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 الملخص.

المتضمنة في أدلة القرآن الكريم, كما يهدف إلى لفت األنظار  نسانيةاإلهذا البحث الروابط هدف  
وإنزالها  مجتمعالبط بين اومقاصدها, ويهدف إلى تحيق الرو  نيةاإلنسالألهمية البالغة لفهم الروابط 

العنف والبغضاء  , بدالً منالكريمةحتى ينتشر العمل بها, فتعلوا الفضيلة والقيم واألخالق إلى الواقع 
, بتتبع وصفيال االستقرائيواتبع الباحث المنهج  . اإلنسانية المجتمعاتالذي تضرر منه كثير من 

 يقضديةفق ما , وتحليلها و  اإلنسانيةأشارت إلى الروابط  التيالشريفة  واألحاديث آيات القرآن الكريم
, لاألصرابطة  اإلنسانية, الروابط  روابط هي أهمأربعة و  ,, في خطة اشتمل على مقدمة الشرع
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أن  يلي.  اأوجزها فيم, وخاتمة توصل فيها الباحث إلى نتائج وتوصيات رابطة الوطن, رابطة الدين
أو  ,أو رابطة الوطنأي إنسان يمشي على ظهر البسيطة تربطك به رابطة, إما رابطة األصل, 

لعنصري, ا عالي النظام القبلي والطبقيهذه الروابط مهملة, و بإهمالها وقع الظلم، وترابطة الدين, 
إال  ,إن اإلنسان بطبعه وسجيته الفطرية, ال يتوصل إلى ما يحقق له االستقرار واألمن والسالم،

مع جديرة بأن تجنب المجت وابط اإلنسانيةعبر مرجعيات , تبين له سبل الهداية والمعرفة, الر 
 ,يلي يماأوجزها ف توصياتوخرج الباحث ب العنف والنزاعات, إذا أنزلت في حيات الناس. اإلنساني

التوسع في و ,بأنواعهاوالعناية بها النظر الواسع إلى مقاصد الروابط اإلنسانية ينبغي للمجتمع 
فاهيم الروابط  إيصال مو أكثر معرفة وبياناً وعماًل, اإلنسانية الروابطاألبحاث العلمية والنظرية لجعل 

وأهدافها إن أمكن لجميع اإلنسانية,  عبر ورش علمية ومحاضرات وندوات تثقيفية,  اإلنسانية, 
 تعليممقررات الدراسة لطالب ال وضع الروابط اإلنسانية فيولنشر ثقافة القيم واألخالق الكريمة, 

  .في جميع مراحل الدراسة

 .المجتمع الكلمات المفتاحية: الروابط اإلنسانية ، القرآن الكريم ،

Abstract. 

The aim of this study is to study human relations included in the evidence 
of the Holy Qur’an, and draw attention to the importance of understanding 
them and their purposes to achieve the links between society and reality 
so that: they promote virtue, values and noble morals, instead of the 
violence and hatred among the societies. The study adopted the 
descriptive inductive approach, by tracing the verses of the Noble Qur’an 
and the noble hadiths that referred to human relations, and analyzing them 
according to Sharia law and four links which are the most important in 
human relations. The results and recommendations summarized below. 
These relations are neglected accordingly injustice occurred, and the 
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transcendence of the tribal and racial class system are found. The 
stability, security and peace, except through references, showing the ways 
of guidance and knowledge.  Human relations worthy of the human society 
to avoid violence and conflicts, if they are brought down in people's lives. 
The research recommended that :the society should look broadly at the 
purposes of human relations and take care of them in all their forms, and 
expand scientific and theoretical research to make human relations. 
Communicate the concepts of human relations and their goals, if possible, 
to all humanity, through scientific workshops, lectures, and educational 
seminars. Spread the culture of noble values and morals, and put human 
them into the study of curricula for students at all stages. 

Keywords: Human Relations ,Holy Quran, society. 

 المقدمة:
الحمد هلل الوالي الكريم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع  

 .التسليم 
 أفراداً  اإلنسانيةفي حياة  ضرورية والطمأنينة أمور مهمة وحاجات السالم واألمن  

يحقق مصلحة من مصالح االستقرار  اإلنسانيةوجماعات ، وكل عامل من العوامل 
 تيال اإلنسانيةوالفطرة  ,للناس أمور منشودة ، ومطلب أساسي من مطالب البشرية

ي فطرة سليمة أساسها ومرتكزاتها السالم والعدالة وحب هفطر هللا الناس عليها و 
وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، ومقصدها تحقيق المصالح في  ,الخير للجميع

عًا في يجيل حتى تنعم البشرية جمكل لها بغرس القيم واألخالق الفاضلة في مستقب
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ِنيًفا ِفْطر ة  اَّللِه الهِِت ف ط ر  النهاس  )  ف :مسار حياتها ، قال تعالى يِن ح  ا َ  أ ِقْم و ْجه ك  ِللدِ  ه  َ ل يهْ  
يُن اْلق يِ ُم و ل ِكنه أ ْكثه ر  النهاِس َ  يه ْعل ُمون    (30)الروم  (ته ْبِديل  ِِل ْلِق اَّللِه ذ ِلك  الدِ 

 يع الشواذ من البشر لم فهو من صنأن ما يطرأ على اإلنسانية من عنف وعدوان وظ 
،  اإلنسانني بتربط بين  التيوينشأ ذلك بعدم النظر والتفكر في الروابط اإلنسانية 

المصالح و وتهضم الحقوق  اإلنسانيومن أجل هذه األحداث التي تكدر صفوة االستقرار 
المجتمع  التي إذا تحققت في اإلنسانيةيبين الباحث في هذه الورقة الروابط .البشرية 

على  الوسيذكر الباحث في هذه الورقة بعض الرابط  ,له مجتمع سالم وأمن وعدالةتجع
 د أن الروابط اإلنسانية كثيرة متعددة ال تنحصر, ألن الناظر في األمر يجسبيل الحصر

وهي روابط  ،ألن الشعائر الدينية كلها تهدف إلى الروابط اإلنسانية البحث مثل هذا في 
القرآن الكريم ، ويبدأ الباحث بالروابط العامة ثم الروابط  هاعامة وروابط خاصة بين

الخاصة ولمعرفتها أهمية كبيرة ألنها تساهم مساهمة مباشرة في إستقرار األوضاع 
 اإلنسانية.

