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ملخص البحث
 وكان القرآن الكريم.إن القرآن الكريم معجزة بكل معنى يحمل ويكيس ألفاظه وأسلوبه
معجزته من ناحية اللغة وكانت لغته لغة عربية وللغة ثروة املفردات وفي ضمنها األلفاظ املشتراكة وهي
 لفظ (ا أألمة) فى القرآن.) وفى القرآن كثير من ألفاظ املشترك منها لفظ (األمة.لفظ الذي له معنا كثيرة
 ومعناه العام ال.) أن املعاني املعجمية للفظ (األمة) فبمعنى أسوة وقدوة1 :الكريم وصل إلى نتائج منها
، واإلمام،) أن املعاني السياقية للفظ (األمة) فبمعنى الوقت2 .يخلو من معنى الجماعة من الناس
) أن لفظ3 . أوالجماعة من الناس، أو الكفار، أوأمة اإلسالم، أوالخلق عموما،والشريعة والطريقة واملنهج
 و، قيم اعتقادية تتمثل في توحيد هللا تعالى والتيقن به والتوكل عليه: منها.(األمة) له القيم التربوية
وكذلك، وقيم خلقية تتمثل في أهمية انتهاز واستغالل األوقات والفرصة.طاعة هللا بحسن الطاعة
 وهي تتمثل في أداء. وقيم عملية مثل التسامح والعدل واألمانة والجرأة والتعاون واإليثار والقوة.اإلخالص
.حقوق االنسان بالعدل
 أ. القيم التربوية، املشترك، الداللة، األمة:الكلمات املفاايةة
Abstrak
Al-Qur'an merupakan mukjizat dalam setiap kata dan gaya bahasa yang terdapat
didalamnya. Salah satu mukjizat yang terkandung didalam Al-Qur’an adalah dari segi
kebahasaan, yaitu bahasa Arab yang kaya akan kosa kata serta terdapat banyak
kalimat-kalimat yang memiliki banyak makna atau biasa dikenal dengan musytarak.
Dalam Al-Qur’an sendiri terdapat banyak lafadz musytarak diantaranya adalah lafadz
Al-Ummah. Hasil penelitian tentang lafadz Al-Ummah didalam Al-Qur’an menunjukan
beberapa hal, diantaranya : 1) Makna leksikal dari lafadz Al-Ummah adalah contoh dan
panutan serta secara umum lafadz Al-Ummah bermakna kelompok orang. 2) Makna
kontekstual dari kata Al-Ummah adalah waktu, imam, ajaran dan pedoman hidup,
makhluk secara umum, umat Islam, orang-orang kafir, dan sekelompok orang. 3)
lafadz Al-Ummah memiliki nilai-nilai pendidikan di antaranya : Nilai-nilai keyakinan
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yang termanifestasikan dengan meyakini akan keesaan Allah SWT serta bertawakal
kepada-Nya. Nilai-nilai moral yang termanifestasikan dengan pentingnya
memanfaatkan dan menggunakan waktu serta adanya ketulusan hati. Nilai-nilai praktis
seperti toleransi, keadilan, kejujuran, keberanian, kerja sama, altruisme, dan kekuasaan.
Kata kunci: al-ummah, semantik, musytarak, nilai-nilai pendidikan.

املقدمة
ّ
ّ
القرآن الكريم هو كالم هللا تعالى املعجز ،املوحى به إلى النبي محمد عليه الصالة
والسالم بواسطة امللك جبريل عليه ّ
ّ
السالم .والقرآن الكريم هو الهادي للناس كافة
وللمسلمين خاصة ألنه هداهم إلى الخير في كل ناحية الحياة من العقيدة والشريعة
واألخالق وغيرها بطريقة وضع املبادئ األساسية املتعلقة بها ،وقد أمر هللا ّ
جل شأنه رسوله
ﷺأبإعطاء األخبار عن تلك املبادئ ،واألمر بالناس كافة الهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه.
َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
إن القرآن منزل بالعربية ،كما قال هللا تعالى "إنا أنزلناه قراءنا عرِبيا لعلكم تع ِقلون
(يوسف  .) 2 :وبجانب ذلك ،مما يلزم علينا أن نهتم اللغة العريبة ومن يريد فهمه فعليه أن
يستوعب على العلوم اللغوية علم النحو ( )Syntaxisوالصرف ( )Morfologyواالشتقاق
( )Derrivationوالبالغة ( )Language Styleو أن يفهم أساس اللغة العربية وذوق أسالبها
وأسرارها وما أشبه ذلك من فروع العلوم العربية .أ
ومن املعروف أن للغة العربية ثروة املفردات ) (Vocabularyومتنوعة اللفظ واملعنى.
