدة اسديدة، و قصص احوى القرآن الكرمي مواضيع عديدة، و أحكام
، فكانت منارة الكرمي  شرفها اهللا حبمل رسالة اإلسالم، و هداية القرآن اليت مةاأل، املسلمة  وحدة األمة

ىل اخلري و تنهى عن تدي ا سائر األمم، كيف ال و قد وصفها اهللا خبري أمة أخرجت للناس، تدعو إ
مرجعية واحدة هي الكتاب  ا توحد أفرادها حولبعدم الأمة مل يتحقق هلا وصف اخلريية إسائر الشرور، 

هيهات  و السنة، فعاشت األمة يف أمن وسالم، و عزة و متكني، ترفرف رايتها خفاقة بني األمم، و لكن
، و أن اهللا ال يغري ما اهللا ال حتايب أحدا أن سنة فقد جرت سنة اهللا تعاىل أن األيام دول، و ،هيهات

بأن صاروا يف فحني بدلوا نعمة الوحدة بالشقاق عاقبهم تعاىل  ، باألقوام و األمم حىت يغريوا ما بأنفسهم
كما آن األوان لتعود األمة لرشدها،  يا ترى فهل دأم الفرقة و الرتاع، ، يقام هلم وزن ذيل األمم ال
  سلم؟هللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه وو جمتمعة على كتاب ا ،متآزرةو ،مترابطة ،أمة واحدة كان سلفها

بيان أهم األسس اليت تناوهلا القرآن الكرمي من خالل  موضوع وحدة األمة ت معاجلته يفرمهذا ما 
آثار ذه الوحدة، وكذا ذكر أهم  لثمرات اليت جتنيها األمة، و بيان أهم اوحدا فظ األمةأن حتمن أجل 

  »"دراسة حتليلية"ألمة يف القرآن الكرمي و مثرااأسس حفظ وحدة ا« :الفرقة، وومسته

  :أسباب اختيار املوضوع

 :اخترت هذا املوضوع لألسباب التالية

 .الرغبة الذاتية يف خدمة كتاب اهللا العزيز .1
وسوء  وسياسي، ،عقديو ،فكريو ،الواقع الذي تعيشه األمة من اختالف و انقسام فقهي .2

اخترت البحث يف هذا املوضوع ف  ،تناحر وفرقة يه منوما أدى إل ،التعامل مع هذا االختالف
كلمة األمة على القواسم املشتركة  الذي حث على اجتماع الكرمي من خالل هدايات القرآن

 .االختالف احملموداإلميان ب مع
، على ضوء القرآن الكرمي يفاملوضوع  اإىل رسائل علمية تعاجل مثل هذ اإلسالميةاملكتبة  افتقار .3

  .الرغم من أمهيته الواضحة 
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 ب  

  :إشكالية املوضوع
  :ميكن تلخيص إشكالية الدراسة يف األسئلة التالية

  ما هو مفهوم وحدة األمة؟ وما هي أسس حفظها ؟ وما هي مثرات اجتماع الكلمة ؟ 
  .على ضوء القرآن الكرمي ذلككل  و الختالف؟ وما هي عواقب الفرقة وا

  :أمهية املوضوع
  : ما يليتكمن أمهية املوضوع في

 .وهو وحدة األمة الكرمي تناول البحث ملوضوع مهم من مواضيع القرآن .1
و ال ميكن بناء حضارة إسالمية دون  ،متفرقة و ال ميكن ترتل نصر اهللا تعاىل على أمة خمتلفة .2

  .هذا البحث  عاجلته يف ثناياما ، وهو اجتماع الكلمة

  :أهداف املوضوع

 .إثراء مكتبة التفسري التحليلي .1
 .مع بيان أسس حفظها الكرمي يف القرآن وحدة األمةمقصد  إبراز .2
مع اإلميان  -املذموم إىل الوحدة اجلامعة االختالفاإلسهام يف إخراج األمة من حالة  .3

  .لتؤدي رسالتها يف الوجود - احملمود باالختالف

  :السابقةالدراسات 

عدم وجود رسالة أكادميية يف هذا املوضوع  -يف حدود اطالعي  -بعد البحث والتنقيب تبين يل 
  :وقفت على رسالتني أكادمييتني عن وحدة األمة أقرب إىل مذكريت ومها أنين ذا العنوان، إال

وأثره من الناحية  اإلسالميةمنهج الكتاب و السنة يف حتقيق الوحدة ": رسالة دكتوراه بعنوان )1
  .ه1410من إعداد الطالب حممد بن حممد بن األمني األنصاري، جامعة أم القرى،  "التطبيقية

ولكن  اور تبني أن الرسالة حوت فعال بعض أسس الوحدةاحملفمن خالل االطالع على هذه 
        .يحبثاألمر الذي تطرقت إليه يف  يعوزها بيان كيف حفظت هذه األسس وحدة األمة وهو

دور التربية اإلسالمية يف حتقيق وحدة األمة اإلسالمية يف ضوء : رسالة دكتوراه بعنوان  )2
 .ه1432 ،التحديات املعاصرة من إعداد الطالب علي بن مثيب بن دغيم السبيعي، جامعة أم القرى
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 ج  

  :تبني يل من خالل هذه احملاور املالحظات التالية

  واألفراد  اإلسالميةوالتربية  اإلميانيةالتركيز على أربعة أسس هي وحدة املرجعية و الوحدة
  .دون اإلشارة إىل دور هذه األسس يف حفظ وحدة األمةاملؤمنون،

 يحبثوحدة واليت ذكرت أمهها يف وعدم ذكر مثرات ال االختالفاإلشارة إىل خطر الفرقة و.  
  :منهج البحث

  :التاليني استخدام املنهجنياقتضت طبيعة البحث 
 .البحثاليت تناولت موضوع  و ذلك بتتبع اآليات :املنهج االستقرائي .1
كتبه املفسرون يف القدمي  تحليل هذه اآليات على ضوء ماب وذلك :املنهج التحليلي  .2

 .باختالف مدارسهم ومناهجهم ،احلديثو
  :منهجية البحث

  :تتلخص منهجية فيما يلي

 .وخامتة مقدمة و مدخل عام و فصلني و مباحث و مطالبقسمت البحث إىل  .1
وضوع على كتاب نضرة النعيم يف مكارم امل اآليات اليت عاجلت حماور عتمدت يف حصرا .2

 .أخالق الرسول الكرمي لعدد من املختصني بإشراف صاحل بن عبد اهللا بن محيد
املؤلف فاحملقق إن وجد عزوت األقوال لقائليها يف اهلامش وذلك بذكر اسم الكتاب مث  .3

و هذا كله عند  ،مث دار النشر فبلدها فرقم الطبعة و تارخيها إن وجدا مث اجلزء و الصفحة
 .فاجلزء و الصفحة ،و املؤلف أول ذكر للمصدر، أما إذا تكرر اكتفيت بالكتاب

وعزوا إىل سورها  ،برواية حفص عن عاصم الترتيل نقلت اآليات القرآنية من مصحف .4
 .امش يف اهل

 ،أحدمها على أو عليهما اقتصرت يف الصحيحني كان إنف ،ااظخرجت األحاديث من م .5

فخرجته من كتب السنة  هماما إذا مل يرد احلديث فيقم، أرالذاكرا الكتاب و الباب و    
سنن ابن ماجه، وسنن الترمذي، وسنن أيب داود : وهي فبدأت بالكتب األربعة  ،األخرى

، موطأ مالك ومسند أمحد وسنن الدارميفإذا مل أجده فيها رجعت إىل وسنن النسائي، 
كمعجم الطرباي ومصنف عبد  كتب السنة الباقية أحدفإذا مل أجده فيها خرجته من 

                    . رجة احلديثواعتمدت على أحكام الشيخ األلباين يف بيان د ،الرزاق
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 د  

لى مصدر الترمجة الواردة أمساؤهم يف املنت ترمجة موجزة حميال ع تفسريترمجت ألعالم ال .6
 . ملن أراد املزيد

ختمت البحث مبجموعة من الفهارس العامة ترشد القارئ إىل معرفة مضامني الرسالة  .7
  .بسهولة و يسر

  : خطة البحث
  :قسمت البحث إىل مقدمة و مدخل عام و فصلني و خامتة على النحو التايل

أما صلب البحث فقدمت له مبدخل  ،املقدمة العناصر املنهجية يف البحوث األكادمييةتضمنت 
أما الفصل األول فعنونته بأسس حفظ وحدة األمة وتناولت  ،عام ضبطت فيه مصطلحات العنوان

وحدة القيم  وحدة الشريعة و مبحثه األول أسس املرجعية واندرجت حتته وحدة العقيدة و يف
اندرجت حتته األخوة اإلميانية  و ماعة املسلمةأسس اجلاين فتناولت فيه بحث الثأما امل ،اخللقية

والتعاون على الرب و التقوى و األمر باملعروف و النهي عن املنكر، أما املبحث الثالث فخصصته 
 ،وحدة الغاية و اجلماعية العبادات أداء وحدة تناولت فيه وحدة اللسان و و لألمة االنتماء ألسس

أما الفصل الثاين فتحدثت فيه عن مثرات الوحدة و آثار التنازع فأدرجت يف املبحث األول ثالث 
م النتائج أما اخلامتة فحوت على أه ،ملبحث الثاين ثالث آثار للتنازعمثرات للوحدة و أدرجت يف ا

  .  آفاق البحث وكذااليت توصلت إليها 
  :صعوبات البحث

 .تهنظرا لسع وضوععب عناصر املتش .1
 .بإسهاب املوضوع تناولت قلة التفاسري اليت  .2
   .اإلسالميالفكر  كتب يف تناثر عناصر البحث .3

وحده مث م هذا البحث فما كان من صواب فيه فمن اهللا وختاما أمحد اهللا تعاىل على توفيقه إلمتا
   .خطأ أو نسيان فمين  يه من سهو أووما كان ف ،مبعونة من األستاذ املشرف جزاه كل خري

 عمورة سعيد كتبه أمحد  
  اجلزائر العاصمة                                                                

  ه1436القعدة  ذو 22 األحديوم عشية                                                               
  م2015 ربسبتم 06ل  املوافق                                                                           



 

 

  

  

  

  
                         

 
 
 
 

  

﴾مدخل عام﴿  
تضبط املصطلحا  

 ساألس تعريف :املبحث األول   
 لغة : املطلب األول  
 اصطالحا :املطلب الثاين  
 احلفظ  تعريف :املبحث الثاين  

 لغة : املطلب األول  
 اصطالحا : املطلب الثاين  
 األمة  تعريف وحدة :املبحث الثالث  

 لغة و اصطالحا تعريف الوحدة: املطلب األول 
 تعريف األمة لغة و اصطالحا: املطلب الثاين  
 تعريفهما كمركب إضايف  :املطلب الثالث  
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   ساألس تعريف :املبحث األول
  لغة  :املطلب األول

 ،ساسآأصل البناء ومجعه  سفاُأل ،اهلمزة و السني يدل على األصل والشيء الوطيد الثابت :سأَ
قلبه  :اإلنسان سو أُ ،ألسيس أصل كل شيءاو، )1(سسأساس بقصر األلف واجلمع أُ :احديقال للوو

ست دارا إذا بنيت أس...مبتدؤه :البناء سو أُ ،وهو من األمساء املشتركة ،مأول متكون يف الرح ألنه
  )2(.و رفعت من قواعدهاحدودها 

  .األساس يف اللغة هو أصل كل شيءأو  سو مما سبق يتضح أن اُأل

  اصطالحا :املطلب الثاين

اللغوي واملعىن  والعالقة بني املعىن ،)4(لبناء و قاعدتها ومرتكز ،)3(القاعدة اليت يبين عليها :األساس
  .هو مرتكز البناء وأصله الذي يبىن عليه ساالصطالحي للفظة األساس و اُأل

  احلفظ  تعريف :املبحث الثاين
  لغة : املطلب األول

 :والتحفظ... املوكل بالشيء حيفظه :ظيواحلف ،و هو التعاهد وقلة الغفلة ،انيقيض النسن :احلفظ
 .)5(قلة الغفلة حذرا من السقطة يف الكالم واألمور

يقال حفظت  .مراعاة الشيءوالظاء أصل واحد يدل على   و الفاء احلاء ،)حفظ(" :بن فارساقال 
  .)6("وذلك أن تلك احلالة تدعو إىل مراعاة الشيء ،احلفيظة :غضبو ال .الشيء حفظا

   

                                                           
). 1/14(  ،ه1399ط، .د ،دمشق ،دار الفكر ،عبد السالم هارون :تح ،فارسمقاييس اللغة البن   -(1) 
) 6/6( ،ه 1414 ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار صادر ،لسان العرب البن منظور - (2) 

  . 47ص  ،ه1410 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،عامل الكتب ،التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي - )3(
.)1/92(  ،ه1429 ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب ،العربية املعاصرة ألمحد خمتار عبد احلميد عمرمعجم اللغة   - (4) 

  )3/198( ،ت.ط، د.سامرائي، دار و مكتبة اهلالل، دإبراهيم ال مهدي املخزومي و :للخليل بن أمحد الفراهيدي، تحالعني  - )5(
  ). 2/87( مقاييس اللغة البن فارس،  - )6(
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 :واحملافظة ...حفظ الشيء بالكسر حفظا حرسه وحفظه أيضا استظهره" :يف خمتار الصحاحجاء و
  )1("أحفظه ويقال أحتفظ ذا الشيء أي ...املراقبة

   :احلفظ اللغوية تدور حول ن معاينوعليه فإ
 .نقيض النسيان .1
 .التعاهد .2
 .قلة الغفلة .3
 .مراعاة الشيء .4
 .احلراسة .5
  .املراقبة .6

  اصطالحا  :املطلب الثاين

   :من التعاريف االصطالحية للحفظ ما يلي
 ،يؤدي إليه الفهميئة النفس اليت ا يثبت ما هلاحلفظ يقال  تارة " :قال الراغب األصفهاين )1

حفظت كذا  :فيقال ،القوة وتارة  الستعمال تلك ،ويضاده النسيان ،تارة لضبط الشيء يف النفسو
  .)2("مث يستعمل يف كل  تفقد و تعقد و رعاية حفظا،
هو املواظبة على مراعاة الشيء و قلة احلفظ " :جاء يف معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم )2 

  .)3("الغفلة عنه
الرعاية التعهد و تفقد وال اينيف مع للحفظ املعىن  اللغوي و املعىن االصطالحي يلتقي كل من ومنه

  .ملوضوعيف ا ةاملراد ايناملع وهي ة،راساحل و
   

                                                           
 ،الطبعة اخلامسة ،صيدا ،بريوت -جيةالدار النموذ ،املكتبة العصرية ،حممد الشيخ يوسف :تح الدين الرازي،خمتار الصحاح لزين  -)1(

  .) 1/76( ،ه1420
الطبعة  ،، دمشقبريوت -ودي، دار القلم، الدار الشاميةصفوان عدنان الدا: تح لراغب األصفهاين،املفردات يف غريب القرآن ل -)2(

  244ص  ،ه1412 ،األوىل
 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مكتبة اآلداب،حممد إبراهيم عبادة :مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  جلالل الدين السيوطي تح -)3(

  200ص  ،ه1424
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  وحدة األمة  تعريف :املبحث الثالث
  تعريف الوحدة :املطلب األول

  .لغة :1الفرع 

 ،وهو واحد قبيلته،أصل واحد يدل على االنفراد من ذلك الوحدة :الواو و احلاء والدال) وحد ( 
  .)2(أنتم حي واحد وحي واحدون :و العرب تقول، )1(إذا مل يكن فيهم مثله

و ال يقبل االنقسام وال  نظري له وال مثل وال جيمع  ،يتجزأ وال يثىنال الواحد هو الذي  :وقيل
  .)3(إال اهللا عز و جل هذين الوصفني 

   :لغوية تندرج حتته ثالثة معان) وحد( فظ يتضح أن ل مما سبق
 .نفراداإل -1
 .اجلمع -2
 .االنقسامعدم  عدم التجزئة و -3

  اصطالحا  :2الفرع 

النقسام و يكثر إطالق عدم التجزئة وا او تطلق و يراد  ،كون الشيء حبيث ال ينقسم :الوحدة
  .)4(رد ذا املعىناألحد و الف

معهما معىن واحد هو عدم التجزئة اللغوي و االصطالحي للفظة الوحدة جيني يو عليه فإن كال املعن
  .وهو املعىن املراد يف هذا البحث ،االنقسامو عدم 

   

                                                           
  . )6/90(  ،مقاييس اللغة البن فارس -)1(
  . ) 3/448(  ،لسان العرب البن منظور -)2(
  . ) 3/451( نفسه، املصدر -)3(
  . 931ص ت، .ط، د.دبريوت،  الرسالة، مؤسسة ،حممد املصري وعدنان درويش : بقاء الكفوي، تحالكليات أليب ال -)4(
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  تعريف األمة :املطلب الثاين
  لغة  :1الفرع 

) األمة(و .وكل جنس من احليوان أمة ،مجع هو يف اللفظ واحد و يف املعىن ،اجلماعة) األمة(
  .)1(يقال فالن ال أمة له أي ال دين له و ال حنلة ،الطريقة والدين

   :اللغة تندرج حتته ثالثة معان فلفظ األمة يف
 .اجلماعة من الناس -1
 .كل جنس من احليوان -2
 .امللة الدين و -3

  اصطالحا : 2الفرع 

أو مكان واحد سواء كان ذلك  ،أو زمان واحد ،األمة كل مجاعة جيمعهم أمر ما إما دين واحد
  )2(.األمر تسخريا أو اختيارا

انتماؤها ، أو )3(كان واحد قهراملأو  ،زمان واحدلأو  ،دين واحدلإما  ما انتماء مجاعة معناهو
  . )4(لواحد من هذه العناصر الثالثة طوعا

ماعة ي اجلوه ،إىل القصد ةاألمة راجع جاء يف كتاب الوجوه والنظائر أليب اهلالل العسكري أنّ
جلماعة القاصدة ا: معناه أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم :تعاون، و إذا قيلاليت تقصد األمر بتضافر و

  :عشرة أوجهيف القرآن على هي  و... و إن اختلفت يف الفروع هدين، املتفقة يف أصول لتصديقه
  ". ومن قوم موسى أمة: "اجلماعة، قال تعاىل :أوهلا
  .يعين أهل ملة واحدة"  كان الناس أمة واحدة: " امللة، قال تعاىل :الثاين

  ." ةعلكم أمة واحدجلولو شاء اهللا "  :قال تعاىل ،هأهل اإلسالم بعين :الثالث
  ".  إن هذه أمتكم أمة واحدة"  :قال تعاىل ،امللة بعينها :الرابع

  ".  كر بعد أمةواد" :قال تعاىل ،احلني :اخلامس
                                                           

  .22 ، صخمتار الصحاح لزين الدين الرازي: ينظر -)1(
  .86ص ، املفردات للراغب األصفهاين -)2(
   .402، صاملصدر نفسه :ينظرــ  )3(
   302، 301ص  ،املصدر نفسه :ينظر -)4(
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  ".  من أمةىبرأن تكون أمة هي أ"  :قال تعاىل ،القوم :السادس
  ".  إن إبراهيم كان أمة قانتا هللا"  :قال تعاىل ،اإلمام :السابع
  ."اما تسبق من أمة أجله " :قال تعاىل ،أمة كل رسول :الثامن
  ".كنتم خري أمة أخرجت للناس  " :قال تعاىل ،و سلم أمة حممد صلى اهللا عليه :التاسع
 قد خلت كذلك أرسلناك يف أمة" :قال تعاىل ،الكفار من أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم :العاشر

  .)1(من قبلها 
 أن سياقات القرآن الكرمي تبني القرآن ويف علوم وبعد هذا العرض ملعىن األمة يف اللغة و اصطالح

اجلماعة اليت تدين بدين واحد وهي أمة اإلسالم اتمعة على أصول واحدة و إن  هوبينها  شتركامل ىناملع
  .البحثيف هذا  وهو املعىن املراد اختلفت يف الفروع،

     إضايفكمركب  امتعريفه :طلب الثالثامل

 ،إضايفكمركب  ماهجيدر بنا تعريف ،لغة واصطالحا "الوحدة واألمة"بعد تعريف كل من لفظي 
ملتكم ملة واحدة  " :بقوله"  أمتكم أمة واحدة" لكفوي انطالقا من السياق القرآينابقاء القد عرفها أبو و

يف  والتوحيد اإلميانعلى  متفقة :أيو مجاعتكم مجاعة واحدة أ ،متحدة يف العقائد و أصول الشرائع :أي
  . )2("العبادة

   

                                                           
 32ص  ،ه1428 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،حممد عثمان :والنظائر أليب هالل العسكري تح هالوجو :ينظر -)1(
-35.  
  .188ص ،يوالكليات أليب البقاء الكف -)2(
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هي رابطة االهتداء بنور اهللا  هي أمة تربطها رابطة قريبة"  :بقوله )1(كما عرفها حممد رشيد رضا
لدعوة إىل توحيده و القيام على شرعه و محل الناس على إتباع أحكامه فهي جمتمعة على أمر واحد ال او

  .)2(" ةفهي جديرة بأن تكون أمة واحد ،تعدد فيه هو احلق و العدل
قترح التعريف التايل ، و منه أيف الفروع املبين على احلجة والربهان االختالف أغفل كال التعريفني

مع االختالف يف  ،اجلماعة املتفقة يف أصول الدين و قواعده الكلية ومقاصده العامة هي :لوحدة األمة
   .الفروع القائم على احلجة والربهان

                                                           
، البغدادي املولد و النشأة خليفة القلموينعلي  هو حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد اء الدين بن منال -)1(