 مشكلة البحث:

تنبع إشكالية هذا البحث من مالحظة الباحث لواقع اإلنسانية الذي تطور فيه وسائل  
ن تسفك فيه الدماء وتدمر فيه بالد وتنزح فيه مجموعات مالعنف وتكثر فيه الحروب و 

القرى والمدن, وخاصة أن الباحث من السودان الدولة التي لم تشهد إستقرار وأمنًا 
وسالم دائم ، بل كثرت فيه الحروب والنزاعات ، حتى انفصل الجنوب وارتكبت مجازر 

 الشرق واشتعلت نار في دار فور وجبال النوبة والنيل األزرق وقامت الحروب في
الحروب بين القبائل المتجاورة والمتصاهرة والتي تربطها كثير من الروابط االجتماعية 

 والمحور الرئيسي الذي يحدد مشكلة البحث ، هو ما يأتي في التساؤالت اآلتية :
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 ما هي األسباب التي تؤدي إلى النزاعات والحروب وتفكك الروابط اإلنسانية؟ _1

 ما هو الحل والفصل بين المتنازعين أو المتقاتلين ونشر ثقافة السالم؟ _2

ما هي الوقاية والحماية للمجتمع اإلنساني من التفكك واالنهيار األخالقي والتدمير  _3
 االقتصادي العائق للتعليم ومسبب للتخلف من التطور في الحضارة اإلنسانية؟

 والحروب وتفكك الروابط اإلنسانية؟ ما هي األسباب التي تؤدي إلى النزاعات-4

 ما هو الحل والفصل بين المتنازعين أو المتقاتلين ونشر ثقافة السالم؟ -5

ما هي الوقاية والحماية للمجتمع اإلنساني من التفكك واالنهيار األخالقي والتدمير -6
 االقتصادي العائق للتعليم ومسبب للتخلف من التطور في الحضارة اإلنسانية؟.

   :موضوع مية الأه

 من الجوانب اآلتية: وضوعتأتي أهمية ال

بين بني  دم التفرقةوع ,من كل أنواعهاإلنساني  الجنسالمحافظة على ربط ـ 1
 .اإلنساني

مل العنصرية والقبلية, ا, والحد من عو اإلنسانيالمحافظة على سالمة المجتمع ـ 2
 هية.ا والكر 

ثقافة السالم واألمن والتسامح بين , وحقائقها، ونشر  اإلنسانيةـ معرفة الروابط 3
 .اإلنسانجميع بني 

 .اإلنسانيـ نشر قيم المحبة واألخالق الكريمة بين المجتمع 4
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  :الموضوعأسباب اختيار 

إلى  مما أدي اإلنسان,, والتمييز بين بني والحزبيةوالقبلية ظهور العنصرية ـ  1
 المجتمعات. والقتال بين نشوب الحروب 

  , وعدم التعدي على حقوقه في الحياة.اإلنساناإلنساني , وكرامة ـ حرمة الدم 2

 أهداف البحث:
المتضمنة في أدلة القرآن  الخاصة والعامة اإلنسانيةعلى الروابط  ءإلقاء الضو  -1

 في كل نواحي حياته. اً استقرار  اإلنسانيالتي تحقق للكيان  الكريم,
 .لألهمية البالغة لفهم الروابط اإلنسانية ومقاصدهالفت األنظار  -2

يق الروابط بين المجتمع وإنزالها إلى الواقع حتى ينتشر العمل بها, فتعلوا قتح -3
الفضيلة والقيم واألخالق الكريمة, بداًل من العنف والبغضاء الذي تضرر منه كثير من 

 المجتمعات اإلنسانية

االستقرار من خالل دراسة استقرائية مستنبطة من القرآن التعرف على أهم عوامل -4
 الكريم.

 المساهمة  في وسائل السالم الذي هو حوجة أساسية لكل الشعوب. -5

 

 :منهج البحث
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اتبع الباحث المنهج االستقرائي التحليلي والوصفي, بتتبع آيات القرآن الكريم واألحاديث 
وجمع  ,وبيان آراء العلماء, وتحليلها  الشريفة التي أشارت إلى الروابط اإلنسانية

 ., ووصفهاالمعلومات, من كتب التفسير

 خطة البحث:

اشتملت على النتائج ، وخاتمة على مقدمة, وأربعة مباحث :البحث ت الخطةاشتمل 
 .المصادر والراجعتوصيات, وقائمة الو 

         

 :البحث األول

 :رابطة األصل

الرابطة التي تربط الجنس اإلنساني ، الناس كلهم  وهي رابطة المصدر اإلنساني ، وهي
ْفس  َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن نَّ أبوهم آدم وأمهم حواء قال تعالى : )

 الفخر الرازي قال  (1/ ءالنسا {)َواِحَدة  َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساء 
م من بأنه حق جميع المكلفين  لجميع المكلفين, وهذه العلة عامة في الخطاب عام 

الفخر ).كان الحكم عاماً  عامة  وإذا كانت العلة, خلقوا بأسرهم  آدم عليه السالم
 يحذر من األسباب التيو ابط و عظمة هذا الر  إلىير القرآن الكريم يش (1/1343الرازي/

بين الوسيلة التي تحافظ على هذه الرابطة وهي تقوى و  ’ابطو هذا الر تؤدي إلى تفكك 
هي وى تقالو  ,الوسيلة التي تحافظ على هذه الرابطة هيوالتقوى  ،الخالق عزَّ وجل

تعدى على ال يمجتمع صالح الذي يخشى الرقابة الربانية والمجتمع  ،الرقابة الربانية 
حقوق اآلخرين وتجعل المجتمع يحذر مسائل التفكك وحل الروابط ويتمسك بالقيم 
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 إلنسانياالسامية واألخالق الكريمة التي تحمل في طياتها العطف والرحمة على الجنس 
ومعك  يوادتخيل أنك تعيش في , الجنس للجنس رحمة، يقول والمثل العربي السائد

ك فمن المؤكد أن إنسانًا أو مجموعة من الناس رأيتوفجأة  ,حيوانات برية وحدك فترة
جنسك كما أن أجناس الحيوانات يذهب بعضها  إلىتترك الحيوانات بسرعة وتذهب 

 مع بعض.