ولها عالقة بعضها لبعض ،مترادفا ) (Sinonymyكان أو مشتركا ) (Polysemyلفظيا أو متضادا
) .(Antonymyوهذا كله يدل على أن القرآن الكريم معجزة أ
وكما قد سبق بيانه أن القرآن الكريم معجزة بكل معنى يحمل ويكيس ألفاظه
وأسلوبه .وكان القرآن الكريم معجزته من ناحية اللغة وكانت لغته لغة عربية وللغة ثروة
املفردات وفي ضمنها األلفاظ املشتراكة وهي لفظ الذي له معنا كثيرة .أ
وفى القرآن كثير من ألفاظ املشترك منها لفظ األمة .ولفظ (األمة) مذكور على 64
مرة فى  33سورة و 61آية بثالث صيغ  :املفرد واملضاف والجمع ،مع بيان بكل صيغته أن
صيغة املفرد تذكر في  49مرة و صيغة املضاف تذكر في مرتين و صيغة الجمع تذكر
ب13مرة .ولهذا اللفظ معان مختلفة محمد (فؤاد عبد الباقي  .)1945\80ومنها ما ظهر فى
قال هللا تعال فى القرآن الكريم  :أ
اآليات التالية،
َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َن ْ َ ّ َ َ ْ ُ نَ
و ِمن قو ِم موس ى أمة يهدو ِبالحق وب ِه يع ِدلو أ (األعراف  )159 :أ
َ َ ْ َ َ َّ
ٱلل ُه َل َج َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًةِ َو َل ِكن ُيض ُّل َمن َي َش ُاء َو َي ْه ِدى َمن َي َش ُاء َو َل ُت ْس َئ ُل َّن َع َّما ُك ُنتمْ
ولو شاء
ِ
ِ ِ
َ ُ َ
ت ْع َملون (النحل  )93 :أ
َ
ّ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ّ َّ
ْ ُْ
ان أمة قا ِن َتا ِلل ِه َح ِن ْي ًفا َول ْم َي ُك ِم َن املش ِر ْكي َن (النحل )120 :أ
إن ِإبر ِاهيم ك
اآليات السابقة تشتمل على استخدام اللفظ (األمة) مع أن لفظ األمة معناه
مجموعة (شعب) معجاميا (املنور .)2007:926 :وشرح ابن منظور ( )1388:132أن لفظ
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(األمة) مصدر من كلمة أم يؤم بمعنى قصد أو طريقة  .وأما املعلوف( )1986بني شرحه على
أن لفظ (األمة) هي أصل ومصدر .وبجانب ذلك وضع قريش الشهاب( )1996بيانه عن
ّ
لفظ (األمة) بأنه مصدر من أم وإمام الذي كان هما أسوة وقدوة للمجتمع .أ
و أما لفظ (األمة) سياقيا فله معانيا مختلفة مناسبا بسياق الكالم .قال قريش
الشهاب عن لفظ (األمة) فى األية  159من األعراف يدل على معنى أمة عامة وهي مجموعة
من املجتمع متحرك على أساس املشاركة والدراية .ولفظ (األمة) فى األية  93من النحل يدل
على معنى الدين (ابن كثير .)2008:710:أما األمة فى األية  120من النحل يدل على معنى
الفرد (ابراهيم)(أبو بكر الجزائر .)328:2أ
ليس للقرآن الكريم إعجاز من جهة لغته فحسب بل له إعجاز في تضمين آياته حتى
يصبح املراجع األساسية لكل ناحية السيما التربية.وكانت التربية ضرورية لكل فرد من أفراد
املجتمع .أنها كاألمر الضروري ال يمكن إطالقها من االفتراض والتعريفات عن معناها
الحقيقي ،وبخاصة التربية التي مصدرها شرائع دينية يعني التربية اإلسالمية .أ
وأهداف البحث هي معرفة املعاني املعجمية للفظ (األمة) ،ومعرفة املعاني
السياقية له ،ومعرفة القيم التربوية من معاني لفظ (األمة) في القرآن الكريم .فيحتاج
الباحث إلى استخدام علم الداللة الذى يبحث عن معاني األلفاظ ومنها املشترك الذى هو
اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر.وملعرفة القيم التربوية من معاني (األمة)
يعتمد الباحث على علم التربية اإلسالمية .أ
أ
البحث
 .1علم الداللة
إن علم الداللة فرع من فروع اللغة .وهو علم يدرس فيه املعنى أو فرع من علم
اللغة الذي يتناول نظرية املعنى ( أحمد مختار عمر .)11 :1992 :وكان علم الداللة
أساسيا بمعنى " إعطاء املعنى" وفى اإلنجليز ية ّ
يسمى ب "السيمانتيك " وفى اللغة العربية
ّ
يسمى بعلم الداللة  .وقال عبد الخير ( )2:2002علم الداللة هو مصطلح في املجال اللغوي
الذي يدرس عن العالقات بين الرموز اللغوية ومدلوالتها ،فيستنبط الباحث ّأن علم
الداللة هو علم من علوم اللغة يدرس املعنى.
وموضوع علم الداللة هو ش يء أوكل ش يء يقوم بدور العالمة أو الرمز .هذه
العالمات أو الرموز قد تكون عالمات على الطريق وقد تكون إشارة باليد أو إيماءة بالرأس
كما قد تكون كلمات وجمال .وبعبارة أخرى قد تكون ع أالمات أو رموزا غير لغوية تحمل
معنى ،كما قد تكون عالمات أو رموزا لغوية (أحمد مختار عمر.)12-11:1992 ،
أ

 .2مفهوم املشترك

197

TA’LIM AL-‘ARABIYYAH, ISSN: 2549-208X , E-ISSN: 2721-5237

Ta’lim al-‘Arabiyyah : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 3 (2), 2019

ّ
اهتم األصليون بالجانب التطبيقي بين اللفظ واملعنى من عالقات فى تركيز واضح
على مدلوالت العبارات الستخراج األحكام الشرعية وتطبيقها .فاللغويون قدنظروا إلى
األلفاظ من زوايا متعددة ،حيث ّأن اللغة بمناسبة الكنز بين أيديهم فال بد من إعادته
وميزوا بين اللفظ الذى ّ
وكانت عنايتهم شديدة ببيان أصول األلفاظ ّ
تعددت ألفاظه
واللفظ وضده .ومن اللفظ الذى تعددت معانيه فى علم الداللة هو املسمى باملشترك.
واملشترك هو كلمة واحدة تدل على معان عدة على سبيل الحقيقة واملجاز (عبد
الكريم مجاهد :دون السنة  ،)112:وفى عبارة أخرى قال السيوطى إن املشترك هو اللفظ
الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر .ويبدو أن الغربيين فى دراستهم لالشتراك
يفصلون بين مصطلحين هما )Polysemy( :ويعنى ّ
تعدد املعنى لكلمة وهذا أقرب ملعنى املشترك
فى العربية .والثانى ( )Homonymyوهو مجموعة من الكلمات ال عالقة بينهما سوى اتفاقها فى
الصيغة أو الشكل وهو أقرب إلى الجناس التام عند البالغيين.