جملة املنار،  :آثاره أشهر من ،العلماء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري من الكتاب، ه1282، ولد سنة األصل، احلسيين النسب
كلي، دار العلم للماليني، األعالم خلري الدين الزر :ينظر. ه1354، الوحي احملمدي، تويف مبصر سنة وتفسري القرآن الكرمي ومل يكمله

  .)6/126،127( ،ه1423الطبعة اخلامسة عشر، 
  .) 223/ 2(  ،ه1411 ،ط .د ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،تفسري املنار حملمد رشيد رضا -)2(



 

 

﴾الفصل األول﴿  

 أسس حفظ وحدة األمة

 أسس املرجعية: املبحث األول  
 وحدة العقيدة : املطلب األول  
 الشريعةوحدة : املطلب الثاين 
 وحدة القيم اخللقية:املطلب الثالث  
 أسس اجلماعة املسلمة: املبحث الثاين  

 األخوة اإلميانية   : املطلب األول 
 التعاون على الرب والتقوى: املطلب الثاين 
 املنكر                                  األمر باملعروف والنهي عن : لثالثاملطلب ا  
 لألمة االنتماءأسس : املبحث الثالث  

 وحدة اللسان : املطلب األول 
 اجلماعية العبادات أداء وحدة: املطلب الثاين 
 وحدة الغاية: املطلب الثالث  
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باحلث على تكليف األمة املسلمة باخلالفة و عمارة األرض  يقف كتاب اهللا تعاىل يف سبيل مل   
يف العديد من  الكرمي أسس قررها القرآن ،الوحدةهلا هذه األسس اليت حتفظ وحدة الكلمة، بل بني هلا 

وتتجه  ،واحد وتعمل بكتاب ،فأكد على أا أمة واحدة تعبد إله واحدا وتتبع رسوال واحدا ،اآليات
 ها و اختالفها يف هذه األصول وهي حتتكماألسس ال يتصور تفرق هذه األمة يف ظلف ،لقبلة واحدة

  .اليار صرح هذه الوحدةا فإذا اختلفت وتعددت هذه املرجعية كان ذلك مؤشر ،رجعية واحدةمل
هذه الوحدة وهي أسس  وإىل جانب هذه األسس املرجعية هنالك أسس أخرى تدعم ركائز 
ومن  ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،املتمثلة يف األخوة اإلميانية والتعاون على الرب والتقوى  اجلماعة

ين إىل بعضهم البعض بأدائهم الوحدة كذلك شعور أفراد األمة اإلسالمية باالنتماء الوجدا أسس هذه
 ،صدقاتالساة فيما بينهم عن طريق الزكاة وشكل مجاعي كالصالة واحلج واملواللشعائر والعبادات يف 

ويعزز كذلك  ،باداتيف الصالة وتالوة القرآن وسائر الع وحدة اللسان هذه الرابطة الشعورية كما يدعم
  .جلجلها اخللق وهي عبودية اهللا عز ومن أ للغاية السامية اليت وجد األمة حتقيق هذا االنتماء

   .أسس املرجعية :املبحث األول

ومبا  ،يةة والشريعة واملبادئ اخللقهو نظام يشمل العقيدف ،يع جوانبهانظم احلياة جبملي اإلسالمجاء 
 وهو ما يؤكد ، املرجعية الواحدة هي الوحيون فال بد أن تكهذا النظام املتكامل واحد مصدر أن 

  .عاتفرق والرتكياا من عوامل ال من أجل محايةحول هذه املرجعية  هذه األمة التفاف

  .وحدة العقيدة :املطلب األول

لها نظرة ختتلف عن أما بالنسبة لألمة اإلسالمية ف ،كل أمة يف هذا العامل هلا نظرة خاصة يف الوجود
ة حتدد مفهوم الوجود بناء على هذه العقيد ،رياذا الكون خالقا مدبرا مسهلا تعتقد أن أل باقي األمم

  .)1(عالقة بني اخلالق واملخلوق أساسها العبودية واالستسالم هللا تعاىل

ربِّه آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ﴿ا إىل أصول العقيدة اإلسالمية يقول تعاىل مشري
وقَالُوا سمعنا   كُلٌّ آمن بِاللَّـه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرِّق بين أَحد مّن رسله والْمؤمنونَ

                                                           
  .17ص  ،ه1418 ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار الفكر ،يف العقيدة واألخالق والتشريع ملصطفى ديب البغا اإلسالمنظام  -)1(
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)1(

و يصدقون جبميع األنبياء والرسل والكتب املرتلة من السماء على عباد اهللا  ،و ال رب سواه ،غريه
بل اجلميع عندهم  ،فيؤمنون ببعض و يكفرون ببعض ،ال يفرقون بني أحد منهم ،املرسلني واألنبياء

أصول الدين  اتب منو ذكرت يف اآلية أربع مر،اخلريون راشدون مهديون هادون إىل سبل صادقون بار
يرتلون  و بوجود املالئكة وسفارم بني اهللا والرسل ،وضرورياته وهي اإلميان بوجود اهللا و وحدانيته

 ةإنه اإلميان الشامل الذي جاء به هذا الدين اإلميان الذي يليق ذه األمة الوراثبوحيه على قلوب أنبيائه، 
، وليس هناك شركاء يف العبادة يتجه إليهم يوم القيامةدعوته يف األرض إىل  القائمة على ،لدين اهللا
وال طاعة إال هللا وملن يعمل  ،فال عبادة إال هللا ،عبادة اخلضوع والدينونة وال ال عبادة الشعائر ،املؤمنون

  .)2(فيتلقى  سلطانه من هذا املصدر الذي ال سلطان إال منه ،بأمره و شرعه
إليه اآلية من و ما أشارت  ،أمان ضد عوامل تفكك وحدة األمة مامإن وحدة مصدر االعتقاد ص

رشاد ألمة النيب صلى اهللا عليه و النصارى يف التفريق بني أنبياء اهللا و رسله فيه موعظة و إفعل اليهود 
  .سلم يف التمسك مبا جاء به القرآن من أصول االعتقاد اليت أقرها مجع األنبياءو

ـٰذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم ﴿ :-أنه الرب الواحد املعبود ألمةمؤكدا ل -ل تعاىليقوو إِنَّ ه 
وندبفإذا تفرقتم وخالفتم فليس أي هذه أمتكم ما دامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد  )3(﴾فَاع

هذه امللة القائمة على التوحيد واالستسالم ملعبود واحد ال  احلق،احلق من مجلة أهل الدين  من خالف
تنهج وإن األمة اليت تدين بعقيدة واحدة ، جيب أن حتافظ األمة على حدودها وتراعي حقوقها له،شريك 

ال إله غريه  السماء،ورب واحد يف   األرض،أمة واحدة يف  ،هو االجتاه إىل اهللا دون سواه واحدا،جا 
  .)4(السماء األرض وتشهد باإلرادة الواحدة يف  واحدة،أمة واحدة وفق سنة  إياه، وال معبود إال

                                                           
  .285 :البقرة -)1(
فتح البيان و  ،)1/736(  ،ه1420 ،الطبعة الثانية ،دار طيبة ،سامي حممد سالمة :تح ،ثريتفسري القرآن العظيم البن ك :ينظر -)2(

شركة  ،و تفسري املراغي ،)2/161( ،ه1412 ،ط.د ،بريوت -نصاري، املكتبة العصرية، صيدا، راجعه عبد اهللا األحملمد صديق خان
 ،دار الشروق ،ويف ظالل القرآن لسيد قطب ،)3/84( ،ه1365 ،الطبعة األوىل ،مصر ،مكتبة ومطبعة مصطفى  البايب احلليب وأوالده

  .)341، 1/340( ، ه1412، الطبعة السابعة عشر، القاهرة ،بريوت
  .92 :األنبياء -)3(
املصرية،القاهرة، الطبعة الثانية، الكتب  إبراهيم اطفيش، دار أمحد الربدوين و :تح ،اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب: ينظر -)4(

الطبعة  ،بريوت ،حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية :تح ،وحماسن التأويل جلمال الدين القامسي ،)11/339( ، ه1384
  .) 2396/ 4( ، ، ويف ظالل القرآن لسيد قطب)7/221(  ،ه1418 ،األوىل

فاملؤمنون يؤمنون بأن اهللا واحد أحد، فرد صمد، ال إله  ، ﴾ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا  غُفْرنأَطَعو
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  طاقة يف كيان الفرد السليم واجلماعةأو التوحيد يكفل جتمع الشخصية وال اإلسالميإن التصور 
هذه العقيدة اليت  ،اليت تسببها العقائد و التصورات األخرى ،و ينفي التمزق و االنفصام و التبدد ،املسلمة

منبعها كتاب اهللا و سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف كل أصل من أصوهلا تتميز عن عقائد أهل 
فقوهلم مثال يف أمساء اهللا وصفاته  ،ينأصل من أصول الدفأهل السنة ال خيتلفون يف ، الفرق والضالل

سألة رؤية النيب صلى اهللا عليه وإمنا كان اختالفهم يف فروع املسائل امللحقة بالعقيدة كم ،واحدوأفعاله 
و مسألة ابن  ،و مسألة رؤية اهللا عز و جل يف املنام هل كانت يقظة أو مناما، ،املعراجسلم لربه يف و

ل األمة تفرق مشال املسائل اليت ك من وغري ذل ،و الدجال الذي خيرج يف أخر الزمانصياد هل ه
نة يف األصول أو أما الفرق الضالة فاختلفت مع أهل الس ،من اختالف التنوع املشروعهي بل  ،الواحدة
  .)1(ها ال يتفقون على أصول واحدة فيما بينهميبل إن منتسب،بعضها

ختالف يف فروعها ال ينبغي أن اإلسالم عقيدة واحدة يف أصوهلا واال إليها أمة إن العقيدة اليت تنتمي
إثراء  جتهاد ويعمل علىالذي يفتح باب اال احملمود بل هو من االختالف يؤدي إىل الفرقة و الشتات،

  .التراث اإلسالمي

  .وحدة الشريعة :املطلب الثاين

 ،العالقات الدولية و القضاءالعبادات واملعامالت ولشريعة يف ل حدد اإلسالم األحكام التفصيلية
 ،وحمافظة عليهم فيما هم حمتاجون إليه ،و فصال بينهم فيما خيتلفون فيه ،فقد جاءت الشريعة رمحة للعباد

واحدا عند مجيع املسلمني فال خالف يف كون مصدر التشريع  ٬)2( منظمة بذلك شؤوم اخلاصة و العامة
آمنوا أَطيعوا أَيها الَّذين  يا﴿:  قال تعاىل ،عند التنازعهم عوهو مرج،وهو القرآن الكرمي و السنة النبوية

نكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو ولِ إِن    اللَّـهسالرو إِلَى اللَّـه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت
  .)3(ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًا﴾   كُنتم تؤمنونَ بِاللَّـه والْيومِ الْآخرِ

                                                           
و كيف تستعيد األمة مكانتها من جديد  ،106ص  ،نظام اإلسالم يف العقيدة و األخالق و التشريع ملصطفى ديب البغا :ينظر -)1(

مفهومها وخصائصها  -عقيدة أهل السنة واجلماعة و . 69ص  ،ه1414 ،الطبعة الثانية ،األردن ،لعمر سليمان األشقر، دار النفائس
  76، ص ه1419هيم احلمد، دار ابن خزمية، الرياض، الطبعة الثانية، حملمد بن إبرا -وخصائص أهلها 

السنة  ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،التشريع اإلسالمي صاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان حملمد فهمي علي أبو الصفاينظر  -)2(
  107ص ، ه1397 ،مجادى الثانية ،العدد األول،العاشرة

  .59 :النساء -)3(
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اختالف اآلراء و أصله من  :و التنازع ،يف شيء من أمر دينكم ،اختلفتم :أي" فإن تنازعتم" :قوله
 -أي إىل كتاب اهللا وإىل رسوله -و الرسولفردوه إىل اهللا  ،الرتع فكان املتنازعان يتجاذبان ويتمانعان

يله بفسفإن مل يوجد  ،و الرد إىل الكتاب و السنة واجب إن وجد فيهما ،مادام حيا و بعد وفاته إىل سنته
صار إليه  :ل إىل كذا أيآل يؤو :مرجعا من األول :أي" ذلك  خري و أحسن تأويال " :قولهاالجتهاد، 

أن الرد أحسن  :رجعون إليه و جيوز أن يكون املعىنأن ذلك الرد خري لكم و أحسن مرجعا ت :واملعىن
هو عرض   عز و جل أن الواجب عند التنازعن اهللابيف لكم الذي صرمت إليه عند التنازع،تأويال من تأوي

فما كان موافقا هلما  ،ا من القواعد العامةماملسائل املتنازع فيها على كتاب اهللا و سنة رسوله وما فيه
و بذلك يزول  ،علم أنه غري صاحل و وجب تركه فياوما كان منا ،جب األخذ بهوو ،علم أنه صاحل  لنا
يق ذوأال يفضي التنازع إىل اختالف التفرق الذي يلبس املسلمني شيعا  وي ،الكلمةالتنازع وجتتمع 

ا إىل حكم اهللا و إن رد الرتاع يف أمر م يعملوا باآلية فتفرقوا و اختلفوا،و لكنهم مل  ،بعضهم بأس بعض
هي  وكانت  شريعته هلم ،ليهم مجيعاألن اهللا سبحانه و تعاىل هو و ،رسوله أمر واجب على املؤمنني

اليوم اآلخر فمن كان مؤمنا باهللا و من خالف واالحتكام إليه فيما يقع بينهم إتباعهلدستور الواجب ا
رجوع عند اخلالف إىل ما قضى به ، و الو خضع  حلكمه ،وقف عند حدوده، و استقام على شرع اهللا

حيث كان  ،هو الطريق املأمون الذي يسلم املختلفني إىل يد الوفاق والسالم ،سنة رسولهكتاب  اهللا و
فال ميل مع هوى و ال حماباة لكبري أو  ،الذي حيكم بني عباده باحلق ،احتكامهم إىل أحكم احلاكمني
   .)1(بالتقوى ال تفاضل بينهم عنده إال ،عبيدهعظيم ألن اخللق خلقه والناس 

وضرب  ،ضرب منهي عنه :الذي حيصل عند التنازع له ضربانمما ينبغي التنبيه إليه أن االختالف و
واعتصموا بِحبلِ  ﴿:فسريه لقوله تعاىلين الضربني عند تهذ )2(و يبني القرطيبيعد من االختالف احملمود 

                                                           
 ،ه1420بريوت، الطبعة األوىل، ، دار التراث العريب، عبد الرزاق املهدي: للبغوي، تح معامل الترتيل يف تفسري القرآن :ينظر -)1(
تفسري ، و)1/556(  ،ه1414 ،الطبعة األوىل ،دار الكلم الطيب، بريوت ،و فتح القدير للشوكاين، دار ابن كثري دمشق ،)1/654(

 ،و التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب ،)5/148(  ،ه1410 ،القاهرة،يئة املصرية العامة للكتاباهل ،املنار حملمد رشيد رضا
  .) 823 ،3/822(  ،ت.د ،ط.د ،القاهرة ،دار الفكر العريب

الورعني، من أشهر العلماء العارفني  أبو عبد اهللا األنصاري األندلسي القرطيب املفسر من حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرحهو  -)2(
التذكار يف أفضل األذكار و التذكرة بأمور اآلخرة و قمع احلرص  األسىن يف أمساء اهللا احلسىن وو حكام القرآن ألامع اجل :مؤلفاته

الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب البن  :ينظر. ه671سنة  صرمبتويف  ،بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة
   .)309، 2/308(ت، .ط، د.حممد األمحدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، د: ون اليعمري، تحفرح
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فإن ذلك  ،يف الفروع  حترمي االختالف وليس فيه دليل على" :حيث قال )1(﴾ولَا تفَرقُوا اللَّـه جميعا
وأما حكم مسائل االجتهاد فإن االختالف  ،واجلمع ما يتعذر معه االئتالف ليس اختالف إذ االختالف

 ابة خيتلفون يف أحكام احلوادث وهمالصح الو ماز ،تخراج الفرائض ودقيق معاين الشرعفيها بسبب اس
  .)2( "هو سبب  الفسادو إمنا منع اهللا اختالفا  ،مع ذلك متآلفون

ليمض و ،و التربي فيها ترك التخطئة يف الفروع ":عن مسألة االختالف بقوله )3(ريبوحتدث ابن الع
ال « :وسلم عليهصلى اهللا  قد قال ،و بدليله عامل ،مفإن كل حببل اهللا معتص ،كل أحد على اجتهاده

فمنهم من حضرت العصر فأخرها حىت بلغ بين قريضة أخذا  )4(»قريضة بين يصلني أحد العصر إال يف
يعنف وإمنا أراد االستعجال فلم  ا منا، يرد هذو منهم من قال مل ،اهللا عليه و سلمبظاهر قول النيب صلى 

واحلكمة يف ذلك أن االختالف  والتفرق املنهي عنه  إمنا هو  املؤدي إىل  ،أحدا منهم السالمالنيب عليه 
  )5(.حماسن الشريعة فهو من أما االختالف يف الفروعو ،عصب وتشتيت اجلماعةوالت ،تنةالف

على األهواء يكون اختالفا مبنيا على احلجة والربهان ال إن االختالف القائم بني املذاهب ينبغي أن 
الكتاب  منالنص الثابت يف سياق احلث على التمسك ب -ابن تيميةغري دليل، قال والظنون والتقليد ب

فالواجب على  ":-والسنة واإلمجاع واإلعراض عن إتباع األهواء والظنون بغرض االختالف والتفرق
و سنة خلفائه الراشدين والسابقني األولني من  رسول اهللا صلى اهللا  عليه و سلماملسلم أن يلزم سنة 

قت فيه إن أمكنه أن يفصل األمة وتفرما تنازعت فيه و ،هم بإحسانوتبعااملهاجرين و األنصار والذين 

                                                           
  .103: آل عمران -)1(
  .)4/159( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -)2(
بإشبيليا،  ه468سنة هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد املعافري االشبيلي األندلسي املعروف بابن العريب، ولد  -)3(

 ه543أحكام القرآن، املسالك يف شرح موطأ مالك، احملصول، سراج املريدين، تويف سنة : اإلمام احلافظ الفقيه املفسر، من تصانيفه
و تذكرة احلفاظ لشمس الدين الذهيب، دار الكتب ،)254، 2/252(الديباج املذهب البن فرحون  :ينظر .مبراكش و دفن بفاس

  .)4/62(، ه1419ريوت، الطبعة األوىل، العلمية، ب
باب مرجع النيب  ،ويف كتاب املغازي ،946باب صالة واملطلوب راكبا و إمياء، رقم  ،أخرجه البخاري يف أبواب صالة اخلوف -)4(

دار طوق ،الناصرحممد زهري بن ناصر : تح ،4119صلى اهللا عليه وسلم من األحزاب و خمرجه إىل بين قريضة و حماصرته إياهم، رقم 
حممد فؤاد عبد : تح ،1770رقم  ،باب املبادرة للغزو ،أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري و ،ه1422الطبعة األوىل،  ،النجاة
فقال  ،فأدرك بعضهم العصر يف الطريق( احلديث مروي عن ابن عمر و تتمته  وت، .ط، د.، دبريوت ،دار إحياء التراث العريب، الباقي

  ).فلم يعنف واحد منهم  ،مل يرد منا ذلك، فذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم ،بل نصلي: وقال بعضهم ، نصلي حىت نأتيهاال: بعضهم
، بريوت، الطبعة الثالثة، حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: أحكام القرآن أليب بكر بن العريب، مراجعة وتعليق -)5(

  .) 382، 1/381( ، ه1424
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عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا  الرتاع بالعلم والعدل وإال استمسك باجلمل الثابتة واإلمجاع وأعرض
فإن مواضع التفرق واالختالف عامتها تصدر عن إتباع الظن و ما وى األنفس و لقد جاءهم من رم 

   .)1(اهلدى
أساس وحدة مصدر التشريع دعامة من دعائم حفظ وحدة األمة من االختالف املفضي إىل  يعد

 إتباععلى التعصب والتقليد واالختالف املبين  هو واالختالف املقصود هنا ،شتاتو الفرقة والالرتاع 
سالمي من شأنه إثراء التراث اإلفإن هذا األخري  ،اهلوى وليس االختالف املبين على احلجة و الربهان

  .و يضاف إىل ذلك أن اختالف األئمة فيه رمحة و تيسري لعموم األمة ،فتح باب االجتهادو

        .وحدة القيم اخللقية :املطلب الثالث

أكد القرآن الكرمي يف آيات عديدة على مجلة من األخالق والقيم وحث اتمع املسلم على 
رجت فإذا خ ،كيف ال وهي مبثابة الروح واجلوهر يف جسم األمة ،التحلي ا والتواصي ا والصرب عليها

  .هذه الروح بقي اجلسم بال قيمة

فعن أيب  ،قمكارم األخال عمود الرسالة هو إمتامو يرشدنا نبينا عليه الصالة و السالم إىل أن 
، )2("إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق"  :اهللا صلى اهللا عليه و سلمقال رسول  :هريرة رضي اهللا عنه قال

وإِنك لَعلَٰى خلُقٍ ﴿  :خالق الفاضلة حني قالز وجل رسوله الكرمي وشرفه باألمدح اهللا عو
  .)3(﴾ عظيمٍ

هذه األخالق يف  وردت أصول لقدو ،ق  والقيم الساميةاألخالوالقرآن الكرمي حافل بذكر هذه 
يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربٰى وينهٰى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ إِنَّ اللَّـه ﴿  :قوله تعاىل