وهي العدالة  بالتقوى إال أنه ال تمييز بين الناس في هذه الرابطة الكريم وبين القرآن   
ثل ومجموع هذه الصفات تم ح للجميع ،والقيم واألخالق الفاضلة التي تحقق المصال

ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوَقبَائَِل قال تعالى : )   الكفاءة يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ

َ َعِليٌم َخِبيرٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ أكرم أتقاكم ال  (13/)الحجرات  (ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ
األلسنة  ختلف الناس في األلوان واللغات مهما ا (4/378أنسبكم. )الزمخشري /

فإن األصل واحدة آدم وحواء عليهما السالم فال تفاضل وال تفاوت وال تمييز واألعراق , 
إال بالكفاءات ، وبين القرآن الكريم أن الناس أصلهم من تراب وهذه األصالة آية من 

ن تَُراٍب ثُمَّ ِإَذا أَنتُم بََشٌر آيات الخالق جل جالله قال تعالى :  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلَقَُكم م ِ

 .(20/86)الطبري/وآياته حججه إنه القادر على ما يشاء  (20/الروم ، )  تَنتَِشُروَن {

تؤدي إلى  ألسباب التيعن بين للناس ونهاهم ا ورسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم  
( من تراب وآدم و آدم وابن) أنتم قال صلى هللا عليه وسلم :  اإلنسانيةتفكيك الروابط 

( هذا ترسيخًا لمبدأ عدم التمايز واإلسالم حريصًا على هذا المبدأ 4/49/أبي داود )
السالم فاالهتمام بهذه الروابط وتعظيمها يعزز  (6ص.ةالعربي)السامي. الموسوعة 

مة وبين القرآن الكريم كذلك الروابط العا ,التي هي مطلب الجميع ويحقق السعادة واألمن
حق ا أنه من أفضلهم وأرشدهم إلى الوأن من يقوم بهذ ,والعوامل التي تؤدي إلى تعزيزها
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يِن َولَْم  :)قال تعالى  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ ن ِديَ ََل َيْنَهاُكُم َّللاَّ اِرُكْم يُْخِرُجوُكم م ِ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن { وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ رخص هللا سبحانه  (8حنة/الممت) أَن تَبَرُّ
في صلة الذين لم يعادوا  المؤتين ولم يقاتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم. وتعالى 
العقائدية والمذهبية والفكرية  الفروق  مقصد هذه اآلية الكريمة أن .(9/294/)الثعلبي

يز بين وأن في البر والعدل ال ينبغي أن يم ,والعرقية كلها تشترك في الرابطة اإلنسانية
، وأن من يعطي كل ذي حق حقه وال يفرق بين البشر في البر واإلقساط  اإلنسانبني 

ن موهو على االستقامة التي هي محبة الناس, , ، يدخل في محبة الخالق جل جالله
أساء و أجرم جرمًا كبيرًا  دى هذه الرابطة اإلنسانية فقومن يتعدى عل ,ءصفات العظما

رائم في أكبر الج . ومن العدل الرباني . وهو بعيدنسانيةوأهدر الكرامة اإل ةإلى البشري
َرائِيَل ِمْن أَْجِل َذِلَك َكتَْبنَا َعلَى َبنِي إِسْ قال تعالى : )  اإلنسانيةقتل النفس  اإلنسانيةحق 

 المائدة) (أَنَّهُ َمن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر َنْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعًا
 .(1/1752)ابن عادل/أعظم هللا تعالى وزرها وأعظم أجرها. .(32/

 المبحث الثاني:

 :الوطنيةالرابطة 

ى بمن فطرته السليمة وسجاياه األصيلة يحب وطنه الذي نشأ وتر  ن اإلنسانإ    
مهاجرًا إلى  خرج هللا صلى هللا عليه وسلم حين  وترعرع فيه ، وأفضل البشر رسول

ي أن قومي أخرجون قائاًل مكة إنك أجب البالد إلى هللا ولوالمكرمة مكة  خاطبالمدينة 
رابطة الوطن من الروابط التي لها أثر كبير في ( 2/196)الحلبي/ .منك لما خرجت

ي الخارج قوا فعند المغتربين عند ما يلتنفوس المواطنين ، وهي رابطة قوية وتظهر 
 تخدمهم. ب بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا, ويكونوا رابطيح
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حقوق مشتركة في الدولة ، والتميز  ةوحقوق المواطن ,وطنهيحب لذلك أن كل مواطن  
من  في وطنه اإلنسانوالتعدي على كرامة  ,الحقوق أمر مرفوض في بين المواطنين

 وابطتتدرج الر و ؤدي إلى تفكك الروابط الوطنية ، كبيرة تجريمة  ,هأجل أنه يطالب بحقوق
 ,قريةرابطة ال رابطة المحلية ، رابطة اإلدارية رابطة الوالية ،  ,رابطة الدولة,الوطنية 

أو المدينة ، رابطة الحي ، رابطة الجوار ، وأعظمها رابط الجوار وقد بين القرآن الكريم 
ْيِن ِإحْ )إلى الجار قال تعالى :  اإلحسان ًئا و ِِبْلو اِلد  يهْ َُْبُدوا اَّلله  و َ  ُتْشرُِكوا بِِه ش  س اًًن و ِبِذي و ا

اْبِن السهِبيِل و م ا م ل ك ْت و اْلم س اِكنِي و اْلْ اِر ِذي اْلُقْرَب  و اْلْ اِر اْْلُُنِب و الصهاِحِب ِِبْلْ ْنِب و  اْلُقْرَب  و اْليه ت ام ى 

من ادعى ثالثة بغير ثالثة فهو  ( 36)النساء/ (أ ْْي انُُكْم ِإنه اَّلله  َ  ُيُِبُّ م ْن ك ان  ُُمْت اًَ ف ُخورًا
ومن ادعى محبة هللا  ماله فهو كذاب , إنفاقجنة من غير كذاب , من ادعى حب ال

م النبي صلى هللا عليه وسل محبة عن محارم هللا فهو كذاب, ومن ادعى  من غير ورع
ين اإلسالم يربط حقوق دال( 2/141)إسماعيل حقي/ من غير محبة الفقراء فهو كذاب.