أ

 .3أنواع املعنى
واملفهوم عن علم الداللة أنه دراسة املعنى ،اعتمادا على أن املعنى جزء من اللغة
فعلم الداللة جزء من علم اللغة (أمين الدين .)15 :2003 ،واملعنى ينقسم إلى قسمين:
األول املعنى املعجمي هو املعنى األصلي ( )Original Meaningوالثاني املعنى التركيبي ( Structural
 )Meaningsهو املعنى السياقي أو املعنى املوقيفي (.)National Meanings
وسمى عبد الخير ( )289 :2003أن املعنى املعجمي هو املعنى الحقيقي أو املحسوس ي
أي يدرك بالحس ي أو الحواس ويكون في املعاجم األساسية وأما املعنى السياقي كما قال عبد
الكريم مجاهد (  )157 :1967هو معنى اللغة الذي يمكن فهمه ً
بناء على بيئة مستخدمي
اللغة بحيث يمكن لكلمة واحدة أن تكون مجموعة متنوعة من املعاني ً
بناء على الغرض من
السماعة.
أ

 .4قةم التربةة اإلسالمةة
ذهب أحمد تفسير ( )2004إلى أن التربية اإلسالمية إجماال هي التربية التي مصدرها
الشرائع الدينية .كانت التربية لها محدد األهداف ،واضح الخطوات ،معلوم املصادر،
متكامل الجوانب ،متنوع األساليب ،قائم على فلسفة بينة املفاهيم .وكانت التربية هي املهمة
األولى لحركة سلوك التالميذ ،ألنها هي وحدها أساس التغيير ،ومحور الصالح واإلصالح
(حسن البنا .)7 : 1992 :
في التربية اإلسالمية لها متنوعة القيم التي تعاون أنشطة التربية .فأصبحت القيمة
أساسا لتطوير الروح من أجل توفير مخرجات التعليم ً
ً
وفقا لتوقعات املجتمع األوسع .أما
النقاط الرئيسية لقيمة التربية اإلسالمية التي يجب استثمارها في القيمة األساسية لتربية
األوالد وتعليمهم تشتمل على ّ
املكونات التعليمية التي تنقسم إلى خمسة أقسام منها األستاذ
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ّ
أي املعلم والتالميذ واملواد والطريقة التعليمية أي وسائل التعليم وا أألغراض والتقويم
(ديدي وحيو الدين .)2017 ،أ
مما ينتج إلى ذلك من مفهوم القيمة والتربية اإلسالمية أن قيم التربية اإلسالمية هي
مجموعة من مبادئ الحياة املترابطة التي تحتوي على تعاليم من أجل اختيار وتنمية
الطبيعة البشرية واملوارد البشرية املوجودة لها تشكيل اإلنسان بأكمله (اإلنسان الكامل)
وفقا للمعايير أو التعاليم اإلسالمية .أ
وفي التربية اإلسالمية لها متنوعة القيم التي تعاون أنشطة التربية .فأصبحت القيمة
أساسا لتطوير الروح من أجل توفير مخرجات التعليم ً
ً
وفقا لتوقعات املجتمع األوسع .أما
النقاط الرئيسية لقيمة التربية اإلسالمية التي يجب استثمارها في القيمة األساسية لتربية
األوالد وتعليمهم تشتمل على ّ
املكونات التعليمية التي تنقسم إلى خمسة أقسام منها األستاذ
ّ
أي املعلم والتالميذ واملواد والطريقة التعليمية أي وسائل التعليم واألغراض والتقويم
(ديدي وحيو الدين .)2017 ،أ
ّ
بالذكر ّأن الباحث يحدد هذه القيمة التربوية من املكونات التعليمية في هذا
أ
جدير
البحث إال األغراض واملواد ،فأما املواد تشتمل على القيم االعتقادية ( )values of faithوالقيم
الخلقية ( )Ethical Valuesوالقيم العملية (( )Amaliah valuesأحمدي  .) 13 : 2008أ
 .5األمة في القرآن الكريم ومعناها املعجمةة والسةاقةة
قال محمد فؤاد عبد الباقي ( )1945\80في كتابه املعجم املفهرس أللفاظ القرآن
الكريمّ ،إن لفظ (األمة) فى القرآن الكريم مذكور على  64مرة فى  33سورة و 61آية بثالث
صيغ  :املفرد واملضاف والجمع ،مع بيان بكل صيغته أن صيغة املفرد تذكر في  49مرة و
صيغة املضاف تذكر في مرتين و صيغة الجمع تذكر ب13مرة .ثم يحللها الباحث في هذا
الباب املعاني أللفظ (األمة) في القرآن الكريم من ناحية املعانى املعجمية واملعاني السياقية
على ضوء املعاجم والتفاسير .فاآليات املشتملة على لفظ (األمة) مذكور في (هود ،)8 :
(يوسف ( ،)45 :النحل ( ،)120 :البقرة ( ،)213 :املائدة ( ،)48 :يونس ( ،)19 :النحل :
( ،)93هود ( ،)118 :األنبياء ( ،)92،92 :املؤمنون ( ،)52،52 :الشورى ( ،)8 :الزحرف :
( ،)22،23األنعام ( ،)38 :يونس ( ،)49 :الرعد ( ،)30،30 :املؤمنون ( ،)22 :البقرة :
( ،)143ال عمران ( ،)110،104،113 :املائدة  .)66 :ولفظ (األمة)( ،النساء ،)41 :
(األعراف ( ،)38،38 :الزحرف ( ،)33 :العنكبوت ( ،)18 :فصلت ( ،)25 :النحل ،)63 :
(األحقاب ( ،)18 :هود ( ،)48 ،48 :البقرة( ،)128،134،141 :األنعام( ،)42،108:األعراف :
:
(النحل
(الحجر،)5:
(يونس،)47:
،)34،38،159،160،164،168،181
( ،)36،84،89،92،92الحج ( ،)34،37،67 :املؤمنون ( ،)43،44 :النمل ( ،)83 :القصص :
( ،)23،75فاطر ( ،)24،42 :غافر ( ،)5:الجاثية .)28،28 :
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كما ذكرنا في الباب السابق أن املعاني املعجمية هي الكلمة معجميا ما يفهم كافيا
بالرجوع إلى املعاجم ومعرفة املعاني املدونة فيه (أحمد مختار عمر .)36:1992،وهكذا إن
لفظ (األمة) كما ّ
دون في مختلف املعاجم العربية له معانيه الخاصة .أ
إن لفظ (األمة) له معانيه املعجمية املختلفة كما قد وجده الباحث فى املعاجم
األمة معناه مجموعة (شعب) معجاميا (املنور :
العربية .منها ما يكون مع أن لفظ ُ
َ
ٌ
ٌ
 .)2007:926و(األمة) أيضا مصدر من أم و ِإمام الذي كان هما أسوة وقدوة للمجتمع
(قريش الشهاب .)1996
وقال إبراهيم أنيس فى كتابه املعجم الوسيط ( )2004\27إن لفظ (األمة) هو
والدة وجماعة من الناس الذينهم من أصل واحد ،وتجمعهم صفات موروثة ومصالح وأماني
واحدة ،أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان .يقال :األمة املصرية والعراقية وغير
ذلك.
