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 األمة خبري إذا ما حافظت على هذه اخلاصية
 الدكتور حممد خلف بين سالمة

ََ إن من نعم اهلل تعاىل اليت أنعمها على األمة اإلسالمية أن جعلهاا أماةو طسا،اوا قااا تعااىل    طََكاَذلك
[ فهاذه األماة هاري خاري األمام الايت أخةجات للنااهلل لوصاف اهلل تعااىل 141( ]البقاة:  َطَسا،وا َجَعْلَناُكْم أُمَّةو 

اَة أُمَّااْة ُأْخةكَجااْت لكلنَّااهللك هلاا بااقن قااا    [ مث اصا،ىى تعاااىل هلاذه األمااة  سااو و 111( ]آا عمااةان  ُكنااُمْم َخياْ
 ماااااااااااااااااااااان خيااااااااااااااااااااااا  أهلهااااااااااااااااااااااا طأطساااااااااااااااااااااا،ها نسااااااااااااااااااااااباو فبع اااااااااااااااااااااا  نبياااااااااااااااااااااااو  سااااااااااااااااااااااو  قاااااااااااااااااااااااا تعاااااااااااااااااااااااىل  

ايمٌ َ ُسوٌا   نكَف َ ُحطٌم  َّحك ُُم بكااْلُمْ مك ٌَ َعلَاْي ِكزاٌِ َعَلْيا ك َماا َعنكاَمْم َحاةكز ْم َع ُُ ا [. طكاان 121( ]الموباة  مِّْن أَنُىسك
ِل  اهلل على  سول  املص،ىىا قاا تعااىل    ُكمَااَ  القةآن الُةمي مهيمناو على الُمب قبل  طأن ََ اْل َِْلنَاا إكلَْيا َطأَن

قوا ََْ ِّ ُمَصاادِّ نوااا َعَلْياا ك  بكااا ُكمَااا ك َطُمَهْيمك ااَن اْل [ طهبااذا كاناات هااذه األمااة أطساا  41( ]املائااد:ا  لَِّمااا بَاااْفَ َزَدزْاا ك مك
 طأعدا طخري األمم.

الوس،ية خاصية من خصائَ هذه األمة طسبب من أسبا  خريهتااا طاألماة خباري إذا ماا حافظات ف
علااى هااذه اخلاصاايةا فاارذا مااا خةجاات أط فةغاات هلُااتا فااالفلو طاإلفااةاا طالم،ااةما طالمقصااري طالمىااةز  

 ت،ةما طمها سبب يف هالك الىةد طاجملممع. 
حياةم ماا لايب م،اةما طزُىاة املسالمفا فالذي زسعى إىل المشدد طالفلو زوجب ماا لايب بواجابا ط 

فيسم،ل الدماء طاألموااا طخيةج على السل،ات طاَُام طاألمةاءا فيعمل على إثا : الىوضاىا طزساعى يف 
ُنوَن ُصناْعوا( ]الُهف    [.114إفساد األ ض َطُهْم حَيَْسُبوَن أَناَُّهْم حُيْسك

فخةجاات  -كااةم اهلل طجهاا   –غالااب باادأ وهااو  ا خاامالم طالمىااةا يف عهااد اخلليىااة علااري باان أ  
اخلااوا ج بباادعهاا طتُوناات الىااةا طجاااءت األجياااا بااالُ ري ماان ا اةافااات العقدزااة طالساالوكيةا فابمعاادت 
عن منهج الوس،ية طا عمداا الذي جاء ب  القةآن الُةمي طما س  الةسوا األماف منهاااو لل،ياا:ا طباالنظة 

ء مان أفاةا يف الفلاو طهنااك مان جىاا طفاةا طأضاا  معاا  إىل حاا الدعا: على مة العصو ا جناد مان ها  
الدزن دطن النظة إىل تعاليم الُما  طالسنة النبوزاةا فاااعت حقيقاة العبااد: طمعاا  الموحيادا طباف ها  ء 
طقىااات فتاااة تعمااال علاااى تصااا،ي  املااانهج  زعملاااون علاااى نىاااري الفلاااو طالمىاااةز  طتاااذكري املصااال،ف طالااادعا: 

،ااو طجاادت أن القااةآن الُااةمي طالساانة النبوزااة قااد  ةااا ماانهج الوساا،ية  يف  يااع باااملنهج املساامقيما طبالب
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ِازااه طخص ائصا  أ  طهاو الوسا،ية جوانبهماا طهذا زدعونا إىل النظة يف أهم مع،يات الادزن اإلساالمري طم
 طا عمداا .

جااء  بدطن الىهم ملعىن  الصةاا املسمقيم(ا   نسم،يع فهام الوسا،ية علاى معناهاا الصا،ي ا طقادط 
اااةَاغوا َمْساااَمقكيموا ( لىااال الصاااةاا املسااامقيما يف القاااةآن الُاااةمي يف الُ اااري مااان املواقاااعا طجااااء أزاااااو بلىااال   صك

ََ اْلُمْسَمقكيَم (  األعةام  . ط (2 الىم    ةَاَغ  . طاو ذلَ.(11صك
طقااا طقد أ عت األمة  يعاو على أن الصةاا املسمقيم هاو ال،ةزا  الواضا  الاذي   اعوجااج فيا ا 

أهادنا الصاةاا املسامقيم  زقاوا أهلمناا ال،ةزا  اهلااديا  صالى اهلل عليا  طسالمابن عباهلل  قاا جربزل حملماد 
 طهو دزن اهلل الذي   عوج ل . 

