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 السقجمة
الحسج هلل تعالى نحسجه وندتغفخه ونعػذ بو مغ شخور أنفدشا ومغ سيئات أعسالشا، ونذيج 
أف ال إلو إاّل هللا وحجه ال شخيظ وأف دمحمًا عبجه ورسػلو عميو أفزل الرالة وأتع التدميع وعمى آلو 

 الصيبيغ الصاىخيغ وأصحابو األخيار السياميغ. 
سالـ مشي  اامل ومبجأ شامل أحا  بجسيع جػان  الحياة فشطسيا أحدغ تشطيع ودعا فاإل

البذخية إلى خيخ شخيعة وافزل ديغ فشذأت خيخ أمٍة اخخجت لمشاس وأعطع حزارة أضاءت 
العالع السطمع وىي الحزارة العخبية االسالمية التي قامت عمى تعاليع اإلسالـ مغ القخآف الكخيع 

نججه انفتح عمى ال الحزارات  لإلسالـالسصيخة، وألف العالسية ىي الدسة الكبخػ  والدّشة الشبػية
والثقافات فأنتقى ما في الحزارات القجيسة، وأضاؼ ليا وعجؿ فييا حتى تكػنت حزارتو 

العالسية، فاإلسالـ ىػ أوؿ مغ دعا إلى فكخة السػاشغ العالسي ألف عقيجة اإلسالـ الخاصة 
ف رسػلو رسػؿ عالسي، فالعالسية لع تكغ عارضًا عمى اإلسالـ أو أمخًا ورسالتو عالسية اسا أ

اقتزتو الزخورة أو دعت إليو الحاجة إنسا ىي مبجأ مثبت في اإلسالـ عمى وفق ما جاء في 
 القخآف الكخيع والدشة الشبػية ومشح المحطات األولى

ىيغ بسعتقجه وأسيخًا مغ ىشا احددشا بزخورة البحث في عالسية االسالـ، وألف ال أمخٍغ ر 
لعقيجتو اانت لشا قشاعة أف معالجة االختالؼ تكسغ في الخجػع الى اتاب هللا تعالى  وسشة 

 رسػلو)صمى هللا عميو وسمع(.
فاختخنا بحثشا بعشػاف )مفيـػ الخصاب القخآني وعالقتو بالتججيج( عشػانًا لبحثشا، مدتشبصيغ 

 أبخز ما يسكغ مغ السعالجات لقزايا العرخ. 
 وأما خصتشا في البحث فقج اانت عمى الشحػ اآلتي: 

 السصم  االوؿ: عالسية الجعػة اإلسالمية في القخآف الكخيع.
 عالسية الجعػة االسالمية في الدشة الشبػية. السصم  الثاني:

 وفي الخاتسة اانت الخالصة واىع ما تػصمشا الييا مغ نتائ  وتػصيات.
ديط , الستػاضع، نداؿ هللا أف يشفع بو السدمسيغ واف يتقبمػو واخيخا إف ىحا الجيج اليديخ ,الب
 نو ولي ذلظ والقادر عميو.إ هللا مشا ويجعمو في ميداف حدشاتشا

 وصمى هللا عمى سيجنا دمحم وعمى الو وصحبو وسمع
 السطمب األول
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 عالسية الدعهة اإلسالمية في القرآن الكريم

لة عمى عالسية الرسالة اإلسالمية وىشاك آيات كثيرة لقد تعددت األساليب واأللفاظ القرآنية الدا

ُقْل َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنِّي َرُسػُؿ ّللّاِ ِإَلْيُكْع َجِسيًعا الَِّحؼ َلُو  } :تثبت ىذه العالسية مشيا قهلو تعالى

َساَواِت َواأَلْرِض ال ِإَلػَو ِإالَّ ُىَػ ُيْحِيػي َوُيِسيُت َفآِمُشػْا ِبا ّلّلِ َوَرُسػِلِو الشَِّبيِّ اأُلمِّيِّ الَِّحؼ ُيْؤِمُغ ُمْمُظ الدَّ

 (.1){ِباّلّلِ َوَاِمَساِتِو َواتَِّبُعػُه َلَعمَُّكْع َتْيَتُجوف 
( أف يػاجو بخسالتو الشاس جسيعًا فيي الخسالة االخيخة وىشا يأمخ هللا تعالى رسػلو ) 

ة في اصػليا جاءت لمبذخ أجسعيغ والذاممة والتي ال تختز بقػـ أو أرض أو جيل معيغ، اامم
(، وفي 2عمى عكذ الخساالت الدابقة السحمية السحجودة بدمغ معيغ والستزسشة تعجياًل وتحػيخًا)

( لع يكغ في ذىشو اف يسج بخسالتو إلى غيخ اآلية رد عمى الداعسيغ مغ أىل الكتاب أف دمحم )
إلى العخب ثع يتجاوزىع إلى أىل أىميا وىع قخير وأنسا بجأ يفكخ في تػسيع دعػتو مغ قخير 

 (.3الكتاب وبعجىا إلى شبو الجديخة العخبية وما ورائيا)
وقج أثبػت هللا عػد وجػل عسػميػة الخسػالة اإلسػالمية بعسػميػة تدػخيخ الكػػف لمخمػق، فجػاء 

( وليػحا 4( تعػع الدمػاف والسكػاف)الحجيث مػجيًا إلى ال الشاس ألف الخسالة التي بعػث بيػا دمحم )
]اعصيػت خسدػًا لػع يعصيػغ أحػج قبمػي نرػخت بالخعػ  مدػيخة شػيخ وجعمػت لػي  :(خسػؿ )قاؿ ال

                                        
 (.658سػرة األعخاؼ، آية ) (1)

 .6219، ص9قص ؛ سيج : في ضالؿ القخآف، مخجع سابق، ج: (2)
 .6219، ص9السرجر نفدو ، ج: (3)
، 1الذعخاوؼ؛ دمحم متػلي : تفديخ الذعخاوؼ،  :بال، مصبعة اخبار اليػـ، بجوف تاريخ، السجمػج: (4)

 .2281-2285ص
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األرض مدججا وشيػرا فأيسا رجػل مػغ أمتػي ادراتػو الرػالة فُميرػلِّ وأحمػت لػي السغػانع ولػع َتِحػلَّ 
 (.1ألحج قبمي وأعصيُت الذفاعة وااف الشبي يبعث إلى قػمو خاصًة وبعثت إلى الشاس عامة[ )

مخ مغ هللا تعػالى لمشػاس اافػة باإليسػاف بػو عػد وجػل ربػًا واليػًا وبخسػػلو الشبػي وفي اآلية أ
( رسػػػاًل اقميسيػػًا وال قبميػػُا وال ألمػػة دوف أمػػة أو جػػشذ .ولػػع يكػػغ رسػػػؿ هللا )(2األمػػي نبيػػًا ورسػػػاًل)

( )اف هللا فزػل دمحمًا ) :( قػاؿدوف جشذ وىحا ما يسيده عػغ سػائخ االنبيػاء فعػغ ابػغ )بػاس )
اف هللا  :(يػا ابػغ )بػاس  ػبع فزػمو عمػى االنبيػاء  قػاؿ ) :ى أىل الدساء وعمػى االنبيػاء قػالػاعم

ُسهٍل ِإالَّ ِبِمَداِن َقْهِمِو ِلُيَبيَِّن َلُيْم َفُيِزلُّ  ّهُ َملن َيَذلاَ َوَيْيلِدن َملن  } تعالى قاؿ َوَما َأْرَسْمَشا ِمن رَّ
ِذليًرا َوَنلِذاًرا َوَلِكلنَّ  :(وقاؿ لمشبػي ) (3){َيَذاَ َوُىَه اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  ََ ِِ }َوَما َأْرَسْمَشاَك ِإالَّ َكافًَّة لِّمشَّلا

ِِ اَل َيْعَمُسلهنَ  ، ومعشػى ارسػمشاؾ أؼ جعمشػاؾ (5)والجػغ( فارسػمو هللا تعػالى إلػى االنػذ (4){َأْكَثَر الشَّلا
ذػخ عشػجما تكػاثخوا وتفخقػػا رسػال لمشاس اجسعيغ بال خرػصية او تحجيػج لدمػاف او مكػاف، الف الب

في انحاء االرض اصبحػا جساعات مشعدلة ولكل مشيع بيئتو فسشيع مغ يصفف فػي الكيػل والسيػداف 
ومشيع مغ يعبج االصشاـ وغيخىا فكاف يأتييع الخسػؿ مخرػصًا ليعال  حالتيع وال عالقة لػو بغيػخ 

                                        
البخػػارؼ؛ ابػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ اسػػساعيل: صػػحيح البخػػارؼ، تختيػػ  : دمحم فػػؤاد عبػػج البػػاقي، ،  (1)

 ( .225، رقع الحجيث )21كتاب التيسع، ص
، مصبعػػة راسػػع لمجعايػػة 2الجدائػػخؼ؛ ابػػػ بكػػخ جػػابخ : ايدػػخ التفاسػػيخ لكػػالـ العمػػي الكبيػػخ،  : (2)

 .252، ص2ـ، السجمج:6992-ىػ6262واالعالف، ججة ، 
 ( .2سػرة ابخاهيع، مغ اآلية ) (3)
 ( .28سػرة سبأ ، آية )( 4)

