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 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 األمة اإلسالمية حتدايت وآفاق

 األمة اإلسالمية يف ماضيها وحاضرها 

إان وجدان آابءان على أمة وإان    ﴿  :. قال تعاىلإن للفظ "األمة" مدلوالت عدة: فهي الطريقة
ق لفظ األمة على الوطن أيضا  ... ويطلأو هي اجلماعة أو اجليل من الناس ﴾على آاثرهم مقتدون

فالن من بين أميت أي من بين وطين... وجيمع على أمم ومنها "مجعية األمم" و "األمم  :  تقول
 ".املتحدة

ام الطريقة والطريقة تعين العروة الوثقى اليت جيب االعتصفإذا قلنا ابملعىن األول فاألمة تعين  
تعاىلهبا قال  تفرقوا﴾واعت﴿  : .  وال  مجيعا  هللا  حببل  عمران/)صموا  فحبل  103آل  هو  (.  هللا 

سواها طريقة  وال  الشرك  الطريقة  ظلمات  من  عليها  استقاموا  إذا  الناس  خترج  اليت  فهي   .
استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء    ﴿ وأن لو   : ىلوالشهوات إىل نور اإلميان والطاعات قال تعا

( وهذه اللغة حتتوي حقائق تدخل يف تكوين عقيدة املؤمن 17-16) اجلن /﴾غدقا لنفتنهم فيه  
 . صوره جملرايت األمور وارتباطاهتاوت

لطريقة الواحدة الواصلة إىل  بني استقامة األمم واجلماعات على ا  واحلقيقة األوىل هي االرتباط
وأسبابه الرضا  إغداق  وبني  الرجاهللا.  وبني  الطريقة  على  االستقامة  بني  االرتباط  وهذا  ء  ... 
يف شظف حىت  . وقد كان العرب يف جوف الصحراء يعيشون  والتمكني يف األرض حقيقة قائمة

الطريقة على  هلاستقاموا  ففتحت  املاء  م،  فيها  يغَدودق  الىت  مث  األرض  األرزاق  فيها  وتتدفق   ،
 أمر  . وما يزالون يف نكد وشظف حىت يفيئوا إىل اهتا استالابحادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خي 

 .هللا فيتحقق فيهم وعد هللا 

الر  أن  الثانية  وفتنةواحلقيقة  للعباد  هللا  من  ابتالء  بواخاء  والقيام  الرخاء  على  والصرب  جب  ، 
،  نسي ويلهية ألن الرخاء كثيا ما يالشكر عليه واإلحسان فيه أشق وأندر من الصرب على الشد  



النفس   للغرور ابلنعمة واإلستكانة إىل   ويهيئويرخي األعضاء وينمي عناصر املقومة يف  الفرصة 
 . الشيطان

ومن   ﴿   : جل وعزحمالة إىل عذاب هللا قال    واحلقيقة الثالثة  أن اإلعراض عن ذكر هللا مؤد ال 
 (. 17) اجلن / ﴾يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذااب صعدا 

الس  جاللهويف  جل  حببل هللا  واالعتصام  األخوة  إىل  يدعو  ما  املطهرة  النة  فعن  بن  .  عرابض 
ت منها القلوب وعظنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موعظة وجل  »  : سارية رضي هللا عنه قال

: " أوصيكم بتقوى هللا  . قالفقلنا ايرسول هللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا  . وظرفت منها العيون
وإنه   عبد  عليكم  أتمر  وإن  والطاعة   ، اختالفا كثياوالسمع  فسيى  منكم  يعش  فعليكم  من   .

. وإايكم وحمداثت األمور فإن كل  املهديني عضوا عليها ابلنواجذين  بسنيت وسنة اخلالفاء الراشد
اب   .«بدعة ضاللة   عليها  " عضوا  قوله  من  و واملراد  السنة  على  اجتهدوا  أي   " الزموها  لنواجذ 

 .) أنيابه ( خوفا من ذهابه وتفلتهواحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه 

 اجلماعة أو الوطن مبدلوله العصري وبعبارة أخرى تشكل  : لفظ " األمة " يعيناملفهوم الثاين
واقتصادية   ودينية  ولغوية  اترخيية  بوحدة  وتتميز  واحد  قطر  يف  تعيش  اليت  البشرية  اجملموعة  أمة 

تكيفها مع   الظروف والوقائع وحسب  تقوى حسب  أو  " واجتماعية تضعف  األحداث  ولفظ 
يعين كذ  " يتكو األمة  قانونيا  معنواي  شخصا  واحدة  لك  سلطة  حتكمهم  بشرية  جمموعة  من  ن 

حتدده   الذي  وطنه  داخل  ميارسها  اليت  الوطنية  ابلسيادة  الشخص  هذا  ويتميز  واحد  ودستور 
حدود جغرافيا دقيقة أو سياسية أو اقتصادية ونظرة إىل التاريخ القدمي توضح أن فكرة " األمة "  

 كانت أقوى منها يف العصر احلديث . 

 الشيخ الطاهر بدوي                                                                  