الخير وفي تنزيل العزيز.
وقال اآلخر إن لفظ (األمة) هو الرجل الجامع
لخصال ْ ُ
َ
ُ
ْ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
وهناك معنى آخر للفظ (األمة) هو القرن من الناس ،يقال :قد مضت أمم أي قرون .وكذلك
كل جنس من الناس والحيوان أمة (ابن منظور .)133\1 :
ومن املعلوم أن املعاني السياقية كما قال عبد الكريم مجاهد (  )157 :1967هي
معنى اللغة الذي يمكن فهمه ً
بناء على بيئة مستخدمي اللغة بحيث يمكن لكلمة واحدة أن
تكون مجموعة متنوعة من املعاني بناء على الغرض من السماعة.وللفظ (ا أألمة) فى القرآن
الكريم يدل على عدة معان ،وهي  :الوقت ،واإلمام ،والشريعة والطريقة واملنهج ،أوالخلق
عموما ،أوأمة اإلسالم ،أو الكفار ،أوالجماعة من الناس.
 )1األمة بمعنى الوقت أ
َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َّ
بمعنى الوقت ْ في قوله تعالى {ول ِئن أخرنا عنهم العذاب ِإلى أ أم ٍة
وجد لفظ (األمة)
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ً َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
معدود ٍة ليقولن ما يح ِبسه أال يوم يأ ِت ِيهم ليس مصروفا عنهم وحاق ِب ِهم ما كانوا ِب ِه
ُ َ
َي ْس َت ْه ِزئون}(هود  .)8 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بإرجاء العذاب إلى أوقات زمانية
معدودة والساعات واأليام والشهور واألعوام (تفسير الجزائري \2 :
ْ َ ْ ُ .)ُ ّ 158
َ َ َ َّ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ
ال ال ِذي نجا ِمنهما وادكر بعد أم ٍة أنا أن ِبئكم َ ِبتأ ِو ِيل ِه
َ وفي قوله تعالى {وق
َ ُ
فأ ْر ِسلو ِن}(يوسف  .)45 :أي في هذه اآلية تذكر بمدة -وقرأ بعضهم" :بعد أ ِم ٍة" أي
وتذكر ما أوصاه به يوسف وهو يودعه عند باب السجن إذ قال له (اذكرني عند
ربك) بعد حين من الزمن قرابة سبع سنوات (ابن كثير .)392\4 :
 )2األمة بمعنى اإلمام
َّ ْ َ َ َ َ ُ َّ ً َ ً َّ
(األمة) بمعنى اإلمام في قوله تعالى ِ{إن ِإبر ِاهيم كان أمة قا ِنتا ِلل ِه
وجد لفظ
َ ً ََ ْ َ ُ َ ُْ ْ
َ
ح ِنيفا ولم يك ِمن املش ِر ِكين}(النحل  .)120 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بأن
إبراهيم إمام أو قائد جامع لخصال الخير كلها قدوة يقتدى به في ذلك ،أي قانتا
ومطيعا لربه فال يعص ى له امرا وال نهيا ولم يك من املشركين (الجزائري .)328\2 :
TA’LIM AL-‘ARABIYYAH, ISSN: 2549-208X , E-ISSN: 2721-5237

200

Ta’lim al-‘Arabiyyah : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 3 (2), 2019

 )3األمة بمعنى الشريعة والطريقة واملنهج أ
وجد لفظ (األمة) بمعنى الشريعة والطريقة واملنهج في قوله تعالى َ{و َأ ْن َ ْزل َنا إ َل ْيكَ
َِ
ْ َ َ ْ َ ّ ُ َ ّ ً َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ً ََْ َ ْ ُ
احك ْم َب ْي َن ُه ْم ِب َما أ ْأن َز َل
اب ومهي ِمنا علي ِه ف
ال َّ ِكتاب بالحق مص ِدقا ِملا بين يدي ِه ِمن ال ِكت ِ
الل ُه َوَال ِ َت َّتب ْع ِ َأ ْه َو َاء ُه ْم َأع َّما َج َاء َك م َن ْال َح ّق ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا َو َلوْ
َ َ َّ ُ َ ِ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ِ ِ َ ٍ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َّ
الل ِه
ات ِإلى أ
شاء ُالله لجعلكمَ أم ُة ُو ِاحدة ُول ِكن ِليبل َو ْكم ِفي َما آتاكم فاست ِبقوا الخير ِ
َم ْرج ُعك ْم َجم ً
يعا ف ُي َن ِّبئك ْم ِب َما أك ْن ُت ْم ِف ِيه تخ َت ِل ُفون}(املائدة  .)48 :بين لفظ (األمة) فى
ِ
ِ
هذه اآلية بجماعة متفقة على شريعة واحدة ال اختالف بينكم فى عقيدة وال في
عبادة وال قضاء ((فخر الرازي .)14\12َ :
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ال ُم ْت َر ُفوهاَ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
تعالى{و َك َذ ِل َك َما أ ْر َس ْل َنا ِمن قب ِلك في ق ْري ٍة ِمن ن ِذير أإال ق َ
وفي قوله
َُْ َِ
ٍِ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ
ُ
ْ
ِإنا وجدنا آباءنا على أم ٍة وِإنا على آثا ِر ِهم مقتدون}(الزخرف  .)23 :بين لفظ (األمة)
فى هذه اآلية بحجة لهم إال التقليد األعمى آلبائهم ملة ودين أي :ليس لهم مستند.