ىػ(: تفديخ القخآف العطيع، تشقيح : الذيخ خالج دمحم 112-122ابغ اثيخ؛ أبػ الفجاء اسساعيل ) (5)
،  :ججيػػػجة مرػػػححة، مصبعػػػة السكتبػػػة العرػػػخية، صػػػيجا ـ، 2222-ىػػػػ6222بيػػػخوت، -محػػػـخ

 .522السجمج الثالث، ص
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ت الشػػػاس فػػػي اػػػل زمػػػػاف ( فيػػػػػ الخسػػػػؿ السبعػػػػث لجسيػػػع شػػػػتاىػػػحه الجساعػػػة امػػػا سػػػيجنا دمحم )
 .(1)ومكاف

العالسين( وكسا اثبتت االيات عالسية االسالم بمفع )الشاِ( ىشالك ايات تثبت العالسية بمفع )

 .(2){َوَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالَّ َرْحَسًة لِّْمَعاَلِسيغَ  } :كسا جاَ في قهلو تعالى
ألنو جاءىع بسا يحقق ليػع ( لمعالسيغ رحسة ليع أف الغاية الدامية مغ بعث الشبي دمحم )

، وقػػػاؿ اإلمػػػاـ (3)الدػػػعادة والخيػػػخ فػػػي الػػػجنيا واآلخػػػخة ومػػػغ خالفػػػو أضػػػاع نرػػػيبو مػػػغ ىػػػحه الخحسػػػة
( رحسػػػػة لجسيػػػػع العػػػػالسيغ مػػػػؤمشيع الصبػػػػخؼ فػػػػي تفدػػػػيخ ىػػػػحه اآليػػػػة أف هللا تعػػػػالى أرسػػػػل نبيػػػػو )

شػػػو عاجػػػل الػػػبالء واػػػافخىع، فػػػالسؤمغ اتبػػػت لػػػو الخحسػػػة فػػػي الػػػجنيا واآلخػػػخة ومػػػغ لػػػع يػػػؤمغ دفػػػع ع
( ، فسػشي  الخسػػؿ )(4)والعحاب الحؼ ااف يشدؿ باألمع الدابقة السكحبة االخدف والصػفػاف وغيػخه

يدعج البذخية اميا ويقػدىا إلى الكساؿ النو شامل الصػؿ الحياة وقابل لشسػىا في ضاللو ومتػازف 
السشحخفػػة، فيػػػ رسػػالة رحسػػة فػػال يقيػػج شاقػػات الفػػخد ورسباتػػو الدػػميسة وال يدػػسح لػػو بػػ شالؽ ندواتػػو 

 .(5)لقػمو ولمبذخية اميا مغ بعجه

                                        
 .62229-62228،ص22مخجع سابق، السجمج: تفديخ الذعخاوؼ، وؼ؛ دمحم متػلي:الذعخا (1)
 ( .621سػرة األنبياء ، آية ) (2)
 ىػػػػػػػػػ(: أضػػػػػػػػػاء البيػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي 6292الذػػػػػػػػشقيصي؛ دمحم األمػػػػػػػػيغ بػػػػػػػػغ دمحم السختػػػػػػػػار الجشكػػػػػػػػي )ت (3)

، 2ـ، ج:6995-ىػػػػػػػ6265لبشػػػػػػاف، -إيزػػػػػػاح القػػػػػػخآف بػػػػػػالقخآف،   :بػػػػػػال، دار الفكػػػػػػخ، بيػػػػػػخوت
 .256-252ص

ىػػػ( : جػػامع البيػػاف عػػغ تأويػػل آؼ القػػخآف، 262الصبػػخؼ؛ اإلمػػاـ أبػػػ جعفػػخ دمحم بػػغ جخيػػخ )ت (4)
-ىػػػ6226لبشػػاف، -، دار إحيػػاء التػػخاث العخبػػي، بيػػخوت6ضػػبط وتعميػػق : محسػػػد شػػاكخ،  :

، دار 6. يشطػػػػخ الدحيمػػػػي؛ أ.د.وهبػػػػة : التفدػػػػيخ الػسػػػػيط،  :621-625، ص61ـ، ج:2226
 .6126-6122، ص2ـ، ج:2226-ىػ6222دمذق، -دار الفكخبيخوت، -الفكخ السعاصخ

 .2226، ص2قص ؛ سيج: في ضالؿ القخآف، مخجع سابق، مجمج :  (5)
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، في ىذه اآلية اثشي (1){َتَباَرَؾ الَِّحؼ َندََّؿ اْلُفْخَقاَف َعَمى َعْبِجِه ِلَيُكػَف ِلْمَعاَلِسيَغ َنِحيًخا } :وقال تعالى

ومن ىذه هللا تعالى عمى نفدو َأنو تزااد خيره وكثرت بركاتو ونعسو عمى السخمهقات كميا 

البركات وأعظسيا إنزالو عز وجُّ القرآن الكريم والذن ىه الفرقان ألنو فرق بين الحق والباطُّ 

( ليكهن واليدن والزالل والعدل والظمم والحزارة والفداد وأنزلو عمى عبده ورسهلو دمحم )

، (2)اِنذارًا لألنس والجن عمى الدهاَ مسا اؤكد عالسية شريعة القرآن لذسهليا جسيع األجش

والسالحع في اآليات الداَقة أنيا ضسن سهر قرآنية ساَقة الشزول لغيرىا من سهر القرآن 

 .(3)الكريم وىذا تأكيد ألصالة مبدأ العالسية في الدعهة اإلسالمية مشذ بدااتيا في مكة

ع واإلسالم ىه الدان الخاتم والجامع لذا فيه الدان السييسن عمى ما قبمو من الرساالت والذرائ

ًقا لَِّسا َبْيَغ : شييد عمى صدقيا كسا اتزح من قهلو عز وجُّ }َوَأنَدْلَشا ِإَلْيَظ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَرجِّ

 اءَؾ ِمَغ اْلَحقِّ َيَجْيِو ِمَغ اْلِكَتاِب َوُمَيْيِسًشا َعَمْيِو َفاْحُكع َبْيَشُيع ِبَسا َأنَدَؿ ّللّاُ َواَل َتتَِّبْع أَْىَػاءُىْع َعسَّا جَ 

ي َمآ آَتاُكع َفاْسَتِبُقػا ِلُكلٍّ َجَعْمَشا ِمشُكْع ِشْخَعًة َوِمْشَياًجا َوَلْػ َشاء ّللّاُ َلَجَعَمُكْع ُأمًَّة َواِحَجًة َوَلػِكغ لَِّيْبُمَػُاْع فِ 

يسشًا أن شاىدًا ورقيبًا ، ومي(4)الَخْيَخاِت ِإَلى هللا َمْخِجُعُكْع َجِسيًعا َفُيَشبُِّئُكع ِبَسا ُاشُتْع ِ يِو َتْخَتِمُفػَف{

                                        
 ( .6سػرة الفخقاف، آية ) (1)
، 2الجدائػػػخؼ؛ أبػػػػ بكػػػخ جػػػابخ : ايدػػػخ التفاسػػػيخ لكػػػالـ العمػػػي الكبيػػػخ، مخجػػػع سػػػابق، السجمػػػج: (2)

 .6118، ص2الػسيط، مخجع سابق، ج:. يشطخ الدحيمي؛ أ.د.وهبة : التفديخ 591ص
، مصبعػة 2أبػ شبانة؛ ياسخ : الشطاـ الجولي الججيج بيغ الػاقػع الحػالي والترػػر اإلسػالمي،  :(3)

 . 252ـ،، ص2222-ىػ6222دار الدالـ، مرخ، 
 ( .28سػرة السائجة، آية ) (4)



 

 

 

 

 

 

 
 

288 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

(االول)اجملهد   2222كانىٌ االول  61-61  

 

ومردقًا لسا قبمو كالزبهر والتهراة واالنجيُّ وغيرىا من الكتب فأن َقيت ىذه الكتب كسا انزليا 

هللا تعالى فالقرآن مردق لسا بيا وان حرف في مشيجيا فالقرآن مييسن ألنو يرحح السشيج 

 .(1)ويشقيو من اىهاَ البذر
الجعػة االسالمية وانسا شبقيا وأعمشيا اعالنًا  ولع يكتف القخآف الكخيع بتػضيح عالسية

صخيحًا اسا ورد في العجيج مغ اآليات القخآنية الكخيسة التي خاشبت اىل الكتاب مػجية الجعػة 
} َيا َبِشي  :(2)ليع لمجخػؿ في االسالـ مبشية ليع تحخيف اتبيع وزيف عقائجىع، اقػلو عد وجل

َوآِمُشػْا ِبَسا لَِّتي َأْنَعْسُت َعَمْيُكْع َوَأْوُفػْا ِبَعْيِجؼ ُأوِؼ ِبَعْيِجُاْع َوِإيَّاَؼ َفاْرَىُبػِف * ِإْسَخاِئيَل اْذُكُخوْا ِنْعَسِتَي ا
َؿ َااِفٍخ ِبِو َواَل َتْذَتُخوْا ِبآَياِتي َثَسشًا َقِمياًل َوِإيَّ  قًا لَِّسا َمَعُكْع َواَل َتُكػُنػْا َأوَّ ، (3) اَؼ َفاتَُّقػفِ َأنَدْلُت ُمَرجِّ