جاء القرآن لينشئ أمة و ينظم جمتمعا مث لينشئ عاملا و يقيم ، لقد  )4(﴾ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  والْبغيِ

                                                           
  ).6/463( ، ه1408 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الفتاوى الكربى البن تيمية -)1(

شعيب األرنؤوط، عادل : ح، ت8952أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة، من مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه، رقم  أخرجه -)2(
 :ينظر، 45صحيح، السلسلة الصحيحة، رقم : ال األلباين، قه1421خرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، مرشد، و آ

 - 1،4 األوىل،ج الرياض، الطبعة ،املعارف مكتبة ،الدين األلباين ناصر وفوائدها حملمد فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
  .ه1422 -7 ج ،ه1416 - 6 ج ،ه1415

  .04 :القلم -)3(
  .90 :النحل -)4(
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واطمئنان  ،واجلماعات ن مث جاء باملبادئ اليت تكفل متاسك اجلماعةوم،إنسانية ،جاء دعوة عاملية ،نظاما
جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد و لكل مجاعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل  ،ألمم والشعوباألفراد وا

القوة  ،والفقر للصهر والنسب والغىنوال تتبدل جماراة  ،لبغضوال تتأثر بالود وا ،مع اهلوى ال متيل
ذلك امليزان ، )1(إمنا متضي يف طريقها تكيل مبكيال واحد للجميع و تزن مبيزان واحد للجميع ،والضعف

اجلنس أو اللون أو  غريها من القيم دون النظر البتة إىل اعتباراتو اإلخالص و التقوى و هو الكفاءة
أن متنح دون  ،ا األفرادهو املساواة يف احلقوق اليت حيصل عليهالقرابة و ثاين األشياء األساسية يف العدل 

دون أن  ،و كذلك املساواة يف الواجبات اليت يكلف ا كل فرد ،خرلبعض و حتجب عن البعض اآل
كيان اتمع من التمزق العدل القائم على هذه األسس حري به أن حيفظ إن  ،يعفى منها أفراد آخرين

حنو ودافع  ،روح االنتماء إىل جمتمع واحدي إىل تعزيز املفض الرضاو حتقيقها يورث يف النفوس  ،اتتشوال
األسس يورث يف النفوس احلقد و الضغينة و العداوة و غياب هذه  ،التكافل والتآزر بني فئات اتمع

ويف النهاية تؤدي إىل الزهد يف  عروة،وكل هذا يؤدي إىل نقض عرى اتمع عروة  ،والشعور بالظلم
إن وحدة األمة تدور مع لذلك فو ،)2(من أمراض الظلم و الطغيان يعاين االنتماء إىل هذا اتمع الذي

 .قيمة العدل وجودا وعدما
ملن يريد التسامح يف بعض  ،ل الصارمالذي يلطف من حدة العد اإلحسانو يقابل العدل قيمة 

العبد و هو أوسع مدلوال ألنه يشمل احلياة كلها يف عالقة لغل الصدور  شفاءاو  ،القلوب ارا لود حقه إيث
و إمنا  ،إيتاء ذي القرىب اإلحسانومن  ،و عالقته بالبشرية مجيعا ،وعالقته باجلماعة ،و عالقة بأسرته ،بربه

من  اإلسالمالذي يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به  ه تعظيما لشأنه و توكيدا عليهيربز األمر ب
  .)3(احمليط احمللي إىل احمليط العام

يف تعزيز مبدأ التكافل  ألا  تساهم ،العالقات بني أفراد اتمع شأا توطيدمن  اإلحسانقيمة  إنّ
هذا التكافل يربط األواصر  ،يد املساعدة إىل الضعفاء واحملتاجني مد االجتماعي القائم على التعاون و

    .اليت متر به األزمات شىت فيعيش اتمع متحدا متماسكا يواجه ،يشفي الغل الذي يف الصدورو

                                                           
  .)  4/2190( يف ظالل القرآن لسيد قطب، : ينظر -)1(
  .)174، 173ص ( ، ه1427الطبعة الثانية،  الشريعة بأبعاد جديدة لعبد ايد النجار، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، مقاصد -)2(
  .)4/2190(  املصدر السابق، -)3(
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وأَوفُوا بِعهد اللَّـه إِذَا ﴿  :يقول تعاىل اإلسالم قيمة الوفاء بالعهود، ومن القيم اليت حض عليها
لْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَينقُضلَا تو مدتاهيلًاعكَف كُملَيع اللَّـه ا  مم لَمعي إِنَّ اللَّـه

  .)1(﴾تفْعلُونَ
ألا قاعدة الثقة اليت ينفرط  ،فلم يتسامح فيها أبدا ،بالعهودالوفاء  سالم يف مسألةتشدد اإل لقد

وال يسمح  ،غري الرب و التقوىوال تعاونا على  اسالم ال يقر تعاهدواإل ،دوا عقد اجلماعة و يتهدمب
استغالل الدول والشعوب و أكل حقوق الناس و ،مث والفسوق والعصياناون على اإلبقيام تعاهد أو تع

فقيمة الوفاء بالعهد من شأا  ،)2( سالميةهذا األساس قام بناء اجلماعة اإلسالمية وبناء الدولة اإل علىو
بالتايل التفكك و التنازع وحفظ كيان اتمع وتعزيز الثقة بني أفراده وفقد هذه القيمة يعرض اتمع إىل 

  .ينفرط عقد الوحدة
كَما أَرسلْنا  ﴿:الكرمي على مسألة تزكية النفوس باألخالق الفاضلة يف قوله تعاىلويؤكد القرآن 

وا مّنكُم يتلُو علَيكُم آياتنا ويزكّيكُم ويعلّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلّمكُم ما لَم تكُون فيكُم رسولًا
خالق وقبائح العادات واملعاصي اليت ساف األالقرآن بالتهذيب املطهر من سففقد جاء  .)3(﴾تعلَمونَ

ه العظيمة يف عباداته كانت فاشية يف العرب و قد زكاهم النيب صلى اهللا عليه و سلم باقتدائهم بأخالق
، م على يديه حىت  صاروا كرجل واحدو ألف اهللا بينه ،ومجعهم بعد تلك الفرقة ،ليةادابه العالكاملة وآ

نسان حمارب عطى موىل أو رقيق هلم أمانا ألي إفإذا أ ،وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسعى ا أدناهم
ت األخالق فلنتأمل كيف حقق، )4(تزكية أعلى من هذه التزكية فأي ،ك كتأمني أمري املؤمنني لهكان ذل

  .السامية وحدة األمة يف جمتمع الصحابة رضوان اهللا عليهم
عن  يف آيات أخرى باملقابل يدة وىآيات عد يف الكرمي باألخالق الفاضلةأمر القرآن لقد 

النتشار احلقد والكراهية  نتيجة األخالق اليت تعمل على فك الروابط االجتماعية بني األفراد مساوئ
   .اإلسالميوالعداوة والبغضاء يف اتمع 

قَومٍ عسٰى أَن يكُونوا خيرا مّنهم ولَا نِساٌء  قَوم مّن يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يسخر ﴿:يقول تعاىل
نهنّا مريخ كُنٰى أَن يساٍء عن نِّسّوا بِالْأَلْقَابِ  مزابنلَا تو كُموا أَنفُسزلْملَا تو  دعب وقالْفُس ماسال بِئْس

                                                           
  .91 :النحل -)1(
  ). 4/2191( ، يف ظالل القرآن لسيد قطب-)2(
  .151 :البقرة -)3(
  .) 2/23( تفسري املنار لرشيد رضا  -)4(
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انفَ  الْإِمي بتي ن لَّممونَومالظَّال مه كـٰئ يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثريا مّن الظَّنِّ إِنَّ ﴾١١﴿ أُولَ
الظَّنِّ إِثْم ضعب وا وسسجلَا تاوضعكُم بضعب بتغأَن  لَا ي كُمدأَح بحا أَيتيم يهأَخ مأْكُلَ لَحي

وهمتفَكَرِه  قُوا اللَّـهاتو  يمحر ابوت 1(﴾ إِنَّ اللَّـه(.   
ولكل فرد فيه كرامته  ،ه اإلسالم دى القرآن جمتمع له أدب رفيعماتمع الفاضل الذي يقي نّإ

 لتنابزوا ،العيبمبعىن  بالسخرية واللمز عن هذا األدباالحنراف و  ، وهي من كرامة اموعاليت ال متس
ك الشعور يفكمن شأنه ت كل ذلك املناداة باأللقاب اليت يكرهها أصحاا أو وصفهم بوصف ذميممعناه 

ذلك تضع قواعد األدب بو ،فاآلية حتذر املؤمنني من فقدان هذا الشعور ،باألخوة اإلميانية بني األفراد
هم با لكل ما فال يتركوا نفوس ،تأمر اآلية باجتناب كثري من الظن كما ،النفسي لذلك اتمع الفاضل

النفوس فتصبح   وذا تطهر القلوب و تزكو ،ن ظنون و شبهات و شكوكخرين ميهجس فيها حول اآل
القرآن ويقدم  ،عومطمئنة ال يعكرها القلق والتوق ،ها الشكوكوثشها ظن السوء و ال تلدبيضاء نقية ال خي
ذلك من خالل النهي و بيوم وأسرارهم و عورام و ،منني على أنفسهمليعيش الناس آ ضمانات أخرى

تمع يف مودة وألفة و بذلك يعيش أفراد ا، )2(مأسرارهتجسس بتتبع عورات اآلخرين و كشف عن ال
  .ما يعزز و حيفظ وحدم اذأخوة وهو

وبشاعة هذا اخللق الذميم مبشهد األخ فضاعة حبيث يصور القرآن  ،النهي عن الغيبة بعد ذلك يأيت
كما أوضحت السنة معىن  ،)3(وذلك من أجل إثارة املشاعر الستنكار هذا الفعل الشنيع ،أكل حلم أخيهي

أتدرون ما الغيبة؟   ":قال اهللا صلى اهللا عليه و سلمأن رسول  رضي اهللا عنه رواه أبو هريرة الغيبة مبا
إن  :قال ،ل أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول ؟قي ،ذكرك أخاك مبا يكره :قال ،اهللا و رسوله أعلم :قالوا

و ى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ، )5( ")4(وإن مل يكن فيه فقد ته ،كان فيه ما تقول فقد اغتبته
 حلقد و الكراهية بني املسلمني واليت ددمجلة من األخالق السيئة اليت تبث روح العداوة والبغضاء و ا

إياكم « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال فعن أيب هريرة ،أخوم صفو عكروحدم و ت

                                                           
  .12، 11 :احلجرات -)1(
  ). 6/3346( ،يف ظالل القرآن لسيد قطب -)2(
  ). 6/3347( ،املصدر نفسه -)3(
حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  :صحيح مسلم، تح: ينظرالبهتان هو الباطل وأصل البهت أن يقال له الباطل يف وجهه، : ته -)4(

  ). 4/2001( ت .ط، د.الثراث العريب، د
  .2589اآلداب، باب حترمي الغيبة، رقم  الصلة و و أخرجه مسلم يف كتاب الرب -)5(
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 ،تباغضوا وال ،واروال تداب ،و ال حتاسدوا ،فإن الظن أكذب احلديث و ال حتسسوا وال جتسسوا ،والظن
  .)1(»وكونوا عباد اهللا إخوانا

ألخالق الذميمة من أثر بليغ  يف متزيق مشل تأمل يف النصوص السابقة يدرك ما لواحلق أن امل
مبلغا من الرقي العظيم جعلها  اإلسالمفلقد بلغت األخالق يف  ،وإيقاد نار الكراهية يف الصدور ،املسلمني

ثرة تأثريا و مؤ ،بط االجتماعية بني األفرادلرواة لمن تفصيالت موثقالقمة مبا اشتملت عليه مركز يف 
  .)2(خاء بني املسلمنيسلمة و تنمية روابط املودة و اإلماعة املاجل ةعميقا يف تغذية وحد

وابتعادهم عن ذميمها  و لن يصلح حال األمة إال مبا صلح به سلفها من متسكهم باألخالق الفاضلة
  .فظت وحدم ومنعت فرقتهمومن مث ح

  أسس اجلماعة املسلمة :املبحث الثاين

 ،املبادئ اخلالدةوالروابط املتينة  أساس من املسلم علىأقام اإلسالم العالقات بني أفراد اتمع 
و التعاون  ،األخوة اإلميانية وأهم هذه األسس ،تمع وحدة قوية متماسكةجتعل من هذا ا ،السامية املثلو

  .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،على الرب و التقوى

  اإلميانية األخوة : املطلب األول

رابطة اجلنس أو اللون أو الوطن سببا قويا أو دعامة ثابتة و دعوة حقيقية يف مل يعترب اإلسالم 
أعظم رباط  أقدس و ة التوحيد أنبل ولى كل هذه الروابط وجعل عقيدع اإلسالم مسىف ،تكوين األمة

وكانت األخوة اإلميانية أصدق  ،ر و القوميات واألجناسيوحد بني قلوب املسلمني على اختالف الديا
األخوة باعتبارها العالقة اليت تربط  و قد نص القرآن الكرمي على آصرة ،عن هذه الوحدة املشتركةتعبري 

                                                           
 ،6064ومن شر حاسدا إذا حسد، رقم : أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب ما ينهي عن التحاسد و التدابر، وقوله تعاىل -)1(

ويف كتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، رقم  6066،رقم ،وباب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث
باب حترمي الظن، و التجسس، و التنافس، و التناجش، و حنوها، رقم  ،و أخرجه مسلم يف كتاب الرب و الصلة و اآلداب ،6724
  .2564، و خذله، و احتقاره، ودمه و عرضه، و ماله، رقم ويف باب حترمي ظلم املسلم، 2563

األخالق . ) 13/317( ، ه 1419التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي،دار ضة مصر، القاهرة، الطبعة األوىل،  :ينظر-)2(
  .)1/57( ،ه1420، اإلسالمية و أسسها لعبد الرمحان حسن حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، الطبعة اخلامسة
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واتقُوا اللَّـه لَعلَّكُم  إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم ﴿:فقال جل ذكره ،)1(بني املؤمنني
النسب ألم  إذا كانوا متفقني يف دينهم رجعوا باتفاقهم إىل أصلومعىن اآلية أن املؤمنني  ،)2(﴾ ترحمونَ

م افترقوا يف النسب و شبم إىل أصلآلدم و حواء فإذا اختلفت أدياواحد  هوا باألخوة من حيث انتسا
بالذكر إلثبات وجوب اإلصالح فما فوق ذلك  االثننيو ختصيص  ،وهو اإلميان املوجب للحياة األبدية

األنصار ين وو سلم بني املهاجر عليهالنيب صلى اهللا  وآخى ،الفساد فيه ضاعف  الفتنة وبطريق األولوية لت
ذا نشبت ف بني الناس أنه إكان املتعار و ملاّ ،بني املسلمنيخاء بدأ اإلإرساء ملحني وروده املدينة و ذلك 

 نيمفكذلك شأن املسل ،مالح بينهية اإلخوة أن يتناهضوا يف إزاحتها مشيا بالصقلزم بمشاقة بني األخوين 
 أن وبث السفراء إىل ،مالح بينهصإذا حدث شقاق بني طائفتني منهم أن ينهض سائرهم بالسعي بال

ا يترتب على هذه األخوة أن يكون احلب والسالم مم، ودهى يرفعوا ما أصاب و و ،وهىعوا ما يرق
الذي  ءو أن يكون اخلالف أو القتال هو االستثنا ،ة هي  األصل يف اجلماعة املسلمةالوحد ون ووالتعا

  .)3(جيب أن يرد إىل األصل فور وقوعه
و عميقة عمق اإلميان يف  ،إن األخوة اإلميانية القائمة على املبادئ و القيم السامية أخوة متينة باقية

 ،اخلايل من عناصر األخوة املعنوية اجلسدي البحت االلتقاءخبالف األخوة القائمة على  ،قلوب املؤمنني
 ،و عوامل التفكك واخلالف ،فإا من غري املمكن أن تتكون مجاعة صحيحة قوية تصمد لعوامل التمزيق

  .)4(األهدافو الغايات أو خالف يف املصاحل و ،أو اعتقادي ،السيما إذا كان بني أفرادها خالف فكري
من  حلفظ وحدة األمة و صيانتها أن األخوة اإلميانية ركيزة أساسية بيانه خنلص إىل و مما سبق

   .عوامل التفكك و االيار
   

                                                           
، 340ص  ،ه 1422بريوت، الطبعة التاسعة، ،أضواء على الثقافة اإلسالمية لنادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة :ينظر -)1(
  .459ص  ،ه 1429 ،بريوت، الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،سنن اهللا يف إحياء األمم حلسني شرفةو
  .10 :احلجرات -)2(
، )4/148(، ه 1422عبد الرزاق  املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  :تح اجلوزي،زاد املسري البن : ينظر -  )3(
، والتحرير )13/303( ،ه1415الطبعة األوىل،  ،بريوت ،علي عبد  الباري عطية، دار الكتب العلمية :روح املعاين لأللوسي،  تحو

  .)6/3343(يف ظالل القرآن لسيد قطب ، و)26/243،244( ،ه1405، ط، دتونس ،والتنوير للطاهر بن عاشور، الدار التونسية
  ).194/ 2( ن حسن حبنكة امليداين ااألخالق اإلسالمية و أسسها لعبد الرمح :ينظر -)4(



أسس حفظ وحدة األمة:                                                                    الفصل األول  
 

 29 

       .التقوىالرب و التعاون على :املطلب الثاين

وال  ومصاحله ،عاجز عن حتقيق رغباته فاإلنسان مبفرده ،التعاون ضرورة من ضرورات احلياة يعد
ضرورة فالقرآن الكرمي حينما دعا إىل التعاون فهو ينطلق من هذه ال ،يتم له ذلك إال بالتعاون مع غريه

ا ا تتيسر أمور احلياة، و ،هنة اهللا يف خلقفالتعاون إذن س ،من حاجاته االجتماعية يليب لإلنسان حاجةو
 اتعاون فجعله  ،إطارا ال خيرج عنه ضع لهدد القرآن الكرمي جماله و ووقد ح ،يتحقق التكافل االجتماعي

 اجتماعيقرر كذلك أن املقصود من  و هو ،يكون تعاونا على اإلمث والعدوانأن  وى ،على الرب والتقوى
فإن العبد ال يستقل لوحده  ،يعني كل واحد صاحبه على ذلكأن  ،الناس وتعاوم  على الرب والتقوى

ببعض معينا بعضه  بعضه اانه أن جعل النوع اإلنساين قائمحبالقدرة عليه فاقتضت حكمة الرب سب
  )1(.بعضا

ولَا تعاونوا علَى   وتعاونوا علَى الْبِرِّ والتقْوٰى ﴿:ية على هذا املبدأ االجتماعي قوله تعاىلو أدل آ
أمر اهللا بالعمل  مبا الرب وهو العملو املعىن و ليعن بعضكم أيها املؤمنون بعضا على ، )2(﴾ والْعدوان الْإِثْمِ

و ال يعن بعضكم بعضا على اإلمث أي على  ،به و التقوى هو اتقاء ما أمر اهللا باتقائه واجتنابه من معاصيه
وفرض لكم يف  ،ا ما حد اهللا لكم من دينكمووال تتجاوز ان مبعىنترك ما أمركم اهللا بفعله والعدو

والتقوى  ،إليه يتناول الواجب واملندوبلة هذين اللفظني أن الرب و العرف يف دال ،أنفسكم  و يف غريكم
وهو احلكم  اإلمثمث ى تعاىل عن التعاون على  ،خر فيتجوزية الواجب فإن جعل أحدمها بدل اآلرعا
   .)3(عن اجلرائم وعن العدوان وهو ظلم الناس حقالال

 فيعلمهم، أن يعني الناس بعلمهعلى العامل  فواجب ،عاون على الرب والتقوى يكون بوجوهتلوا
 ،كاليد الواحدةون متظاهرين مأن يكون املسلو  ،الشجاع بشجاعته يف سبيل اهللاو ،يعينهم الغين مبالهو

إجياباألنه يوجب على الناس  ، القرآنمبدأ التعاون بني املسلمني من أركان اهلداية االجتماعية يف ويعد 
فرادا وأقواما يف دينهم من أعمال الرب اليت تنفع الناس أدينيا أن يعني بعضهم بعضا على كل عمل 

و أكد هذا األمر  ،فاسد واملضار عن أنفسهموكل عمل من أعمال التقوى اليت يدفعون ا امل ،ودنياهم
                                                           

 ،والرسالة التبوكية البن قيم اجلوزية ،)474 ،473ص ( سنن اهللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة حلسني شرفة  :ينظر -)1(
  .50،51ص ، ه1419 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار ابن حزم ،د اهلاليليعبن أبو أسامة  :تح
  02 :املائدة -)2(

 ،)9/490( ،ه1420 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،أمحد حممد شاكر :تح ،جامع البيان البن جرير الطربي :ينظر -)3(
  .)2/150( ،ه1422، ، بريوت، الطبعة األوىل، دار الكتب العلميةعبد السالم حممد :، تحالبن عطية احملرر الوجيزو 
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وعلى العدوان الذي  ،و كل ما يعوق عن الرب واخلري ،مث باملعاصيالتعاون على اإل،وهو بالنهي عن ضده
وتظهر فائدة  ،و جيعلهم أعداء متباغضني يتربص بعضهم الدوائر ببعض ،يغري الناس بعضهم ببعض

  .)1(التعاون يف تيسري العمل و توفري املصاحل وإظهار االحتاد والتناصر حىت يصبح ذلك خلقا لألمة 
اإلحسان جليا أن مجيع أعمال الرب وهلذه اآلية الكرمية يظهر لنا العلماء  ومن خالل عرض تفاسري

