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 هميتها في هذا العصرأو سالميةحدة في الثقافة اإلوال

 

 تمهيد

 

ألفت كتب ونشرررد اساسرراد كثيرة حوو الوحدة اإلسررالميةذ وما  لد اك ااساكا  •

وخطوسة الفرقة عليهم. وما يجري ذمن الباحثين لضروسة الوحدة بين المسلمين

يوضررررر  ذفي هذه األوقاد من فرقة وصرررررلت لبرو  بين المسرررررلمين أنفسرررررهم 

 خطوسة المسألة وأهميتها.

ونبه ألهميتها في العصر البديث ذلعل أوو من أثاس موضوع الوحدة اإلسالمية و

مكتب ال-الوحدة اإلسالمية-)مبمد أبو زهرة. الشيخ جماو الدين األفغاني سحمه هللا

 بتصرف (16صفبة-1958القاهرة-الفني للنشر

بطريقة عاطفية  قد كتبولكن الدساساد التي كتبت حوو الوحدة  كان معظمها 

 ذ تعتمد النصوص الدينية فقط

 ذ أو من زاوية مذهبية ضيقة تتنافى مع الوحدة أصال

لنتائج وتوصياد مثالية صعبة التطبيق ان لم تكن مستبيلة  وصلتأو أنها 

 توصية بإلغاء القومية والطائفية.وتم الببث في هذه الدساسة عن:ذكال

 .معنى الوحدة-أوك

 .ضروسة الوحدة وأهميتها اينا ومعاشا-ثانيا

 .ما يؤاي الى التفرق -ثالثا

 .أضراس التفرق-سابعا

 .عوامل الوحدة اإلسالمية-خامسا

 .التوصياد كستعااة الوحدة اإلسالمية-سااسا

 

 الدساسة : وكان الهدف من هذه

من حيث النصوص الدينية والمنافع  ذعرض الوحدة اإلسالمية بشكل متكامل-

 .الدنيوية

وخصوصا في مسألتي ذ ويمكن تطبيقها ذ الوصوو لنتائج عملية تقاس  الواقع -

 .القومية والطائفية
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 .امكانية التدسج في خطواد الوحدة-

وس كثيرة يئست أو كااد من اعااة احياء األمل في تأسيس الوحدة اإلسالمية لنف-

 .عواتها

 

 :معنى الوحدة اإلسالمية-أوك

 

و ممن ذمع كثرة المتكلمين عن الوحدة اك انه لم يتم تبديد معناها بشكل واض  

 شرح معناها اإلمام مبمد أبو زهرة في كتابه عن الوحدة اإلسالمية ليفيدنا 

تناءد الدياس مرتبطين بروابط ن معنى الوحدة اإلسالمية أن نعتبر أنفسنا مهما ا

وهي مباائ اإلسالم وشعائره وعبااته ذتمتد جذوسها في أعماق أنفسنا  ذوثيقة

 وعقيدته .ك نقصد بالوحدة اولة واحدة فقط ولكن أخوة شاملة.

 ان الوحدة تتبقق بما يلي:  

 األمر األوو: أن تتبد مشاعرنا جميعًا في اإلحساس بأننا اخوة ببكم اإلسالم،

تجمع بين المشاعر واألحاسيس  ذاألمر الثاني: وحدة ثقافية ولغوية واجتماعيةو 

  .يتفق فيه على ما فيه سفعة اإلسالم وعزة المسلمينذ

واألمر الثالث: أن ك يكون من اقليم اسالمي حر  على اقليم آخر سواء كانت هذه 

مكتب الفني ال-الوحدة اإلسالمية-البر  باكقتصاا أم بالسيف، )مبمد أبو زهرة

 بتصرف ( 38-30-29صفبة-1958القاهرة-للنشر

 :وتم تعريفها أيضا

في حالة من التآلف ذ" أن يتبد المسلمون ويعتصموا جميعاً بالكتا  والسنة 

واكحترام المتبااو بينهم، وتوجيه طاقتهم نبو بناء اإلسالم والذوا عنه من كل 

-اليمن-جامعة اإليمان -سةندوة اإليمان الخام -خطر يتربص به" )مرفق ياسين

1429) 

يكفل لهم تطبيق  ذفالوحدة:استباط سوحي ثقافي اجتماعي اقتصااي بين المسلمين

 اينهم وتبقيق مصالبهم ويبميهم من أعدائهم.
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 :اينا وانياضروسة الوحدة وأهميتها -ثانيا

 

نها واجب شرعي يثا  المسلمون على امن حيث ذسالم في اإلللوحدة أهمية قصوى 

 ركها.ويعاقبون على ت فعلها

وتخلصهم من ذوكذلد فان أهميتها الدنيوية مفصلية من حيث تطوس المسلمين  

 مشاكلهم المزمنة التي يعانون منها.

في حشد المسلمين خلف وحدتهم ، ذوك يمكن التركيز على الجانب العاطفي فبسب 

 نتائج العاطفة سريعة الظهوس سريعة الزواو .ف

)نزاس  اطف ك تثمر عمال منظما بل َسااد فعل هائجة غير متعقلة""ان اثاسة العو

 (2000اياس-45العدا-مجلة النبأ-مقالة الوحدة اإلسالمية-الموسوي

 . وهذا ما يفسر لنا فشل كثير من المشاسيع الوحدوية منذ انهياس الخالفة العثمانية

وشعائرها واإليمان وك تشغل العباااد "فلم يهمل اإلسالم مصال  البشر ومنافعهم 

مجلة الجامعة اإلسالمية  -بالغيبياد اك جزءا منه فبسب".  ) مبمد المباسك

 (.42صفبة-السنة العاشرة، العدا الرابع-بالمدينة المنوسة 

كذلد فإن المصال  والمنافع لها اعتباسها  ذهميتهاأن للنصوص الدينية أفكما 

 ها.سهميتها في الترغيب في هذه الوحدة واستمراأوذ

 