اء إلى وأس ,سن قيامحأ بحقوق رب العباد اإلنسان, مهما قام  العباد بحقوق رب العباد
ب العباد والظلم حرمه ر , ظلم العباد ألن األساة إلى ذلك, وال يستقيم  العباد فال ينفعه

ا بعثت إنم)قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم,  األخالقجاء ليتمم مكارم  واإلسالم
صلى هللا عليه وسلم:  وقال رسول هللا ( 10/21301)البيهقي / (ألتمم مكارم األخالق

 .(15/199)البخاري/( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )

ألن الجار أقرب إليك من كل أحد ورابطة الوطن تقضى االحترام وبذل المجهود في  
 هتعالوطن ورف ازدهاركل ما يقوي أواصر هذه الرابطة والتعاون على بناء الوطن ألن 

 مستدامة فائدة للجميع.الالتنمية و  باألمن
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وما ينشب من حروب وقتال ودمار في الدولة أو في البلدة الواحدة هو تفكيك لهذه  
ويأمرنا الرب عز وجل على التعاون  , الرابطة وتدمير للوطن ، ويتضرر منه الجميع

التَّْقَو  وَ َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبر ِ في بناء الوطن وينهانا عن أساليب التدمير قال تعالى : )

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب{ َ إِنَّ َّللا  ومن سعى  (2)المائدة/ َوَلَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُواْ َّللا 
 في تفكيك هذه الرابطة من أجل مصلحة خاصة فقد أجرم في حق الوطن والشعب. 

 المبحث الثالث:

 رابطة العقيدة:

 بد له أنال ائنًا مستقاًل، بليعيش كعليه ال يستطيع أن  اإلنسان بطبعه الذي جبل 
بي له فيحتاج إلى من يل ،ألنه يخاف ويحزن ويجوع ويعطش, إلى معبود يقدسه نيرك

 اإلنسانم لاالناظر في عو   بعض الناس صنعوا لهم دين وضعي وعبده,ف, هذه المطالب
يجد اعتقادات متعددة وقد بين القرآن الكريم هذه العقائد منهم من يعتقد في الشمس 

ُر َ  ت ْسُجُدوا لِلشهْمِس و َ  ِلْلق م ِر و اْسُجدُ )والقمر اُر و الشهْمُس و اْلق م  تِِه اللهْيُل و النههه  وا َّلِلِه الهِذي و ِمْن آ َي 

ُه ته   ُتْم ِإَيه ًبا ق ال  ه  ) والكواكب (37فصلت)( ْعُبُدون  خ ل ق ُهنه ِإْن ُكنهْ َ ل ْيِه اللهْيُل ر أ ى ك وْك  ا فه ل مها ج نه  ذ 

ت  و اْلُعزهى ) واألوثانوالحجارة  (/7)األنعام )( ر ّبِ  فه ل مها أ ف ل  ق ال  َ  ُأِحبُّ اْْل ِفِلني    *أ فه ر أ يْهُتُم الَّله

 م من، ومنههاكال يسع المجال لذ ومعبودات كثيرة  (20_19)النجم/ (و م ن اة  الثهالِث ة  اأْلُْخر ى
ية عوقد أبطل القرآن كل العقائد الوض .لثالوث والناسوتحرفة العقيدة السماوية ، كا

 المدبرلخالق حد اوالاقيدة الحق وهي االعتقاد في هللا التي يقدسها بعض الناس وبين ع
 اإلجاللو هو الذي يستحق العبادة والتقديس بيد اإليجاد واإلمداد  . لهذا الكون بقدرته

 والتعظيم.
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 اجها, ك منهمن قدسها وسل ,وأصلحها اإلطالقعلى  وابطورابطة العقيدة هي أقوى الر  
حترم كل الروابط اإلنسانية فإذا تحققت هذه الرابطة تجعل اإلنسان يأتمر بأوامر اإلله ا

 العظيم وينتهي بنواهيه.

زيرة في الجقبل اإلسالم المجتمع العربي  ,والمثل األعلى في إصالح هذه الرابطة 
ريم أنهم وقد بين القرآن الك ,ويعبد آلهة متعددةيقدس لعربية قبل الرسالة الخاتمة كان ا

أ ج ع ل  ) :لما دعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى عبادة هللا واحد تعجبوا وقالوا 

َُج ابٌ اْْل ِِل ة  إِ  ا ل ش ْيٌء  ًا و اِحًدا ِإنه ه ذ   .(5/ ص ) (ِل 

هذا األمر جعل المجتمع العربي تنتشر فيه أخالق سيئة وظلم يقع على معظم الشرائح 
تعالى القبيلة القوية على الضعيفة ، وت واعتداءسنة وأد البنات وقتل األوالد  ,الضعيفة

كان مجتمع ضعيف ليس له دولة . وال قائد واحد  ,والعرقيةفيه الطبقات حسب األلوان 
ل هزم كل ب الدفاع عنها وا يأتمرون بأمره، عند ما جاء أبره ليدمر الكعبة لم يستطيع

ْ )رة الفيلوأنزل سو  العلي القدير لبيته. فانتصر حتى وصل جبال مكةمن تصدى له  أ َل 
ُهْم ِف ت ْضِليٍل *ته ر  ك ْيف  فه ع ل  ر بُّك  ِبِ ْصح اِب اْلِفيِل  بِيل  *أ َل ْ َي ْع ْل ك ْيد  َ ل ْيِهْم ط ْْيًا أ ِب   ته ْرِميِهمْ  *و أ ْرس ل  

يٍل   .(5_ 1( )الفيل /م ْأُكولٍ ف ج ع ل ُهْم ك ع ْصٍف  *ِبِج ار ٍة ِمْن ِسجِ 

مة في المجتمع القيم واألخالق الكري انتشرت،  وأبطل هذه العقائد  اإلسالم جاء وعندما 
انتصر أهل الجزيرة بهذه العقيدة على أقوى  وعم العدل ورفع الظلم عن كل ضعيف.

 الدول المجاورة لهم, دولة الروم ودولة الفرس.

 فيما يلي: وجزهاولهذه الرابطة العقدية أسس ن 

ولما اجتمع  ,إلله العظيمب اح, جعل المؤمنون بهذه العقيدة يتوحيد اإلله ومحبته أواًل: 
يحب بعضهم بعضا. محبة اإلله هي أعظم  , سار الحب فيما بينهمحبهم إلله واحد
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ِ َوالَِّذيَن محبة قال تعالى : ) ِ َّللا  ِ أَنَداداً يُِحبُّوَنُهْم َكُحب  َوِمَن النَّاِس َمن يَتَِّخذُ ِمن ُدوِن َّللا 

ِ َولَْو َيَر  َ  آَمنُواْ أََشدُّ ُحبًّا ِّل ِ  ِ َجِميعاً َوأَنَّ َّللا  ةَ ِِّل  الَِّذيَن َظلَُمواْ إِْذ َيَرْوَن اْلعََذاَب أَنَّ اْلقُوَّ

في نفوس المسلمين وتحولوا من تحققت رابطة العقيدة ,  (165)البقرة / َشِديُد اْلعََذاِب {
 سالماإل، عمَّ  دة وتقديس رب واحد وعملوا بتشريع واحدتعدد العقائد إلى عقيدة واح

يه وصار المجتمع مثاليًا ف ,وزالت الطبقاتلل األمن العدل وتخ وانتشرجزيرة العرب 
ت دولة وبذلك توسع , يمثل الفرس سلمانو  ,بالل يمثل الحبش , وصهيب يمثل الروم

 اإلسالم وسارت أقوى دولة في العالم.