( ُيحاِّخ هللا تعالى بشي اسخائيل بسا انعسو عمى ابائيع باف يذكخوه بصاعتو واف يؤمشػا بسحسج )
، فيحه الجعػة لبشي اسخائيل خيخ (4)وبسا اندؿ مغ القخآف السػافق لسا جاء بالتػراة مغ التػحيج والشبػة

في الجنيا واآلخخة،  واحلظ  دليل عمى عالسية الجيغ االسالمػي ووجػب اعتشاقو لسا  يو مغ الشجاة
َغ  :قػلو تعالى َساء ِ يِو ُضُمَساٌت َوَرْعٌج َوَبْخٌؽ َيْجَعُمػَف َأْصاِبَعُيْع ِفي آَذاِنِيع مِّ َغ الدَّ }َأْو َاَريٍِّ  مِّ

َػاِعِق َحَحَر اْلَسْػِت وّللّاُ ُمِحيٌط ِباْلكاِفِخيغَ  مََّسا َأَضاء َلُيع مََّذْػْا َيَكاُد اْلَبْخُؽ َيْخَصُف َأْبَراَرُىْع اُ  *الرَّ
، (5) َشْيٍء َقِجيٌخ{ِ يِو َوِإَذا َأْضَمَع َعَمْيِيْع َقاُمػْا َوَلْػ َشاء ّللّاُ َلَحَىَ  ِبَدْسِعِيْع َوَأْبَراِرِىْع ِإفَّ ّللاَّ َعَمى ُالِّ 

                                        
 .2682-2619، ص5الذعخاوؼ؛ دمحم متػلي : تفديخ الذعخاوؼ، مخجع سابق، السجمج: (1)
ابػ شبانة؛ ياسخ : الشطاـ الجولي الججيج بيغ الػاقع الحالي والترػر االسالمي، مخجػع سػابق،  (2)

 .259ص
 ( .26، 22سػرة البقخة، اآليات ) (3)
السحمي؛ االماـ جالؿ الجيغ دمحم بغ احسج والديػشي؛ االماـ جالؿ الجيغ عبػج الػخحسغ بػغ ابػي  (4)

ـ، 6919-ىػػػػػ6299لبشػػػػاف، -مكتبػػػػة العمػػػـػ الجيشيػػػػة، بيػػػخوت بكػػػخ : تفدػػػػيخ الجاللػػػيغ،  :بػػػػال،
 .62-9ص

 ( .22، 69سػرة آؿ عسخاف، اآليات ) (5)



 

 

 

 

 

 

 
 

289 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

(االول)اجملهد   2222كانىٌ االول  61-61  

 

واضح مغ تجسع ىحه اآلية بيغ االعالف والتصبيق لسبجأ العالسية في الجعػة اإلسالمية فاإلعالف 
}َف ْف َحآجُّػَؾ  :والتصبيق مغ خالؿ تػجيو الجعػة لإليساف باإلسالـ في قػلو تعالى :قػلو تعالى

يِّيَغ َأَأْسَمْسُتْع َف ِ  ِ َوَمِغ اتََّبَعِغ َوُقل لِّمَِّحيَغ ُأْوُتػْا اْلِكَتاَب َواأُلمِّ  ْف َأْسَمُسػْا َفَقِج اْىَتَجواْ َفُقْل َأْسَمْسُت َوْجِيَي ّللّ
وَِّإف َتَػلَّْػْا َفِ نََّسا َعَمْيَظ اْلَباَلُغ َوّللّاُ َبِريٌخ ِباْلِعَباِد{
، وفي اآلية رد مغ هللا عد وجل عمى مغ (2)(1)

يدعع أنو قج أدػ حق هللا عميو باعتشاقو ألؼ ديغ مغ األدياف القجيسة أو أؼ فمدفة، فالجيغ عشج 
كتاب واألمييغ وىع السذخاػف الحيغ ال اتاب ليع فاّلل ، وقج شسمت ىحه اآلية أىل ال(3)هللا اإلسالـ

 عد وجل أتاىع مغ البيشات ما يػج  عمييع اإلسالـ.
 السطمب الثاني

 عالسية الدعهة االسالمية في الدشة الشبهية
االسػػػالـ ديػػػغ عػػػالسي وشػػػسػلي وال يدػػػع أؼ مػػػغ البذػػػخ أف يتبػػػع غيػػػخه    لقػلػػػو عػػػد 

ـِ ِديًشا َفَمغ ُيْقَبَل ِمْشُو َوُىَػ ِفي اآلِخػَخِة ِمػَغ اْلَخاِسػِخيَغ{} َوَمغ َيْبَتِغ َغْيَخ اإلِ  وجل: ، فعمػى الػخغع (4)ْساَل
مغ وضػح األدلة التي اكجت عمى اف نطخة اإلسالـ مشػح البجايػة واسػعة االفػق فػي نذػخ الػجعػة إال 

حػػجثت فػػي  أف عػػجدًا مػػغ السدتذػػخقيغ حػػاولػا أف يشدػػبػا ضيػػػر فكػػخة العالسيػػة إلػػى التصػػػرات التػػي
، إال أف الػجعػة فػي مخحمتيػا العمشيػة األولػى وإف (5)شبو الجديخة العخبيػة بدػب  تغييػخ مػػازيغ القػػػ 

} َوَأنػِحْر  :، قػاؿ تعػالى(6)كانت في قخير لكشيا لع تكػغ محػجودة وإنسػا اانػت بجايػة لتحقيػق العالسيػة

                                        
 . 22سػرة آؿ عسخاف  : مغ اآلية   (1)
ياسخ؛ ابػ شبانة : الشطاـ الجولي الججيج بيغ الػاقع الحالي والترػر اإلسالمي، مخجػع سػابق،  (2)

 . 216ص
، دار الدػػػػالـ لمصباعػػػػة والشذػػػػخ والتػزيػػػػع، 2شة وفقييػػػػا،  :حػػػػػػ؛ سػػػػعيج : األسػػػػاس فػػػػي الدػػػػ (3)

 . 126، ص2ـ؛ السجمج:6991-ىػ6261
 ( .85سػرة آؿ عسخاف، آية ) (4)
الخيػػاض، -، مكتبػػة العبيكػػاف6( فػػي الفكػػخ االستذػػخاقي،  :شػػاي ؛ د. الخزػػخ : نبػػػة دمحم ) (5)

 .522-568ـ، ص2222-ىػ6222
 . 222-222، ص6يخة الشبػية، مخجع سابق، ج:الرالبي؛ د. عمي دمحم دمحم : الد (6)
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ػ نػفل وبشػ عبج شسذ أوالد عبج مشاؼ، ، وىع بشػ ىاشع وبشػ السصم  وبش(1) َعِذيَخَتَظ اأْلَْقَخِبيَغ {
]اف الخائج ال يكحب أىمػو وهللا لػػ اػحبت الشػاس جسيعػا مػا  :فجسعيع عميو الرالة والدالـ وقاؿ ليع

كػػػحبتكع، ولػػػػ غػػػخرت الشػػػاس جسيعػػػًا مػػػا غػػػخرتكع، وهللا الػػػحؼ ال الػػػو اال ىػػػػ إنػػػي لخسػػػػؿ هللا إلػػػيكع 
ػف ولتبعثغ اسا تدتيقطػف ولتحاسبغ بسػا تعسمػػف، خاصة وإلى الشاس اافة، وهللا لتسػتغ اسا تشام

 .(2) ولتجدوف باإلحداف إحدانًا وبالدػء سػءًا وإنيا لجشة أبجا او لشار أبجا[
( لكػػػل مػػػغ يمتقػػػي بػػػو مػػػغ الشػػػاس عمػػػى ثػػػع جػػػاءت مخحمػػػة أخػػػخػ وىػػػي دعػػػػة الخسػػػػؿ )

ال مغ لقيو مغ عبػج اختالؼ قبائميع وبمجانيع وااف يتبعيع في محافميع وفي السػاسع وااف يجعػ 
، وبيػػػحا أسػػػمع العجيػػػج مػػػغ الشػػػاس فػػػي السخحمػػػة السكيػػػة (3)أو حػػػخ، ضػػػعيف أو قػػػػؼ، فقيػػػخ أو غشػػػي

 .(4)كبالؿ الحبذي وسمساف الفارسي وعجاس الشرخاني وغيخىع
وتتجمػػػػى عالسيػػػػة الػػػػجعػة االسػػػػالمية مػػػػغ خػػػػالؿ تطػػػػافخ األحاديػػػػث الشبػيػػػػة الذػػػػخيفة فػػػػي 

]والحؼ نفػُذ دمحم بيػجه   :(قاؿ رسػؿ هللا ) :( قاؿأبي ىخيخة ) السخحمتيغ السكية والسجنية، فعغ
ال يدسع بي أحج مغ ىحه األمة ييػدؼ وال نرخاني، ثع يسػت ولع يؤمغ بالحؼ أرِسمُت بو إال ااف 

 .(5) مغ أصحاب الشار[

                                        
 ( .262سػرة الذعخاء، آية ) (1)
، باشػػػخ شبعػػػو دمحم أمػػػيغ عسػػػخاف مكتبػػػة  6صػػػفػت ، أحسػػػج زاػػػي ، جسيػػػخة خصػػػ  العػػػخب ،   (2)