 :والسنة الكتا الوحدة في -

 

وبيان ذمن حيث الترغيب فيها  ذفائقة عنايةسالمية اإلبالوحدة  القران الكريماعتنى 

 .وبيان عقا   لد ذوالترهيب من الفرقة  ذثوا   لد

 نها :أياد الواساة عن الوحدة وسنرى في اآل

 .قامتهااوبينت ضروسة  الوحدةى حثت عل-1

 .يهداها  حدث ما ا اكيفية تبصين وحدة المسلمين  يادآلا ثم  كرد -2

 يقوو تعالى:

 ) واعتصموا بببل هللا جميعاً وك تفرقوا 

 وا كروا نعمة هللا عليكم ا ا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصببتم بنعمته اخوانا.
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ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئد 

 هم المفلبون 

وك تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناد وأولئد لهم عذا  

 105-104-103عظيم( آو عمران 

 : ياد ثم يقوويبسط الرازي الكالم في تفسير هذه اآل

ًزا ِمَن السُّقُوِط َوالتَّْبِقيُق َما " ا َكاَن النَّاِزُو فِي اْلبِئِْر يَْعتَِصُم بَِبْبٍل تََبرُّ  ََكْرنَا أَنَّهُ لَمَّ

ِ َوَعْهدُهُ َوِاينُهُ َوَطاَعتُهُ َوُمَوافَقَتُهُ ِلَجَماَعِة اْلُمْؤِمنِيَن ِحْرًزا  فِيَها، َوَكاَن ِكتَاُ  َّللاَّ

ِ، َوأُِمُروا بِاِكْعتَِصاِم بِهِ ِلَصاِحبِِه ِمَن السُّقُوِط فِي قَْعرِ   " َجَهنََّم َجعََل  َِلَد َحْباًل ّلِِلَّ

ا يُوِجُب اْلفُْرقَةَ َويُِزيُل اأْلُْلفَةَ َواْلَمَببَّةَ "و مفاتي   -فخر الدين الرازي ) "أَنَّهُ نُِهَي َعمَّ

 -8هـ الجزء 1420 -الطبعة الثالثة  -بيرود –ااس احياء التراث العربي  -الغيب

 (312-311صفبة 

 ذواينه ذوطاعتهذ هللا والذي هو كتا ذ بببل هللاية صريبة في وجو  التمسد فاآل

لئال  مم السابقةمع اكعتباس بمصير األذوالتبذير من الفرقة ذووحدة المسلمين 

 .صابهاأيصيب المسلمين ما 

 ً وقبائل  ويقوو تعالى ) يا أيها الناس انا خلقناكم من  كر وأنثى وجعلناكم شعوبا

 .13لتعاسفوا ان أكرمكم عند هللا اتقاكم( البجراد

وما ينتج عنه من تماسد ذالوحدة  الذي يشكل أساسهمية التعاسف وهو توضي  أل

ية كل اعوة مبنية على نعراد عرقية فاصل مسلمينذكما تبطم اآلوتآلف بين ال

 .الناس واحد وتمايزهم فيما يقدموه من خير

  .10خوة( البجراد: ا) انما المؤمنون  -

 .2) وتعاونوا على البر والتقوى وك تعاونوا على اإلثم والعدوان( المائدة:  

 خوانهمنما تعاون وتضامن فيما بينهم لجلب الخير إلاو ذخوة ليست كالما يقاوفاأل

ن "األخوة الدينية لفظ جامع ينتظم كل من اوهي ليست انتقائية بل .وافع الشر عنهم

المكتبة -فقه المواقف-سلمان العواة)اإلسالم كائناً ما كان خطؤه"ص  له عقد 

 (18صفبة-نسخة ا-الشاملة

 وكما حث هللا على الوحدة فانه يبذس المسلمين من الفرقة بقوله: 

 . 46) وك تنازعوا فتفشلوا وتذهب سيبكم( األنفاو: 

 القرطبي :يقوو 
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َواأْلَْخِذ َعلَى أَْيِديِهْم في اختالفهم َوتَنَاُزِعِهْم. "َهذَا اْستِْمَراٌس َعلَى اْلَوِصيَِّة لَُهْم، 

تُُكْم َونَْصُرُكمْ   ")فَتَْفَشلُوا(. )َوتَْذَهَب ِسيُبُكْم( أَْي قُوَّ

القاهرة الطبعة: الثانية،  -الجامع ألحكام القرآن ااس الكتب المصرية -) القرطبي 

 هـ(1384

 :يةلوسي فيقوو في هذه اآلاآلما أ

ْعِف." بَيََّن   تَعَالَى أَنَّ الن َِزاَع يُوِجُب أَْمَرْيِن: أََحدُُهَما: أَنَّهُ يُوِجُب ُحُصوَو اْلفََشِل َوالضَّ

ي ِ الدَّْولَةُ" ُو: اْلُمَرااُ بِالر ِ ) مبموا َوالثَّانِي: قَْولُهُ: َوتَْذَهَب ِسيُبُكْم َوفِيِه قَْوَكِن: اأْلَوَّ

ااس الكتب العلمية -سوح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -األلوسي 

 هـ( 1415الطبعة: األولى،  -بيرود –

هي نواتج حتمية للنزاع ذسالم وبالتالي زواو اولة اإلذفالفشل و ها  القوة والنصر 

 .والفرقة

لم من أهل الفرقة والتشر م وفي آية أخرى يعلن هللا براءة نبيه صلى هللا عليه وس

 بقوله تعالى:

 .159) ان الذين فرقوا اينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء( األنعام:  

وتطبيق مقتضياد ذسالمية من خال و التمسد بببل هللا  ا تبققت الوحدة اإلاو-

فان هللا قد شرع ذخوة خوة البقيقية ثم حصل بعد  لد ما يعكر صفو هذه األاإل

 .ن يصلبوا فيما بينهم ويزيلوا الخالفادأللمسلمين 

 . وكأبالتباكم الهاائ للشرع  -

 .10) وما اختلفتم فيه من شيء فبكمه الى هللا( الشوسى: 