تشريعاتها و وعندما تراجع المسلمون عن رابطة العقيدة وانحرفوا عن تعاليمها الربانية  
الم الساألمن و  م دوتفككت إلى دول، وعاد الظلم وانعضعفت دولة اإلسالم  ,اإللهية

وفي عصرنا الحاضر أكثر الحروب والقتل وقطع  ,اإلسالميةفي كثير من الدول 
الرؤوس والتشريد والتميز يقع على عالم المسلمين ، وهذه األفعال تصدر من أناس 

ْلن اك  ِإَه ر ْْح ًة ِلْلع ال ِمني  و م ا عقيدتهم تقول : ) عقيدة مقصدها العصمة . (107/ األنبياء)( أ ْرس 
 الَِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِسواْ إِيَمانَُهم، وينبغي أن تكون  عاصمة لكل الدماء قال تعالى : )

ْهتَُدوَن {  (82/ األنعام) بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم مُّ

 همهاأمور كثيرة أ  جده يصدر منيلخلل الذي وقع في رابطة العقيدة ومن ينظر إلى ا 
 أمرين:

 ,دةرابطة العقي و, االسالم  مقاصد والفهم القاصر إلى طرف: الغلو والتاألمر األول 
ر كرها ، يرى كل من خالفه الرأى فهو كافومن يؤمن بف الحركات المتشددةويتمثل في 

فكك رابطة وهذا من أسباب ت, يجب قتله ، يقتلون المسلمين الذين يدينون بهذه العقيدة 
اليم هان من نفس التعم األمن ، وهذا ما يحتاج إلى مواجهة بالدليل والبر االعقيدة وانعد
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عقيدة  الماإلسأن عقيدة  لمصادر التي يدينون بها مقابلة الحجة بالحجة.والتشريعات وا
يِن السالم بعيدة عن العنف ، قال تعالى : ) وقال تعالى  (256/البقرة) (اَل ِإْكَراهَ ِفي الدِ 

ٌر ) ْر ِإَّنه ا أ ْنت  ُمذ كِ  ْيِطرٍ  *ف ذ كِ  َ ل ْيِهْم ِبُس  أ ف أ ْنت  ُتْكرُِه ) :لى اوقال تع (22_21الغاشثية  (ل ْست  

ن ألأن ينهاه  واالختالف بين الناس اليستطيع أحد (99)( يونس النهاس  ح َّته ي ُكونُوا ُمْؤِمِنني  
ِلك  ِإَه م ْن ر ِحم   *و َ  يه ز الُون  ُُمْت ِلِفني  : )هللا سبحانه خلقهم هكذا, قال تعالى  ر بُّك  و ِلذ 

 .(119_ 118/ هود)0(خ ل ق ُهم

إلى نصوص العقيدة اإلسالمية نظرة ضعيفة وأنها ال  ل والنظرل: التحاألمر الثاني 
تلبي مطالب المجتمع والبحث عن بديل ، وكثير من أبناء المسلمين الذين يدينون 

يل لهذا التشريع اإلسالمي الرباني ، وهذه نظرة يطرحوا العلمانية بد اإلسالمبعقيدة 
ي حرية ف الناس أن يعيش ,اإلنسانيةقاصرة ، أن التشريع اإلسالمي كفل كل الحقوق 

ة وحري ,الرأيأن يعيش في سالم وعدالة له حرية  ,اآلخرين حقوق ال تتعدى على 
 أنواعهالظلم بن اإلسالمية مالشريعة  توحذر   ,المواطنةالتملك, وحرية وحرية  االعتقاد

َ ل ى أ نْهُفِسُكمْ قال تعالى: ) اء  َّلِلِه و ل ْو  ا الهِذين  آ م ُنوا ُكونُوا قه وهاِمني  ِِبْلِقْسِط ُشه د  ْيِن َي  أ يهُّه   أ ِو اْلو اِلد 
ُ أ ْوَل  ِِبِم ا ف َّل  ته تهِبُعوا اِْل   ُُوا ف ِِنه و  و اأْل قْهر ِبني  ِإْن ي ُكْن غ ِنيًّا أ ْو ف ِقْيًا ف اَّلله ِإْن ته ْلُووا أ ْو تُهْعِر ى أ ْن ته ْعِدُلوا و 

أحد في الحقوق والواجبات,  علىال تفضيل ألحد  (135/ النساء)( اَّلله  ك ان  ِب ا ته ْعم ُلون  خ ِبْيًا
ى اإلنسان عليتعدى  أن ال أحد من أجل نفسه ونفسه حرام عليه أن يظلم  اإلنسانحتى 

من كرامته ال في دمه وال في عرضه وال في ماله وال في فكره وال في  شيءفي أي 
ْمَنا رأيه ،  ولقد كرمت العقيدة اإللهية اإلنسان في مواضع متعددة قال تعالى : )َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناهُ  َن الطَّيِ َباِت َوَفضَّ مَّ مْ َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِ  ْن  َعَلى َكِثير  مِ 
نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم  وقال تعالى : ) (70/اإلسراء) َخَلْقَنا َتْفِضياًل (   (َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 العموم ، فهو يشمل كل اإلنسانية.وجاء هذا التكريم بصيغ  (4 /التين)
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ل زمان وعناصر متحركة في ك ,ال تتبدل وال تتغيرفي العقيدة اإللهية أسس ثابتة و  
  ,ومكان ، وبذلك نقول أنها نصوص تحمل تشريع صالح كل زمان ومكان ولكل جيل

م واألخالق على القي مبنيوالتشريع اإلسالمي  اإلنسانيةوهي شريعة تلبي كل المطالب 
لصفح العفو واالمجتمع مترابطًا ومن ذلك الصبر و  تجعل شاتها,التي من الفاضلة 
ءة الشخصية أو التي تحدث بين الكيانات اإلنسانية المختلفة في الفكر والرأي عن اإلسا