واألجداد ،بأنهم كانوا على أمة ،واملراد
فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد اآلباء أ
بها الدين هاهنا (ابن كثير  .)224\7 :أ
واآلخر تذكر لفظ (األمة) بمعنى الشريعة والطريقة واملنهج في قوله تعالى
(البقرة ( ،)213 :يونس ( ،)19 :النحل ( ،)93 :هود ( ،)118 :األنبياء ،)92،92 :
(الزحرف  .)22 :أ
(املؤمنون ( ،)52،52 :الشورى  ،)8 :أ
 )4األمة بمعنى الخلق عموما أ
ْ َْ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ض وال
َ وجد لفظ (األمة) بمعنى الخلق عموما في قوله تعالى {وما ِمن داب ٍة ِفي األر
طائر َي ُ َ َ َ
اح ْيه إ َّال ُأ َم ٌم َأ ْم َث ُال ُك ْم َما َف َّر ْط َنا في ْالك َتاب م ْن َش ْي ٍء ُث َّم إ َلى ِ َرّبهمْ
ِ ٍَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
طير ِبجن ِ ِ
ِ ِِ
َ
ون}(األنعام  .)38 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بأن الطائر يطير في الهواء
ُي ْحش ُر أ
وأحوالها(الجاللين .)ُ 334\2 :
خلقها ورزقها
أمم مثل اإلنسان في تدبير
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
وفي قوله تعالى َ{ك ِ َذل َك َأ ْ َس ْل َن َ
ْ
ْ
َ
اك في أ َّم ٍة قد خلت من ق ْبل َها أ َم ٌم لتتل َو عل ْيهمُ
ِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َّالذي َأ ْو َح ْي َنا إ َل ْي َك َو ُه ْم َي ْك ُف ُر َ
الر ْح َمن ُق ْل ُه َو َرّبي َال إ َل َه إ َّال ُه َو َع َل ْيه َت َو َّك ْل ُت َوإ َل ِيهْ
َّ
ب
ون
َِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اب}(الرعد  .)30 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية إشارة عن الناس ،بأن هللا قد
مت ِ
أرسل األنبياء من قبل ،كذلك أرسل هللا محمدا امم كثيرة أيضا ،فهى آخر األمم ،
ومحمد خاتم األنبياء (الصابوني  .)77\2 :أ
واآلخر تذكر لفظ (األمة) بمعنى الخلق عموما في قوله تعالى (يونس ،)49 :
(املؤمنون  .)22 :أ
 )5األمة بمعنى أمة اإلسالم أ
َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ نَ
قوله تعالى {ولت ْكن ِمنكم أمة يدعو
(األمة) بمعنى أمة اإلسالم في
وجد لفظ
َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َْ
َ َ ْ َ ْ َن َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ نَ
ْ
ُ
وف وينهو ع ِن املنك ِر وأول ِئك هم املف ِلحو }(ال عمران :
ِإلى الخي ِر ويأمرون ِباملعر ِ
 .)104بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بعباده املؤمنين بتقواه والتمسك بدينه ونهاهم
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عن الفرقة واالختالف وحضهم على ذكر نعمه ليشكروها بطاعته أمرهم في هذه
للدعوة إلي ُ هللا (الصابوني .)141ْ :
اآلية ( ولتقم منكم طائفة
ُ
ْ
َ
ُ
َ َ ْ َ ْ نَ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
وف وتنه َو ع ِن
اس تأم ُرون ِباملع ُْر
ْ وفي قوله تعالى {ك ْن ُت َم خي َ َر أ َّم ٍة أخ ِرجت ِللن
ِ
ِ
ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
ُْ َ َْ
ان خ ْي ًرا ل ُه ْم ِم ْن ُه ُم املؤ ِم ُنون َوأكث ُر ُه ُم
اب ل أك
ْامل َنك ِر ُوت َؤ ِمنون ِبالل ِه ولو آمن أهل ال ِكت ِ
اسقون}(ال عمران  .)110 :أي أنتم يا أمة محمد خير األمم  ،ألنكم أنفع الناس
الف ِ
للناس  ،روى البخاري عن أبى هريرة (كنتم خير امة اخرجت للناس) قال ( :خير
الناس تأتون بهم في السالسل في أعناقهم حتى يدخلوا في اإلسالم ) (الصابوني :
 .)142أ
واآلخر تذكر لفظ (األمة) بمعنى أمة اإلسالم في قوله تعالى (البقرة ( ،)143 :ال
عمران ( ،)113 :املائدة  .)66 :أ
 )6األمة بمعنى الكفار أ
وجد لفظ (األمة) بمعنى الكفار في قوله تعالى َ{و َق َّي ْ
ض َنا َل ُه ْم ُق َرَن َاء َف َزَّي ُنوا َل ُه ْم أماَ
َ
ْ
ُ َ ََ
َ
َ
َْ
ََْ
َب ْي َن أ ْي ِد ِيه ْم َو َما خلف ُه ْم َو َح َّق َعل ْي ِه ُم الق ْو ُل ِفي أ َم ٍم ق ْد خل ْت ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم ِم َن ال ِج ِ ّن
َو ْاإل ْنس إ َّن ُه ْم َك ُانوا َخاسر َ
ين}(فصلت  .)25 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بوجوب
ِ ِ ِ
ِ ِ
ي
واإل ُنس (الجزائر .)477\3 :
عذاب إليهم في أمم مضت قبلهم من
الجن َ ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َ
الش ْي َطانُ
َ
سلنا ِإلى أم ٍم ِمن قب ِلك فزين لهم
وفي قوله
تعالىَ ْ َ{ت َاللَ ِ ُه ْ لق َ َد أ ٌر َ
َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ ُ ْ
ٌ