) فإن تنازعتم في شيء فراوه الى هللا والرسوو ان كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر( 

  .59النساء: 

 ولو بقتاله ثانيا الظالمثم باكنبياز للمظلوم وافع  -

 يقوو تعالى: 

)َواِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُبوا بَْينَُهَما فَإِْن بَغَْت اِْحدَاُهَما َعلَى اأْلُْخَرى 

ِ فَإِْن فَاَءْد فَأَْصِلُبوا بَْينَ  ُهَما بِاْلعَْدِو َوأَْقِسُطوا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء اِلَى أَْمِر َّللاَّ

َ يُِببُّ اْلُمْقِسِطيَن ) َ 9اِنَّ َّللاَّ ( اِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن اِْخَوةٌ فَأَْصِلُبوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

 10-9البجراد (لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

زالة كل اأوجب عليهم  و ذتفرقعن ال همبالوحدة فقد نها هللا المسلمين مرأكما ف

متفرجين على  يقفوا نأوك يجوز ذن حدثت بين فريقين مسلمين اسبا  الفرقة أ
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خر بعد اآل الفريقين وان ظلم احدذنصاف إبينهم ب يصلبوان أبل  ذنهمخوااخالفاد 

 . ولو بقتاله من هذا الظلم يمنعوه لد 

 ن حدثت.ازالتها إوعالجيا بذسالم وقائيا بالتبذير منها فالفرقة منعها اإل

 

 :سالمية في األحاديث النبويةالوحدة اإلأما 

 

وك تخرج عن المبوسين الذين  ذوسا في القران الكريم وتوضبه حاايث ماتؤكد األف

وتبذس من  ذهميتهاأيضا تبث على الوحدة وتبين أفهي ذسلفناهما في القران الكريمأ

 ذو جماعادأفراا أ ا حدث خالف بين اكما تشرح العمل ذالفرقة وخطوستها 

 يقوو سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم:

مثل المؤمنين في توااهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ا ا اشتكى منه  " 

 (.2586صبي  مسلم،سقم البديث  ")عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والبمى 

ن المسلمين جسما متماسكا متكافال أيوض  سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم وفيه 

 يصيب بعضه. كله ما فيمتضامنا يؤثر 

 وفي هذا المعنى يقوو صلى هللا عليه وسلم:

"  ً سقم  -صبي  مسلم )"المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

 .(2585البديث 

 :بقوله صلى هللا عليه وسلم بعد البث على الوحدة ثم التبذير من الفرقة

 (23145 -سقم البديث-مسند احمد ")عليكم بالجماعة واياكم الفرقة  " 

 كما يقوو سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم:

 .(18449 -سقم البديث–احمد  مسند) "الجماعة سحمة والفرقة عذا "

 :آخر يقوو صلى هللا عليه وسلموفي حديث 

 (.894كنز العماو،سقم البديث  ) "ك تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا  " 

 :يقوو صلى هللا عليه وسلمف يهدا هذه الوحدة ن حدث مااما أ

ِ، َهذَا نَْنُصُرهُ َمْظلُوًما، فََكْيَف " اْنُصْر أََخاَك َظاِلًما أَْو َمْظلُوًما ، قَالُوا: يَا َسُسوَو َّللاَّ

 (2444-سقم البديث–البخاسي ) "نَْنُصُرهُ َظاِلًما؟ قَاَو: تَأُْخذُ فَْوَق يَدَْيهِ 

 :آخروفي حديث 
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 "من أساا أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا ما كان" 

 (1852البديثسقم -مسلم )

يهدا الوحدة القائمة حتى بالقوة واجب  زالة كل مااوذفمنع الظالم عن ظلمه للناس 

 . سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم حاايثأتدو شرعي كما 

 

 :همية الوحدة دنيوياأ

 

دسك يوهم متفرقون وقاسنه ببالهم اآلن ذمن تأمل حاو المسلمين وهم متبدون 

 منافع الوحدة بوضوح. 

وتمسد الناس  ذوان أي عمل جماعي يعوا على الناس بالنفع يكون ااعى كستمراسه

وأعداء يفكرون كثيرا  ذخاسجية مبترمةوسياسة ذواقتصاا معافى ذبه ذفجيش قوي 

 .ي عدوان غاية يرنوا اليها جميع المسلمينأقبل القيام ب

َق اْلقَْوُم فََسدُوا َوَهلَُكوا َوِا َا اْجتََمعُوا َصلَُبوا َوَملَُكوا ; فَإِنَّ اْلَجَماَعةَ َسْحَمةٌ " اِ َا تَفَرَّ

 أحمد ) "َواْلفُْرقَةَ َعذَا ٌ 

مجمع الملد فهد لطباعة المصبف -مجموع الفتاوى  -تيمية بن عبد البليم بن 

 (421صفبة-3جزء-هـ1416الشريف، المدينة النبوية

فهذا"العصر هو العصر الذي تتجمع فيه الدوو ويَبسب كل اقليم انه مأكوو ان لم 

المكتب الفني -الوحدة اإلسالمية-يكن في جماعة من األقوياء" )مبمد أبو زهرة

 (.23صفبة -1958القاهرة-للنشر

مة اتجاها نبو صو  واحد في تدبير يقوو ابن عاشوس"التخلق باكتباا يكسب األ

شؤون مجتمعهم فيبذو كل فرا منتهى ما عنده من اآلساء والمساعي لنفع 

 عين العدو"أعمالها صفة الصالح "و"يكسب شوكتها هيبة في أالجميعذويكسب 

المؤسسة الوطنية -سالمإلاكجتماعي في اأصوو النظام -لطاهر ابن عاشوس )مبمدا

 ( 135صفبة-الجزائر-للكتا 

وسؤية ذوفي اتباا األلمانيتين ذويمكن سؤية منافع الوحدة على اوو اكتباا األوسبي 

خرى  مم األواكستفااة من خبراد األ ذخرىمم األمضاس التفرق على كثير من األ

 واكعتباس بها مطلو  شرعا قاو تعالى :

 105و عمران ايةآ كونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيناد"" وك ت



8 
 

هي قطع يد اكستعماس عنهم الذي أفقرهم لوحدة المسلمين فاكبر منفعة مباشرة 

التفاد المسلمين لما مع ونهب ثرواتهم ذوكذلد منع اكقتتاو بين أبناء الدين الواحد 

 فيه مصلبتهم وتنمية بالاهم.