  قاا ال،ربي  "طإمنا طصى  اهلل با سمقامةا ألن  صوا    خ،ق في ". 
نَاااُهْم َطَهااَدزْاَناُهمْ طقااد جاااء ذلااَ يف قولاا  تعاىل  ااةَاْا َمْسااَمقكيمْ  َطاْجَمبَاياْ ( طيف قولاا  18(  األنعااام  إكىَل صك

ََ ُمْساااَمقكيموا(  األنعاااام  تعااااىل    اااةَاُا َ بِّااا اااةَاْا طيف قولااا  تعااااىل    (121َطَهااااَذا صك زَاْهااادكي َمااان َزَشااااء إكىَل صك
ََ َجَعْلنَااُكْم أُمَّاةو َطَسا،وا (  البقاة:   (142َمْساَمقكيْم(  البقاة:   طجناد مان وماو  ( 141طقولا  تعااىل   طََكاَذلك

أقواا أهل المىسري أن الصةاا املسمقيم هو ال،ةز  املسامقيم الاذي ا تاااه اهلل لعباادها طأنا  دزان اهلل الاذي 
علناااكم( فقااالوا هااري   عااوج فياا  طهااو اإلسااالما طءاادت علماااء المىسااري عاان  الُااام( يف قولاا  تعاااىل  ج

كماا جااء توضاي  هاذا األماة يف حادزو  ساوا  للةب  بف جعلهم أماة طسا،ا طهادازمهم للصاةاا املسامقيم
صاالى اهلل علياا  عاان جااابة باان عبااد اهلل  ضااري اهلل عنهمااا قاااا " كنااا عنااد الناا   صاالى اهلل علياا  طساالماهلل 
ده على اخلا  األطسا ا فقااا فخ  خ،او طخ  خ،ف عن ميين  طخ  خ،ف عن زسا ه مث طضع ز طسلم

طإن هااذا صااةاغري مساامقيما فاااتبعوه ط  تمبعااوا الساابل فمىااةا بُاام عاان هااذا ساابيل اهلل مث تااال هااذه ا زااة   
طعليااا  فااارن أسااااهلل اخلريزاااة هاااو  اااة  اهلل طلااايب هاااوس النااااهللا طبالماااا  فااارن الوسااا،ية هاااري اخلريزاااة  .(سااابيل 

 اخلريزة. طالصةاا املسمقيم مي ل قمة الوس،ية طالذي هو أساهلل
ََ َجَعْلنَااُكْم أُمَّاةو َطَسا،وا(( طقولا  تعااىل  111(  آا عماةان  كنمم خري أمة أخةجت للناهلل    طََكاَذلك

 (.141 البقة:  
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ََ َجَعْلنَاااُكْم أُمَّااةو َطَساا،وا َط لقااد ميااِ اهلل تعاااىل هااذه األمااة بالوساا،ية بااف األماام فقاااا سااب،ان    و َكااَذلك
ا(  البقة:   ُُْم َ هكيدو ُُوَن الةَُّسوُا َعَلْي ُُونُواْ ُ َهَداء َعَلى النَّاهللك َطَز     . (141لَِّم

طالوس،ية تعين  العدا طاخليا  طسائة أنوا  الىالا فهري أفاال األماما فوصاف اهلل املسالمف باق م 
ماو  الادزن  عقياد: طعلمااو طعماالو طأخالقااو طمواقىااوا طتوسا،او باف المىاةز  أهل الموس  طا عماداا يف كال أ

 طاإلفةاا يف سائة األمو . 
جياد أنا  كاان هلاذه النصاو  أثاة طاضا  يف  صلى اهلل علي  طسالمطاملمقمل  زات اهلل طأحادزو الن  

إ ساااء قواعااد المسااام ا فلقااد اهممااا موضااو  الوساا،ية اهمماماااو بالفاااوا طأكاادا علااى أناا  ماان خصااائَ دزاان 
ااْن اإلسااالما فقاااا جاال  ااقن     ُُْم يفك الاادِّزنك مك َهااادكهك ُهااَو اْجَمبَاااُكْم َطَمااا َجَعااَل َعلَااْي ااُدطا يفك اللَّاا ك َحاا َّ جك َطَجاهك

ا  َعلَايْ َحاةَ  اوَن الةَُّسااوُا َ اهكيدو ُُ ان قَاْبااُل َطيفك َهاَذا لكَي يَم ُهاَو َةَّاااُكُم اْلُمْسالكمَف مك ْم إكبْااةَاهك ُُ ُُونُااوا ْج مِّلَّاَة أَبكااي ْم َطَت ُُ
ااُموا بكاللَّاا ك ُهااَو َمااْوَ ُكْم فَاانكْعمَ  ااريُ  ُ ااَهَداء َعلَااى النَّاااهللك فَااقَقكيُموا الصَّاااَلَ: َطآتُااوا الََِّكاااَ: َطاْعَمصك ( اْلَمااْوىَل َطنكْعااَم النَّصك