فات العدوان والظلم وهضم آتكفل بقاء اتمع متحدا متماسكا ال تتسلل إليه  اجتماعيةضرورة 
  . احلقوق

كثرية سأسوق البعض منها تدعيما ملا حاديث كما أن السنة النبوية أكدت على أمهية هذا املبدأ يف أ
   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال :قال مارضي اهللا عنه بشريفعن النعمان بن  ،جاء يف اآلية الكرمية

له سائر اجلسد شتكى منه عضو تداعى ترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا امثل املؤمنني يف توادهم و «
        رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ن عمر رضي اهللا عنهماوعن عبد اهللا ب، )2(»بالسهر واحلمى

ومن فرج ،ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ،املسلم أخو املسلم ال يظلمه و ال يسلمه «:قال
   .)3(»ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة ،كربات يوم القيامة مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من عن

أي الناس  ،يا رسول اهللا :فقال ،إن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم :قال وعنه أيضا
أحب الناس  «: اهللا تعاىل؟ و أي األعمال أحب إىل اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمأحب إىل

أو تكشف عنه كربة  ،وأحب األعمال إىل اهللا تعاىل سرور تدخله على مسلم ،إىل اهللا تعاىل أنفعهم للناس
مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا وألن أمشي  ،أو تطرد عنه جوعا ،ناأو تقضي عنه دي

  .)4( »املسجد شهرا

                                                           
 البن عاشوروتفسري التحرير والتنوير  ،)6/108( لرشيد رضا و تفسري املنار ،)6/47(لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن :ينظر -)1(
)6/88(.  
 ،دابوأخرجه مسلم يف كتاب الرب و الصلة و اآل ،6011رقم  ،باب رمحة الناس والبهائم ،أخرجه البخاري يف كتاب األدب -)2(

  .2586رقم  ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم و تعاضدهم
، باب اإلكراهويف كتاب  ،2442رقم  ،باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه ،أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب -)3(

باب  ،و أخرجه مسلم يف كتاب الرب و الصلة واآلداب،6951رقم  ،إذا خاف عليه القتل أو حنوه ،إنه أخوه :هميني الرجل لصاحب
  .2580رقم  ،حترمي الظلم

و عبد احملسن  ،طارق بن عوض اهللا بن حممد :تح ،6026رقم  ،من امسه حممد ،باب امليم ،أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط -)4(
  .906رقم  ،السلسلة الصحيحة: ينظر ،صحيح :د ت، قال األلباين ،د ط ،القاهرة ،دار احلرمني ،احلسيين إبراهيمبن 
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وقضاء للحوائج و تفريج  ،من  تراحم و تعاطف صال املذكورة يف األحاديث السالفةوكل هذه اخل
اليت تعزز األواصر  األساسيةالركائز من الدعائم و ر وإطعام للطعام تعدللكربات وإدخال للسرو

التكافل  االستقرار يف ظلمن واأل يسوده ،تمع حلمة واحدةفيصبح ا ،األفراد االجتماعية بني
  .االجتماعي

  .األمر باملعروف و النهي عن املنكر: املطلب الثالث

و أراد لكل جمتمع إنساين  ،كامال يف مجيع النواحيوضع للمجتمع تشريعا  اإلسالممن املعلوم أن 
أن ينمو باطراد و ثبات يف ظل هذا املنهج الرباين ولذلك فقد أهتم اإلسالم بوضع القواعد اليت تكفل 

ومن أهم هذه القواعد اليت قررها القرآن الكرمي أن يتوفر يف اتمع من  ،التقدم املستمر والدائم للمجتمع
ألمر باملعروف و النهي عن صطلح عليه مببدأ ا، وهو ما اينيقوم بإصالح أموره يف شؤون الدنيا و الد

  .)1(املنكر
املعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع "  :املبدأ بقوله هذا األصفهاينو قد عرف الراغب 

  .)2( "امواملنكر ما ينكر  ،حسنه
ولْتكُن ﴿ :حيث يقول تعاىل ،ذا الواجب الشرعي و االجتماعييربط القرآن الكرمي فالح األمة و

نكُمّنكَرِ منِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم  مه كـٰئ    .)3(الْمفْلحونَ﴾ وأُولَ
ذا املبدأ يف وحدة األمة حيث ثر هتفسري هذه اآلية كالما نفيسا حول أرشيد رضا يف  لقد أورد

رة فال شك أن ، سواء أكانت مؤمنة أم كافألمة هي مصدر حياالفإذا كانت اجلامعة املوحدة  ":قال
حكمه  إىلهلم إهلا واحدا فريجعون يف مجيع شؤوم ون أن داملؤمنني أوىل بالوحدة من غريهم ألم يعتق

بل هذا هو ينبوع احلياة االجتماعية ملا دون  ،و حيول دون التفرق واخلالف ،الذي يعلو مجيع األهواء
كل وحدة حفاظا حيفظها أرشدنا سبحانه وملا كان لكل جامعة و  ،األمم من اجلمعيات حىت البيوت

باملعروف والنهي  فاألمر ،لهبىن ا االعتصام حبأعوتعاىل إىل ما حنفظ به جامعتنا اليت هي مناط وحدتنا و
     .)4( "ج الوحدةاجلامعة و سيا عن املنكر حفاظ

                                                           
  .193ص  ،ه 1413 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،أصول اتمع اإلسالمي جلمال الدين حممود، دار الكتاب املصري :ينظر -)1(
  .561ص  مفردات القرآن للراغب األصفهاين، -)2(
  .104 :آل عمران -)3(
  ) 22،23/ 7(لرشيد رضا تفسري املنار  -)4(
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والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء  ﴿:عند تفسريه لقوله تعاىل )1(ويؤكد هذا املبدأ البغوي
 اللَّـهيأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ   بعضٍ

ولَهسرو اللَّـه مهمحريس كـٰئ بأن الوالية  تكون يف الدين واجتماع  )2(﴾ إِنَّ اللَّـه عزِيز حكيم  أُولَ
الكلمة والعون والنصرة، يأمرون باملعروف باإلميان والطاعة و اخلري، و ينهون عن املنكر، وعن الشرك 

  .)3(واملعصية و ماال يعرف يف الشرع 
، ة املؤمن هي طبيعة األمة املؤمنةطبيع أنّويبين صاحب التفسري الظالل عند تفسريه لآلية السالفة 

حتقيق اخلري و دفع الشر  ومن يف حتقيق اخلري و دفع الشر ولكنه التضا ،طبيعة الوحدة و طبيعة التكافل
ومن هنا تقف األمة املؤمنة صفا واحدا ال تدخل بينها عوامل  ،حيتاج إىل الوالية و التضامن و التعاون

 ،وعن عقيدا ،و البد عنصر غريب عن طبيعتها ثمةوجدت الفرقة  يف اجلماعة املؤمنة فو حيثما  ،الفرقة
السمة اليت يقررها العليم  ،مثة غرض أو مرض مينع السمة األوىل و يدفعهاو بالفرقة هو الذي يدخل 

و إعالء كلمة  ،يتجهون ذه الوالية إىل األمر باملعروف و النهي عن املنكر "بعضهم أولياء بعض " ريباخل
  .)4(وحتقيق الوصاية هلذه األمة يف األرض ،اهللا

ويالذي حيل باألمة عند تقصريها وإمهاهلا ألداء هذا  إىل العقاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بهن
مسعت رسول اهللا صلى اهللا  :فعن عائشة رضي اهللا عنها قالتبعدم استجابة الدعاء،  يعالواجب الشر

  .)")5وا عن املنكر قبل أن تدعوا فال يستجاب لكممروا باملعروف و ا" :ه و سلم يقولعلي

، وندالسفينة اليت يركبها الصاحلون واملفسب اإلسالمياتمع النيب صلى اهللا عليه و سلم  شبه قدو
مثل القائم « :قال ن النيب صلى اهللا عليه و سلمأ ،النعمان بن بشري رضي اهللا عنه احلديث املروي عن يف

 ،فصار بعضهم أعالها و بعضهم أسفلها ،وا على سفينةميف حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استه

                                                           
شرح السنة واملصابيح  :من مصنفاته ،كان إماما فقيها حمدثا مفسرا ،احلسني بن مسعود الفراء الشيخ أبو حممد البغويهو   -)1(

حممود حممد : تحتاج الدين السبكي ل طبقات الشافعية الكربى :ينظر .مبرو الروذ ه516 تويف سنة ،والتفسري املسمى معامل الترتيل
  .)76، 7/75( ،ه1413الطبعة الثانية،  ،هجر ، دارعبد الفتاح حممد احللو والطناحي 

  .71: التوبة -)2(
    .)2/369(، يللبغو يلرتمعامل الت -)3(
  .) 1675 ،3/1674( القرآن لسيد قطب ظالليف  و -)4(
 ،حممد ناصر الدين األلباين :حت ،4004رقم  ،باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كتاب الفنت ،هنيف سن هبن ماجاأخرجه  -)5(

  .سنن ابن ماجه: ، ينظرحسن :قال األلباين ،ت.د ،الطبعة األوىل ،الرياض ،رفامكتبة املع
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 خرقنا يف نصيبا خرقا ومللو أنا  :فقالوا ،فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم
  .)1(»وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا ،نؤذ من فوقنا

حيث  ،املهجورة يف واقع األمةو  العظيمة ه الشعريةكالم نفيس يف بيان أمهية هذ )2(لشوكاينل و
فاعلم أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مها من أعظم عمد الدين ألن ما حصول مصاحل  ":قال

إن كانا غري  و ،نيويةالد املصاحل امهما سائر األعمدة الدينية وقائمني قام بقي افإن كان ،األوىل واألخرى
كان  إذا  اإلسالمأن أهل  ن ذلكبيا قائمني مل يكثر االنتفاع بقيام غريمها من األمور الدينية و الدنيوية، و

ثر من الناس كالكل واألو القيام به هو شأن  ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيهم ثابت األساس
واملنكر لديهم  ،من فارقهعلى إقامة من زاع عنه و رد غواية وهم يد واحدة  واملعروف بينهم معروف 

حلق متناصرة على األخذ على يد فاعله و إرجاعه إىل ا ،متعاضدة عليه متداعية إليهومجاعتهم  ،منكر
يف ظاهر تاركا ملا هو أحد من العباد  فعند ذلك ال يبقى ،األمر املنكرقه من احليلولة بينه و بني ما فارو

 ،و تطلع مشوس العدل ،أنوار الشرعمعروف وال فاعال ملا هو منكر ال يف عبادة وال يف معاملة فتظهر 
  .)3(وتعلن كلمة اهللا يف عباده ،وب رياح الدين

إنّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر سلطة اجتماعية والقيام ذا الواجب هو الدرع الواقي 
للمجتمع يصونه و حيفظه من التفكك و االيار، و حماصرة أهل الفساد مطلب ضروري حلفظ اتمع 

تك باألمة و تقضي على وحدا وتصل ا يف املسلم و سالمته من اآلفات واألمراض واملعاصي اليت تف
  . )4(النهاية إىل الدمار واهلالك

                                                           
و يف كتاب الشهادات باب القرعة  ،2493رقم  ،ستهام فيهيف القسمة واإل عباب هل يقر ،ري يف كتاب الشركةاأخرجه البخ -)1(

   .2686رقم  ،يف املشكالت

فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، ولد جرة شوكان من ، ه1173ولد سنة  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاينهو  -)2(
 ر منتقى األخبار،األوطار من أسرانيل : منهاله تصانيف عديدة  ،وويل قضاءها ومات حاكما ا ،بالد خوالن باليمن ونشأ بصنعاء

. ه1250سنة ، تويف ، و إرشاد الفحول، و حتفة الذاكرينرو فتح القدي ،الدرر البهية و  ،الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعةو
  .)6/298( ،ه1413 ،عشر اخلامسة الطبعة للماليني العلم داراألعالم خلري الدين الزركلي، : ينظر

و رفع الريبة عما جيوز و ما ال جيوز من الغيبة، والدواء العاجل لدفع العدو  ،جمموعة رسائل شرح الصدور بتحرمي رفع القبور -)3(
  .34 ،33ص  ،ه1410، ة اخلامسة و األربعونالطبع ة املنورة،ينملدبا اإلسالميةاجلامعة  ،لشوكاينلالصائل 

ة ينباملد اإلسالميةجملة اجلامعة  ،ن األنصاريامن خالل وصايا لقمان البنه لعبد الرمح اإلسالميةمعامل أصول التربية : ينظر -)4(
  .476ص  ،ه 1418 -1417 ،السنة الثامنة و العشرون ،املنورة
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يصبح املؤمنون ف  ،العدل احلق و ين وية هذا املبدأ يف إعالء كلمة الدن خالل ما سبق تظهر أمهوم
  .ماستقرارهبوختل  املنكرات اليت تفسد وحدم يد واحدة يف دفع

  لألمة  ءاالنتماأسس  :املبحث الثالث

اليت جتعل الفرد املسلم لقد نبه القرآن الكرمي من خالل أحكامه و أوامره و نواهيه و سننه الكونية 
 أداء و وحدة ،وحدة اللسان يشعر باستمرار النتمائه إىل كيان واحد هو األمة، وذلك من خالل

فهذه األسس تشعر األفراد  ،العبودية و اخلضوع هللا عز وجليف غاية ال، و وحدة اجلماعية العبادات
  .إىل أمة واحدة الوجداين باالنتماء

  وحدة اللسان :ملطلب األولا

بدينهم و ال ريب أن تكون هذه اللغة مرتبطة  ،ال شك أن لكل أمة لغة يتواصل أفرادها فيما بينهم
و سأحتدث  ،اإلسالمات اليت يتواصل ا أقوام من أمة و عقيدم و تعد اللغة العربية واحدة من هذه اللغ

و يبني عز  ،لغة مشتركة بيننا لتصري بدنا اهللا ا وعلغة تو ة لفهم الكتاب والسنة العربية كوسيلعن اللغة 
النيب صلى ، و وحد  اهللا أمة ا لفهم الرسالةريوجل يف كتابه الكرمي أن كل رسول أرسل بلسان قومه تيس

ولٍ  ﴿:يقول تعاىلحيث ا و عجمها اهللا عليه وسلم حتت مظلة  اللسان العريب بعرسن را ملْنسا أَرمو
ملَه يِّنبيل همقَو انسلُّ اللَّ  إِلَّا بِلضاُءفَيشن يي مدهياُء وشن يم ه  يمكالْح زِيزالْع وه1(﴾ و(.  

ا به وينقلوا ما أمر و من مث ،واملعىن أن كل رسول أرسل إىل قومه بلسام من أجل بيان الرسالة
ألدى ذلك إىل  ،نزل القرآن على أمم خمتلفة ألنزل بلغات خمتلفةأ غريهم من الناس و لو يترمجوه إىلو

هاد يف تة فضل االج، و إضاعا القرآن  فهم املعاين و املقاصد اليت جاءو تنازع األمة يف ،اختالف الكلمة
  .)2(م و غريهمعجعلى غري العرب من تعلم اللسان العريب 

 ،ففائدة وحدة اللسان ظاهرة يف توحيد الكلمة وقطع الطريق أمام كل ما يعكر صفو وحدة األمة
  .ألا اجتمعت على كتاب واحد أنزل بلغة واحدة

                                                           
  .04 :إبراهيم -)1(
الطبعة  ،بريوت ،دار إحياء التراث العريب ،يلن املرعشاحممد عبد الرمح :تح ،أنوار الترتيل و أسرار التأويل للبيضاوي :ينظر -)2(

  .) 193 ،3/192( ،ه1418األوىل، 
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و يبني القرآن الكرمي أمهية اللسان العريب يف تبليغ الرسالة وأنه حجة على العرب وأال يعتذروا أنه  
علَٰى  )١٩٣( نزلَ بِه الروح الْأَمني )١٩٢( وإِنه لَترتِيلُ ربِّ الْعالَمني﴿ :قال تعاىل ،بغري لسامأنزل 

رِيننذالْم نكُونَ متل ١٩٤( قَلْبِك(ٍبِنيبِيٍّ مرع انسبِل ﴾)1(.  
ذي خاطب به كافة ر اهللا تعاىل هذه اللغة أن تكون هي لغة كتابة الدفق" :)2(قال الطاهر بن عاشور

محلته إىل األمم  ومقاويل البيان مث جعل منهم ،بدء بني العرب أهل ذلك اللسان الناس فأنزل بادئ ذي
حني أصبحوا أمة واحدة  ،ويتلقى أساليبه الشادون ومنهم و ولدام ،حتهم وبيامتترجم معانيه فصا

  .)3(يقوم باحتاد الدين واللغة كيام
الذين كانوا  ،أنزل بلسان قوم النيب صلى اهللا عليه و سلم الكرمي أن القرآنبن عاشور ن ابيي

من  القبائل ، مث تلقى منهم بعد ذلك غريهم ألم أهل البيان و الفصاحة ،يفهمون معانيه سليقة
ز و جل بلغة حدة تدين بدين واحد وتتعبد اهللا ع، فأصبحوا بعد ذلك أمة واوالشعوب هذه املعاين

   .واحدة
سلمان الفارسي وصهيب جاء قيس بن مطاطة إىل حلقة فيها  :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قالو

فقام إليه  ،هذا األوس واخلزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هذا :ل احلبشي فقالالرومي وبال
 فقام النيب صلى اهللا عليه ،مث أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبقالته )4(معاذ بن جبل فأخذ تلبيبه

الرب يا أيها الناس  إن :" قالالصالة جامعة و قائما جير رداءه حىت دخل املسجد مث نودي أن وسلم
واحد و الدين واحد أال وإن العربية ليست لكم بأم و ال أب، و إمنا هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو 

  .)5("عريب
                                                           

  .195-192 :الشعراء -)1(
وهو من  ،رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس، ه1290، ولد سنة حممد الطاهر بن عاشورهو  -)2(

و أصول النظام االجتماعي  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية :من أشهرهامطبوعة له مصنفات . أعضاء امعني العربيني يف دمشق والقاهرة
 .بتونس ه1899، تويف سنة ، و الوقف وآثاره يف اإلسالم و أصول اإلنشاء واخلطابة و موجز البالغةرو التحرير والتنوي ،يف اإلسالم

   .)174، 6/173(الم للزركلي األع :ينظر

  .)19/190(التحرير و التنوير البن عاشور  -)3(
 ،جمالس التذكري من حديث  البشري النذير لعبد احلميد بن باديس :ينظر ،من الثياب مفرد تالبيب وهي ما على النحر :تلبيبه -)4(

  300ص  ،ه1403 ،الطبعة األوىل ،مطبوعات وزارة الشؤون الدينية
قال  ،)21/407( ،ه1415ط، .عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، دمشق، د: حت ،عساكر يف تاريخ دمشق أخرجه ابن -)5(

 دار األلباين، الدين لناصر األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة :ينظر. 926رقم  ،ضعيف جدا: األلباين
  .ه 1412 الطبعة األوىل، املعارف، الرياض،
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لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح ...هذا احلديث ضعيف:"قال ابن تيمية معلقا على احلديث
  . )1(..." من بعض الوجود

ففي احلديث داللة واضحة على ربانية املصدر، و على أن العربية ليست مقصورة على النسب 
م الدين و إقامة شعائره، لتعلم اللسان العريب من أجل فهفيه دعوة للمسلمني العريب و إمنا هو اللسان، و 

 يشترك فيها أفراداللغة األم اليت  لتصبح اللغة العربية و ،األمة حول لغة واحدة ةوحدو ذلك مدعاة ل
  . األمة

تكاد ال ختلص أمة من األمم لعرق :" على احلديث املتقدم قائال )2(ويعلق عبد احلميد بن باديس
د فليس الذي يكون األمة و يربط أجزائها ويوح ،واحد، و تكاد أمة من األمم ال تتكلم بلسان واحد

إمنا الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان  شعورها و يوجهها إىل غايتها هو هبوطها من ساللة واحدة، و
تباين وشاهدت ما بينها من اختالف نظر وفلو وضعت أخوين شقيقني يتكلم كل منهما بلسان ...واحد

مث وضعت شاميا و جزائريا مثال ينطقان باللسان العريب و رأيت ما بينهما من احتاد  ،قصد و تباعد تفكري
اللغة يف توحيد  و باملشاهدة الفرق العظيم بني الدموتقارب يف ذلك كله لو فعلت هذا ألدركت 

  .)3("األمم
ال بأس به، : سألت احلسن البصري عن املصحف أينقط بالعربية ؟ قال:" و عن حممد بن سيف قال

 ،)4("تفقهوا يف الدين، و أحسنوا عبارة الرؤيا، وتعلموا العربية: أما بلغك كتاب عمر بن اخلطاب ؟كتب
  .واضح على االرتباط الوثيق بني فهم الدين وتعلم اللسان العريب دليل ففي كتاب عمر

                                                           
الطبعة  ،بريوت ،دار عامل الكتب ،ناصر عبد الكرمي العقل :تح ،ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية اقتضاء الصراط املستقيم -)1(

  .461ص ، ه1419، السابعة
اجلزائر، رئيس مجعية العلماء املسلمني ب ،  ه1305سنة  ولد يف قسنطينة ،بن باديساملصطفى بن مكي  حممد هو عبد احلميد بن -)2(

 ،أنشأت مجعية العلماء يف عهد رياسته كثريا من املدارس دبية، واألدينية العلمية ال وأصدر جملة الشهاب ،أمت دراسته يف الزيتونة بتونس
 .بقسنطينةه 1887، تويف سنة لس التذكرياو له تفسري القرآن الكرمي، ونشرت نبذ منه مث مجع تفسريه آليات من القرآن، باسم جم

: تح ،آثار ابن باديس: ينظر. ه1308هو  وهم الزركلي يف تاريخ ميالد ابن باديس و الصحيح .)3/289(األعالم للزركلي  :ينظر
                      .)1/72(، هعمار طاليب، دار و مكتبة الشركة اجلزائرية، الطبعة األوىل، 

  .301ص ،جمالس التذكري من حديث البشري النذير لعبد احلميد بن باديس -)3(

حبيب الرمحان  :تح ،7948رقم  ،املصاحفباب ما يكره أن يصنع يف  ،كتاب الصيام ،أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه -)4(
  .ه1403 ،الطبعة الثانية ،بريوت ،اإلسالمياملكتب  ،األعظمي
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 :حيث قال ن تيميةبوضبط أحكامه، ا اإلسالموممن دافع عن اللغة العربية وبني دورها يف معرفة 
و صار اعتبار  ،بط اللسان و صارت معرفته من الدينإال بض ضبط الدين و معرفتهمل يكن سبيل إىل "

  .)1("و أقرب إىل إقامة شعائر الدين ،أهل الدين يف معرفة دين اهللالتكلم به أسهل على 

و منه إقامة الشعائر الدينية  ،تعلم العربية من أجل  فهم الدين مية يتجه حنو إلزاميةوكالم ابن تي
 يف بيانفيقول  وحسن الفهم من حسن التعلم، ،ألن حسن العمل من حسن الفهم ،على أكمل وجه

وال يفهم  من الدين و معرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب و السنة فرض إن نفس اللغة العربية ":ذلك
  .)2("و ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،إال بفهم اللغة العربية

فهذا  ،عريب و رسوهلا ،، كيف ال و قرآا عريب حفظ وحدادور بارز يف دة لسان األمةإن لوح
  .حيقق انتماءها احلضاري ويعزز مكانتها بني األمم ورها ود شعيوحاألساس 

  اجلماعية العبادات أداء وحدة :الثاين املطلب

ألا تشمل  ،أرحب وأمشل وأدق وأعمق مما يتصوره الكثري من الناس اإلسالمإن مفهوم العبادة يف 
 ،ولذلك فإن العبادات إذا فهمت فهما صحيحا و طبقت تطبيقا دقيقا أنتجت جمتمعا قويا ،احلياة بأسرها

   .)3(و يكون يدا على من سواه ،متينا كالبنيان املرصوص يسعى بذمته أدناه
الْخير لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا  ﴿:تعاىليقول 

هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ من  وجاهدوا في اللَّـه حق جِهاده ﴾٧٧﴿  تفْلحونَ
ـٰذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم  هو سماكُم الْمسلمني  مّلَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم  حرجٍ ي هفلُ ون قَبم

فَنِعم   فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِاللَّـه هو مولَاكُم  وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ
﴾ريصالن منِعلَٰى وو4(الْم( .  