؛ 56، ص 6ـ ، ج 6922ىػػػػػ ،  6252ومصبعػػػػة مرػػػػصفى البػػػػابي الحمبػػػػي واوالده ، مرػػػػخ ، 
، دار ابػغ اثيػخ ، دمذػػق  1الخحيػق السختػػـػ ،   يشطػخ السبػارافػرؼ ؛ الذػيخ صػػفي الػخحسغ :

 .  85ـ ، ص 2226-ىػ 6222وبيخوت ، 
 . 222، ص6الرالبي؛ د. عمي دمحم دمحم : الديخة الشبػية، مخجع سابق، ج: (3)
أبػ شبانة؛ ياسخ : الشطاـ الجولي الججيج بيغ الػاقع الحالي والترػر اإلسالمي، مخجػع سػابق،  (4)

 . 212سابق، ص
ىػػػ( : صػػػحيح مدػػػمع،  216رؼ؛ اإلمػػػاـ أبػػػ الحدػػػيغ مدػػػمع بػػغ الحجػػػاج القذػػػيخؼ )ت الشيدػػابػ  (5)

، بيػػخوت، 2 : ، رقػػع 622-626، اتػػاب اإليسػػاف، ص6ـ، ج:6998-ىػػػ6269، دار ابػػغ حػػـد
 ( .222الحجيث )
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والعالسيػة مبػجأ واضػح اػػل الػضػػح ومصبػق عسميػًا ألنػػو مػغ خرػائز الخسػالة اإلسػػالمية 
 :(قػاؿ رسػػؿ هللا ) :( قػاؿ(، فعغ جابخ بػغ عبػج هللا االنرػارؼ )الخسػؿ )ومغ خرائز 

]اعصيت خسدًا لع يعصيغ أحج قبمي. ااف ال نبي يبعث إلى قػمو خاصة، وبعثت إلى ال أحسػخ 
وأسػد، وأحمت لي الغشائع، ولع تحل ألحػج قبمػي، وجعمػت لػي األرض شيِّبػًة شيػػرًا ومدػججًا. فأيسػا 

 ة صمى حيث ااف، ونرخت بالخع  بيغ يجؼ مديخة شيخ. واعصيػت الذػفاعة[رجل أدراتو الرال

(1). 
( خاتسًا لألنبياء والسخسميغ ودعػتو خاتسػة لألديػاف وىػحا الخػتع ىػػ وقج جاء الشبي دمحم )

احج معاني العالسية النو يعشي ال يشتطػخ بعػج اإلسػالـ ديشػا ليرػحح لمشػاس مػا ضػّمػا  يػو او يكسػل 
]اف مثمػػي  :(، وىػحا ىػػ معشػى قػلػو )(2)ليػو، وإنسػا اكتسػل الػػجيغ امػو باإلسػالـليػع مػا يحتػاجػف ا

ومثل األنبياء مغ قبمي اسثل رجل بشى بيتًا فأحدشو وأجسمو إال مػضع لبشة مغ زاوية فجعل الشاس 
، (3)فأنػا المبشػة وانػا خػاتع الشبيػيغ[ :يصػفػف بو ويعجبػػف لػو ويقػلػػف ىػال وضػعت ىػحه المبشػة  قػاؿ

يث يفيج أف االسالـ أشتسل عمى ما جاءت بو االديػاف الدػابقة ألنػو شػامل واسػلَّ مػا لػع تػأت فالحج

                                        
، اتػاب السدػاجج ومػاضػع 6مدمع؛ اإلماـ أبػػ الحدػيغ مدػمع بػغ الحجػاج : صػحيح مدػمع، ج: (1)

 ( .526لحجيث )، رقع ا262الرالة، ص
عبػػػج الطػػػاىخ؛ أ.د. حدػػػغ دمحم )يدػػػى... وآخػػػخوف : الثقافػػػة اإلسػػػالمية والتحػػػجيات السعاصػػػخة،  (2)

مخاجعة : أ.د. دمحم الديج الجميشج وأ.د. أبػ اليديج أبػ زيج العجسي،  :بال، دار الكتػ  القصخيػة، 
 . 12ـ، ص2222-ىػ6226كمية الذخيعة بجامعة قصخ، 

أبػػػػ عبػػػج هللا دمحم بػػػغ إسػػػساعيل : صػػػحيح البخػػػارؼ، مرػػػجر سػػػابق، اتػػػػاب البخػػػارؼ؛ اإلمػػػاـ  (3)
 ( .2525، رقع الحجيث )268السشاق ، ص



 

 

 

 

 

 

 
 

292 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

(االول)اجملهد   2222كانىٌ االول  61-61  

 

بػػو مسػػا لػػع يحػػغ آوانػػو، فاالسػػالـ يجيػػ  الشػػاس عػػغ اػػل مػػا يتدػػاءلػف عشػػو ومػػا يذػػغل بػػاليع مػػغ 
 .(1)قزايا الػجػد ويمبي حاجتيع في ال ما يتصّمبػف مغ امػر الحياة

وبخىانًا تصبيقيػًا عمػى عالسيػة دعػتػو وانيػا ليدػت مقترػخة  ( دلياًل عسمياً ويقجـ الخسػؿ )
( عمى السذخايغ مغ العخب وحجىع مغ خالؿ تػجيو الجعػة الى الييػد والشرارػ، فعػغ أنػذ )

 :( يعػده فقعج عشج رأسو فقاؿ لو( فسخض، فأتاه الشبي ))كاف غالـ ييػدؼ يخجـ الشبي ) :قاؿ
( وىػػػ (، فأسػػمع فخػػخج الشبػػي )أشػػع أبػػا القاسػػع ) :اؿ لػػو]أسػػمع[ فشطػػخ إلػػى أبيػػو وىػػػ عشػػجه فقػػ

 .(2) ]الحسج هلل الحؼ أنقحه مغ الشار[( :يقػؿ
( ليع اتابًا يجعػىع  يو إلى اإلسالـ ف ف وقرة نرارػ نجخاف، الحيغ بعث رسػؿ هللا )

 ،(3)أبػا فالجدية، ف ف أبػا فالحخب
عػػة جسيػع الشػاس بسػا فػييع السمػػؾ مػع ( جازمًا بسدػؤوليتو عػغ دلقج ااف اعتقاد الشبي )

( عمػػى مكاتبػػة السمػػػؾ واالمػػخاء خػػخج عمػػى ، ولسػػا عػػـد )(4)عمسػػو بعػػجـ مدػػؤوليتو عػػغ االسػػتجابة
]أييػػا الشػػاس اف هللا قػػج بعثشػػي  :أصػػحابو ذات يػػػـ بعػػج عسختػػو التػػي ُصػػّج عشيػػا يػػػـ الحجيبيػػة، فقػػاؿ

 :مػػى )يدػػى بػػػغ مػػخيع[، فقػػاؿ أصػػػحابورحسػػة واافػػة، فػػال تختمفػػػػا عمػػي اسػػا اختمػػػف الحػاريػػػف ع
]دعػػاىع إلػػى الػػحؼ دعػػػتكع إليػػو فأمػػا مػػغ بعثػػو بعثػػًا  :وايػػف اختمػػف الحػاريػػػف يػػا رسػػػؿ هللا  قػػاؿ

قخيبػػًا فخضػػي وسػػمع، وأمػػا مػػغ بعثػػو مبعثػػًا بعيػػجًا فكػػخه وجيػػو وتثاقػػل، فذػػكا ذلػػظ )يدػػى الػػى هللا، 

                                        
عبج الطاىخ؛ أ.د. حدغ دمحم )يدى وآخخوف : الثقافػة اإلسػالمية والتحػجيات السعاصػخة، مخجػع  (1)

 . 12-12سابق، ص
 (.6251رقع الحجيث) ،652البخارؼ : صحيح البخارؼ، مرجر سابق، اتاب الجشائد، ص (2)
 ، دار القمػػػػػػػػػػػػػػػػػع، دمذػػػػػػػػػػػػػػػػػق، 1ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػػػػػيبة؛ د. دمحم بػػػػػػػػػػػػػػػػػغ دمحم : الدػػػػػػػػػػػػػػػػػيخة الشبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  : (3)

 2 521، ص2ـ، ج:2222-ىػ6222
 .525( في الفكخ االستذخاقي، مخجع سابق، صشاي ؛ لخزخ : نبػة دمحم ) (4)
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، ثػع ذاػخ أنػو مخسػل إلػى (1) ي بعػث الييػا[فاصبح الستثاقمػف وال واحج مػشيع يػتكمع بمغػة االمػة التػ
ىخقػػل وادػػػخػ والسقػػػقذ والشجاشػػػي وغيػػخىع، يػػػجعػىع لالسػػالـ فأجابػػػو أصػػحابو إلػػػى مػػا أراد، ثػػػع 

 .(2)صشع لو خاتع مغ فزة نقر عميو )دمحم رسػؿ هللا( ليختع بو ىحه الكت 
دَّت عػخوش وىحه الكت  أو الخسػائل حخاػة عالسيػة نقمػت اإلسػالـ إلػى السحػيط العػالسي وىػ

  :وىحه الكت  ىي (3)ممػؾ وأدخمت ممػاًا في اإلسالـ، ووجيت بعزًا مشيع إلى الحخب
 :( إلى ىرقُّ عظيم الرومكتاَو ) :أوالً 