 

 :لى التفرق إما يؤدي -ثالثا

 

 ان التشخيص الصبي  للمرض هو أوو خطوة للعالج الصبي  ..

ويكاا يجمع الباحثون الذين كتبوا في هذا المجاو على أسبا  ثالثة تمنع قيام الوحدة 

 وهي اكستعماس و النعراد القومية والطائفية .

 :يقوو اإلمام مبمد أبو زهرة

اكفتراق لنتالفاها لنجدنها في أموس تتعلق بتلد العنصرية "ولئن تقصينا أسبا  

المكتب الفني -سالميةإلالوحدة ا-بو زهرةأ) مبمد  الجنسية واألهواء الفكرية"

 ( 31صفبة-1958القاهرة-للنشر

أما السيد مبمد حسين فضل هللا فيذكر"اليد اكستعماسية والهوس الطائفي" 

عوامل تمزق المسلمين -حسين فضل هللا و"الهوس القومي"كموانع للوحدة )مبمد

 (-واشكالية الوحدة

ومن الممكن تقسيم موانع الوحدة الى خاسجية وهي اكستعماس .وااخلية وهي 

نضيف اليها مانعا ثالثا هو المصال  الضيقة ألفراا أو ذالنعراد القومية والطائفية 

 جماعاد.

 

 :السبب الخارجي -أ

 

 :االستعمار

شكال بسبب جيوشه اك انه بقي من خالو الذين صنعهم على عينه والذي ان انتهى 

 وخلفهم بين المسلمين ليتبكموا في مفاصل القراساد في معظم الدوو اإلسالمية.

وكذلد من خالو الشركاد متعداة الجنسياد المسيطرة على استخراج وتسويق 

 الثرواد الباطنية.

واستغالله ذالمستعمر للسيطرة عليه  لقد فتبت ثرواد العالم اإلسالمي الوفيرة شهية

  ونهب هذه الثرواد .
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 :قاو سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم

)أبو ااوا سقم  "يُوِشُد أَْن تَدَاَعى َعلَْيُكُم اأْلَُمُم َكَما تَدَاَعى اْلقَْوُم ِالَى قَْصعَتِِهمْ " 

 (.4297البديث

مر ك يدخر جهدا في ومن ينظر في ماضي المسلمين وحاضرهم يجد أن هذا المستع

ألنهم يعتبرونه تهديدا ذأو تفكير وحدوي ذحياكة المؤامراد وتنفيذها ألي مشروع 

 مباشرا لمصالبهم السياسية واكقتصااية.

" وما زالت المخط طاد اكستعماسية المغل فة بالواجهاد الثقافية واكجتماعية 

 المسلمون على أقدامهم"واكقتصااية والسياسية تلعب لعبتها، من أجل أك  يقف 

 .عوامل تمزق المسلمين و اشكالية الوحدة(-)مبمد حسين فضل هللا

قد يفهم المرء لما ا يكيد عدوه لهذولكن من غير المفهوم اكستسالم لهذه المكائد 

 وكأنها قدس ك مفر منه؟

بل انه  ذومن السذاجة أن نعتقد أن هذا اكستعماس انما يقتصر على اكقتصاا فقط

 تد ليشمل الثقافة والعاااد والموضة. يم

 انه استعماس حتى لكثير من عقوو وقلو  أبناء المسلمين.

 

 :األسباب الداخلية-ب

 

ك تقل خطوسة مشاكل المسلمين الداخلية عن خطوسة اكستعماس وما يقوم  به  ضدنا 

 ذوان اخطر ما يوصلنا للتفرق هو:

 النعراد القومياد-1

 النعراد الطائفية                                         -2

 المصال  الضيقة-3

 . يكرس التفرق ويمنع التوحد سبا  الثالثة اخطر ماوتعتبر هذه األ

 

 :النعراد القومياد-1

أاى ظهوس النعراد القومية في أواخر القرن التاسع عشر وبداياد القرن العشرين 

وقف وذميةذ فقد تم طرح القومية كبديل للوحدة اإلسالمية لتعميق فرقة األمة اإلسال

 كثير ممن يريدون مناصبة اإلسالم العداء. خلفها
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 ذولم يكن أصبا  الفكر القومي كلهم على اسجة واحدة من التعاطي مع فكرتهم

وانما تركز على التميز والتفوق من  ذفبعض التياساد القومية ك تعااي اإلسالم

 خالو قوميتها.

الذين  ذوبعضهم كان احتماؤه بقوميته كراة فعل على أصبا  القومياد األخرى

 ذاظهروا استعالءهم عليهم 

 .واخر العهد العثمانيأالقومية الطوسانية في  ةكراة فعل العر   على بروز فكر

 ذومن الضروسي طرح الوحدة اإلسالمية ك كعدو لفكرة القومية بشكلها اكيجابي

 و مصلبية لهذه القومياد والشعو  .ذ ة وانما كضروسة ايني

اختالف األجناس واأللوان واألوطان واللغاد والطبقاد والثقافاد ليس "ان

بالضروسة عامل تفريق وتنازع بقدس ما هو عامل تعاسف وتكامل وتكافل واثراء، 

 فاهلل لم ينهنا عن اكنتسا  لقبائلنا وأوطاننا ونبو  لد، وانما نهانا عن التعصب لها،

وأن تكون هي معياس الصوا  والخطأ، وأساس الوكء والبراء، وأساس  لد اإليمان 

  "والعمل الصال 

موسوعة الببوث  -آثاس اكفتراق على األمة اإلسالمية- ا. عثمان علي حسن)

 (41صفبة -المكتبة الشاملة –والمقاكد العلمية 

الثقافي واللغوي والبضاسي ألي فال تعني الوحدة اإلسالمية  أن يتم الغاء التميز 

 مكون من مكوناد األمة اإلسالمية.