 ،منوا بالركوع و السجودهلذه األمة إنه يبدأ بأمر الذين آجتمع هاتان اآليتان املنهاج الذي رمسه اهللا 
يف  ،و خيتم بفعل اخلري عامة،وهي أمشل من الصالة،ومها ركنا الصالة البارزان و يثين باألمر العام بالعبادة

                                                           
  .450ص  ،بن تيميةالاقتضاء الصراط املستقيم  -)1(
  .527ص  ،املصدر نفسه -)2(
نة املنورة، السنة السادسة يباملد اإلسالميةوأثرها يف تضامن املسلمني لعلي عبد اللطيف منصور اجلامعة  اإلسالمالعبادات يف  -)3(

  .17ص  ،ه1404 ،ربيع األول ،صفر ،حمرم ،61، العدد عشر

  .78 ، 77 :احلج -)4(
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العبادة  لمة ذا رجاء أن تفلح،ر األمة املسيأم ،ل مع اهللا بالصالة والعبادةالتعامل مع الناس بعد التعام
وفعل اخلري يؤدي إىل استقامة احلياة اجلماعية  ،و طريق واصل فتقوم حياا على قاعدة ثابتة تصلها باهللا

فإن استعدت األمة املسلمة ذه العدة من الصلة باهللا واستقامة  ،وأصالة االجتاه اإلميانعلى قاعدة من 
من مث يأمرها  ،و قد مسى اهللا هذه األمة املوحدة باملسلمنيستقامت حياا، ها و امرياستقام ض ،احلياة

 ،فالصالة صلة الفرد الضعيف مبصدر القوة و الزاد ،القرآن بإقامة الصالة و إيتاء الزكاة واالعتصام باهللا
العروة الوثقى اليت عتصام باهللا هو الو ا ،بعض والتأمني من احلاجة والفسادبالزكاة صلة اجلماعة بعضها و

و ذه العدة متلك األمة املسلمة النهوض بتكاليف الوصاية على البشرية  ،ال تنفصم بني املعبود والعباد
كذلك تعبري عن أوامر إهلية تكليفية يراد ا توثيق الصلة باهللا تعاىل  اآليتنيو يف هذه  ،اليت اجتباها هلا اهللا

وذلك من خالل  ،شرع اهللا و دينهب مة صرح العدالة االجتماعيةوإقا،و جهاد األعداء ،وذيب النفس
وفعل اخلريات من أداء  ،احلج و الصيام وحنوهاو مناسك  ،الصالة املشتملة على الركوع والسجود

وفعل اخلريات  ،اإلسالمة يف يلهذا يشمل كل فض ،ومكارم األخالق ،النوافل الطاعات و صلة األرحام
 ،و ما يصلح عالقات الناس بعضهم مع بعض ،شمل ما يصلح عالقة العبد بالربي ،ليف مجيعهااعام للتك

وتأكيدا إلعداد  ،فكل ما أمر اهللا به خري ،لذا مجعت اآليتني أمسى درجات التهذيب النفسي واالجتماعي
وختمت اآلية بإقامة  ،الذات املؤمنة وذيبها وصوا للجماعة املؤمنة من كيد أعدائها أمر اهللا باجلهاد

  .)1(الصالة وإيتاء الزكاة اليت تعترب دليل التعاون والتضامن واإلخاء
السكينة، الل والتعظيم و اخلشوع وجلقد هيأ اهللا تعاىل بتشريعه و حكمته للصالة جوا طيبا من اإل

هلا املساجد اليت هي  مث أقيمت ،مث شرع اهللا هلا األذان للدعوة إليها واجلمع عليهاون، واالجتماع، عاالتو 
و يتعرف كل واحد  و التوحد و الترابط ،ملتقى الصاحلني و مهبط الرمحات فيها يتم التآلف و التعارف

و تأكدت أسباب  ،و إذا حضر املؤمنني اجلماعة يف املسجد توطدت أواصر األخوة، على حاجة أخيه
فإذا أقيمت الصالة أمهم إمام واحد  ،التضامن و احملبة ملا يف ذلك من وحدة وإمجاع و تعارف وتعاون

 قبلة واحدة ويتجهون إىل ،واحداويسجدون سجودا  ،فكانوا متراصني متساوين يركعون ركوعا واحدا
رسول اهللا  و قد كان ،عنوان الكامل لترابطهم و تضامنهمو ال ،و اجلمع لكلمتهم،هي الرمز لوحدم

 ،وسد خللها ،، كثري الترغيب يف إقامتها و وصلهافوفوية الصشديد االهتمام بتس صلى اهللا عليه و سلم

                                                           
 الطبعة ،دمشق ،املعاصر الفكر دارلوهبة الزحيلي،  والتفسري املنري ،) 2446 ،2445/ 4(  لسيد قطب تفسري الظالل :ينظر -)1(

  .) 290 ،285 ،284/ 17(  ،ه1418 الثانية،
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ذلك ألن فوائد اجلماعة ال تتحقق وال تكتمل إال  ،لى اإلخالل ا و التفريط فيهاشديد اإلنكار ع
  .)1(و قيام املسلمني فيها كالبنيان املرصوص ،باحملافظة عليها

إن ف ،سووا صفوفكم":أنه قال  صلى اهللا عليه و سلمعن النيب رضي اهللا عنه فعن أنس بن مالك
قال النيب صلى اهللا عليه :قال رضي اهللا عنه و عن النعمان بن بشري، )2("تسوية الصفوف من إقامة الصالة

 .)3(»اهللا بني وجوهكم ن صفوفكم أو ليخالفنلتسو «:سلمو
جتماعي بني االتكافل ال إرساء لقواعد على بيان ما تقوم به الصدقات من الكرمي حرص القرآن لقد

، يقول املستحقة للزكاة لفقري واملسكني و غريهم من األصناف، مبواساة لاإلسالميأبناء اتمع 
الْغارِمني إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُوبهم وفي الرِّقَابِ و﴿:تعاىل

ي سفبِيلِونِ السابو بِيلِ اللَّـه  اللَّـه نّةً مفَرِيض  يمكح يملع اللَّـه4(﴾ و(.  
حتريرا للرقاب من لسد حاجات الفقراء واملساكني وتفرجيا لكرب احملتاجني و فالصدقات شرعت

و ماذا يكون احلال لو خبل األغنياء بأمواهلم على الفقراء واحملتاجني وعلى  ،لدين اهللاذل الرق وإعزازا 
فالفقراء متتلئ صدورهم  ،البذل يف وجوه البذل األخرى بالطبع ستصبح صورة اتمع صورة مفزعة خميفة

بوسائل طواعية ليستولوا عليها  و متتد أيدهم إىل هذه األموال اليت مل حيصلوا عليها ،باألحقاد والضغائن
تتشتت  ف ،متناحرة تتربص كل منها باألخرى أخرى يفسد ا نظام احلياة و يصبح اتمع طوائف 

عهد ترفرف عليه  ؛وشركائه يف اتمع ،يف الدين فالزكاة إذن عهد للمسلم مع إخوانه ،وحدة األمة
   .)5( ويغمره التعاون و التراحم ،رايات احلب

 كان الصوممن أن حتصى وإذا  هي أجلّف ؛االجتماعية اإىل شعرية الصوم لنحصي فوائده وإذا تأملنا
فإن هذه  ،و خشية الرب ،ورمحة القلب ،وعفة النفس واستقامة اجلوارح ويقظة الضمري،يثمر التقوى

رسة شرعت فيها العبادة و الذكر مد فالصوماتمع كله و تنشر بركتها عليه، الفضائل تنعكس على 
تلك  ،بة اجلوانبفهو موسم العبادة املتشع ،إلحسانتالوة القرآن، و الصدقات والتراحم و الرب و او

                                                           
  .125 ،124، 123ص  ،لعلي عبد اللطيف منصوروأثرها يف تضامن املسلمني  اإلسالمالعبادات يف : ينظر -)1(
و أخرجه مسلم يف كتاب الصالة باب تسوية  ،723باب إقامة الصف من متام الصالة رقم  ،أخرجه البخاري يف كتاب األذان -)2(

  .433الصفوف و إقامتها رقم 
 ،وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة ،717، رقم وبعدها اإلقامة، باب تسوية الصفوف عند خرجه البخاري يف كتاب األذانأ -)3(

  .436رقم ، ...الصفوف و إقامتهاباب تسوية 
  .60 :التوبة -)4(
  .)129،131 ،128 ص(، وأثرها يف تضامن املسلمني لعلي عبد اللطيف منصور اإلسالمالعبادات يف : ينظر -)5(
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وجة من احلب و الود و التعاون مب ،و تغمر اتمع كله ،العبادات تطبع النفوس  بطابع الرمحة و اخلري
 على شيء واحد يف فإن اجتماع طوائف عظيمة من املسلمني ":يقول الدهلوي ،)1(التضامن و التراحمو

وأيضا فإن  ،ر عليهم و مشجع إياهمفعل ميسِّمعونة هلم على ال ،رى بعضهم بعضازمان واحد ي
لهم على اجتماعهم هذا معد لرتول الربكات امللكية على خاصتهم وعامتهم و أدىن أن ينعكس أنوار كم

  .)2("من دوم و حتيط دعوم من وراءهم
ر عاملي جيمع املسلمني من مجيع أقطار العامل مجعتهم فهو أكرب مؤمتة احلج ريظرنا إىل شعوإذا ن

وقد التقوا على هدف واحد و عمل واحد و قول واحد فال  ،و وحدم كلمة التوحيد ،اإلسالمرابطة 
 ،واحد يطوفون و ببيت ،برب واحد يؤمنونو  ،مونهم مجيعا مسل إمنا ،للون أو جنس أو طبقةعصبية 

فأي  ،و بلباس واحد حيرمون ،و لشعائر واحدة يؤدون ،ولرسول واحد يتبعون ،يتلون ولكتاب واحد
  .)3( ؟وحدة أعمق من هذه
واعيا منظما  ارتباطا  ،ما كانواحيث ،سلم على االرتباط باملسلمنيالشعائر تريب امل إن العبادات و

الشعور بقوة اجلماعة لذة  كما تكسب املسلم  ،و ثقة بالنفس عظيمة ،متينا مبنيا على عاطفة صادقة
إىل جانب لذة املناجاة الفردية و الشعور بقوة الذات املسلمة اليت تستمد قوا من  ،عواطفها املشتركةو

حىت إذا  ،مناجاة رب واحد و العبادات اجلماعية تنعقد حتت لواء عقيدة واحدة فهذه  خالقها الواحد،
  .)4(ينفضوا من اجتماعهم  أن تشاوروا قبل  منها املسلمون تعارفوا و تناصحوا و فرغ

  .و من هنا تظهر أمهية هذه العبادات اجلماعية يف رص الصفوف و مجع الكلمة

  وحدة الغاية :املطلب الثالث

فإذا عرفت رسالتها و التزمت ا سعدت يف  ،الوجود لكل أمة هدف يف احلياة و رسالة يف إنّ
حتدث عنها هذه الرسالة  ،و إذا جهلتها أو أعرضت عنها شقيت يف الدنيا و اآلخرة ،الدين و اآلخرة

القرآن يف مواضع عديدة و أكد عليها مرارا وتكرارا واليت من أجلها قامت السموات واألرض أال وهي 
                                                           

  .133 ،132 ص ، وأثرها يف تضامن املسلمني لعلي عبد اللطيف منصور اإلسالمالعبادات يف -)1(

  )2/77( ، ه1426 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار اجليل ،السيد سابق :تح  ،ألمحد الدهلوي الغةحجة اهللا الب: ينظر -)2(

 ،الطبعة الرابعة والعشرون ،مؤسسة الرسالة ،ليوسف القرضاوي اإلسالمو العبادة يف  ،134ص  املصدر السابق، :ينظر -)3(
  .291 ،290ص   ،ه1413

  .56، 55، ص ه1423 ،الطبعة الثانية ،بريوت ،دار الفكر املعاصر ،الرمحان النحالويأصول التربية اإلسالمية لعبد : ينظر -)4(
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صدق السامية ألا تعرب ب الغايةكون هذه مون يف مشارق األرض ومغارا يدر، و املسلالعبادعبادة رب 
يقول تعاىل يف ف ،واحد ىل أمة واحدة تعبد ربا واحدا و تتبع رسوال واحدا و تدين بدينعن انتمائهم إ
ـٰذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدون ﴿ :)1(بيان هذه الغاية 2(﴾ إِنَّ ه(.   

وإن اختلفوا  ،إشارة إىل تلك الوحدة اليت جتمع الناس مجيعا وجتعل منهم جمتمعا واحدا اآليةيف 
 ،تقلهم أرضه مجيع الناس وراعيهم وكالئهموأن اهللا رب  ،را وأوطاناوتناءوا ديا ،و تباينوا ألوانا ،ألسنة

 وفيها أيضا، والوالءعة فيهم فهو املستحق للعبادة والطا وإذا كان هذا صنيعه م وشأنه ،وتظلهم مساؤه
واملؤمنني بأن منهج عبادة اهللا وحده واخلضوع له وحده واإلخالص له   صلى اهللا عليه و سلمنداء للنيب

ريوا وحده واالستعانة به وحده هو املنهج الذي سار عليه أنبياء اهللا وهي الغاية الوحيدة اليت جيب أن يس
  .)3(ليها  لتحقيقها والثبات عليهاإ

وتلك هي  ،و العبادة اخلالصة له ،اهللا واإلنسانية دين واحد قائم على التوحيد اخلالص هللاإن دين 
 ،إم مجيعا متفقون على منهج واحد وغاية واحدة ،اليت دعا إليها مجيع األنبياء والشرائع ةامللة الواحد

ليعبده كل  ،ي ال إله غريهالواحد الذ اإللههو ف ،لرب العاملني اإلنابةو ،توحيد الدين إال وما على البشر
وما خلَقْت الْجِن والْإِنس  ﴿:تعاىل يف قوله ، و يؤكد ذلك)4(الناس و ال يشركوا به أحدا من املخلوقات

  .)5(﴾ ليعبدون إِلَّا

إن حقيقة الوجود قائمة على غاية معينة لوجود اجلن واإلنس هي عبادة اهللا أو هي العبودية هللا وأن 
إن حقيقة العبادة متثل يف أمرين  ،رب يعبد وحدهو  أمة تعبد ،كلها على هذه الغايةتستقيم األمة 

أي استقرار الشعور على أنه ليس هناك يف  ،فاألول هو استقرار معىن العبودية هللا يف النفس :رئيسيني
هو التوجه إىل اهللا بكل حركة يف فالثاين وإال ربا واحدا و الكل له عبيد، أما  اعابدا ومعبودالوجود إال 

تجرد من كل و ال ،و كل حركة يف اجلوارح و كل حركة يف احلياة التوجه ا إىل اهللا خالصة ،الضمري

                                                           
ة املنورة، الطبعة اجلامعة اإلسالمية باملدين ،الوحدة اإلسالمية أسسها و وسائل حتقيقها ألمحد بن سعد محدان الغامدي :ينظر -)1(

  .57ص  ،ه1405 ،مجادى اآلخرة ،حمرم 66-65العدد  ،السابعة عشر

  .92 :األنبياء -)2(

 ،دار إحياء الكتب العربية ،والتفسري احلديث لدروزة حممد عزت ،) 951 ،3/950(  للخطيب التفسري القرآين للقرآن :ينظر -)3(
  .) 5/289(  ،ه1383 ،د ط ،القاهرة

  .) 2/1614(  ،ه1422 ،الطبعة األوىل ،دمشق ،دار الفكر ،لزحيليوهبة االتفسري الوسيط ل :ينظر -)4(

  .56 :الذاريات -)5(
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عىن العبادة أن تقوم األمة ومن مقتضيات استقرار م ،ىن التعبد هللاخر ومن كل معىن غري معشعور آ
  .)1(وحتقق أقصى مثراا  ،باخلالفة يف األرض و تنهض بتكاليفها

ستقرارها يف النفس وهو التصديق اجلازم أال معبود حبق مها اقة العبادة قائمة على أمرين يحقفإذن 
حيققان يف التوجه بالعبادة هللا تعاىل ومها األمرين اللذين إال اهللا عز و جل و األمر الثاين هو اإلخالص 

  .اخلالفة يف األرض
بيان حق اهللا بهذه الغاية العظيمة اليت خلق اإلنسان من أجلها  ،ويقرر النيب صلى اهللا عليه و سلم

 علىيا معاذ أتدري ما حق اهللا  «:صلى اهللا عليه و سلم النيب قال :قالفعن معاذ بن جبل  ،على العباد
اهللا : ؟ قالأتدري ما حقهم عليه ،وه و ال يشركوا به شيئادأن يعب :قال ،اهللا و رسوله أعلم :العباد قال

  .)2(»أن ال يعذم  :قال ،رسوله أعلمو
 يتضح أن الغاية اليت وجد اإلنسان ألجلها وأن اهلدف األمسى يف الوجود هو عبادة اهللا  ومما سبق

وبذلك ترقى أمة حممد صلى  ،رسوله صلى اهللا عليه و سلم كتابه و سنةو حتكيم  عز و جل بتمكني دينه
  .ها اهللا عز و جل يف كتابه الكرمياليت أراد اخليرة اهللا عليه و سلم إىل األمة

                    

                                                           
  .) 3388 ،3387/ 6(  لسيد قطب يف ظالل القرآن :ينظر -)1(
باب إرداف الرجل  ،ويف كتاب اللباس ،2856رقم  باب اسم الفرس واحلمار ،أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد و السري -)2(

ويف كتاب الرقاق باب من جاهد  ،6267رقم  ،باب من أجاب بلبيك وسعديك ،ويف كتاب االستئذان ،5967رقم  ،خلف الرجل
 ،ويف كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النيب صلى عليه و سلم أمته إىل توحيد اهللا تبارك و تعاىل ،6500رقم  ،نفسه يف طاعة اهللا

  .30على النار، رقم  اجلنة وحرم وهو غري شاك فيه دخل باإلميان، باب من لقي اهللا اإلميانو أخرجه مسلم يف كتاب  ،7373رقم 
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وهو ما أدى إىل افتراقها إىل  ،تنخر جسدها العداوة و البغضاءإن املتأمل يف واقع األمة يرى 
من أجل طوائف تتناحر فيما بينها، فاستغل األعداء ضعفها و هواا ليتربصوا ا الدوائر  ومجاعات 

ويف  منها يف آيات عديدة، الكرمي تدمريها على مستوى كافة األصعدة وهي أهم اآلثار اليت حذر القرآن
ة واملنعة يق القوواالجتماع من أجل حتق التآلفاألمة على  ثحتالتوجيهات القرآنية  املقابل نالحظ أن

الثمرات  ، و هي أبرزني و االستخالف يف األرضالتمكبوحتقيق وعد اهللا عز و جل  ،إلرهاب عدوها
  . القرآن الكرمي  قطفتها من بستاناليت

         .مثرات الوحدة :املبحث األول
وهذا إىل االعتصام باهللا وبدينه وبكتابه  اإلسالميةعديدة األمة  آياتدعا القرآن الكرمي يف 