ْن قال تعالى : ) ن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّاراً َحَسًدا م ِ ْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُردُّونَُكم م ِ َودَّ َكثِيٌر م ِ

ن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلَحقُّ فَاْعفُ  ُ بِأَْمِرهِ ِعنِد أَنفُِسِهم م ِ  (واْ َواْصفَُحواْ َحتَّى يَأْتَِي َّللا 
 .(109 )البقرة /

عليه  رسالة النبي صلى هللاازم واإليمان العميق بالرسالة الخاتمة : االعتقاد الجثانياً 
 وما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمةً وسلم ، أنه رسول الرحمة للعالمين جميعًا ، قال تعالى : )

ْن أرحمهم قال تعالى : )أفضلهم و  أنه.(106/ )البقرة لِ ْلَعاَلِميَن(  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِ 
  (128/التوبة ) َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم(

د التشريعات الربانية قواًل وعماًل ، بهذا غرس الحب في  فهو القدوة الحسنة ألمته ، جسَّ
ننفوس أتباعه وعلمهم الحكمة وذكاهم قال تعالى : ) ُكْم َيْتُلو َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِ 

( َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن  ا َلمْ َة َوُيَعلِ ُمُكم مَّ َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِ يُكْم َوُيَعلِ ُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكمَ 
علمهم كيف يتعاملون مع المأل اآلخر ، علمهم البر واإلحسان للمأل  (151)البقرة/
ْم ُيَقاِتُلوُكْم َيْنَهاُكُم َّللاَُّ َعِن الَِّذيَن لَ ََل اآلية في قوله : ) الحيوانات, وقد تقدم معنىوحتى 

يِن َوَلْم  وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ ِفي الدِ  (  ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ َّللاََّ  ُيْخِرُجوُكم مِ ن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّ
 .(8 / الممتحنة)

ْيَن َأَخَوْيُكْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَ ح قال تعالى : )الضى االصتوهذه الرابطة تق
النبي صلى هللا عليه وسلم بين  آخاوبذلك ( 10/الحجرات )( ُكْم ُتْرَحُموَن َواتَُّقوا َّللاََّ َلَعلَّ 
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ار لهم وص تربطهم رابطة العقيدة االسالمية المؤمنين في صدر االسالم وجعلهم إخوة 
حقوق مالية فيما بينهم فكان المؤمن المهاجر يرث أخاه األنصاري واألنصارى يرث 

العقيدة ب رثواحتى توسع االسالم فنسخ حكم الت, أخاه المهاجر فكانت هذه الرابطة 
ِهْم َوَأنُفِسِهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِبَأْمَوالِ وقال تعالى : )بالرحم ، رثواوثبت الث

َنَصُروْا ُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعض   ِ َوالَِّذيَن آَووْا وَّ فنسخت  (72 نفال /)األ (ِفي َسِبيِل َّللا 
ِ ِمَن اْلُمْؤِمنِ )بقوله تعالى :  يَن َوُأْوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعض  ِفي ِكَتاِب َّللاَّ

 .(6/األحزاب ) .{َواْلُمَهاِجِريَن ِإالَّ َأن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَياِئُكم مَّْعُروًفا 
رابطة قوية تعزز األمن  اَلجتماعي وهيكبير في ربط النسيج هذه الرابطة لها دور 

 والسالم في 

 رابعًا: العبادات:

بأغوار روحية ، وهي تؤكد قول رسول هللا صلى  ترابط إن العبادات لها مغزى روحيًا 
ادة من فكل عبتقدم تخريجه. هللا عليه وسلم : ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ( 

العبادات المشروعة لها تأثير إيجابي في نفوس البشر وهي تهذب األخالق وتنمي 
سالم ا تغرس حب ال، وبمعنى آخر أنها بكلياته اإلنسانالمقدرات الفعالة تجاه بني 

ة للجميع. قال رسول هللا صلى هللا عليه ويلم : ) ال يؤمن أحدكم ادعوحب الخير والس
 (1/17)البخاري / يحبه لنفسه (.حتى يحب ألخيه ما 

اَلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر الصالة قال تعالى : ) أواًل:   اَلةَ إِنَّ الصَّ َوأَقِِم الصَّ

ُ َيْعلَُم َما تَْصَنعُوَن {  ِ أَْكبَُر َوَّللاَّ قال أبو العالية: كل  (45/العنكبوت )َولَِذْكُر َّللاَّ
صالة فيها ثالث خصال ، فكل صالة ال يكون فيها شيء من هذه الخصال , 

, يأمره بالمعروف فإلخالص،  , والخشية, وذكر هللا اإلخالص, فليست بصالة 
قال تبارك  .(6/282 , وذكر القرآن يأمره وينهاه)ابن كثير/والخشية تنهاه عن النكر

) إنما أتقبل الصالة ممن تواضع بها لعظمتي ولم  : في الحديث القديوتعالى
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رحم حم المسكين وابن السبيل واألرملة و ر على خلقي وقطع نهاره في ذكري و  يستطل
له في  أجعل ,فظه مالئكتيحالمصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي وأست

البزار )ردوس في الجنة( الظلمة نورًا وفي الجهالة حلمًا ومثله في خلقي كمثل الف
المجتمع صالحًا  صار في ،المنكرو الفحشاء  نع اإلنسانوإذا انتهى . (2/172/

وإذا صلحت المجتمعات صارت  ،المصلحون صلحت المجتمعات مصلحًا، وإذا كثر
وهذا  ،السالم وعمى بالدهم األمن الناس الروابط اإلنسانية قوية ، فانتشر بين

 اسي من مطالب اإلنسانية.مطلب أس , ومقصد أساسي من مقاصد الشريعة

ومن روابط الصالة صالة الجماعة . يجتمع فيها المصلين خمسة مرات في اليوم   
ة له مناسب إذا مرض عاده , وإذا كانت , وغاب أحدهم فقده إذافي المسجد, والليلة , 

, وصالة الجمعة يجتمعون لها كل أسبوع, يلبسون , وإذا كان ضعيفًا أعانوهشاركوه
صالة و واإلرشادات, ويستمعون للمواعظ أحسن ثيابهم , ويتعطرون بأفضل طيبهم, 