]بدع هللا الخحسغ  :( دحية بغ خميفة الكمبي حاماًل اتابو إلى ىخقل و يوبعث الشبي )
، سالـ عمى مغ أتبع اليجػ أما بعج ؛ الخحيع مغ دمحم بغ عبج هللا ورسػلو إلى ىخقل عطيع الخ  ـو

فأني أدعػؾ بجعاية اإلسالـ أسمع تدمع يؤتظ هللا أجخؾ مختيغ، ف ف تػليت ف ف عميظ إثع 
َؾ ِبِو خِ و}ُقْل َيا أَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػْا ِإَلى َاَمَسٍة َسَػاء َبْيَشَشا َوَبْيَشُكْع َأالَّ َنْعُبَج ِإالَّ ّللّاَ َواَل ُنذْ  األريدييغ

 .(5)[(4)ُسػَف{َشْيًئا َواَل َيتَِّخَح َبْعُزَشا َبْعزًا َأْرَباًبا مِّغ ُدوِف ّللّاِ َفِ ف َتَػلَّْػْا َفُقػُلػْا اْشَيُجوْا ِبَأنَّا ُمْدمِ 
واػػاف ىخقػػل قػػج أرسػػل إلػػى تجػػار مػػغ قػػخير اػػانػا فػػي الذػػاـ وفػػييع أبػػػ سػػ ياف ابػػغ حػػخب 

أيكػػع  :وحػلػػو عطسػػاء الػػخوـ ثػػع دعػػاىع ودعػػا بتخجسانػػو فقػػاؿ فػػأتػه وىػػع ب يميػػاء فػػجعاىع فػػي مجمدػػو

                                        
ـ تػػجمخؼ، مرػػجر ابػػغ ىذػػاـ؛ أبػػػ دمحم عبػػج السمػػظ : الدػػيخة الشبػيػػة، تعميػػق : عسػػخ عبػػج الدػػال (1)

 . 252، ص2سابق، ج:
، رقػع الحػجيث  225البخارؼ : صحيح البخارؼ ، مرجر سابق ، اتاب الجياد والدػيخ ، ص  (2)

 . 258، ص2(. يشطخ:أبػ شيبة؛ د. دمحم بغ دمحم : الديخة الشبػية، مخجع سابق، ج:2928)
األردف، -تبػػة السشػػار، الدرقػػاء، مك2الغزػػباف؛ مشيػػخ دمحم : السػػشي  الحخاػػي لمدػػيخة الشبػيػػة،  : (3)

 . 55ـ، ص6992-ىػ6262
 ( .12سػرة آؿ عسخاف، آية ) (4)
ىػػ( : البجايػة والشيايػة، وثقػو : الذػيخ عمػي دمحم 112ابغ اثيػخ، الحػافع أبػػ الفػجاء الجمذػقي )ت (5)

، 2معػض والذيخ عادؿ احسج عبج السػجػد، وضع حػاشيو : د. احسج أبػ ممحع وآخػخوف،  :
 .281، ص2، ج:2ـ، السجمج:2222-ىػ6222العمسية، بيخوت، لبشاف ،  دار الكت 
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ادنػػػه مشػػي  :أقػػخب ندػػبًا بيػػحا الخجػػل الػػحؼ يػػدعع أنػػو نبػػّي   فقػػاؿ أبػػػ سػػ ياف: أنػػا أقػػخبيع ندػػبًا فقػػاؿ
قل ليػع أنػي سػائل ىػحا عػغ ىػحا الخجػل فػ ف  :وقّخبػا أصحابو فاجعمػىع عشج ضيخه ثع قاؿ لتخجسانو

ػال الحياء مغ أف يأثخوا عميَّ احبًا لكحبت عشو، ثع ااف أوؿ ما سألشي عشػو كحبشي فكّحبػه، فػ هللا ل
فيػل قػاؿ ىػحا القػػؿ مػشكع أحػج قػط قبمػو   :ىػ فيشا ذو ندٍ ، قػاؿ :ايف ندبو  يكع  قمت :أف قاؿ
فأشػخاؼ الشػاس يتَّبعػنػو اـ ضػعفاؤىع   :ال. قاؿ :فيل ااف مغ آبائو مغ َمِمٍظ  قمت :ال. قاؿ :قمت
فيػػل يختػػج أحػػج مػػشيع  :بػػل يديػػجوف. قػػاؿ :أيديػػجوف أـ يشقرػػػف  قمػػت :ُضػػعفاُؤُىع. قػػاؿ بػػل :فقمػػت

فيػل اشػتع تتيسػنػو بالكػحب قبػل أف يقػػؿ مػا قػاؿ   :َسْخصًة لجيشو بعج أف يجخل  يو  قمت: ال. قاؿ
ة ال نػػجرؼ مػػا ىػػػ فاعػػل فييػػا. قػػاؿ :فيػػل يغػػجر  قمػػت :ال. قػػاؿ :قمػػت ولػػع  :ال ونحػػغ مشػػو فػػي مػػجَّ
فكيػػف اػػاف  :نعػػع. قػػاؿ :فيػػل قػػاتمتسػه  قمػػت :امسػػة ُأدِخػػل فييػػا شػػيئًا غيػػخ ىػػحه الكمسػػة. قػاؿ ُتسكّشػي

 :يقػػؿ :مػاذا يػأمخاع  قمػت :الحخب بيششا وبيشو سجاؿ يشاؿ مشػا ونشػاؿ مشػو. قػاؿ :قتالكع إياه   قمت
ة والرػػػجؽ اعبػػػجوا هللا وحػػػجه وال تذػػػخاػا بػػػو شػػػيئًا واتخاػػػػا مػػػا يقػػػػؿ آبػػػاؤاع ويأمخنػػػا بالرػػػالة والداػػػا

والعفاؼ والرمة. فقاؿ لمتخجساف: قل لو سألتظ عغ ندبو فحاخت أنو  يكع ذو ندػ  فكػحلظ الخسػل 
لػػػ اػػاف احػػج  :تبعػػث فػػي ندػػ  قػميػػا، وسػػألتظ ىػػل قػػاؿ أحػػج مػػشكع ىػػحا القػػػؿ فػػحاخت أف ال فقمػػت

فػحاخت  رجل يأتدي بقػؿ قيل قبمو، وسألتظ ىل ااف مغ آبائو مغ َممػظٍ  :قاؿ ىحا القػؿ قبمو لقمت
رجػل يصمػػ  ممػظ أبيػػو، وسػػألتظ ىػل اشػػتع تتيسػنػػو  :فمػػػ اػاف مػػغ آبائػػو مػغ ممػػظ قمػػت :أف ال قمػت

بالكػػحب قبػػل أف يقػػػؿ مػػا قػػاؿ   فػػحاخت أف ال فقػػج أعػػخؼ أنػػو لػػع يكػػغ ليػػحر الكػػحب عمػػى الشػػاس 
ويكػػػحب عمػػػى هللا، وسػػػألتظ أشػػػخاؼ الشػػػاس اتبعػػػػه أـ ضػػػعفاؤىع فػػػحاخت اف ضػػػعفاءىع اتبعػػػػه وىػػػع 

الخسػػل، وسػػألتظ يديػػجوف أـ يشقرػػػف فػػحاخت أنيػػع يديػػجوف واػػحلظ أمػػخ اإليسػػاف حتػػى يػػتع،  اتبػػاع
ت أف ال واػػػحلظ اإليسػػػاف حػػػيغ تخػػػالط خ وسػػػالتظ أيختػػػج أحػػػج سػػػخصة لجيشػػػو بعػػػج أف يػػػجخل  يػػػو فػػػحا

بذاشػػػتو القمػػػػب، وسػػػألتظ ىػػػل يغػػػجر فػػػحاخت أف ال واػػػحلظ الخسػػػل ال تغػػػجر، وسػػػألتظ بسػػػا يػػػأمخاع 
ف تعبجوا هللا وال تذخاػا بو شيئا ويشيػاكع عػغ )بػادة االوثػاف ويػأمخاع بالرػالة فحاخت أنو يأمخاع أ

والرجؽ والعفاؼ، فأف ااف ما تقػؿ حقًا فدػيسمظ مػضػع قػجميَّ ىػاتيغ، وقػج اشػت أعمػع أنػو خػارج 
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لع أكغ أضغ أنو مشكع فمػ أنػي أعمػع أنػي أخمػز إليػو لتجذػست لقػاءه ولػػ اشػت عشػجه لغدػْمُت عػغ 
 .(1)( فقخأه بكتاب رسػؿ هللا ) قجميو، ثع دعا

فالػاضػػح أف تػػأثيخ الكتػػاب اػػاف عطيسػػًا فػػي نفػػذ ىخقػػل إال أنػػو خػػاؼ عمػػى نفدػػو وممكػػو 
 فػقف الُسمظ والدمصاف حائاًل بيشو وبيغ اإلسالـ.