   .يف األرض واالستخالفالتمكني  ،عة، القوة واملنقق لألمة فوائد أمهها األلفة واحملبةحي االعتصام
  .حتقيق األلفة واحملبة :املطلب األول

ألم جسد  ،بينهماأللفة واحملبة والرمحة واملودة حدم حتقيق و و إن من فوائد اجتماع املسلمني؛
واذْكُروا نِعمت اللَّـه   واعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعا ولَا تفَرقُوا ﴿:قال تعاىل ،وأمة واحدة ،واحد

لَٰى شع مكُنتا وانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع مإِذْ كُنت كُملَيارِ عالن نّم ةفْرفَا ح
   .)1(﴾ كَذَٰلك يبيِّن اللَّـه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ  فَأَنقَذَكُم مّنها

حن والعداوات واحلروب املتواصلة فألف اهللا بني قلوم عاش الناس يف اجلاهلية بينهم اإللقد 
تناصحني جمتمعني على أمر وصاروا إخوانا مترامحني م ا،باإلسالم و قذف فيها احملبة فتحابوا وتوافقو

وذلك سبب اتفاق  ،أمرنا اهللا باالجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعمالً هلذا ،واحد
بتذكر  وأمر كذلك ،والسالمة من االختالف ،تم به مصاحل الدنيا والدينيالكلمة و انتظام الشتات الذي 

وقد كان الناس يف اجلاهلية  ،نعمه وأعظمها اإلسالم فإن به زالت العداوة والفرقة وكانت احملبة واأللفة
ومجع مجعهم وجعلهم  بينهم فجاء اإلسالم فألف ،همفو يأكل قويهم ضعي ،أعداء يقتل بعضهم بعضا

  .)2(إخوانا على قلب رجل واحد

                                                           
  .103 آل عمران -)1(

  .)4/18(  ،، و تفسري املراغي) 4/164(، و اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 395/ 1(الكشاف للزخمشري  :ينظر -)2(
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وا أَن  ﴿ :قالف لفة بينهمفراد األمة من حتقيق لألالجتماع أ يف آية أخرى ما ن تعاىلو يبيرِيدإِن يو
اللَّـه كبسفَإِنَّ ح وكعدخي  نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن كدي أَيالَّذ و٦٢( ه( قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو   أَنفَقْت لَو

ـٰكن اللَّـه أَلَّف بينهمفي  ما    . )1(﴾ إِنه عزِيز حكيم  الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَ
وأخوة اإلميان  ،وأن ذلك يتوقف على التآلف واالحتاد ،دليل على أن النصر ينال باألسباباآلية يف 

تعاون بني البشر فال يوجد سبب للتوحيد وال ،هي أقوى عاطفة و مودة من أخوة األنساب واألوطان
هم البشر غابرتفق حكماء لتآلف كأخوة اإلميان وقد اال يوجد سبب للتحاب و اكالتآلف والتحاب،و 

ة االجتماع اإلنساين عادو أقوى األسباب لس ،وحاضرهم على أن احملبة أعظم الروابط بني البشر
منع الشر والوقوف عند حدود  ل حملها شيء يفأيضا على أن احملبة إذا فقدت ال حي، واتفقوا وارتقائه
 ،دات القلوبو األلفة ومو تستحيل إىل مزاج من احلبة الربانية حني ختالط القلوب يدفهذه العقاحلق، 

، ويف اآلية حة، و الوالء والتناصر والسماعاطفوتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق من التعارف و الت
أتباعه متحابني و ذلك إذ جعل  ،ني منة أخرى على الرسولة إىل أن التأليف بني قلوب املؤمنإشاركذلك 

ألن ذلك أبعد  ،إذ يكونون على قلب رجل واحد ،وأرجى الجتناء النفع م ،أعون له على سياستهم
اليت كانت  واإلحنمنة على املؤمنني إذ نزع من قلوم األحقاد وهو أيضا  ،عن حصول التنازع بينهم

وما كان ،فلما آمنوا مبحمد صلى اهللا عليه و سلم انقلبت البغضاء بينهم مودة ،دأب الناس يف اجلاهلية
عوات ذوي بد ال، ووالتحاب إال بتقدير اهللا تعاىل فإنه مل حيصل من قبل بوشائح األنساب التآلفذلك 

مث  ،ه من التباغضوأماط عن ،ملا نظم اهللا ألفتهم ،يات هذا الدينان التأليف بينهم من آفك ،لباباأل
  .)2(اهللا من قلوم البغضاء بينهموأزال  ،أصبحوا بعد حني إخوانا أنصارا هللا تعاىل

يتضح جليا أن البغضاء و الشحناء اليت كانت بني األوس واخلزج انقلبت مودة  الل ما سبقومن خ
هم على قلب رجل تكلمتهم و جعل توحد إجتمام على كلمة التوحيد اليت هذا بفضل وحمبة وأخوة و

مبا  اإلسالمله تذكري ألمة ويف هذا ك ،اصر والسماحة واأللفةواحد يربطهم رباط التعاطف والتعاون والتن
  .لف من الصحابة رضوان اهللا عليهم من حمبة و ألفةلى به السحت

فعن النعمان بن بشري  ،على هذه املعاين من خالل أحاديث عدة يؤكد النيب صلى اهللا عليه و سلمو 
 توادهم و ترامحهم ملؤمنني يفمثل ا «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :، قالمانهرضي اهللا ع

                                                           
   62،63: األنفال -)1(

البن  التحرير و التنويرتفسري ، ) 1548/ 3( ، تفسري الظالل لسيد قطب ) 62، 61/ 10( تفسري املنار لرشيد رضا : ينظر -)2(
  ). 64، 10/63 (عاشور
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عن أيب  و ،)1(»سائر اجلسد بالسهر واحلمى تداعى له إذا اشتكى منه عضو ،سدمثل اجل ،وتعاطفهم
املؤمن للمؤمن كالبنيان  «:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

املودة والتراحم  إضفاءاملسلمني له أثر جلي يف  اجتماعأن ببيان  نيكال احلديثففي . )2(»يشد بعضه بعضا
  .ابعضصبحون كالبنيان الواحد يشد بعضه لتعاطف فيوا

  حتقيق القوة واملنعة :املطلب الثاين

لقوة ها لقصفها هو حتقيوحدة اليت جتنيها األمة املسلمة من اجتماع كلمتها و مرات إن من أهم الث
   .)3(﴾ تفَرقُواواعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعا ولَا ﴿ :، قال تعاىلواملهابة بني األمم

مث انا عن التفرق واالنفصام بعد هذا  ،شوكتنا تحد و تتقوىباالجتماع على كتابه فبه ن أمرنا اهللا
و القوة، فبالعزة يعتز احلق  االعتصام ملا يف التفرق من زوال الوحدة اليت هي معقد العزة و جتماعاال
مني مبا ىن اهللا هذا األمر للمسلوث ،وكيد الكائدينواثبني هجمات المن  وبالقوة حيفظ أهل احلق أهله،و

جتماع على هذا الدين ، وذلك باالهم مبا فيه صالح حاهلم يف دنياهم، بأمرفيه صالح أنفسهم ألخراهم
   .)4(، ليكتسبوا باحتادهم قوة ومناءوعدم التفرق

 :قال تعاىليورث الذل واهلوان،  ق فيهن التفرالدين يورث القوة و املنعة، و إ إن االجتماع على
ـٰكن الْمنافقني لَا يعلَمونَ﴿     .)5(﴾ وللَّـه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني ولَ

   

                                                           
  .30 ص ،سبق خترجيه -)1(

باب نصر ،ويف كتاب املظامل والغصب ،481رقم  ،صابع يف املسجد و غريهاألباب تشبيك ،ي يف كتاب الصالةرأخرجه البخا -)2(
 ،واآلدابوالصلة  وأخرجه مسلم يف كتاب الرب 6026ويف كتاب األدب باب تعاون املؤمنني يعضهم بعضا رقم  2446رقم  ،املظلوم

  .2585باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم رقم 

  .103 :آل عمران -)3(
  .)4/31(البن عاشور و تفسري التحرير و التنوير  ،) 18، 4/17( لرشيد رضا تفسري املنار: ينظر -)4(

  .08 :املنافقون -)5(
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م ، وهمننيعزه اهللا وأيده من رسوله ومن املؤوالقوة وملن أ، الغلبة وهللا العزة" :)1(الزخمشري قال
لن تتفيأ األمة و، )2("املذلة واهلوان للشيطان و ذويه من الكافرين واملنافقني، كما أن األخصاء بذلك

  . ظالل العزة و القوة إال بعد اجتماعها على كلمة واحدة
هم األعزاء كما وهو البد جاعل عباده املؤمنني  ،إن سنة اهللا يف النصر و الغلبة ال تتبدل و ال تتغري

 والنصرة اليت مينحها ،و ال دخل يف تلك القوة اليت ميد ا من يشاء ،الفيه هم األذالءجاعل خمو  ،وعد
و قد مت هلم الظفر على أعدائهم الضالني وال شك أن هؤالء املخلصني ال يصيبهم القهر  ،عباده املخلصني

اآلية يستمد منها املسلمون املوحدون إياه، فهذه  وعدهم مبا والذلة ما دام اهللا ناصرهم على عدوهم 
حيفزهم إىل إباء كل ضيم و هوان و اعتبارمها متنافيني مع ما قرره هلم القرآن من و  القوة العزة ور شعو

  .)3(عزة و كرامة و استعالء 
 ،ملنعة و العزة كثمرة لوحدة املسلمنيلتؤكد هذه املعاين املتعلقة بالقوة و االنبوية  السنةولقد جاءت 

   .)4("يد اهللا مع اجلماعة  :"رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال: "قال فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما
املؤمن للمؤمن  «:قال رسول اهللا صلى عليه و سلم :وعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال

  . )5(»كالبنيان يشد بعضه بعضا 
هذه الوحدة اجلامعة بني األفراد من خواص اجلانب ن ويرشدنا علي خليل مصطفى إىل أ

االجتماعي يف الشخصية املسلمة باعتبارها جتاذب يشد الفعل االجتماعي والعالقات والتفاعالت 
واملتعة يف  ،وهي تؤدي إىل القوة يف الترابط و الصحة يف التوافق والسواء ،االجتماعية بعضها إىل بعض

ألا داعية إىل  ،هامة عضه إىل بعض و وظيفتها االجتماعيةاملسلمة بفهي اليت تشد بناء اجلماعة  ،التضام

                                                           
بزخمشر من بالد جرجان، إمام يف  ،ه467ولد سنة  ،هو أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري -)1(

الكشاف، و الفائق يف شرح احلديث، و أساس البالغة، متشابه أسامي الرواة، : له مصنفات بديعة منها ،التفسري و احلديث و اللغة
وفيات  :ينظر. خبوارزم ه538رؤوس املسائل يف الفقه، و املنهاج يف األصول، و مقدمة يف اآلداب و ديوان للشعر و غريها، تويف سنة 

  .)5/168(، ه1415إحسان عباس، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، : األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان، تح
  .)4/543(  للزخمشري، تفسري الكشاف -)2(

  .)8/463(التفسري احلديث لدروزة حممد عزت ، و)28/149(، و تفسري التحرير و التنوير )28/114(تفسري املراغي  :ينظر -)3(
مكتب  ،حممد ناصر الدين األلباين :، تع2166لزوم اجلماعة، رقم  باب ما جاء يف ،الفنتأخرجه الترمذي يف سننه يف كتاب   -)4(

  .سنن الترمذي: ينظر .صحيح :قال األلباين ،ت.د ،الطبعة األوىل ،الرياض ،املعارف

  .47 ص ،سبق خترجيه -)5(
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وهلا أمهيتها اخلاصة لكل من الفرد واجلماعة ملا فيها من داع إىل ،التماسك االجتماعي واستقرار بنائه
  .)1(التناصر والسالمة االجتماعية

ا هؤالء إن من أهم مثار متاسك ا تمع واحتاد أفراده بعضهم مع بعض تلك القوة اليت يشعر
تحقيق التمكني ل سبب هياة و هذه القوة  احليفهم يفادالعوائق والصعوبات اليت تصشىت األفراد ملواجهة 

  .واالستخالف يف األرض

   االستخالف التمكني و قحتقي :املطلب الثالث

هم حققوا عوامل هذا التمكني ومن بني  إن وعد اهللا عز و جل عباده املؤمنني بالنصر والتمكني
وعد اللَّـه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا  ﴿ :قال تعاىل ،كلمتهمله وأسسه وحدة صفهم  و أهم عوام

مهيند ملَه ننّكملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحالٰى الصضتي ارالَّذ 
ـٰئك هم   يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا  بعد خوفهِم أَمنالَهم ولَيبدّلَنهم مّن  ومن كَفَر بعد ذَٰلك فَأُولَ

  . )2(﴾ الْفَاسقُونَ
جعلهم اخللفاء والعمل الصاحل وعدهم اهللا باالستخالف يف األرض في اإلميانمجعوا بني  إن الذين 

ن هلم دينهم و متكينه ذلك هو أن يؤيدهم أنه ميكّو  ،لف عليها من قبلهماستخغالبني واملالكني كما وال
يأمنوا بذلك ينصرهم عليهم فيقتلوهم وعزاز و يبدهلم  من بعد خوفهم من العدو أمنا بأن اإلبالنصرة و 

ه عن هذا وعد جلميع األمة يف ملك األرض كلها حتت كلمة اإلسالم فعن ثوبان رضي اهللا عن وشرهم، 
ويت يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا وسيبلغ ملك أميت ما زوي ز «:صلى اهللا عليه و سلم قالالنيب 

  : يف احلديث وصح ،فصح أن اآلية عامة ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم غري خمصوصة ،)3(»يل منها 
   

                                                           
دار اتمع،  ،قراءة تربوية يف فكر أيب احلسن البصري املاوردي من خالل كتاب أدب الدنيا و الدين  لعلي خليل مصطفى :ينظر -)1(

  .297، 296ص  ،ه1411 ،الطبعة األوىل ،ة املنورةنياملد

  .55 :النور -)2(

  .2889رقم  ،بعضبباب هالك هذه األمة بعضهم  ،ط الساعةاأخرجه مسلم يف كتاب  الفنت وأشر -)3(
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»اهللا والذئب على ت ال خياف إال ومىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضراهللا هذا األمر ح واهللا ليتمن
   )2( .)1(» غنمه ولكنكم تستعجلون

إضافة الدين إليهم مث وصفه بارتضائه هلم تأليف لقلوم  )هلم دينهم و ليمكنن(ويف قوله تعاىل 
قاهرا ملن  ،ظاهرا على غريه،وع اللواء، فيصبح دينهم ثابتا مقررا مرفومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه

إمنا هي هذا كله على  امللك والقهر و الغلبة واحلكمليست جمرد  االستخالف يف األرضقة إن حقي ،اوأهن
مسه اهللا للبشرية كي تسري عليه شرط استخدامه يف اإلصالح و التعمري والبناء و حتقيق املنهج الذي ر

، كما وبو متكني الدين يتم بتمكينه يف القل ،هلا يف األرض عن طريقه إىل مستوى الكمال املقدر تصلو
يكون أهال و لن  ،يتم بتمكينه يف تصريف احلياة و تدبريها، فاإلنسان هو خليفة اهللا على هذه األرض

هو  املستقيم على طريق احلق واهلدى فاملؤمن باهللا ،و سلمت  فطرته ،ت إنسانيتههلذه اخلالفة إال إذا صح
و ذا يكون له السلطات املتمكن أقوى الناس قوة، و أقدرهم على جين الثمرات مما على هذه األرض 

اء إىل التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان ف والتمكني وتبديل اخلوف أمنا إميإن الوعد باالستخالفيها، 
   .)3(وأن مالك ذلك هو طاعة اهللا والرسول صلى اهللا عليه و سلم ،ق هلم والنجاحالتوفي

الصف  األرض لن يتحقق إال بوحدةإن وعد اهللا عز و جل لعباده بالتمكني واالستخالف يف 
  .راية اإلسالم وترفرف فوق كل راية حينئذ تعلوو  ،واجتماع الكلمة

   

                                                           
و يف كتاب مناقب  ،3611رقم  ،اإلسالمباب عالمات النبوة يف  ،أخرجه البخاري عن خباب بن األرث يف كتاب املناقب -)1(

باب من اختار  ،ويف كتاب اإلكراه ،3852 رقم ،أصحابه من املشركني مبكة باب ما لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم و ،األنصار
  .6943رقم  ،الضرب والقتل واهلوان على الكفر

 /12(و تفسري القرطيب  ،)24/412( ،ه1420 ،الثالثة الطبعة ،بريوت ،العريب التراث إحياء دار، لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر -)2(
299، 300(.  

،  ه1414 ،دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة الرابعة ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود :ينظر -)3(
و التفسري القرآين للقرآن لعبد  ،) 4/2529(و يف ظالل القرآن للسيد قطب  ،)7/403(ي ، و حماسن التأويل للقامس)6/191(

   ).18/282(بن عاشور لتحرير و التنوير ال، وا)1315، 9/1314( الكرمي اخلطيب 
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  .آثار التنازع :املبحث الثاين

ن ذلك بعض فإ ،الوحدة إىل مثراتيف سبيل حفظ وحدة األمة بالتنبيه  الكرمي مل يكتف القرآن
تراقها إىل بغضاء يف األمة و افها ظهور العداوة واله أيضا إىل اآلثار املدمرة للتنازع أمهببل ن ،احلفظ

  .اهلالك و الدمارمصريها إىل  حىت أصاا الوهن و الضعف، مث يؤولطوائف 

  ظهور العداوة و البغضاء :املطلب األول

  ا ظهور العداوة والبغضاء و الشحناء،واالفتراق بني أفراد األمة ومجاعاثار التنازع من بني أهم آ

وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكتابِ لَفي شقَاقٍ   ذَٰلك بِأَنَّ اللَّـه نزلَ الْكتاب بِالْحقِّ ﴿:تعاىلقال 
يدع1(﴾ب( اأن الذين اختلفوتعاىل ن اهللا بي له للحكم يف اخلالف ومجع الكلمة على يف الكتاب الذي نز

عه من مذهب أو رأي دكل منهم خيالف اآلخر مبا ابتاق وعداء عن سبيل احلق، و إتباع احلق لفي شق
اخلالف والتعادي وحقيقته أن  هو والشقاق ،فيه حىت صار الكتاب وهو مزيل االختالف أعظم أسبابه

كل  ه اآلخر واملختلفون يف الدين ينأىيكون كل واحد من اخلصمني يف شق أي يف جانب غري الذي في
  .)2(اآلخر فيكن الشقاق بينهما بعيدا جبانبه عن
 ،كانت عاقبته العداوة و الشحناء بني األوس و اخلزرج هليةيف اجلا ن عز و جل أن التنازعبيو 

واذْكُروا نِعمت اللَّـه علَيكُم إِذْ كُنتم  واعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿ :حيث قال تعاىل
أَنقَذَكُم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَٰى شفَا حفْرة مّن النارِ فَ

   .)3(﴾كَذَٰلك يبيِّن اللَّـه لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ  مّنها
اليت ا قاسم  اإلميانيف عصر الترتيل من أخوة يشري سبحانه وتعاىل إىل ما كان عليه املؤمنون 

بعدما كان بينهم يف اجلاهلية من العداوة والبغضاء وتسافك الدماء  ،األنصار املهاجرين أمواهلم و ديارهم
اوات تخالفني بني العدفلقد كانوا قوما م ،ما هو معروف للمطلعني على أخبارهم املروية و املدونة

اهلداية فيجمعهم ويزيل كل ما يف  فيأيت اهللا ذه ،اهللكة على يدهخر يتربص كل واحد باآل ،واإلحن

                                                           
  .176 :البقرة -)1(

  .)2/87( لرشيد رضا، تفسري املنار :ينظر -)2(
  .103 :آل عمران -)3(
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وهو حكم  ،خيتلفون فيه ال أهواؤهم كلها إىل شيء واحد من التنافر و جيعلهم إخوانا ترجع نفوسهم
  )1(. اهللا

ه هريرة رضي اهللا عن أبو رواه زع  يف احلديث الذيإىل آثار التنا ويشري النيب عليه الصالة و السالم
ال  و ،ال حتسسوا و ،فإن الظن أكذب احلديث ،إياكم و الظن « :قال ن النيب صلى اهللا عليه و سلمأ

   .)2(»كونوا عباد اهللا إخوانا ال تدابروا و ال حتاسدوا و ال تباغضوا و سسوا  وجت
م دب إليكم داء األم «:ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالالعوام رضي اهللا عنه أ نبوعن الزبري 

و الشاهد يف احلديث أن  ،)3(»ة ال أقول حتلق الشعر و لكن حتلق الدين قبلكم احلسد والبغضاء هي احلالق
   .دها واختالفهمايف جسم األمة إال بعد تنازع أفر يداء احلسد والبغضاء ال يسر

  .وطوائف متناحرة سيؤدي حتما إىل تفككهم إىل فرقلعداوة و البغضاء بني أفراد األمة إن انتشار ا

  . األمة و تفرقها نقساما :املطلب الثاين

ولَو شاَء اللَّـه ما اقْتتلَ الَّذين  ﴿ :يقول تعاىل ،التفرق ا قاطعا عن التنازع وى القرآن يا صرحي
ـٰكنِ اختلَفُوا فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَر بعدهم مّن بعد ما من ولَو شاَء   جاَءتهم الْبيِّنات ولَ

رِيدا يلُ مفْعي اللَّـه نـٰك    .)4(﴾اللَّـه ما اقْتتلُوا ولَ
، ةا واآلخرالدنيالعذاب عليه يف بنه وإنذارهم اآلية حتذير للمسلمني من االختالف و يهم ع ففي