وهذا  ,بعدها يتعافون ويتصالحون , ويتزاورون و  ,أكبر جمع فيها يجتمعون  العيدين,
 .أكبر رابط

والمال حاجة ضرورية عند الناس  .: الزكاة وهي شعيرة دينية ورابطة اجتماعيةثانياً  
وهو من الكليات الخمسة التي ينبغى أن تكفل لإلنسان والزكاة تكفل حقوق الفقراء 
والمساكين ، وهي تزكي المال وتطهر النفس اإلنسانية من الشح والبخل قال تعالى : 

ُرُهْم َوُتَزكِ يِهم ِبَها َ )  .(103 /التوبة)( ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

وهي في الشرع الحكيم ليست تفضاًل أو تطوعًا إنما هي أمر واجب في كل مال بلغ  
َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلمُ نصابًا قال تعالى : ) َؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم ِإنََّما الصَّ
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َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسبِ  ِبيِل َفِريَضًة مِ َن َّللا ِ َوِفي الرِ  ِ َواْبِن السَّ   ( َلَّللا ُ َعِليٌم َحِكيمٌ يِل َّللا 
 .(60/التوبة )

مثمر في الدولة من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في  اقتصاديالزكاة تخلق توازن  -
ن اكيفهي تكفي المس ,اتها أخرج كل صاحب مال بلغ نصابًا زكوهو إذ ,اقتصاد الدولة

 .ة ال شك فيهاحوجتهم وهذه موازنة حقيقيوتسد 

أهل  نياءاألغالزكاة رابطة اجتماعية قوية تربط بين ضعفاء األمة أهل الحوجة , وبين  
 ألغنياءوتجعل اوال يحقدوا عليهم,  األغنياءيجعلهم يحبون إعطائها للفقراء الثروة, 

  يرحمون الفقراء.

 صدقة التطوع: 

اإلسالم دين يربط حقوق البشر مع حقوق رب البشر، مهما أوفى اإلنسان ما عليه  
ه أ ْن تُهو لُّوا ل ْيس  من الحقوق الربانية ، فالبد أن يوفى بالحقوق اإلنسانية قال تعالى : )  اْلِِ

ه م ْن آ م ن  ِِبَّللِه  ْغِرِب و ل ِكنه اْلِِ ِة و اْلِكت اِب و النهِبيِ ني  و اْليه ْوِم اْْل خِ ُوُجوه ُكْم ِقب ل  اْلم ْشِرِق و اْلم  ِِك  ِر و اْلم َّل 
َ ل ى ُحبِ ِه ذ ِوي اْلُقْرَب  و اْليه ت ام ى و اْلم س اِكني  و اْبن  السهِبيِل و السهاِِِلني  و ِف ا لر ِق اِب و أ ق ام  و آ ت ى اْلم ال  

ة  و آ ت ى الزهك اة  و اْلُموُفون  بِع   الضهرهاِء و ِحني  اْلب ْأِس ُأول ِئك  َ اه ُدوا و الصهاِبرِين  ِف اْلب ْأس اِء و  ْهِدِهْم ِإذ ا الصهَّل 

ُقوا و ُأول ِئك  ُهُم اْلُمتههُقون   البر الصلة  القاموس المحيط:في و  .( 177/ البقرة)( الهِذين  ص د 
  .(444/ 1الفيروز أبادي/)  .واالتساع في اإلحسانوالخير 

 ينبغي أن تؤديها بقدر االستطاعة. يرم األخالق أن تؤدي كل الحقوق التمن مكا 
الصائم يمسك عن أكله وشرابه أو يمسك عن شهوتي البطن والفرج يومًا  ثالثًا: الصوم:

 لمعصومين ، والصومتشبهًا بالمالئكة ا ,كاماًل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
ُم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعَلْيكُ على منقصات اإلنسان قال تعالى : ) سمو روحي تعالي
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َّقُوَن { يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَت الصوم يهذب  (183 )البقرة/ الص ِ

 منه  يصدر ال .نفس اإلنسان ويصل به إلى التقوى التي هي أعلى مقامات األخالق
 وابط االنسانية. واألذى يفكك الر  ول يؤذي اآلخرين فع قول  أو

رم تظهر عليهم صفات الجود والك ,اإلفطارالصائمون يجتمعون في المساء على مائدة  
 يفطرون في الشوارع, يدعون كل مار إلى مائدة األفضل ,الصفات,  ضلأفالتي هي 

لقول  استجابة, ويكرمون كل ضيوف الرحمن, , يفرشون الصفروتراهم في الحرمين
ه ر جأ كتب له مثل أجره ال ينقص من من فطر صائمارسول هللا صلى عليه وسلم )

   .التي تربط بين الناس وهذه من أقوى الروابط (8/216)ابن حبان /( شيء

والحج سياحة روحية يلتقي فيه المسلمون من جميع  ,هو القصد إلى محرم: رابعًا: الحج
 السالم, يهإبراهيم عل أبينا عز وجل ألبي أهل ملة اإلسالم, بقاع العالم استجابة ألمر هللا

 َفج   َوَأذِ ن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِ  َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِ  َضاِمر  َيْأِتيَن ِمن ُكل ِ ) قال تعالى : 
 .(27 )الحج /َعِميق  { 

 :جليلة نوجزها فيما يليفوائد له  ,ط اإلنسانيةالحج من أعظم الرواب 

َحجُّ الْ غرس القيم الحميدة واألخالق العظيمة في نفوس الحجاج قال تعالى : ) أواًل: 
ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِ  وَ  َما َأْشُهٌر مَّ

ُدوْا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأْوِلي ا بقرة أَلْلَباِب( ، الَتْفَعُلوْا ِمْن َخْير  َيْعَلْمُه َّللا ُ َوَتَزوَّ
 :ل, والجدا, أو ترك واجببفعل محرمالفسوق الخروج عن طاعة هللا تعالى  (197)، 

 .(1/179)أبوبكر الجزائري/والمنازعة.  المخاصمة
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 ةوبيان اآلية الكريمة يعني تهذيب النفس اإلنسانية بحيث تكون أهل للمعامالت الطيب 
للبشر وفق الفطرة اإلنسانية السليمة ، وهذا يقوى الصالت االجتماعية والروابط 

 اإلنسانية.