.كتاَو ) :ثانياً   ( إلى كدرى ممك الفِر
ه أف يجفعػػو ( بكتابػػو إلػػى ادػػخػ مػػع عبػػج هللا بػػغ ححافػػة الدػػيسي فػػأمخ بعػػث رسػػػؿ هللا )

( إلى عطيع البحخيغ فجفعػو عطػيع البحػخيغ إلػى ادػخػ فمسػا قػخأه مدَّقػو، فػجعا عمػييع رسػػؿ هللا )
قػػػػا اػػػلَّ مسػػػدَّؽ  . ونػػػز الكتػػػاب ]بدػػػع هللا الػػػخحسغ الػػػخحيع مػػػغ دمحم رسػػػػؿ هللا إلػػػى ادػػػخػ (2)أف يسدَّ

إال هللا وحػػجه ال  عطػػيع فػػارس، سػػالـ عمػػى مػػغ إتبػػع اليػػجػ، وآمػػغ بػػاّلل ورسػػػلو وشػػيج أف ال إلػػو
شػخيظ لػػو، وأف دمحمًا عبػػجه ورسػػػلو، وأدعػػؾ بػػجعاء هللا فػػأني أنػػا رسػػؿ هللا إلػػى الشػػاس اافػػة ألنػػحر 

 .(3) مغ ااف حيًا ويحقُّ القػُؿ عمى الكافخيغ، فأف ُتْدِمْع َتْدَمْع وإف أبيت ف ف إثع السجػس عميَظ[
يكت  إليَّ بيػحا وىػػ عبػجؼ    :اؿغز  ادخػ غزبًا شجيجًا عشجما قخأ الكتاب ومدَّقو وق

( فكػاف ولع يكتف بيحا فكت  إلى عاممو عمى اليسغ باذاـ يصم  مشو القػاء القػبس عمػى الشبػي )
 .(4)عقاب هللا تعالى لكدخػ أف قتمو ابشو شيخويو، وتسدؽ ممكو تسديقاً 

 ( إلى السقهقس عظيم القبط.كتاَو ) :ثالثاً 
تعػػة حػػاماًل اتابػػو إلػػى السقػػػقذ ممػػظ اإلسػػكشجرية ( حاشػػ  بػػغ أبػػي بمبعػػث رسػػػؿ هللا )

إني سائمظ عغ اػالـ فأحػ  أف  :فأندلو في مشدلو وأقاـ عشجه، ثع بعث إليو وقج جسع بصارقتو وقاؿ
بل ىػػ رسػػؿ هللا،  :أخبخني عغ صاحبظ أليذ ىػ نبي  قمت :ىمع، قاؿ :تفيع عشي، قاؿ حاش 

فقمػػت  :اخخجػػػه مػػغ بمػػجه إلػػى غيخىػػا  قػػاؿ فسالػػو حيػػث اػػاف ىكػػحا لػػع يػػجع عمػػى قػمػػو حيػػث :قػػاؿ

                                        
البخػػارؼ؛ اإلمػػاـ أبػػػ عبػػج هللا دمحم بػػغ اسػػساعيل : صػػحيح البخػػارؼ، تقػػجيع : احسػػج دمحم شػػاكخ،  (1)

 ( .1، رقع الحجيث )62مرجر سابق، اتاب بجء الػحي، ص
 ( .2222، رقع الحجيث )569السرجر نفدو، اتاب السغازؼ، ص (2)
 . 296-292، ص2، ج:2ابغ اثيخ: البجاية والشياية، مرجر سابق، السجمج: (3)
 . 296، ص2، ج:2السرجر نفدو، السجمج: (4)
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فسالػػو حيػػث اخػػحه قػمػػو فػػأرادوا أف  :بمػػى، قمػػت :)يدػػى بػػغ مػػخيع الػػيذ تذػػيج انػػو رسػػػؿ هللا  قػػاؿ
انػت حكػيع،  :يرمبػه، أال يكػف دعا عمييع بأف ييمكيع هللا حيث رفعو هللا إلى الدساء الجنيا  فقػاؿ

يبػحرقػنظ إلػى  (1)إلػى دمحم، وأرسػل معػظ ببحرقػةقج جاء مغ عشػج حكػيع، ىػحه ىػجايا أبعػث بيػا معػظ 
 .(2)مأمشظ

( إلى السقػقذ عطيع )بدع هللا الخحسغ الخحيع، مغ دمحم رسػؿ هللا ) :ونز الكتاب
ف ني أدعػؾ بجعاية اإلسالـ، أسِمْع َتدمْع يؤتظ هللا  :القبط، سالـ عمى مغ أتبع اليجػ، أما بعج
}ُقْل َيا أَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػْا ِإَلى َاَمَسٍة َسَػاء َبْيَشَشا  القبط: أجخؾ مختيغ، وإف تػليت ف نسا عميظ إثع

 ّللّاِ َفِ ف َتَػلَّْػْا َوَبْيَشُكْع َأالَّ َنْعُبَج ِإالَّ ّللّاَ َواَل ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيًئا َواَل َيتَِّخَح َبْعُزَشا َبْعزًا َأْرَباًبا مِّغ ُدوفِ 
 .(4)[(3) َأنَّا ُمْدِمُسػَف{َفُقػُلػْا اْشَيُجوْا بِ 

)لسحسػػػج بػػػغ عبػػػج هللا مػػػغ  :( فقػػػاؿ  يػػػوواتػػػ  السقػػػػقذ ردًا عمػػػى خصػػػاب رسػػػػؿ هللا )
فقػػج قػػخأت اتابػػظ وفيسػػت مػػا ذاػػخت  يػػو، ومػػا تػػجعػ  :السقػػػقذ عطػػيع القػػبط، سػػالـ عميػػظ أمػػا بعػػج

لػظ بجػػاريتيغ  إليػو، وقػج عمسػت أف نبيػًا قػج بقػي، واشػت أضشػػو بالذػاـ، وقػج أكخمػت رسػػلظ، وبعثػت
 .(5) ليسا مكاف عطيع في القبط، وبثياب، وأىجيت إليظ بغمة تخابيا والدالـ(

ويتزػح مػػغ رّد السقػػػقذ أنػػو اقتشػع بػػالقخآف الكػػخيع وباالسػػالـ إال أنػو لػػع يدػػمع وتمصػػف فػػي 
 الخّد خػفًا عمى ممكو.

                                        
بحرقػػػػة : جساعػػػػة تتقػػػػجـ القافمػػػػة لمحخاسػػػػة. يشطػػػػػخ الفيػػػػػمي؛ أحسػػػػج بػػػػغ دمحم بػػػػغ عمػػػػي السقػػػػػخؼ  (1)

بػػػة العمسيػػػة، ىػػػػ(، السرػػػباح السشيػػػخ فػػػي غخيػػػ  الذػػػخح الكبيػػػخ لمخافعػػػي،  :بػػػال، السكت112)ت
 . 22، ص6لبشاف، بجوف تاريخ، ج:-بيخوت

 . 292، ص2، ج:2ابغ اثيخ : البجاية والشياية، مرجر سابق، السجمج: (2)
 . 12سػرة آؿ عسخاف ، آية  (3)
؛ . يشطػػػػػػػخ 216، ص2ابػػػػػػػػ شػػػػػػػيبة؛ د. دمحم بػػػػػػػغ دمحم : الدػػػػػػػيخة الشبػيػػػػػػػة، مخجػػػػػػػع سػػػػػػػابق، ج: (4)

، مخجع سابق، صالسبارافػرؼ؛ الذيخ صفي الخحسغ : الخح  . 212يف السختـػ
 . 212، ص2ابػ شيبة؛ د. دمحم بغ دمحم : الديخة الشبػية ، ج: (5)
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 ( إلى الشجاشي.كتاَو ) :راَعاً 
]بدػع  :إلى الشجاشي وات  معو اتابًا نّرػو( عسخو بغ أمية الزسخؼ بعث رسػؿ هللا )

هللا الخحسغ الخحيع مغ دمحم رسػؿ هللا إلى الشجاشي االصحع ممظ الحبذة، سالـ عميظ، فأني احسج 
هللا السمػػػظ القػػػجوس السػػػؤمغ السيػػػيسغ، وأشػػػيج أف )يدػػػى روح هللا وامستػػػو ألقاىػػػا إلػػػى مػػػخيع البتػػػػؿ 

مغ روحو ونفختو اسا خمق آدـ بيجه ونفخو، وأني  الصاىخة الصيبة الحريشة، فحسمت بعيدى فخمقو
أدعػػػؾ إلػػى هللا وحػػجه ال شػػخيظ لػػو والسػػػاالة عمػػى شاعتػػو وأف تتبعشػػي فتػػؤمغ بػػي وبالػػحؼ جػػاءني، 
ف ني رسػؿ هللا وقج بعثت اليظ ابغ عسي جعفخًا ومعو نفخ مغ السدمسيغ، ف ذا جاؤوؾ فػأقِخىع ودع 

وجػػل، وقػػج بمغػػت ونرػػحت فػػاقبمػا نرػػيحتي، والدػػالـ التجبػػخ فػػ ني ادعػػػؾ وجشػػػدؾ إلػػى هللا عػػد 
 .(1) عمى مغ إتبع اليجػ[

( فػضػػعو عمػػى عيشيػػو ونػػدؿ مػػغ سػػخيخه، فجمػػذ وقػػج أخػػح الشجاشػػي اتػػاب رسػػػؿ هللا )
 :(، اسػػا اتػػ  الشجاشػػي إلػػى رسػػػؿ هللا )(2)عمػػى األرض تػاضػػعًا ثػػع أسػػمع وشػػيج شػػيادة الحػػق