يف عصر  االختالفوانتهوا عما اهم عنه من التفرق و ،متثلوا أمره تعاىل باالحتاد و االعتصاموقد ا
خري أمة أخرجت للناس، مث مل يلبثوا أن ذهبوا يف الدين  صاحب الرسالة وطائفة من الزمن بعده فكانوا

فاقتتلوا يف الدين قليال و يف السياسة اليت صبغوها  ،يف شريعته مشاربمذاهب، و فرقوا دينهم فكانوا 
و قد متادوا يف هذا الشقاق و االختالف فانتهوا إىل زمن صاروا فيه أبعد األمم عن ،بصبغة الدين كثريا

    .)5(تفاق واالئتالفاال

                                                           
  .)  19 ،4/18( لرشيد رضا،  تفسري املنار -)1(

  . 27ص ،سبق خترجيه -)2(
سنن  :ينظر. حسن :قال األلباين ،2510رقم  ،باب أبواب صفة القيامة والرقائق والورعيف كتاب  ،أخرجه الترمذي يف سننه -)3(

   .الترمذي

  .253 :البقرة -)4(
  .)8، 3/7( لرشيد رضا، تفسري املنار: ينظر -)5(
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 ولَا تكُونوا﴿ :ن تعاىل سوء عاقبة التفرق واالختالف كما حصل لألمم السالفة حيث قاليبيو
ـٰئك لَهم عذَاب عظيم  واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبيِّنات كَالَّذين تفَرقُوا    .)1(﴾وأُولَ

 اآليةأما الوعيد املذكور يف  ،االختالف املقصود يف اآلية و ما ينشأ عنه هو كله أثر للتفرق إنّ
 ،تبعوا أهوائهمو أن املتفرقني املختلفني الذين االدنيا فهما عذاب فأ ،فيشمل خسران الدنيا واآلخرة

بعضهم ببعض مث يبتلون باألمم الطامعة يف  فيشقى، هم يكون بأسهم بينهم شديدارائا يف دينهم آموحكّو
خرة فقد بني اهللا يف كتابه أنه أشد من عذاب الدنيا وأما عذاب اآل ،والنكال الضعفاء فتذيقهم اخلزي

  .)2(وأبقى
يف األمم وإن نزلت يف سياق إنذار آية تدل على أن سنن اهللا ماضية  الكرمي دت يف القرآنو ور

قُلْ هو  ﴿:يقول تعاىل ،)3(فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،مشركني مكة و إقامة احلجة عليهم
تحت أَرجلكُم أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضكُم الْقَادر علَٰى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا مّن فَوقكُم أَو من 

   .)4("﴾انظُر كَيف نصرِّف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ  بأْس بعضٍ
قل يا أيها الرسول لقومك  و املعىن ،زول وحتل حملها النقميف اآلية إنذار بأن عاقبة كفر النعم أن ت

بون تنكّيمن الذين  و ،به من النعم وأسداه ال يشكرون له ما من ومن ورائهم من الكافرين بنعم اهللا و
عليكم عذابا  القادر على أن يثري و يرسل  فهو هداهم به اهللا  أن سنن اهللا وخيتلفون يف الكتاب بعد

 ،كم أو يلبسكم وخيلطكم فرقا وشيعالمن حتت أرج هثريأو ي ،نهه فيصبه عليكم من فوقكمجتهلون ك
ويذيق بعضكم  ،كل فرقة منكم تشايع إماما يف الدين أو تتعصب مللك أو رئيس ،خمتلفني على أهواء شىت

و كل هذه املعاين املذكورة يف اآلية  ،)5(أس بعض وهو ما عنده من الشدة و املكروه يف السلم واحلربب
 فأصبحت فرقا وحدة و االعتصام بالفرقة واالختالف،وم ألا بدلت نعمة النراها تنطبق على أمتنا الي

 رضي اهللا عنه رواه سعد بن أيب وقاصذلك ما  حصول و يدل على ،بينهافيما  ا تتناحر وتتنازعطوائفو
دخل فركع فيه  ،أقبل ذات يوم من العالية حىت مر مبسجد بين معاوية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن

ثا، سألت ريب ثال « :نصرف إلينا فقال صلى اهللا عليه وسلمو دعا ربه طويال مث ا،صلينا معهو ،ركعتني

                                                           
  .105 :آل عمران -)1(

    .)41، 4/40( ، لرشيد رضا تفسري املنار: ينظر-)2(

  ). 7/410(  ،املصدر نفسه -)3(

  .65 :األنعام  -)4(

  ).7/408(املصدر السابق،   -)5(
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و سألته أن ال يهلك أميت  ،فأعطانيها ، سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة ني ومنعين واحدةتفأعطاين ثن
  .)1(»يهانسألته أن ال جيعل بأسهم بينهم فمنع و ،بالغرق فأعطانيها
قل هو القادر على أن يبعث ( ملا نزلت هذه اآلية :قال رضي اهللا عنهما بن عبد اهللا وعن جابر

 ،و من حتت أرجلكمأ:أعوذ بوجهك فقال «:قال النيب صلى اهللا عليه و سلم )عليكم عذابا من فوقكم
 :ه و سلمفقال النيب صلى اهللا علي ،عاأو يلبسكم شي :أعوذ بوجهك قال :فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم

   .)2(»هذا أيسر
ت من األقوام اليت تفرق سلمالكرمي يف نفس السورة براءة النيب صلى اهللا عليه و  ويؤكد القرآن

إِنَّ الَّذين  ﴿:فقال تعاىل ،و تفعله أمته من بعده ،كما فعلت اليهود والنصارى اوطوائف أصبحت فرقاو
 مهينقُوا دٍءفَريي شف مهنم تا لَّسعيوا شكَانوا  وا كَانم بِمبِّئُهني ثُم إِلَى اللَّـه مهرا أَممإِن

  .)3(﴾يفْعلُونَ
يف اآلية تذكري من اهللا هلذه األمة مبا هي عرضة له حبسب سنن االجتماع من إضاعة الدين بعد 

والبدع اليت هو االختالف والتفرق فيه باملذاهب واآلراء  و ،االهتداء به مبثل ما أضاعه به من قبلهم
أحزابا و شيعا تتعصب كل منها ملذهب من املذاهب أو إمام فيضيع العلم وتنفصم عروة الوحدة جتعلهم 

متعادية ليس هلا مرجع متفق عليه جيمع كلمتها فيحل ا ما  ، فتصبح أمةلألمة الواحدة بعد أخوة اإلميان
  .)4(حل باألمم اليت تفرقت قبلها

فعصبية  ،و تويل أهله بعضهم بعضا ،و فروعه و حكومته هيف الدين التفرق يف أصول ويشمل التفرق
و العصبية اجلنسية اليت تفرق  ،كعصبية اخلالفة وامللك ،املذاهب الكالمية والفقهية كلها داخلة يف ذلك

ل بعضهم يعادي املسلمون بعضهم بعضا و يقاتبني العريب والتركي والفارسي واهلندي واملالوي حبيث 
 ،وصفام القبيحةعليه وسلم من فعل أهل الكتاب  اهللا ذير ألمة الرسول صلىويف اآلية حت ،بعضا

الجتماع البشري من ضعف يف ا مضت به سنته مفارقة الدين يف الدنيا مباختمت اآلية ببيان جزاء و

                                                           
  .2890رقم  ،باب هالك هذه  األمة بعضهم ببعض ،أخرجه مسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة -)1(

 ،4628رقم  ،قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم :يف كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعاىل أخرجه البخاري -)2(
كل ﴿ :باب قوله تعاىل ،ويف كتاب التوحيد ،7313رقم  ،أو يلبسكم شيعا :ىلقوله تعااالعتصام بالكتاب والسنة، باب ويف كتاب 

  .7406رقم  ﴾،شيء هالك إال وجهه

  .159 :األنعام -)3(

  .) 8/188(  لرشيد رضا، تفسري املنار -)4(
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 ،مبا تثريه عداوة التفرق بينهم من التقاتل واحلروب ،ملتنازعني وتسلط األقوياء عليهم، وفشل ااملتفرقني
مث ينبئهم عند احلساب مبا كانوا  ،تعذيبهم بأيديهم وأيدي أعدائهم يف الدنيا يبعثهم يف اآلخرةوبعد 

أو مفارقته إتباعا لألهواء وما يستلزم ذلك  ،الف والتفرق بتفريق الدينيفعلون يف الدنيا من االخت
  .)1(وجيازيهم عليه يف النار

، فعن  صلى اهللا عليه و سلم بافتراق األمة على فرق كثرية ال ينجو منها إال واحدةوقد أخرب النيب
بيده لتفترقن أميت على و الذي نفس حممد :"رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال" :قالعوف بن مالك 

   .)2("اجلماعة: اهللا من هم؟ قال وسبعون يف النار، قيل يا رسول نتاسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وثن ثالث
وإن بين إسرائيل تفرقت  ...« :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال :عن عبد اهللا بن عمرو قالو
ومن  :قالوا ،وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة ، ملة و سبعنينيتعلى ثن

داللة واضحة على أن أهل  نياحلديث كال ففي .)3(»و أصحايبعليه  أنا   ما :هي يا رسول اهللا ؟ قال
هي الفرقة الناجية اليت اعتصمت بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان اهللا  و اجلماعة السنة
  .عليهم

 إىل امن بعدمه مث الفشل أدى ا إىل الضعف و التنازع لناظر إىل حال األمة من االفتراق وا إنّ
   .اهلالك

  .ضعف األمة و هالكها :املطلب الثالث

مضت سنة اهللا تعاىل يف األمم أن االختالف والتنازع من أسباب ضعفها وهالكها ملا يورثه هذا 
ام الذي يصيب األمة وهذا الضعف الع ،وعدم التناصر فيما بني املختلفنيالتنازع من الفرقة والتشتت 

                                                           
  .) 191 ،8/190( لرشيد رضا، تفسري املنار-)1(

 ،ارفعحممد ناصر الدين األلباين، مكتبة امل :عت ،3992رقم  باب افتراق األمم ،أخرجه ابن ماجه يف سننه يف كتاب الفنت -)2(
  .ن ابن ماجهنس: ينظر .صحيح: قال األلباين ،ت .د ،الرياض وىل،الطبعة األ

سنن  :ينظر. حسن :قال األلباين ،2641رقم  ،باب ما جاء يف افتراق هذه األمة ،يف أبواب اإلميان ،أخرجه الترمذي يف سننه -)3(
   .الترمذي
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فيطمع العدو فيها فيغصب أراضيها و يستويل على خرياا ويطمس  العدو عليها مبجموعها جيرئ
  .)1(كمن مث لوشخصيتها فتضعف 

وأَطيعوا اللَّـه ورسولَه ولَا تنازعوا  ﴿:و يبني القرآن الكرمي هذه السنة اإلهلية يف قوله تعاىل
بذْهتلُوا وفْشفَت كُموا رِحيبِراصو  إِنَّ اللَّـه ابِرِينالص ع2(﴾  م(.  

أمركم  أطيعوا أيها املؤمنون ربكم و رسوله فيها  :بهتعاىل ذكره للمؤمنني  يقول" :)3(طربيلقال ا
 ،وال ختتلفوا فتفرقوا و ختتلف قلوبكم: ،يقول"وال تنازعوا فتفشلوا"به واكم عنه وال ختالفهما يف شيء،

يدخلكم فتضعفوا و ،وتذهب قوتكم و بأسكم ..."رحيكم وتذهب" ،بنوافتضعفوا و جت :يقول" فتفشلوا"
  .)4("الوهن واخللل

لضعف نتيجته ا ضي إىل التنازع الذياملف ففي اآلية أمر بطاعة اهللا والرسول وي عن االختالف
راء ثار التنازع واختالف اآلأفراد األمة، و من آ تشر الوهن واخللل بنيس فيناجلنب وذهاب القوة و البأو
وال  :"حيث جاء يف حماسن التأويل ،دولتهم يبهم اخلور فتتالشىالتناصر فيما بني أفراد األمة فيصب اهذ

أي جتبنوا إذ ال يتقوى بعضكم ببعض " فتفشلوا "  ،أو فيما أمرمت به ،تنازعوا أي باختالف اآلراء
   .)5("و دولتكمأي قوتكم وغلبتكم ونصرتكم  "وتذهب رحيكم"

ينا أن بضاء األمر و يضيف ماخليبة و النكول عن إمو يسوق رشيد رضا معىن آخر للفشل وهو 
تنازعني يريد أن يرتع كأن كل واحد من امل ،املشاركة يف الرتع وهو اجلذب وهي أصل التنازع كاملنازعة

الريح للقوة  ستعارةوهي اصورة بيانية يف اآلية مث يشري إىل وجود  ،ما عند اآلخر من رأي و يلقي به
  . )6(جد يف األجسام ما هو أقوى منهاوالغلبة إذ ال يو

                                                           
 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان اإلهليةالسنن  -)1(

  .139، 138ص  ،ه1413

  .46 :األنفال -)2(
بطربستان، مفسر و مؤرخ و حافظ وفقيه، من أشهر  ه224هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري أبو جعفر الطربي، ولد سنة  -)3(

جامع البيان يف تأويل القرآن، أخبار األمم وتارخيهم، ذيب اآلثار، اختالف علماء األمصار، التبصري، وغريها، تويف سنة : مؤلفاته
، 168، 166، 11/165(، ه1427ط، .سري أعالم النبالء لشمس الدين الذهيب، دار احلديث، القاهرة، د :ينظر .ببغداد ه310
174(.  

  .)576 ،13/575(  ،جامع البيان البن جرير الطربي -)4(

  .)5/305( للقامسي، ن التأويلسحما: ينظر -)5(

  .)10/23(  لرشيد رضا، تفسري املنار :ينظر -)6(
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وإمنا كان التنازع مفضيا إىل الفشل ألنه يثري التغاضب ويزيل ":قالف التنازع ن ابن عاشور آثاروبي
اتقاء فيحدث يف نفوسهم االشتغال ب ،وحيدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر ،التعاون بني القوم

 فيصرف األمة عن التوجه إىل شغل واحد فيما ،زق القتالوتوقع عدم إلفاء النصري عند مآ ،بعضابعضهم 
   .)1(فيتمكن منهم العدو ،ويصرف اجليش عن اإلقدام على أعدائهم ،فيه نفع مجيعهم

، ءتعليم من اهللا لعباده املؤمنني آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة األعدا كذلك ويف اآليات
احلازمة ومن بني هذه القواعد واآلداب أدب احلقة  عد ضرورية يف احلروب وأسس للجنديةقوا وهي

فإن توحيد الصف والكلمة أمر أساسي عند  ،وعدم التنازع واالختالف ،الصف والكلمة واهلدف وحدة
 رهدأن التنازع مكما والتنازع واالختالف مدعاة للفشل واجلنب واخليبة وتغلب العدو  ،لقاء العدو

 ،بوجود الدولة والعصف ،، وتبديد القوةإلذهاب احلماسةسبيل و ض لبنية اجلماعات،ومقو ،للطاقات
  .)2(ها واعتراضااائرفها وكثرة آفلقد هلكت األمم باختال ،وإزالة روح اإلقبال واإلقدام

من الشتات  وحيذر اهللا عز وجل املؤمنني من أن يكون مصريهم مثل مصري اليهود و املنافقني
بأْسهم   لَا يقَاتلُونكُم جميعا إِلَّا في قُرى محصنة أَو من وراِء جدرٍ ﴿:لقاء العدو فقال والفرقة عند
يددش مهنيٰى  بتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحلُونَ  تقعلَّا ي مقَو مهبِأَن ك3(﴾ ذَٰل(.  
فال يواجهونكم بقتال  ،ماملنافقني قد ألقى الرعب يف قلوأي إن هؤالء اليهود و ":)4(املراغيقال 

 يف قرى حمصنة  بالدروب واخلنادق بل يقاتلونكم ،كل مبلغمنهم جمتمعني ألن اخلوف و اهللع بلغا 
التخاذل  و فمث بني أن من أسباب هذا اجلنب واخلوهم حماصرون واحليطان و  اجلدراء روومن  حنوها،و

فال ميكن أن  ،أي بعضهم عدو لبعض"  بينهم شديدبأسهم  ":الق اشتداد اخلطوبوعدم االحتاد حني 
ومن مث استكانوا وذلوا ويف هذا عربة للمسلمني يف كل زمان  ،يقاتلوا عدوا هلم وهم يف ختاذل و احنالل

انفراط و ،هلا  أفرادا ومجاعاتختاذ الأعدائها إها أمام وأضعف ،كياا هد فإن الدولة اإلسالمية ما ،ومكان
وس الذل واهلوان وفرقوهم وأذاقوا أهلها كؤ مث طمع األعداء يف بالدهم ودخلوها فاحتني ،عقد وحدا

                                                           
  .) 10/31(  البن عاشور، التحرير و التنوير  -)1(

  .) 25، 10/23(  للزحيلي، التفسري املنري :ينظر -)2(

  .14 :احلشر -)3(
م، و عني مدرسا ا، و ويل نظارة بعض املدارس، 1909مفسر مصري، خترج بدار العلوم سنة  ،هو أمحد بن مصطفى املراغي -)4(

تفسري املراغي، الوجيز يف أصول الفقه، علوم : و عني أستاذا للغة العربية و الشريعة اإلسالمية بكلية غوردون باخلرطوم، من مصنفاته
  .)1/258( ،األعالم للزركلي :ينظر .ه1371البالغة، احلسبة يف اإلسالم، تويف بالقاهرة سنة 
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هللا وهلم إال النفاية وفتات املوائد،  وا ثروام ومل يبقوادهم والتهميف بال، وجعلوهم عبيدا أذالء شذر مذر
 ،املسلمون من سبام فيستيقظ ،و عسى اهللا أن يأيت بالفتح أو نصر من عنده ،بعداألمر من قبل ومن 

  .)1("و تدول الدولة هلم ،فيستعيدوا سابق جمدهم ،وبوا إىل رشدهميثو
الذي رواه ابن مسعود  ختالف من أسباب هالك األمم يف احلديثوخيربنا رسولنا الكرمي أن اال

النيب  به خالفها فجئتالنيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ و مسعت  ،قال مسعت رجال قرأ آية رضي اهللا عنه
فإن من  ال ختتلفواو ،كالكما حمسن ":و قال ،فعرفت يف وجهه الكراهية ،صلى اهللا عليه و سلم فأخربته

ى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن االختالف الذي  ":قال ابن تيمية ،)2( "كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
قرأه و علل  ألن كال القارئني كان حمسنا فيما من احلق اآلخرفيه جحد كل واحد من املختلفني ما مع 

  .)3("بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ذلك 
عى اتد م أنيوشك األم « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :قال رضي اهللا عنه وعن ثوبان
 ،بل أنتم يومئذ كثري :فقال قائل ومن قلة حنن يومئذ ؟ قال ،ة إىل قصعتهااعى األكلعليكم كما تد

 يف قلوبكم و ليرتعن اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم و ليقذفن اهللا ،كغثاء السيللكنكم غثاء و
   .)4(»حب الدنيا و كراهية املوت: فقال قائل يا رسول اهللا وما الوهن ؟ قال ،الوهن

   

                                                           
  .) 50، 49/ 28(  املراغي،  فسريت -)1(

و يف  ،2410رقم  ،باب ما يذكر يف  األشخاص و اخلصومة بني املسلم و اليهود ،أخرجه البخاري يف كتاب اخلصومات -)2( 
رقم  ،ا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكموقرؤاباب  ،و يف كتاب فضائل القرآن ،3476رقم  ،كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار

5062   
  ). 144 ،1/143(، اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية -)3(
حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة  :ع، ت4297رقم ،باب يف تداعي األمم على اإلسالم ،أخرجه أبو داود يف سننه كتاب املالحم -)4(
  .سنن أيب داود: ينظر .صحيح :قال األلباين ،د ت ،الرياض ،الطبعة الثانية ،ارفعامل
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من تكالب األعداء عليها  - خر الزمانمصري األمة آعند شرحه للحديث أن  )1(ح  البيضاويو يوض
الضالني ايرة لإلسالم أرباب امللل املغ :يريد باألمم ":يقولاإلبادة و اهلالك ف -ملا فيها من اهلوان و الذل

شوكتكم ويستردون عنكم ما و يكسرون  مونكفيبيد ،يكم بعضهم بعضا ليقاتلوكميدعو عل ،عن اهلدى
فيتناولن ما فيها  ،كما تداعى أكلة الطعام بعضهم بعضا إىل الصحفةل،فتح اهللا عليكم من الديار واألموا

  .)2("بال وازع وال مدافع
أن تعيها األمة ب ، فحرياليت أرشدنا إليها القرآن الكرمي للفرقة و التنازع فهذه أهم اآلثار الوخيمة

واسع نعمه، و ما ذلك على بعليها شآبيب رمحته، و مين عليها  اهللا تعاىل يسدلل و تبتعد عن موجباا،
     .اهللا بعزيز وهو حسبنا و نعم الوكيل

  

  

  

  

  

                                                           
قاضي القضاة بشرياز كان إماما فقيها حافظا ومفسرا،  ،هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي ناصر الدين أبو اخلري البيضاوي -)1(

ابيح،ذيب األخالق، شرح أنوار الترتيل يف أسرار التأويل، طوالع األنوار، شرح الكافية، الغاية القصوى، شرح املص: من مؤلفاته
 :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة، الطبقة الثانية و العشرون، تح :ينظر .ه671احملصول، وشرح املنتخب، تويف مبدينة تربيز سنة 