و العكس ذفهو تنوع فطري خلقه هللا أذو الفاسسي لعربي أيتم تبويل التركي  مل كما

 قاو تعالى: ذليبقى

 13"وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاسفوا ان أكرمكم عند هللا اتقاكم " البجراد 

 :وفي سوسة الروم

السمواد واألسض واختالف ألسنتكم وألوانكم ان في  لد آلياد  "ومن آياته خلق

 22آية الروم  للعالمين"

بل  ذوبقيت القومياد المكونة لهذه األمة موجواة ذلقد كان المسلمون امة واحدة

وشهدد هذه القومياد تطوسا لغويا ذازاهرد ونمت في عهد الوحدة اإلسالمية 

 وفكريا وثقافيا منقطع النظير.

وتستعلي عليهم من خالو ذأما أن تتبوو القومية لنعرة عنصرية تفرق بين الناس 

فهذا ما ك يقبله اإلسالم وك يقره بل يباسبه وينبذهذقاو سسوو هللا ذالعرق أو اللغة 

 :صلى هللا عليه وسلم
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يًة، يغضب لعصبته، ويقاتل لعصبته، وينصر عصبته،  "من قاتل تبت سايٍة ُعم ِ

 (7944سقم-)مسند احمد  اهلية...البديث"فقتل، فقتلة ج

 .أو مناهض لهذك يمكن قبوو القومية كبديل لإلسالم وكذلد 

 

 :النعرات الطائفية -2

 

واحد أهم األسبا  التي أاد للبرو   ذاحد اخطر معاوو الهدم لوحدة هذه األمة

والنزاعاد بين المسلمين أنفسهم ذبل لقد أصببت سببا لتكون كثير من الطوائف 

 خنجرا بيد األعداء.

و ذان اكبر طائفتين و أشدهما تنازعا تاسيخيا وحتى هذه اللبظة هما السنة والشيعة 

خية بالطريقة التي ك يعدم كل فريق من توظيف النصوص الدينية والوقائع التاسي

تخدمه "فرعاع الناس كانوا اوما وقوا النزاعاد الطائفية وأااة بيد المغرضين 

-مجلة النبأ-مقالة الوحدة اإلسالمية-)نزاس الموسوي يستغلون تعصبهم األعمى "

 .(2000اياس-45العدا

 ذلغاء الطائفية تعلق بوهم ك واقعاو تبقيق الوحدة بشرط 

اجتماع األمة يكون باتفاقها العلمي الشرعي على مفرااد "فمن كان يبسب أن 

فقد سام مباكً ، لكن المطلو  أن يكون ثمة  ذوتطابق النظر فيها ذالمسائل وآحااها

اتفاق على األصوو والمبكماد في الشرع الذي جاءد جمهرة نصوص الكتا  

جماع الثابت وهو مبل اإلذوالسنة بتقريرها ، وتوافر العلماء عليها خلفاً عن سلف 

 .(13)سلمان العواة فقه الموقف صفبة المستقر"

اعوته واإلخالص في اعوته حتى تجد  الفهموعلى من يعمل للوحدة أن يتبرى 

ف"كثيراً ما نتوجع على الوحدة الضائعة ، ونقصد بهذا أن يجتمع ذ  قبوك لدى الناس

أصبا  مبمد صلى الناس على ما نظن وما نرى ، وهذا ما لم يتوفر للخاصة من 

 .(13صفبة فقه الموقف )سلمان العواة هللا عليه وسلم وأئمة السلف الصال "

كثير من اعواد الوحدة  ومؤتمراتها كانت مشاسيع سنية يُدعى الشيعة اليها  ف

كضيوفذ وفي المقابل كانت اعواد  الوحدة والتقريب الشيعية ك تهدف اك لتشييع 

 و تكتب لها البياة.أها مشاسيع لم تر النوس السنة أو احتوائهم ذلذلد ترا

و يسبب السني ليصب  أك تعني الوحدة اإلسالمية أن يجر الشيعي ليصب  سنيا ذ

 مر ما نج  من قرون وك يمكن أن ينج  مستقبال.أشيعيا. فهذا 
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وانما تتشكل الوحدة من بقاء كل طائفة فيما تعتقده وتؤمن به مع التركيز على ما 

 كثير ك ما يفرق وهو قليل مع نبذ التعصب والمتعصبين.يجمع وهو 

ان "التنسيق بين المذهب السني والمذهب الشيعي وهما األكثر تباعدا بين هذه 

المذاهب التي  كرناها أمر ميسوس وممكن لعظم الجانب المشترك بينهما وضآلة 

السنة -ة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنوس -جانب اكختالف" ) مبمد المباسك

 .(47صفبة-العاشرة، العدا الرابع

 ،كان ما فعله البسن سضي هللا عنه في عام الجماعة من جمع لشمل المسلمين لقد 

عندما تنازو عن حقه في الخالفة لمعاوية سضي هللا عنهذاكبر حجة ذوحقنا لدمائهم 

الجميع على األمة اإلسالمية سنة وشيعة في اقامة الوحدة ذوخفض الجناح لبعضهم ذف

البداية -)ساجع ابن كثير يقر بضروسة اكقتداء بسبط سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم.