أعمالهم فهو وِليهم اليوم ولهم عذاب أ ِليم}(النحل  .)63 :أي كانوا مشركين كافرين
كأمتك (الجزائري  .)307\2 :أ
واآلخر تذكر لفظ (األمة) بمعنى الكفار في قوله تعالى (النساء ( ،)41 :األعراف :
( ،)38،38الزحرف ( ،)33 :العنكبوت ( ،)18 :األحقاب ( ،)18 :هود  .)48 ،48 :أ
 )7األمة بمعنى الجماعة من الناس أ
َ َ ْ ُ ْ ُ
َّ
َ وجد لفظْ (األمة) بمعنى الجماعة من الناس في قوله تعالى {ما تس ِبق ِمن أم ٍة
ج َل َها َو َما َي ْس َتأخ ُر َ
ون}(املؤمنون  .)43 :بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بأن كل أمة
أ َأ
ِ
حكمنا بهالكها ال يمكنها أن تسبق أجلها أي وقتها املحدود لها فتتقدمه كما ال
يمكنها أن تتأخر عنه بحال َ(فخر الرازي ُ .)101\23 :
َ
ْ
ْ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ََ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
وفي قوله تعالى َ{ولق ْد أ ْر َسل َنا ِإلى أ َم ٍ أم ِم ْن ق ْب ِلك فأخذناهم ِبالبأس ِاء والض َّر ِاء
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ
ض َّر ُعون}(األنعام  .)42 :أي أرسل هللا رسال من قبلك إلى أممهم فأمروهم
لعلهم يت
باإليمان والتوحيد والعبادة فكفروا وعصوا فأخذناهم بالشدائد من حروب
ِ
ن
ن
اإليمان بعد الكفر والتوحيد
إلى
و
أ
فيرجع
إلينا
يتضرعو
لعلهم
اض
ر
وأم
ومجاعات
ِ
ي
بعد الشرك والطاعة بعد العصيان وملا لم فعلوا (فخر الراز  .)235\12 :أ
واآلخر تذكر لفظ (األمة) بمعنى الجماعة من الناس في قوله تعالى (البقرة :
:
(األعراف
،)108
:
(األنعام
،)128،134،141
( ،)34،38،159،160،164،168،181يونس ( ،)47 :الحجر ( ،)5 :النحل :
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( ،)36،84،89،92،92الحج ( ،)34،37،67 :املؤمنون ( ،)44 :النمل ،)83 :
(القصص ( ،)23،75 :فاطر ( ،)24،42 :غافر ( ،)5:الجاثية .)28،28 :
أ

 .6القةم التربوية من لفظ (األمة) في القرآن الكريم
املراد بالقيمة التربوية في اإلسالم هي التيقن أو املشاعر في نفوس البشر يوافق على
العادة والطبيعة والتعليم اإلسالمية لوجود اإلنسان الكامل .وفي الحقيقة يحتوى القرآن
الكريم على قيم التربية اإلسالمية.وتتكون هذه القيمة من ثالثة أعمدة رئيسية ،وهي قيمة
اعتقادية وقيمة خلقية وقيمة عملية (حنانة مختار الطبراني :2015 ،ف 3ن. )1
وفى هذا البحث يختصر الباحث على القيم التربوية التي تتأسس على ثالث قيم،
وهي قيم اعتقادية وقيم خلقية وقيم عملية من اآليات املشتملة على لفظ (األمة) في القرآن
الكريم.
 )1القيم االعتقادية أ
القيم االعتقادية هي القيم التى ترتبط بتربية العقيدة كاإليمان باهلل وملئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وقدرته لتنظيم الثقة الفردية (حنانة مختار الطبراني،
 :2015ف 3ن .)1وبعد الكشف عن معاني ألفاظ فى اآليات املشتملة عليها
واملواقف املناسبة بها وجد لفظ (األمة) التي تحتوي هذه القيم اإلعتقادية فى
النقاط اآلتية:
أ .توحيد هللا تعالى والتيقن به والتوكل عليه أ
فمن تنفيذات القيم اإلعتقادية اليومية حب هللا بتوحيد به .هو
َ
ٌ
شريك له في ُملكه وتدبيره،
واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ،ال
اإليمان بأن هللا
ّ
وأنه َ
َّ
ُ
ّ
وحده املستحق للعبادة فال تصرف لغيره .ويعتبر التوحيد عند املسلمين
ّ
اإلسالمية ،بل محور ّ
ّ
الدين كله (محمد محمدی ری شهری.
محور العقيدة
ِ
).150 :2008
َّ
املراد بتوحيدهللا هنا األول التوحيد في الذات يعني االعتقاد بأن الله
تعالى واحد في ذاته ،فال نظير له وال شبيه وال يمكن تصور النظير والشبيه له.
ّ
ّ
اإللهية ذات بسيطة ال كثرة فيها وال تركب .والثاني التوحيد
كما يعني أن الذات
ّ
في الصفات يعني االعتقاد بأن صفاته الذاتية عين ذاته تعالى ،وإن تكون
صفاته اإللهية كثيرة باملعنى واملفهوم فإنها واحدة بالهوية والوجود وانها
موجودة كلها بوجود الذات األحدية .والثالث التوحيد في األفعال يعني ّ
كل فعل
أو حركة أو ظاهرة يحدث في هذا العالم هو تحت سلطة الخالق وبمشيئته
وتقديره تعالى ،وال ش يء بإمكانه أن يؤثر في عالم الوجود بدون إذنه ومشيئته.
والرابع التوحيد في العبادة أي التوحيد الذي يؤكد أن هللا يجب أن يعبد ال غير
ّ
وال نركع لغيره وال نسجد إال له فإنه أهل للعبادة وأن عبادته تمتلك جذورها في
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الروح والنفس اإلنسانية .فالعبادة التي يؤديها اإلنسان هي في الواقع نوع من
التسليم والتبعية االختيارية لعبادة تكوينية تقوم بها كل الخالئق (نبيل فولي
محمد.)33 :2014 .