  .)173، 2/172(، ه1407 الطبعة األوىل، ،بريوت الكتب، عامل ،خان العليم عبد
 ،وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية ،جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب :شرح مصابيح السنن للبيضاوي، تح حتفة األبرار -)2(

  ). 3/313(  ،ه1433 ،ط.د ،الكويت
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  :من خالل هذا البحث املتواضع توصلت إىل النتائج و اآلفاق التالية
  :كالتايلفهي أما النتائج 

 .الوحدة اإلسالمية مقصد قرآين و ضرورة اجتماعية -1
 .ضة األمة و تفوقها احلضاري مرهون بوحدا -2
 .ة القرآن هي األمة اليت تدرك أمهية الوحدة و تعي خماطر الفرقةمأ -3
 .ترسيخ مقومات الوحدة أمر يقع على عاتق األمة أفراد و مجاعات، مؤسسات و هيئات -4

  :كالتايل هيف فاقاآلأما 
 .من أجل إجياد آليات عملية لتفعيل وحدة األمةوملتقيات ضرورة عقد مؤمترات و ندوات  -1
متهيدا للوحدة االقتصادية ووصوال إىل اإلسالمية إقامة جامعة إسالمية بني مجيع الدول  -2

 .الوحدة السياسية
و ما كان يل  ،فما كان يل فيها من توفيق فمن اهللا وحده ،يف هذه املذكرة إيرادهيسر يل هذا ما ت
اللهم و سلم على حممد و آله  و اهللا و رسوله بريئان و صل ،فمن نفسي أو سهو أو نسيان فيها من خطأ

  . و صحبه، و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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  فهرس اآليات القرآنية
  الصفحة  رقمها  اآليات                         ةالسور

  
  
  

  
  البقرة

علَيكُم آياتنا ويزكّيكُم مّنكُم يتلُو  كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا﴿
  ﴾ويعلّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ

151  25  

﴿ كقِّذَٰلبِالْح ابتلَ الْكزن ي   بِأَنَّ اللَّـهلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذو
يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتالْك ﴾  

176  50  

بعدهم مّن بعد ما جاَءتهم  ولَو شاَء اللَّـه ما اقْتتلَ الَّذين من﴿
ـٰكنِ اختلَفُوا  ولَو شاَء   فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَرالْبيِّنات ولَ

رِيدا يلُ مفْعي اللَّـه نـٰك   ﴾اللَّـه ما اقْتتلُوا ولَ

  
253  
  

  
51  

كُلٌّ آمن بِاللَّـه  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربِّه والْمؤمنونَ﴿
 هكَتلَائموهلسن رّم دأَح نيب فَرِّقلَا ن هلسرو بِهكُتا   ونعمقَالُوا سو

  ﴾غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري  وأَطَعنا

285  19  

  
  
  

  آل عمران
  
  
  

واذْكُروا نِعمت اللَّـه   واعتصموا بِحبلِ اللَّـه جميعا ولَا تفَرقُوا﴿
علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا 

كَذَٰلك يبيِّن اللَّـه   وكُنتم علَٰى شفَا حفْرة مّن النارِ فَأَنقَذَكُم مّنها
  ﴾لَكُم آياته لَعلَّكُم تهتدونَ

103  2244
4650  

﴿نكُمّكُن ملْتنَ  ووهنيو وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم
ـٰئك هم الْمفْلحونَ﴾  عنِ الْمنكَرِ   وأُولَ

  
104  

31  

واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم  ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا﴿
اتيِّنالْب  يمظع ذَابع ملَه كـٰئ   ﴾وأُولَ

  
105  

52  

أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّـه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ  يا﴿  النساء
نكُمم   مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللَّـه وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت

  ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًا﴾   بِاللَّـه والْيومِ الْآخرِتؤمنونَ 
  

59  20  

  29  02  ﴾والْعدوان ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ  وتعاونوا علَى الْبِرِّ والتقْوٰى﴿  املائدة
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  األنعام
  

﴿ كُملَيثَ ععبلَٰى أَن يع رالْقَاد ون قُلْ هم أَو كُمقن فَوّا مذَابع
انظُر  تحت أَرجلكُم أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضكُم بأْس بعضٍ

  ﴾كَيف نصرِّف الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونَ

65  52  

﴿ مهنم تا لَّسعيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينٍءإِنَّ الَّذيي شا  فمإِن
  ﴾أَمرهم إِلَى اللَّـه ثُم ينبِّئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ

159  53  

  
  
  

  األنفال
  
  

﴿بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو ولَهسرو وا اللَّـهيعأَطو 

كُموا  رِحيبِراصو  ابِرِينالص عم إِنَّ اللَّـه ﴾  
  
46  

55  

﴿اللَّـه كبسفَإِنَّ ح وكعدخوا أَن يرِيدإِن يو    كدي أَيالَّذ وه
نِنيمؤبِالْمو رِهص٦٢( بِن( قُلُوبِهِم نيب أَلَّفا  وم أَنفَقْت ي  لَوف

 نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جالْأَرمهنيب أَلَّف اللَّـه نـٰك إِنه   قُلُوبِهِم ولَ
﴾يمكح زِيزع  

62  
63  

  
45  

  
  

  
  التوبة

  

﴿ لَّفَةؤالْما وهلَيع نيلامالْعنيِ واكسالْماِء ولْفُقَرل قَاتدا الصمإِن
اللَّـه وابنِ قُلُوبهم وفي الرِّقَابِ والْغارِمني وفي سبِيلِ 

  ﴾ واللَّـه عليم حكيم  فَرِيضةً مّن اللَّـه  السبِيلِ

60  39  

يأْمرونَ بِالْمعروف   والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ﴿
الزكَاةَ ويطيعونَ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ 

اللَّـه ولَهسرو  اللَّـه مهمحريس كـٰئ إِنَّ اللَّـه عزِيز   أُولَ
يمكح ﴾  

71  32  

فَيضلُّ اللَّـه من   وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبيِّن لَهم﴿  إبراهيم
  ﴾ وهو الْعزِيز الْحكيم  يشاُءيشاُء ويهدي من 

04  34  

  
  

  النحل
  

  

إِنَّ اللَّـه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي الْقُربٰى وينهٰى عنِ ﴿
   ﴾ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ

90  
  

23  
  

بِعهد اللَّـه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وأَوفُوا ﴿
لْتعج قَديلًاوكَف كُملَيع اللَّـه لُونَ مفْعا تم لَمعي إِنَّ اللَّـه﴾  

91  
  

  
25  
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ـٰذه أُمتكُم أُمةً واحدةً وأَنا ربكُم﴿  األنبياء إِنَّ ه وندب1941  92  ﴾ فَاع  
  
  

  
  احلج

  

يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا ﴿
هو  وجاهدوا في اللَّـه حق جِهاده ﴾٧٧﴿  الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ

مّلَّةَ أَبِيكُم   اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدّينِ من حرجٍ
يماهرولُ   إِبسكُونَ الريـٰذَا ل ي هفلُ ون قَبم نيملسالْم اكُممس وه

آتوا فَأَقيموا الصلَاةَ و  شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ
لَاكُموم وه وا بِاللَّـهمصتاعكَاةَ والز  ريصالن منِعلَٰى ووالْم مفَنِع ﴾  

77  
78  

  
37  

  
  

  النور

﴿ مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّـه دعو
 ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهيند ملَه ننّكملَيو هِملن قَبم

يعبدوننِي لَا   الَّذي ارتضٰى لَهم ولَيبدّلَنهم مّن بعد خوفهِم أَمنا
ـٰئك هم الْفَاسقُونَ  يشرِكُونَ بِي شيئًا    ﴾ومن كَفَر بعد ذَٰلك فَأُولَ

55  48  

  
  الشعراء

﴿نيالَمبِّ الْعرتِيلُ رلَت هإِن١٩٢( و(  وحالر لَ بِهزن
ني١٩٣( الْأَم( رِيننذالْم نكُونَ متل لَٰى قَلْبِكع )١٩٤ ( انسبِل

  عربِيٍّ مبِنيٍ﴾

192-
193-
194  
195  

35  
  

  
  
  

  احلجرات
  
  

  
  

  

﴿كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن  لَّكُملَع قُوا اللَّـهاتو
  ﴾ ترحمونَ

10  28  

﴿ مقَو رخسوا لَا ينآم ينا الَّذها أَينيّا  مريوا خكُونٰى أَن يسمٍ عقَو
نهنّا مريخ كُنٰى أَن يساٍء عن نِّسّاٌء ملَا نِسو مهنّوا   مزلْملَا تو

ومن   بِئْس الاسم الْفُسوق بعد الْإِميان  أَنفُسكُم ولَا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ
ـٰئ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا ١١﴿ ك هم الظَّالمونَلَّم يتب فَأُولَ

الظَّنِّ إِثْم ضعالظَّنِّ إِنَّ ب نّا مريكَث وا وسسجلَا تكُم وضعب بتغلَا ي
واتقُوا   لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموهأَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ  بعضا
اللَّـه  يمحر ابوت إِنَّ اللَّـه ﴾  

  
11-
12  
  
  

  
  
26  

  41  56  ﴾ ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا﴿  الذاريات
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  احلشر

﴿ ةنصحى مي قُرا إِلَّا فيعمج كُملُونقَاترٍلَا يداِء جرن وم م   أَوهأْسب
يددش مهنيٰى بتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحلَّا  ت مقَو مهبِأَن كذَٰل

  ﴾ يعقلُونَ

14  56  
  

ـٰكن الْمنافقني لَا ﴿  املنافقون   46  08  ﴾ يعلَمونَوللَّـه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِني ولَ
  23  04  ﴾ وإِنك لَعلَٰى خلُقٍ عظيمٍ﴿  القلم
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  فهرس األحاديث النبوية
  الصفحة  الراوي  طرف احلديث

  26  أبو هريرة  أتدرون ما الغيبة
  30  عبد اهللا بن عمر  أحب الناس إىل اهللا

  53  جابر بن عبد اهللا  أعوذ بوجهك
  23  أبو هريرة  إمنا بعثت ألمتم
  51-27  أبو هريرة  إياكم و الظن

  51  الزبري بن العوام  دب إليكم داء األمم
  48  ثوبان  زويت يل األرض
  53  سعد بن أيب وقاص  سألت ريب ثالثة
  39  أنس بن مالك  سووا صفوفكم
  57  عبد اهللا بن مسعود  كالكما حمسن

  39  النعمان بن بشري  ال تسون صفوفكم
  22  اهللا بن عمرعبد   ال يصلني أحد العصر

  47-46  أبو موسى األشعري  املؤمن للمؤمن
  33  النعمان بن بشري  مثل القائم يف حدود اهللا
  45-30  النعمان بن بشري  مثل املؤمنني يف توادهم

  32  عائشة  مروا باملعروف
  30  عبد اهللا بن عمر  املسلم أخو املسلم

  54  عوف بن مالك  و الذي نفس حممد بيده
  49  خباب بن األرت  يتمن اهللا هذاو اهللا ال 

  54  عبد اهللا بن عمر  و إن بين إسرائيل
  35  أيب سلمة  يا أيها الناس

  42  معاذ بن جبل  يا معاذ أتدري
  47  عبد اهللا بن عباس  يد اهللا مع اجلماعة

  57  ثوبان  يوشك األمم
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  فهرس األعالم املترجم هلم
  الصفحة  اسم الشهرة  األعالم

  16  رشيد رضا  علي رضاحممد رشيد بن 
  21  القرطيب  حممد بن أمحد بن أيب بكر

  22  ابن العريب  أمحدحممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن 
  32  البغوي  احلسني بن مسعود الفراء الشيخ

  33  الشوكاين  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا
  35  ابن عاشور  حممد الطاهر بن عاشور
  36  ابن باديس  باديس بن مكي بن عبد احلميد بن مصطفى

  47  الزخمشري  حممود بن عمر بن حممد بن عمر
  55  الطربي  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري

  56  املراغي  أمحد بن مصطفى
  58  البيضاوي  عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي ناصر الدين   
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  فهرس املصادر و املراجع

  حفص عن عاصمالقرآن الكرمي برواية. 
  .ه1388، 1اجلزائر، طعمار طاليب، دار و مكتبة الشركة اجلزائرية، : آثار ابن باديس، تح .1

حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، : أحكام القرآن أليب بكر بن العريب، مراجعة وتعليق .2
  .ه1424 ،بريوت، الطبعة الثالثة

حبنكة امليداين، دار القلم، دمشق، الطبعة األخالق اإلسالمية و أسسها لعبد الرمحان حسن  .3
  .ه1420اخلامسة، 

دار إحياء التراث العريب، بريوت،  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود .4
  .ه1414 ،الطبعة الرابعة

أصول اتمع اإلسالمي جلمال الدين حممود، دار الكتاب املصري، القاهرة، الطبعة األوىل،  .5
  .ه1413

بريوت، الطبعة التاسعة، ،أضواء على الثقافة اإلسالمية لنادية شريف العمري، مؤسسة الرسالة .6
  .ه1422

  .ه1413الطبعة اخلامسة عشر، بريوت،  األعالم خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، .7
قل، دار ناصر عبد الكرمي الع :تح ،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم البن تيمية .8

  .ه1419عامل الكتب، بريوت، الطبعة السابعة، 
دار إحياء التراث  ،حممد عبد الرمحان املرعشلي: أنوار الترتيل و أسرار التأويل للبيضاوي، تح .9

 .ه1418العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
ط، .عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، دمشق، د: تاريخ دمشق البن عساكر، تح .10

  .ه1415
  .ه1405  ،د ط ،تونس ،التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، الدار التونسية .11
وزارة  ،جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب :حتفة األبرار شرح مصابيح السنن للبيضاوي، تح .12

 .ه1433 ،ط.د ،األوقاف و الشؤون اإلسالمية، الكويت
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  .ه1419بريوت، الطبعة األوىل، تذكرة احلفاظ لشمس الدين الذهيب، دار الكتب العلمية،  .13

اجلامعة  ،التشريع اإلسالمي صاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان حملمد فهمي علي أبو الصفا .14
  .ه1397 ،مجادى الثانية ،العدد األول،السنة العاشرة ،اإلسالمية باملدينة املنورة

  .ه1383 ،د ط ،دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ،التفسري احلديث لدروزة حممد عزت .15

  .ه1420 ،الطبعة الثانية ،دار طيبة ،سامي حممد سالمة: تفسري القرآن العظيم البن كثري، تح .16
  .ت د ،ط د ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،التفسري القرآين للقرآن لعبد الكرمي اخلطيب .17
 ،تفسري املراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  البايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة األوىل .18

  .ه1365
  .ه1410 ،د ط  ،اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة  ،تفسري املنار حملمد رشيد رضا .19
  .ه1418 ،الطبعة الثانية التفسري املنري لوهبة الزحيلي، دار الفكر املعاصر، دمشق، .20

  .ه1419التفسري الوسيط حملمد سيد طنطاوي،دار ضة مصر، القاهرة، الطبعة األوىل،  .21
  .ه1422 ،الطبعة األوىل ،دمشق ،سيط لوهبة الزحيلي،  دار الفكرالتفسري الو .22

  .ه1410الطبعة األوىل،  ،القاهرة ،عامل الكتب ،التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .23
أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة : تح ،جامع البيان البن جرير الطربي .24

  .ه1420األوىل، 
اطفيش، دار الكتب املصرية،  وإبراهيمأمحد الربدوين  :للقرطيب، تحاجلامع ألحكام القرآن  .25

          .ه1384القاهرة، الطبعة الثانية، 
دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل،  ،السيد سابق: حجة اهللا البالغة ألمحد الدهلوي، تح .26

  .ه1426

األمحدي أبو النور، حممد : الديباج املذهب يف معرفة علماء املذهب البن فرحون اليعمري، تح .27
  .ت.ط، د.دار التراث، القاهرة، د

الطبعة  ،بريوت ،دار ابن حزم ،أبو أسامة بن عيد اهلاليل: تح ،الرسالة التبوكية البن قيم اجلوزية .28
  .ه1419 ،األوىل
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الطبعة األوىل،  ،بريوت ،علي عبد  الباري عطية، دار الكتب العلمية :روح املعاين لأللوسي،  تح .29
  .ه1415

عبد الرزاق  املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  :املسري البن اجلوزي،  تح زاد .30
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بريوت، الطبعة األوىل،  ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،إحياء األمم حلسني شرفة سنن اهللا يف .37
  .ه1429
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  .ت ط، د اهلالل، د

  . ه1408 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،وى الكربى البن تيميةالفتا .47
    بريوت،  - عصرية، صيدا املكتبة ال ،فتح البيان حملمد صديق خان، راجعه عبد اهللا األنصاري .48

  .ه1412، ط د
وت، الطبعة األوىل، دار الكلم الطيب، بري ،فتح القدير للشوكاين، دار ابن كثري دمشق .49

   .ه1414
  .ه1412 ،الطبعة السابعة عشر ،القاهرة -بريوت ،دار الشروق ،يف ظالل القرآن لسيد قطب .50
لعلي  من خالل كتاب أدب الدنيا و الدينقراءة تربوية يف فكر أيب احلسن البصري املاوردي  .51

  .ه1411 ،الطبعة األوىل ،املدينة املنورة ،دار اتمع ،خليل مصطفى

  بريوت،  ،مؤسسة الرسالة ،عدنان درويش و حممد املصري :تح ،الكليات أليب البقاء الكفوي .52
  .ت ط، د د

كيف تستعيد األمة مكانتها من جديد لعمر سليمان األشق، دار النفائس، األردن، الطبعة الثانية،  .53
  ه1414

  .ه1414 ،الطبعة الثالثة ،بريوت ،دار صادر ،لسان العرب البن منظور .54
، مطبوعات وزارة الشؤون النذير لعبد احلميد بن باديسجمالس التذكري من حديث  البشري  .55

  .ه1403 ،، الطبعة األوىلالدينية

و رفع الريبة عما جيوز وما ال جيوز من الغيبة،  ،جمموعة رسائل شرح الصدور بتحرمي رفع القبور .56
خلامسة والدواء العاجل لدفع العدو الصائل للشوكاين، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، الطبعة ا

  .ه1410و األربعون، 
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، لسود، دار الكتب العلمية، بريوتحممد باسل عيون ا :حماسن التأويل جلمال الدين القامسي، تح .57
  ه1418 ،الطبعة األوىل

بريوت، الطبعة األوىل،  ،عبد السالم حممد، دار الكتب العلمية: احملرر الوجيز البن عطية، تح .58
  .ه1422

لعصرية، الدار النموذجية املكتبة ا ،يوسف الشيخ حممد :، تحزيخمتار الصحاح لزين الدين الرا .59
  .ه1420 ،الطبعة اخلامسة ،بريوت، صيدا -

  شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، و آخرون، مؤسسة الرسالة، بريوت، : مسند اإلمام أمحد،  تح .60
بريوت، الطبعة  ،حبيب الرمحان األعظمي، املكتب اإلسالمي: مصنف عبد الرزاق الصنعاين، تح .61

  .ه1403الثانية، 

، جملة اجلامعة معامل أصول التربية اإلسالمية من خالل وصايا لقمان البنه لعبد الرمحان األنصاري .62
  .ه1418 -1417 ،السنة الثامنة و العشرون ،ة املنورةنياإلسالمية باملد

راث العريب، بريوت، عبد الرزاق املهدي، دار الت :معامل الترتيل يف تفسري القرآن للبغوي، تح .63
  . ه1420الطبعة األوىل، 

، احلسيين إبراهيمو عبد احملسن بن  ،طارق بن عوض اهللا بن حممد :تح ،املعجم األوسط للطرباين .64
  . ت د ،ط د ،القاهرة ،دار احلرمني

  ه1429، تار عبد احلميد عمر، عامل الكتب، الطبعة األوىلمعجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خم .65
  . ه1420الطبعة الثالثة،  مفاتيح الغيب للرازي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، .66

دار القلم، الدار  ،صفوان عدنان الداودي: تح ،املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين .67
  .ه  1412 ،الطبعة األوىل ،بريوت، دمشق -الشامية 

، اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، دار الغرب ربأبعاد جديدة لعبد ايد النجا مقاصد الشريعة .68
  . ه1427

مكتبة ،حممد إبراهيم عبادة :مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  جلالل الدين السيوطي تح .69
 . ه1424 ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،اآلداب

 . ه1399عبد السالم هارون، دار الفكر، دمشق، د ط،  :تح ،مقاييس اللغة البن فارس .70
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الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،اإلسالم يف العقيدة واألخالق والتشريع ملصطفى ديب البغانظام  .71
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  .ه1415األوىل، 
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  ملخص الرسالة
  

تحدث عن أسس املرجعية و متثلت يف ف م األسس اليت حتفظ األمة وحدا تناول القرآن الكرمي أه
و متثلت  ماعة املسلمةجلسس اأكما حتدث عن  ،وحدة القيم اخللقية وحدة الشريعة و وحدة العقيدة و

االنتماء أسس  لىه عو نب ،عن املنكر مر باملعروف و النهيميانية و التكافل االجتماعي و األيف األخوة اإل
  .وحدة الغاية و ،اجلماعية العبادات أداء وحدةوحدة اللسان، و  هيوالوجداين 

األلفة  كما تطرق القرآن الكرمي إىل مثرات الوحدة و عواقب الفرقة، فكانت أهم الثمرات حتقيق
 هامث ضعف األمةت يف العداوة و البغضاء و انقسام مثلرض، أما عواقب الفرقة فتو العزة و التمكني يف األ

  .و هالكها
  

  :الكلمات املفتاحية
  .مثرات   -أمة  - وحدة -حفظ -أسس

  

 