ػؿ هللا مػغ الشجاشػي االصػحع بػغ ابجػخ سػالـ عميػظ يػا نبػي )بدع هللا الخحسغ الخحيع، إلػى دمحم رسػ
هللا مغ هللا ورحسة هللا وبخااتو ال إلو إال ىػ الػحؼ ىػجاني إلػى االسػالـ فقػج بمغشػي اتابػظ يػا رسػػؿ 

وقػػج  هللا  يسػػا ذاػػخت مػػغ امػػخ )يدػػى، فػػػرب الدػػساء واألرض إف )يدػػى مػػا يديػػج عمػػى مػػا ذاػػخت،
عخفشػػا مػػا بعثػػت بػػو إليشػػا وقخيشػػا ابػػغ عسػػظ واصػػحابو فأشػػيج أنػػظ رسػػػؿ هللا صػػادقًا ومرػػجقًا، وقػػج 
بايعتػظ وبايعػت ابػغ عسػظ وأسػمست عمػى يجيػو هلل رب العػالسيغ وقػج بعثػت إليػظ يػا نبػي هللا بأريحػػا 

ي أشػيج بغ االصحع بغ ابجخ فأني ال أممظ إال نفدي وإف شئت أف آتيػظ فعمػت يػا رسػػؿ هللا، فػ ن
 (1) ((.ولسا مات الشجاشي صمى عميو رسػؿ هللا )(3) أف ما تقػؿ حق(

                                        
 .89، ص2، ج: 2ابغ اثيخ: البجاية والشياية، مرجر سابق، السجمج: (1)
ىػ( ، اتاب الصبقػات الكبػخػ ، صػححو وشبعػو : د.أوجػيغ  222الػاقجؼ ؛ دمحم بغ سعج: )ت   (2)

./يشطػخ:  629،القدع األوؿ ، ص 6ىػ ،ج:6222بعة بخيل ، مجيشة ليجف ،متػخ ،  :بال ، مص
 . 212البػشي؛ د. دمحم سعيج رمزاف : فقو الديخة، مخجع سابق، ص

 . 92-89، ص2، ج:2ابغ اثيخ: البجاية والشياية، مرجر سابق، السجمج: (3)
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 (إلى السشذر بن ساوى.كتاَو ) :خامداً 
( إلى السشحر بغ ساوػ حاكع البحخيغ اتابًا يجعػه  يو إلى االسػالـ، وبعثػو كت  الشبي )

سػػػؿ هللا فػػ ني قػػخأت )أمػػا بعػػج يػػا ر  :(مػػع العػػالء بػػغ الحزػػخمي، فكتػػ  السشػػحر إلػػى رسػػػؿ هللا )
كتابػظ عمػى أىػل البحػخيغ فسػشيع مػغ أحػ  االسػػالـ وأعجبػو ودخػل  يػو ومػشيع مػغ اخىػو وبأرضػػي 

]بدػع هللا الػخحسغ الػخحيع  :(مجػس وييػػد فأحػجث الػي فػي ذلػظ أمػخؾ(، فكتػ  اليػو رسػػؿ هللا )
 الػػػو اال ىػػػػ مػػغ دمحم رسػػػػؿ هللا الػػػى السشػػحر بػػػغ سػػػاوػ سػػػالـ عميػػظ فػػػاني احسػػػج اليػػظ هللا الػػػحؼ ال

وأشيج اف ال إلو إال هللا وأف دمحمًا عبجه ورسػلو أما بعج فػاني اذاػخؾ هللا عػد وجػل فانػو مػغ يشرػح 
انسا يشرح لشفدو وانو مغ يصع رسمي ويتبع امخىع فقج اشاعشي ومغ نرح ليع فقج نرح لي واف 

سػا عميػو وعفػػت عػغ رسمي قج اثشػا عميظ خيخًا وأني قج شفعتظ في قػمظ فاتخؾ لمسدػمسيغ مػا اسػم
اىػػػل الػػػحنػب فاقبػػػل مػػػشيع وانػػػظ ميسػػػا ترػػػمح فمػػػع نعدلػػػظ عػػػغ عسمػػػظ ومػػػغ اقػػػاـ عمػػػى ييػديػػػة او 

 .(2) مجػسية فعميو الجدية[
 

 :( إلى ممك عسانكتاَو ) :سادساً 
( اتابًا إلى ممظ عساف جيفػخ وأخيػو عبػج ابشػي الجمشػجؼ وبعثػو مػع عسػخو وات  الشبي )
 الػخحسغ الػخحيع مػغ دمحم بػغ عبػج هللا إلػى جيفػخ وعبػج أبشػي الجمشػجؼ ]بدػع هللا :بغ العػاص، ونرػو

سالـ عمى مغ اتبع اليجػ أما بعج ف ني أدعػاسا بجعاية االسالـ أسمسا تدمسا فأني رسػؿ هللا إلػى 
الشاس اافة ألنحر مغ ااف حيًا ويحق القػؿ عمى الكافخيغ فانكسا أف اقخرتسا باالسالـ وليتكسا واف 

                                                                                                                 
 . 211، ص 6ابغ ىذاـ : الديخة الشبػية ، مرجر سابق ، ج: (1)
ىػ( : زاد السعاد في ىػجؼ خيػخ 156قيع الجػزؼ؛ اإلماـ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ )تابغ ال (2)

-16، ص2الكػيػػت ، ج:  –، مؤسدػػة الخسػػالة مكتبػػة السشػػار اإلسػػالمية ، بيػػخوت  2العبػػاد  
12  . 
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قػػػػخا باالسػػػػالـ فػػػػأف ممككسػػػػا زائػػػػل عشكسػػػػا وخيػػػػل تحػػػػل بدػػػػاحتكسا وتطيػػػػخ نبػػػػػتي عمػػػػى ابيتسػػػػا اف ت
 .(1)ممككسا[

 .(2) (وقج أجاب جيفخ واخػه عبج إلى االسالـ وصجقا الشبي )
 :( إلى ىهذة بن عمي صاحب اليسامةكتاَو ) :ساَعاً 

غ دمحم ]بدػع هللا الػخحسغ الػخحيع مػػ :( إلػى صػاح  اليسامػة ىػػذة بػغ عمػيواتػ  الشبػي )
رسػػػؿ هللا إلػػى ىػػػذة بػػغ عمػػي سػػالـ عمػػى مػػغ اتبػػع اليػػجػ  واعمػػع أف ديشػػي سػػيطيخ إلػػى مشتيػػى 

 .(3)الخف والحافخ فاسمع تدمع وأجعل لظ ما تحت يجيظ[
( سػػميط بػػغ عسػػخو العػػامخؼ لحسػػل ىػػحا الكتػػاب، فمسػػا قػػجـ سػػميط إلػػى واختػػار الخسػػػؿ )

 :(ميو الكتاب فخد ردًا دوف رد، وات  إلى الشبػي )ىػذة بيحا الكتاب مختػمًا أندلو وحياه واقتخأ ع
)مػػا أحدػػغ مػػا تػػجعػ إليػػو وأجسمػػو والعػػخب تيػػاب مكػػاني فاجعػػل الػػي بعػػس االمػػخ اتبعػػظ(، وأجػػاز 

( ( فػأخبخه وقػخأ الشبػي )سميصًا بجائدة واداه اثػابًا مغ ند  ىجخ، فقجـ بحلظ امو عمى الشبي )
مػا فعمػت، بػاد، وبػاد مػا فػي يجيػو[، فمسػا انرػخؼ رسػػؿ ]لػ سألشي سبابة مغ األرض  :كتابو فقاؿ

 .(4)( بأف ىػذة مات( مغ الفتح جاءه جبخيل )هللا )
 ( إلى صاحب دمذق.كتاَو ) :ثامشاً 

الغدػػاني  (5)( شػػجاع بػػغ وىػػ  إلػػى السشػػحر بػػغ الحػػارث بػػغ أبػػي شػػسخبعػػث رسػػػؿ هللا )
، وأدعػػػؾ إلػػى أف تػػؤمغ بػػاّلل ]سػػالـ عمػػى مػػغ اتبػػع اليػػجػ وآمػػغ بػػو :صػػاح  دمذػػق، واتػػ  معػػو

                                        
 . 192، ص2السرجر نفدو ، ج: (1)
 . 195، ص2السرجر نفدو ،ج: (2)
 . 191، ص2في خيخ ىجؼ العباد ، مرجر سابق ، ج:ابغ القيع الجػزؼ ،زاد السعاد (3)
 . 191، ص2السرجر نفدو ، ج : (4)
 .252، ص2. يشطخ : ابغ ىذاـ : الديخة الشبػية، مرجر سابق، ج:(5)
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ومػغ يشتػدع ممكػي  إنػي  :وحجه ال شخيظ لو يبقى لظ ممكظ[. فقجـ شجاع بغ وى  فقخأه عميػو فقػاؿ
 . (1)سأسيخ إليو

( الجقة والخبخة في معخفة نفػػس مػغ أرسػمت الػييع فكانػت ويالحع في ات  رسػؿ هللا )
مسػغ لػع يدػمع مػشيع، وىػحا الػخد بػجوره يؤاػج األلفاظ مشاسبة ومثيخة لكل مػشيع مسػا جعػل الػخد جسػياًل 