 .(16صفبة-المجلد الثامن-1986-امشق-ااس الفكر-والنهاية

وا ا كان القران الكريم اعا أهل الكتا  الى كلمة سواء يتم اكتفاق عليها بينهم وبين 

 المسلمين بقوله تعالى:

نشرك به  ك هللا وكاك نعبد ألى كلمة سواء بيننا وبينكم اهل الكتا  تعالوا أ"قل يا 

 ذ64سبابا من اون هللا"آو عمران اكيةأيتخذ بعضنا بعضا  شيئا وك

 ن يتفق المسلمون  بطوائفهم على كلمة سواء تجمع بينهم.أفمن با  أولى 

مع اختالف قومياتهم  -لقد توحدد أمم وشعو  ك تملد معشاس ما يملكه المسلمون 

 ذمن مقوماد التوحد -وطوائفهم 

 فعلى المسلمين بكل طوائفهم أن يدسكوا انه ك يمكن ألحد أن يلغي أحدا .

وان كلفة السيطرة على المخالفين واخضاعهم لها أثمان باهظة ك تقدس أي طائفة 

 على افعها .

د أضعاف ما للبرو  كما أن منفعة الوحدة واكحترام المتبااو لها من اكيجابيا

 والصراعاد من منافع ان وجد.

ان بقاء الطوائف وتوحدها فيما يجمع بينها ذوسعيها لسعااة أمتها التي تنتمي اليها 

ذهو الطريق الوحيد أمامها لتخرج من طوير نفسهاذ والتكامل فيما بينهاذوالتفاتها لت

 مستنقع اكقتتاو والفقر والتهميش واكستعماس .
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 :المصالح الضيقة -3

 

مصال  أفرااذ أو عائالدذ حكمهم وثروتهم قائمة على الوحدة اإلسالمية قد تهدا 

 ذتفرق األمة وتناحرها 

 بعضهم موجوا كظل للمستعمر يفعلون بالوكالة عنه ما يعجز هو عن فعله.

قد ترى في هذه  -والتي خصها هللا بمزايا اقتصااية  -كذلد  فان بعض الدوو 

الوحدة سببا لضياع أو نقص هذه الثرواد ذو لو أنهم فكروا جيدا لوجدوا أن القوة 

ايا سيزوو عاجال أم آجال مزوان ما يتمتعون به من ذوالعزة انما تكون مع الجماعة 

 :ان بقوا منفراين ذوفي البديث يقوو سسوو هللا صلى هللا عليه وسلم

 (.547القاصية")ابوااوا"فإنما يأكل الذئب من الغنم  

 .وافع الثمن الباهظ الذي تستبقه الوحدةذلقد استوعب الشعب األلماني  لد تماما 

 

 :أضرار التفرق -رابعا

 

قد ك يتسع هذا الببث لبصر وشرح المصائب والخسائر التي تلبق باألمة 

 اإلسالمية نتيجة تفرقهاذ

 :جميعا بتفرقهم قاو تعالىففضال عن اإلثم الشرعي الذي يقع فيه المسلمون 

 46األنفاو آية " وك تنازعوا فتفشلوا وتذهب سيبكم" 

وما كان ذفان اآلثاس اكقتصااية والسياسية  والعسكرية لهذا التفرق بالغة الخطوسة  

واحتالو للمقدساد اك من  ذ المستعمر ليقدس على فعل ما يفعله من سرقة للثرواد

 خالو تفرق األمة.

 ذ ويمنع العدوانذيبافظ على البدوا ذبعقيدة قتالية واحدة ذفاإلنفاق على جيش واحد 

يبفظ اقتصاا األمة اإلسالمية من النزيف المزمن الذي تعاني منه بسبب اإلنفاق و

 العسكري العشوائي ذكما تمنبه القوة والهيبة التي تفتقدها هذه الجيوش وهي متفرقة.

الواحدة لمئاد ماليين البشر ك يمكن مقاسنتها بسياسة  وكذلد فإن السياسة الخاسجية

 والتي أصببوا فيها أضبوكة وسمزا للتبعية والضعف. ذالمسلمين المتفرقة

من نتائجه منع الهدسذ وتوفير  و سسم سياسة اقتصااية واحدة لألمة اإلسالمية

 الطاقاد وتوجيهها لتبقيق الوفرة والرفاهية.
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تم استغالله بشكل سيئ من أعدائهاذ ليبرشوا بين شعوبها ان تفرق األمة اإلسالمية ي

 ذويشعلوا النزاعاد القوميةذ والطائفية.

ومن الخطأ التفكير بأن أحدا سيكون بمنأى عن ناس هذه البرو ذ فالشرس المتطاير 

 سيطاو الجميع ان استمرد الفرقة.

 

 :عوامل الوحدة اإلسالمية -خامسا

 

ويعتمد عليها ذك بد ألي مشروع وحدوي من عوامل و مقوماد ينهض على أساسها 

ويمكن  أن يتم ذفالمسلمون هم األمة األكبر التي تملد مقوماد التوحد وايمومته ذ

 تقسيم هذه المقوماد الوحدوية الى:

 معنوية-1

 مااية-2

على العاطفة فلن يكون للوحدة المبنية  ذو ك يجوز ابراز مقوم على حسا  اآلخر

فقط آفاقا للبياة واكستمراس ذوكذلد لن يكون هناك للوحدة المعتمدة على المصال  

 فقط البصن الذي يبميها ويبصنها من اكختالف والتفكد.

 .هما ثنائية سعاها اإلسالم جيدا الروح والمااة

 أما المعنوية:

 

المكتب -سالميةالوحدة اإل-بو زهرةأفإن" اإلسالم اين وحدة ووحدانية" ) مبمد 

 ( 8صفبة-1958القاهرة-الفني للنشر

 قاو تعالى:

 92"وان هذه أمتكم امة واحدة وأنا سبكم فاعبدون" األنبياء 

ونبي واحد ذوكتا  واحد ذتؤمن بر  واحد  -بشعوبها المتنوعة -واألمة اإلسالمية 

 ويوم معاا  واحد.ذ

الواحدذ الذي يتكرس خمس مراد وفي العباااد: تتجلى وحدة المسلمين في أ انهم 

 في أوقاد  مخصوصة ذوكلماد موحدة تنااي هللا اكبر.