اُةَك لكْلُيْساَةس   صالى اهلل عليا  طسالم(ا طقاا يف الةسوا الُةمي 81 اَج   ا طقااا يف (1 األعلاى   (َطنُاَيسِّ
يعاو مَّا أَلََّىْت بَااْفَ قُالُا سول  الُةمي طأتباع     ُكنَّ اللهاَ  َطأَلََّف بَاْفَ  قُاُلوهبككْم َلْو أَنَىْقَت َما يفك اأَلْ ضك  َك وهبككْم َطلَاا
انَاُهْم (  األنىااا   طلاذلَ اعمارب القاةآن الُااةمي املا منف إخاو: ططصاىهم هباذا الوصاف إ اااعة  ا(11أَلَّاَف بَاياْ

ْم َطاتاَُّقااوا اللَّااَ  لَ  ُُ نُااوَن إكْخااَوٌ: َفَقْصاالكُ،وا بَاااْفَ َأَخااَوْز َااا اْلُمْ مك ااْم َعلَّ خللاا  المسااام  فيمااا بياانهما فقاااا تعاااىل   إكمنَّ ُُ
   .(4تُاْةََحُوَن(  اَاةات  

مث إن طصاااف األخاااو: زسااامدعري أن تباااو باااف املوصاااوفف بااا  خاااالا ا ءااااد طاإلنصاااام طاملواساااا:   
طاحملباااة طالصااالة طالنصااا  طحسااان املعاملاااةا فيمقبلهاااا  ياااع األماااة بالصاااد  الةحااابا ساااواء يف ذلاااَ الشاااةزف 

على المخل  باألخو: بيانهم ساهلت علاى الشاةزعة طاملشةطم طالقوي طالاعيفا فرذا ا تات نىوهلل األمة 
سياسااامهما طإمناااا تاااةاضك النىاااوهلل علاااى األخاااو: بمُةزاااة لةساااها فيهااااا طبمقكياااد الااادعو: إليهاااا طاجم اااات ماااا 

  .(زنافيها
ط  زقمصااة القااةآن الُاااةمي علااى إ ااااعة هااذا اخللاا  فيماااا بااف املسااالمفا باال جعلاا  عامااااو بااف النااااهلل 

ِاتاا ا طإناا  ماان   يعاااوا " فلااذلَ حياا  لنااا أن نقااوا إن المسااام  ماان خصااائَ دزاان اإلسااالم طهااو أ ااهة  ي
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الاانعم الاايت أنعاام هبااا علااى أضااداده طأعدائاا ا طأدا حاااة علااى  َحااة الةسااالة اإلسااالمية املقااة : بقولاا  تعاااىل  
 .(118(  األنبياء  َطَما أَْ َسْلَناَك إك َّ َ َْحَةو لِّْلَعاَلمكفَ  

السالم يف السو  املمعدد: طا زات املمُة :ا حىت أصب  السالم هو السمة طلقد أ سى القةآن مىاهيم 
األساسية هلذا الدزن ليب يف حاا السلم ف،سبا بل طيف اَة ا طمع األعداءا ألن هذا الدزن حية  
على كسب أعدائ  طدعوهتم إىل السلم بد و من حما بمهما طألن اإلسالم جاء هلدازة الناهلل كافة إىل سبيل 

 تعاىلا طإخةاجهم من الظلمات إىل النو  فمقصده األساسري المللف طالاراحم طدفع المناع  طنشة اهلل
املود: طالةَحة طالسالم يف أ جاء الدنياا طذلَ ما دلت علي  ا زات الُ ري: اليت تامنت ماد:  سلم( طما 

اْدُخُلواْ يفك السِّْلمك َكلفَّةو َط َ تَامَّبكُعواْ ُخ،َُواتك  زَا أَزَاَها الَّذكزَن آَمُنواْ يف معناه من األمن طاإلصالحا قاا تعاىل   
ُُْم َعُدطٌّ َمبكفٌ  صلى اهلل (ا طقاا عن منهج القةآن العظيم ط سول  الُةمي 211(  البقة:  الشَّْي،َانك إكنَُّ  َل

ةكُجُهم مِّنك الظَُلَماتك إكىَل الَنو ك بكركْذنك ك َطزَاْهدكزهكْم زَاْهدكي بك ك اللهُ  َمنك اتاََّبَع  كْضَوانَُ  ُسُبَل السَّاَلمك َطخيُْ    علي  طسلم
ةَاْا َمْسَمقكيمْ  (ا فقمة اهلل املسلمف بقن   زقنىوا من السلما طأن زوافقوا من 11-11(  املائد:  إكىَل صك

 . سقل  منهما ألن  أصل منهج الةسالة اخلامتة