اعتمادا إلى ما سبق بيانه فال بد لإلنسان أن يؤمن باهلل وال يشرك به
شيئا .وأن يعرفه معرفة تامة .وأيضا أن يلتزم اإلنسان إرجاع أموره إلى هللا
تعالى بعد ما بذل جهده ووسعه للحصول على ما يريده وأن يتيقن هللا أنه
سيعطيه مااحتاج إليه ليس ماأراده ألن هللا أعلم منه.
ولذلك علمنا هللا على سبيل اآليات املشتملة على لفظ (األمة) في
ونتيقنا به ونتوكل عليه .قال هللا تعالى في
القرآن وأمرنا أن ال نشرك به شيئا
َ َ َ ْ َ ْ ُ ّ ُ َّ َ ً َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
َ
ُ
َسورة القصص ( { )75ونزعنا ِمن ك ِل أم ٍة ش ِهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فع ِلموا
ّ ّ
ض َّل َع ْن ُه ْم َما َك ُانوا َي ْف َت ُر َ
أ َّن ْال َح َّق ل َّله َو َ
الحق لله أي ال إله غيره نعبد
ون } ّأن
ِ ِ
شريك له (تفسيرابن كثير ،)227:وكذلك في سورة األعراف
إياه ونستعين إياه ال
َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َن ْ َ ّ َ َ ْ ُ نَ
( { )181و ِممن خلقنا أمة يهدو ِبالح ِق و ِب ِه يع ِدلو } أي وبعض ممن خلقنا
جماعة كبيرة مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة  ،يهدون بالحق ويدلون الناس
على االستقامة ،وبالحق يحكم أون في الحكومات التي تجري بينهم وال يجورون.
ب .طاعة هللا أ
أ
ومن تنفيذات القيم االعتقادية طاعة هللا  .الطاعة هي فعل املأمورات
املنهيات ولو كراهة ،فقضاء ّ
الدين واإلنفاق على ّ
ّ
الزوجة
ولو ندبا ،وترك
واملحارم ونحو ذلك طاعة هلل وليس بعبادة( .عبدهللا بن إبراهيم بن علي
الطريقي. )104 :1995 .
وطاعة هللا هي الغاية التي خلق ألجلها اإلنس والجن إذ يقول هللا
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َ
س ِإال ِل َي ُب ُد ْو َن
اإلن
سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت ال ِحن و ِ
(الذاريات )56:والطاعة هي شكل من أشكال العبادة وتعني اإلنقياد والخضوع
التام والعبادة الكاملة هلل وتكون هذه الطاعة نابعة من حب اإلنسان هلل
وخشيته والرغبة في جنته والنحاة من عذابه (عبدهللا بن إبراهيم بن علي
الطريقي.)104 :1995 .
فمن الالزم على كل إنسان أن يطيع هللا في عبادته حيث يعمل ما أمره
هللا والقيام بالطاعات التي حث عليها النبي صلى هللا عليه أوسلم منها اإلكثار
من ذكر هللا والتسبيح وغيرها من األعمال الصالحة وأن يحتنب عما نهاه هللا
واالبتعاد عن املعاص ي بكافة أشكالها سواء كانت من صغائر الذنوب أم من
كبائرها .وكانت طاعة هللا دليل اليقين وعالمة ّ
التصديق ّ
بالدين عالمة على
صالح العبد واستقامته (نبيل فولي محمد)33 :2014 .
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مما ينتج من البيان السابق أن القيم اإلعتقادية مهمة في حياة اإلنسان
ألن التربية االعتقادية من جوانب التربية التي البد للوالدين أن يهتما بها نحو
ولدهما  .وكانت هذه التربية مهمة وأساسا لتدين اإلنسان .وبها كان الولد مؤمنا
باهلل ومطيعا به ومجتنبا من نواهيه.
أ
 )2القيم الخلقية أ
ويستنتج الباحث من هذا التعريف أن القيم الخلقية من أهم القيم التى ال
بد من تطبيقها في نفوس الناس حيث أنها أساس لبناء شخصية اإلنسان ليكون
ُ
َ
سورة ال عمران (َ { )110ك ْن ُت ْم َ خ ْي َر
لآلخرين كما ْقال هللا تعالى في
ُكل ُماعمله خيرا
ْ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
وف و َتن َهون ع ِن املنك ِر وتؤ ِمنون ِبالل ِه ولو آمن أ أه ُل
اس تأم ُرون ِب ْاملع ُر
أ َّم ٍة أخ ِر َج ْت ِل َّلن
ِ
ِ
َ
ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ ُْ ُ َ َ َْ ُ ُ ْ َ
اس ُقون }معنى (األمة)هنا إذا كان
اب لكان خي ًرا ل ُهم ِمن ُهم املؤ ِمنون وأكث ُرهم الف ِ
ال ِكت ِ
فى املدرسة البد للتالميذ أو الطالب أن يكونوا نافعا للناس في أي أمر ما وبخاصة في
معاملة األصدقاء يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ،وسنشير فيما يلي إلى بعض
َّ
القيم الخلقية على ضوء كالم أمير القيم واألخالق سالم الله.