 .وقبلتهم الواحدة التي يتوجهون لها ذوفي صالتهم الواحدة

 ووحدة لشعوس المسلمين في التعاطف مع الفقراء.ذوفي الصيام امساكا وافطاسا 
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-)عطية مبمد سالمأما البج فان الوحدة اإلسالمية تتجلى فيه بأبهى صوسها ذ. 

-61العدا-سالمية بالمدينة المنوسةالجامعة اإل-مرتكزاد التضامن والوحدة

 بتصرف( 12-11-10الصفباد -هجري1404

انه اجتماع لمندوبين من العالم اإلسالمي جميعهذ ك فرق فيه بين غني أو فقيرذ أو 

 سئيس ومرؤوسذ أو قومية وأخرى .

أك أنها ك تنهض -ي قد يكون بعضها كبيرا والت-وعلى الرغم من وجوا الخالفاد 

 لتكون سببا لفرقتهم وتناحرهم.

فوحدة الجغرافيا والتاسيخ ذوتقاسم اآلكم ذوتشاسك األهداف واألحالم ذوالعدو 

وقبل  لد كله األمر اإللهي لهم بالتوحد كلها عوامل  -الذي ك يفرق بينهم-المشترك 

 م المسلمينماأتجعل الوحدة الخياس الوحيد النافع 

 

 :أما المادية

 

ان اكمتداا الجغرافي الواحد الذي تتمتع به األمة اإلسالميةذ وتنوع هذه الجغرافيا 

 ذعامل مهم وحاسم في هذه الوحدة.

فالجغرافيا اإلسالمية متنوعةذ تبوي البباس واألنهاس والجباو والغاباد والصباسى 

. 

يضع حدا للفقر ذو الهدس ذوتضييع كما ان تعدا ثرواتها ووفرتهاذ يخلق تكامال 

 المواسا ذوالتبعية اكقتصااية لآلخرين.

لقد خلق هللا المسلمين على جغرافيا مميزة ذ وخصهم بثرواد وفيرةذ لو توحدوا 

لكان هناك تكامال سائعا من تنوع للمباصيل الزساعيةذ وتعدا في الثرواد الباطنية 

 وامكاناد صناعية مختلفة ومتكاملة.

من  لد كله العنصر البشري ذمتعدا الخبراد والقدساد ذوالذي يتم من  واكهم

 خالله التكامل المنشوا.

ومما يجمع هذه األمة كذلد العدو الواحدذ الذي يسرق ثرواتها ذويسيطر على 

قراسها ذويستعمر أجزاء غالية من أسضها ومقدساتها ذوك يتوانى أبدا في تعميق 

 لها من مكائد.فرقتها ليسهل عليه ما يدبره 



16 
 

ان هذا التوحد يبقق لهذه األمة القوة المقرونة بالوفرة لتتبرس من مستعمرهاذ وهو 

أمر ليس ببعيد المناو ذفان أمما تملد أانى من مقوماد المسلمين المعنوية والمااية 

 بكثيرذ ومع  لد فهي موحدة ألنها أاسكت أن بقاءها وازاهاسها انما يكون بوحدتها.

 

 :صيات الستعادة الوحدة اإلسالميةالتو-سادسا

 

سأينا فيما سلف خطوسة التفرق مع أسبابه وأضراسهذ ومقوماد الوحدة وضروستها 

 .ى الوسائلذ والطرق للوصوو لوحدة المسلمين المنشواةالذويبقى أمامنا أن نشير 

نظمة التي لديها نشأد عشراد األ-سقوط الخالفة-سالميةبعد تفكد الوحدة اإل

قوانين ومناهج اساسية ذوسياسة خاسجيةذ وتشكيالد عسكرية مختلفةذ بل اساتير ذو

 حيان كثيرة متضاسبة ومتقاتلةأوفي 

فلم يكن تبسيط ذيجاا البل المناسب لها ااساك حجم المشكلة يمن  القدسة على او 

 يام ناجبا في حل المشاكل العويصة.موس في يوم من األاأل

ولكن المفاتي   ذطريق الوحدة المنشواة قد نقدم في هذا الببث مقترحاد على

ستراتيجية يجب أن تشرف عليها مراكز للببوث والدساساد النهائية والخطوط اإل

 المتخصصة بالوحدة اإلسالمية.

كما انه من المهم في طريق الوحدة هو ااساك ضروستها وأهميتها الدينية والدنيوية 

  .من علماء ومفكرين سالمية النخبة اإل وو من يدسك  لد بشكل جيد همأذو

فهي من يجب ذموس عظام أوهذه النخبة المطالبة بالبدء بمشروع الوحدة يناط بها 

وك  ذي العام بشكل متوازن وعقالنيأوتصنع الرذن تقوا عموم المسلمين أعليها 

عداء وينساق لها و عرقية  يشعلها األأن تنساق لخصوماد طائفية أيجوز لها 

سالمية مة اإلن تكون موجهة ومرشدة لألأحيث يجب ذالغوغاء ذعلى العكس تماما 

 لى شاطئ النجاة مهما كلفها  لد من تعب وعنت.اللوصوو 

مة بضروسة هذه ي مجتمعي عام  لدى هذه األأوالواجب على هذه النخبة توليد س 

-سالمية في المدينة المنوسةاإلالجامعة -سالميةالوحدة اإل-الوحدة ) مبمد المباسك

 (.51صفبة-العدا الرابع-السنة العاشرة
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 :سالميةالوحدة اإلوخطواتهم في قيام 

 

نتاج سس سليمة قااسة على العمل واإلأسالمية على نشاء مركز للوحدة اإلا -وكأ

ذحتى ك يضاف هذا الكيان الجديد  و الطائفيأعن اكستقطا  السياسي  ابعيديكون 

 سبقه من كياناد عقيمة لم تنتج شيئا. لى ماا

 

همية الوحدة أعالمي الكثيف والمدسوس  الذي يوض  للناس العمل اإل-ثانيا

نشاء إعالم البديثة كضراس الفرقة ويكون  لد من خالو وسائل اإلأسالمية واإل

 اعاد ومواقع الكترونية اقنواد فضائية متخصصة او التعاون مع قنواد صديقة و

ية ذتسعى لتشكيل سأي عام ضاغط على البكوماد يؤمن بالوحدة ومجالد علم

 ويسعى لها.