لهم ك خمسة ماليين,ارب ، وهم جمع كبير يقالحج : يجتمع الحجاج في مناسك ثانياً  
ذي واحد ، والمبيت بمنى والصلوات في الوقوف بعرفة ب ,يجتمعون في منسك واحد

يعظمون هذه المناسك ، وتظهر عليهم صفات العبودية والتعظيم هلل  , المسجد الحرام
عزَّ وجل وهو الذي يأمرهم بكل ما يحقق لهم الروابط اإلنسانية واإلصالح بينهم قال 

)الحجرات  (ونَ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا َّللاََّ َلَعلَُّكْم ُتْرَحمُ تعالى : )
/10). 

ِ ِفي ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا ا: المنافع وتناول المصالح قال تعالى : )ثالثاً   ْسَم َّللاَّ
 (يرَ َأيَّام  مَّْعُلوَمات  َعَلى َما َرَزَقُهم مِ ن َبِهيَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفقِ 

والمنافع هي البيع والشراء والحصول على شئ لم يكن موجود في بلدك ( 38 )الحج /
خاصة في التواصل االجتماعي الذي جعل العالم  ,، ويكون فيه تعارف وإخوة متينة

كالقرية الواحدة ، ومن خالل األخوة والتعارف تتوسع المصالح وتقوى الروابط 
 االجتماعية.

ارت ص ى,تعال ه إلى الحرمين والشكر هللوهذا ما تحقق للباحث في بعض رحالت 
صداقة قوية مع أحد أفراد المعتمرين وأصبحت رابطة قوية بين األسرتين خدمت بعض 

 المصالح ال يسع المجال لذكرها.
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 :الخاتمة 

بينهم  وينتشر، بحبل الود واإلخاء , تجعلهم معتصمينإن لإلنسانية روابط، وصالت
 ينب شرالمنت الحروب والقتالو  ,اءوالبغض عوامل العنف, بعيد عن التقدير واالحترام

بطة اإلنسانية , والرابطة الوطنية ، والرا .سببه عدم الوعي بهذه الروابط  اإلنسانبني 
 الدينية.

  :النتائج 

طة , إما رابطة األصل, أو راب_ أي إنسان يمشي على ظهر البسيطة تربطك به رابطة1
 الوطن , أو رابطة الدين.

وقدمت   ،عالي النظام القبلي والطبقي وت ،بإهمالها وقع الظلمو , هذه الروابط مهملة_ 2
ي , وأصبح العالم اإلنسان, في هذه الروابطوحصل خللالمصالح الخاصة على العامة, 

 في كثير من البلدان. واالستقراروانعدم األمن  والقتال. يعاني من أزمات الحروب

واألمن  قراراالست الفطرية, ال يتوصل إلى ما يحقق لهوسجيته  بطبعه اإلنسانإن _ 3
ه  علي, والرسول صلى هللا, تبين له سبل الهداية والمعرفة, إال عبر مرجعيات والسالم

 .ناإلنساالجدير بتحقيق كل مصالح , هو المرجع  وسلم وما تركه من أمور الوحي,

إذا أنزلت  ,والنزاعات العنف اإلنسانيبأن تجنب المجتمع  جديرة وابط اإلنسانية_ الر 4
 في حيات الناس.

 :التوصيات

 عها.اإلنسانية بأنوا إلى مقاصد الروابط  والنظر الواسع_ ينبغي للمجتمع العناية 1
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ة وبيانًا أكثر معرف اإلنسانية وابطر لجعل الالتوسع في األبحاث العلمية والنظرية _ 2
 وعماًل,

 سانية, اإلنإن أمكن لجميع  صائها وأهدافهااإلنسانية. وخ  _ إيصال مفاهيم الروابط3
  ,ةم, لنشر ثقافة القيم واألخالق الكريعبر ورش علمية ومحاضرات وندوات تثقيفية

  .الدراسة لطالب التعليم تار في مقر  اإلنسانيةوضع الروابط _ 4

  :والمراجع المصادر

 ._ القرآن الكريم1

ي الرازي الشافعي المعروف بالفخر الراز _ مفاتيح الغيب. محمد بن عمر بن الحسين 2
  بدون تاريخ. أبو عمر فخر الدين ، دار إحياء التراث العربي,

عفر بن كثير بن غالب أو ج .محمد بن جرير بن يزيد_ جامع البيان في تأويل القرآن3
 م. 202_ ـه1420. مأسست الرسالة  الطبعة األولى, الطبري 

والقاسم محمد بن عمر الزمخشري باألقاويل. أ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 4
  .بدون تاريخالخوارزمي . دار إحياء التراث العربي بيروت.

دار  .حاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الكشف والبيان . أبو إس_ 5
 .م .الطبعة األولى 2002 هـ _1442 لبنانإحياء التراث العربي بيروت 

أبو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي, دار الكتب تفسير اللباب. _ 6
 يدون تاريخ.العلمية بيروت.
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ـ أيسر التفاسير في كالم العلي الكبير. جابر موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 7
  .م2003هـ 1424, الجزائري مكتبة العلوم والحكم , المدينة المنورة الطبعة الخامسة 

 لتراثاتفسير روح البيان . إسماعيل حقي بن مصطفى االستانبولى الحنفي . دار ـ  8
  بدون تاريخ .العربي,

تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي, دار ـ  9
  م.1999هـ 1420طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة الثانية 

ننه ل هللا صلى هللا عليه وسلم وسو من أمور رس ـ الجامع المسند الصحيح المختصر10
وأيامه. أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة , الجعفي البخاري, دار طوق النجاة, 

 هـ .1422. الطبعة األولى

. دار الكتاب العربي بيروت, ستاني جـ  سنن أبي داود. سليمان بن األشعث الس11
  بدون تاريخ.

ط مجلس  .ـ السنن الكبرى للبيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  12
 . هـ 1344دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند, الطبعة األولى , 

دون بـ مسند البزار. أبوبكر أحمد بن عمر البصري الشيخ اإلمام الحافظ البزار  13
 تاريخ. 

ان بن أحمد أبو حاتم التميمي . مأسست الرسالة بـ صحيح ابن حبان . محمد بن ح 14
 م. 1993هـ 1414بيروت الطبعة الثانية 

  يط. محمد بن يعقوب الفيروس أبادي بدون تاريخ.ـ القاموس المح 15
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ـ السيرة الحلبية , سيرة األمين المأمون . علي بن برهان الدين الحلبي دار المعرفة  16
 . هـ 1400بيروت, 

 6, ص اإلسالميةعربية. دار الثقافة العربية ـ الموسوعة ال17

 