أ

تتمثل هذه القيم الخلقية فى النقاط اآلتية :أ
أأ .انتهاز واستغالل األوقات والفرصة أ
اإلنسان الناجح هو من يحسن استغالل الوقت ويعرف كيف يدير
ّ
ّ
والتقدم
وقته وينظمه ويغتنم أوقات فراغه في أعمال تعود عليه باالنجاح
ّ
فترتفع ّ
والتقدم حليفه في خطوات
الروح املعنوية لديه ويكون النجاح
حياته ّ
وتتضح صورة الحياة أمام الفرد ّ
فيها من واجبات وأعمال
ما
بكل
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ
اب ِإلى
سورة هود ْ ( { )8ول ِئن أخرنا عنهم العذ
وترفيه.كما قال هللا تعالى في
ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ً
وفا َع ْن ُه ْم َو َح َ
اق بهمْ
أم ٍة معدود ٍة ليقولن ما يح ِبسه أال يوم يأ ِت ِيهم ليس مصر
ِِ
ُ َ
َ ُ
َما كانوا ِب ِه َي ْس َت ْه ِأزئون } بين لفظ (األمة) فى هذه اآلية بإرجاء العذاب إلى
أوقات زمانية معدودة الساعات واأليام والشهور واألعوام ،ولذا أن
استغالل األوقات والفرصة الزم على كل طالب ومدرس (أنوار الباز :
 .)50\3أ
أب .اإلخالص أ
لقد خلق هللا الخلق الجن واإلنس لعبادته وحده ال شريك له ،وأمر
جميع املكلفين باإلخالص ،واإلخالص أحد من قيم مهمة للفرد باستواء
أعماله في الظاهر والباطن ،والصدق في اإلخالص أن يكون باطنه ْ
أع َم َر من
سورة
ظاهرهز (مدارج السالكين ،ابن القيم  .)91\2 :قال هللا تعال في
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ّ َّ َ ُ َّ ً ُ ْ َ ً َ َ َ َ َ
البقرة ({ )128ربنا واجعلنا مس ِلمي ِن لك و ِمن ذ ِري ِتنا أمة مس ِلمة لك وأ ِرنا
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َم َناس َك َنا َو ُت ْب َع َل ْي َنا إ َّن َك َأ ْن َت َّ
الرح ُ
الت َّو ُ
اب َِّ
يم } أي واجعل من ذريتنا جماعة
ِ
ِ
مخلصة لك ،ليستمر اإلسالم لك بقوة األمة وتعاون الجماعة ،وقد أجاب
هللا دعاءهما وجعل في ذريتهما األمة اإلسالمية وبعث فيها خاتم النبيين
(املراغي  .)207 :أ
واإلخالص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة اإلسالم ،والشك أن
أعمال القلوب هي األصل :ملحبة هللا ورسوله ،والتوكل عليه ،واإلخالص له،
َ
والخوف منه ،والرجاء له ،وأعمال الجوارح ت َب ٌع؛ فإن النية بمنزلة الروح،
والعمل بمنزلة الجسد لألعضاء الذي إذا فارق الروح مات ،فمعرفة أحكام
القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح .ولذلك فينبغي على كل فرد من
الطالب أو املدرس اإلخالص في حياته قصدا في عمله ،وقوله ،وسائر
تصرفاته ،وتوجيهاته وتعليمه وجه هللا تعالى وحده ال شريك له وال رب
سواه .أ
 )3القيم العملية أ
فاإلنسان هو الفرد الذي ال يعيش وحده في هذه الحياة ،فهو بطبيعته
اجتماعي يعيش ضمن مجتمع يحتك فيه باآلخرين ،والقيم العملية باإلضافة إلى
ً
كونها كماال على املستوى الشخص ي ،ال بد منها أيضا لكمال املجتمع وتحسين
العالقة بين األفراد ،ومن هنا فال بد للمدرسين من تحديد هذه القيم على ضوء
العقل والشرع ثم االلتزام بها وتطبيقها على املستوى العملي خاصة في عملية
التعليم .
فمن تنفيذات القيم العملية العدل .وهو ملكة تؤدب صاحبها وتحمله على
الفضائل ،واالستقامة ،والتوسط من غير إفراط وال تفريط وال اجحاف وال تفضيل،
والعدل هو االستقامة على طريق الحق باالج ِتناب عما هو محظور دينا (الجرجاني :
 .)147أ
وللمدرسين ال بد أن يكونوا عادلين إلى تالميذهم إما في النتيجة أو املعاملة بينهم
َ َ
طالبهم ،ودليل (األمة) بمعنى العدل كما في سورة البقرة ({َ )143وكذ ِل َك
وبين
ُ
َ
ً
ُ
ُ
ً
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
يدا َوماَ
َ
ْ
َّ
َ
َج َع ْلناكم أمة وسطا ِل أتكونوا شهداء على الناس ويكون َّ
َِ
ِ
َ
َج َع ْل َنا ْال ِق ْب َل َة َّال ِتي ُك ْن َت َع َل ْي َها إ َّال ِل َن ْع َل َم َم ْن َي َّتب ُع َّ
الر ُسو َل ِم َّم ْن َي ْنق ِل ُب َعلى َع ِق َب ْي ِ أه
َ ْ َ َ ْ َ َ ً َّ َ َ َّ ِ
َّ ُ َ َ ِ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َّ
اللهَ
َ
َ
َ
ين هدى الله وما كان الله ِلي ِضيع ِإيمانكم ِإن
وِإن كانت لك ِب َيرة ِإال على ال ِذ أ
ََُ ٌ
َّ
وف َر ِح ٌ
يم } أي عدال وهو وسط كل ش يء خياره  ،واملراد منه أن أمة
اس لرء
ِبالن ِ
محمد صلى هللا عليه وسلم خير األمم وأعدلها (فخر الرازي  .)107\3/3 :أ
الناائج
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ّ وبعد ما
) أن1 :حلل الكاتب عن لفظ (األمة) فى القرآن الكريم وصل إلى نتائج منها
 ومعناه العام ال يخلو من معنى.املعاني املعجمية للفظ (األمة) فبمعنى أسوة وقدوة
، واإلمام،) أن املعاني السياقية للفظ (األمة) فبمعنى الوقت2 .الثجماعة من الناس
. أوالجماعة من الناس، أو الكفار، أوأمة اإلسالم، أوالخلق عموما،والشريعة والطريقة واملنهج
 قيم اعتقادية تتمثل في توحيد هللا تعالى والتيقن: منها.) أن لفظ (األمة) له القيم التربوية3
 وقيم خلقية تتمثل في أهمية انتهاز واستغالل. و طاعة هللا بحسن الطاعة،به والتوكل عليه
 وقيم عملية مثل التسامح والعدل واألمانة والجرأة.وكذلك اإلخالص،األوقات والفرصة
. وهي تتمثل في أداء حقوق االنسان بالعدل.والتعاون واإليثار والقوة
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