اناها وصوك للدساساد أالعمل على المناهج الدساسية وفي كافة مراحلها من -ثالثا

ن يكون أمر سالمية .ويمكن لألجياو الناشئة على فكرة الوحدة اإلالعليا ذلتربي األ

-سالميةالوحدة اإل-اإلسالمية " ) مبمد المباسكالثقافة  تدسيجيا ليبدأ  "توحيد مااة

 ( 52صفبة-العدا الرابع-السنة العاشرة-سالمية في المدينة المنوسةالجامعة اإل

مر ليشمل بقية يجمع ثم يتوسع األ يركز على ما ذسالمي وحدويالنشر فكر 

بو أبمد  ا كان قوامها التوحد الثقافي" ) ماك اسالمية االمناهجذو"لن توجد لنا وحدة 

 (51صفبة-1958القاهرة -المكتب الفني للنشر-سالميةالوحدة اإل-زهرة

سالمية موحدة صالبة لالستخدام في البلدان ايجاا تشريعاد وقوانين ا-سابعا

ن والمتناقضة التي تطبق اآلذسالمية كتشريعاد وقوانين بديلة للقوانين المستوساة اإل

 سالمي.في العالم اإل

سالمية لتكون نواة صالبة ن الدوو المقتنعة بفكرة الوحدة اإلالبدء بعدا م-خامسا

 ومن ثَم لتكون نمو جا تبتذي به بقية الدوو والشعو .ذمة لبقية األ

مة هي كن وحدة األ ذسالمية قبل توحيد اولهامة اإلويمكن البدء بخطواد توحيد األ

-مؤسسة الرسالة-الخالفةمقدمة كتا  فقه -ساس لوحدة الدوو.)مبمد توفيق الشاويأ

 (37صفبة

مكاناد ن تبااس للعمل في سبيل الوحدة ضمن اإلأ ا لنخبة مسلمة افمن الممكن 

 الموجواة حاليا
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 الخاتمة

 

 ذسالمية في هذه األيام كمخرج وحيد للمسلمين مما يعيشونه من فقرتأتي الوحدة اإل

 ذوحرو  طائفية ذواستعماس 

سالمية التي نقصدها هي استباط سوحي ثقافي اجتماعي اقتصااي بين والوحدة اإل

 .وحمايتهم من أعدائهم ذوتبقيق مصالبهمذيكفل لهم تطبيق اينهم ذالمسلمين 

وكما أن الوحدة ضروسة اينية يأثم المسلمون ان تفرقوا ذلها كذلد أهمية قصوى في 

ألن تفرقهم يعوا ذوحدتهم  فاستقراسهم وأمنهم وكفايتهم انما يكون من خالوذحياتهم 

 عليهم بأضراس ك قبل لهم بهاذمن فقر وتهميش وسيطرة للمستعمر عليهم.

 والعوامل التي تؤاي لفرقة المسلمين متعداة فمنها ما هو:-

 :خاسجي -1

 وهو اإلستعماس

  :ااخلي -2

 وهو 

 النعراد القومية-أ                

 النعراد الطائفية-                 

 و جماعاد تهداها الوحدةأمصال  أفراا -ج               

 

وحتى تكون الوحدة مطلبا واقعيا قابال للتطبيق فإنه سيتم التعامل معهما بطريقة 

الوحدةذفلن تكون القومية عنصرية تستعلي على هذه تؤ ي  كوواقعية ايجابية 

ووحدتهاذوكذلد  اآلخرين ذوك بديلة عن اإلسالم ذوانما كتنوع حضاسي يثري األمة

فإن المرفوض في الطائفية التعصب ذ ليجتمع المسلمون على ما يتفقون عليه 

 ويبتعدوا عما يختلفون فيه.ولتكون الوحدة حاضنة لمصال  المسلمين بشكل اائم .

 :ومن الضروسي أن يستغل المسلمون المزايا الوحدوية التي يتميزون بها فهي

 .لعباااد الواحدة التي توحد شعوسهم معنوية تتمثل في المعتقداد وا-1 

والثرواد المتنوعة ذوالتاسيخ المشترك ذمااية متمثلة في الجغرافيا المتواصلة -2

 والكفاءاد البشرية. ذوالوفيرة
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 وتطبيق الوحدة ليس مستبيال .

ن تعامل معها المسلمون تعامال واقعيا يوازن بين أبل ان الوحدة ممكنة التطبيق 

وك يهمل مراعاة المصال  على حسا  العاطفةذ ويكون ذ وياد المااياد والمعن

 التطبيق بشكل هاائ ومتدسج.

والتي من خاللها سيتم انشاء مراكز  ذسالميةوو في  لد هم النخبة اإلوالمخاطب األ

 ذ كما تعمل من خالو وسائل اإلعالم لنشر ثقافة الوحدةذ ببثية تعنى بالوحدة 

بهدف الوصوو ذ ج التعليمية والتشريعاد المتكاملة ويكون  لد متزامنا مع المناه

 ويضغط في سبيلها.ذ الى مجتمع متشبع بفكرة الوحدة يسعى اليها 
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