، اسا تسيد حسمة ىحه الكت  بالفراحة والػضػح والذجاعة وحدغ الخمػق (2)قػة االسالـ وسساحتو
والسطيخ والربخ وغيخىا مغ الرفات ألف اخالؽ الدفيخ ىي اخػالؽ االسػالـ، اسػا تسيػدوا بػالعمع 

 .(3)ألنو وسيمة لشقل الفكخة والسبجأ
( اػػاف عمػػى درايػػة واسػػعة بالدياسػػة الخارجيػػة، ه الكتػػ  أف رسػػػؿ هللا )كسػػا اضيػػخت ىػػح

واف ىػػػحه الدياسػػػة حسمػػػت اسػػػمػبًا ججيػػػجًا فػػػي التعامػػػل الػػػجولي، وأعصػػػت لمجولػػػة االسػػػالمية مكانتيػػػا 
وقػتيػػا وفخضػػت وجػدىػػا، فيػػي تعبيػػخًا عسميػػًا عمػػى عالسيػػة الػػجعػة االسػػالمية التػػي وضػػحيا القػػخآف 

 .(4)يالكخيع في العيج السك
(، ورادت وقج خاشبت ىحه الخسائل السمػؾ بألقالبيع ولكشيا ال تقجميع عمى رسػؿ هللا )

فػػي دعػتيػػا عمػػى فكػػخة الػحجانيػػة فكانػػت واضػػحة فػػي رفػػس )بػػادة االوثػػاف لسػػغ يعبػػجىا ورفػػس 
)بادة الرمي  لسغ يعبجه، وفي الػقت ذاتو شسأنت ىؤالء السمػؾ عمى ممكيع بانو سيحفع ليع اذا 

 ، وىحا دليل واضح عمى قػة الخصاب الشبػؼ الذخيف.(5)ا االسالـدخمػ 
لقج اانت ىحه الخسائل مشعصفًا ابيخًا وخصيخًا في تاريخ االسالـ وعالسيتو، وقج أنكخ بعػس 
السػؤرخيغ ىػػحه الخسػػائل ألنيػػع أصػاًل يشكػػخوف فكػػخة عالسيػػة الػجيغ االسػػالمي ومػػشيع ولػػيع مػػػنتغسخؼ 

                                        
، 2، ج: 2ابػػغ اثيػػخ؛ الحػػافع أبػػػ الفػػجاء الجمذػػقي : البجايػػة والشيايػػة، مرػػجر سػػابق، السجمػػج:  (1)

 . 289ص
 . 215، ص2 : الديخة الشبػية، مخجع سابق، ج: ابػ شيبة؛ د.دمحم بغ دمحم (2)
 .6661-6665، ص2الرالبي؛ د. عمي دمحم دمحم : الديخة الشبػية، مخجع سابق، ج: (3)
 . 6622، ص2السخجع نفدو، ج:  (4)
 . 51الغزباف؛ مشيخ دمحم : السشي  الحخاي لمديخة الشبػية، مخجع سابق، القدع ، ص (5)
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لػػيع ميػػػر الػػحؼ يذػػظ فػػي دعػػػػ عسػػػـ الخسػػالة عمػػى أسػػاس اف دمحمًا وو  (1) وات واػػارؿ بخوامسػػاف(
( لع يكغ يعخؼ غيخ الجديخة العخبية، وانيا عالسو الحؼ لع يفكخ في سػاه، واف ديغ االسالـ لع )

 .(2)( لع يػجو دعػتو إال لمعخب مشح بعث إلى اف ماتيييأ إال لتمظ البالد، وأنو )
اس مػػغ الرػػحة فػػالقخآف الكػػخيع قػػج تكفػػل بتبيػػاف اػػل أف ىػػحه الذػػكػؾ لػػع تػػبَغ عمػػى أؼ سػػ
 .(3){َوَما َأْرَسْمَشاَك ِإالَّ َرْحَسًة لِّْمَعاَلِسينَ  } :شيء مسا يؤاج عسـػ الخسالة، قاؿ تعالى

 الخاتسة
أف بيغ أيجيشا أعطع مشيػاج، وأكػـخ ديػغ يسشحشػا رؤيػة إسػتخاتيجية لعػامػل الشيػػض الحزػارؼ،  -1

ػُجوِر  ى: يقػؿ الحق تبارؾ وتعال َيا َأيَُّيػا الشَّػاُس َقػْج َجػاَءْتُكْع َمْػِعَطػٌة ِمػْغ َربُِّكػْع َوِشػَفاٌء ِلَسػا ِفػي الرُّ
ػػا َيْجَسُعػػ ِ َوِبَخْحَسِتػػِو َفِبػػَحِلَظ َفْمَيْفَخُحػػػا ُىػػَػ َخْيػػٌخ ِمسَّ . (4ػَف )َوُىػػًجػ َوَرْحَسػػٌة ِلْمُسػػْؤِمِشيَغ, ُقػػْل ِبَفْزػػِل ّللاَّ

بشػػػػا أعطػػػع حزػػػارة إندػػػانية, حفػػػل بيػػػا التػػػاريخ, وأشػػػاد العػػػجو بفزػػػميا قبػػػل امتثػػػل اآلبػػػاء ىجيػػػو ف
 الرجيق.

 
بعػػػج أف دبػػػت إلييػػػا عػامػػػل  -وعشػػػجما تخاجعػػػت األمػػػة اإلسػػػالمية عػػػغ أداء دورىػػػا الحزػػػارؼ  -2

تكالػػ  األعػػجاء لشيػػ  ثخواتيػػا, والشيػػل مػػغ مقجسػػاتيا, وتفخيػػغ اإلسػػالـ مػػغ عػامػػل قػتػػو  -الزػػعف
 لذيػات, عبخ عػائق وضعػىا في شخيق الشيزة الحزارية اإلسالمية.ببث الذبيات ونذخ ا

 
اسػػتصاعت الرػػحػة اإلسػػالمية تعخيػػة الكثيػػخ مػػغ شػػبيات السشػػاوئيغ إلعاقػػة السػػج اإلسػػالمي,  -4

والشيػػػػض الحزػػػارؼ, ولكػػػغ شخيقيػػػا مػػػا زالػػػت تعتخضػػػو العػائػػػق مسػػػا يدػػػتجعي نزػػػجا اكبػػػخ فػػػي 

                                        
، السعيػػػج العػػػالي لمفكػػػخ  6 األمػػػيغ : االستذػػػخاؽ فػػػي الدػػػيخة الشبػيػػػة ،  :الشعػػػيع ؛ عبػػػج هللا دمحم (1)

 .  86، ص 6991-ىػ  6261االسالمي ، 
، مكتبػة 2حدغ؛ د. حدغ إبخاهيع : تاريخ االسالـ الدياسػي والػجيشي والثقػافي واالجتسػاعي،  : (2)

 . 618-611، ص6ـ، ج: 6951الشيزة السرخية، القاىخة، 
 ( .621ء، آية )سػرة األنبيا (3)
 .58 – 51يػنذ :  (4)



 

 

 

 

 

 

 
 

222 

 

 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

(االول)اجملهد   2222كانىٌ االول  61-61  

 

قػػػت واحػػػج, الخترػػػار الفجػػػػة الحزػػػارية بيششػػػا وبػػػيغ مػاجيػػػة التحػػػجؼ, والعسػػػل عمػػػى البشػػػاء فػػػي و 
 الغخب.
     
واليػـ نحػغ برػجد القيػاـ بػجور حزػارؼ الحػت تباشػيخ فجػخه السشذػػد, وذلػظ بسعالجػة األزمػة  -5

الشفدية التي نعيذيا, وردـ الفجػة الحزارية التي تحػؿ دوف دخػلشا إلى ميجاف السشافدة والذيػد, 
 قشػ  واالنبيار, الحؼ قزى عمى اإلبجاع واالبتكار.ومحاربة ال دواعي اليأس وال

 
تعالت األصػات في السجتسع اإلسالمي أنػو ال سػبيل إلػى المحػاؽ بخاػ  الحزػارة والسعاصػخة  -6

إال باالندػػػالخ الكامػػػل مػػػغ مػروثاتشػػػا اميػػػا وااللتحػػػاؽ الدػػػخيع بخاػػػ  الحزػػػارة الغخبيػػػة، ومحاكػػػاة 
عاداتو. فػقعػا بتشاقزات واضصخابات رىيبػة، اانػت اإلنداف األوروبي في ال شيء حتى لباسو و 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياع األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وتيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع الخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج.
 
وعمت في مقابل ذلظ أصػات الفخػخ واالعتػداز باآلبػاء واألجػجاد, ودورىػع التػاريخي فػي مجػاؿ  -7

, اشػػػع مػػغ رد الفعػػل الصبيعػػي فػػي االلتجػػاء واالحتسػػاء بالتػػاريخ والتػػخاث,  الحزػػارة والثقافػػة والعمػػـػ
لجفع غػائل التيار التغخيبي الحؼ يدػتيجؼ تػحوي  ىػيتشػا اإلسػالمية, وىػػ رد فعػل شبيعػي لحسايػة 
 الحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية لألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ االنكدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحوباف

 
لكغ الشقمة الحزارية ال تتحقق باالقترار عمى رواية األمجاد الساضية, فقج يشقم  ذلػظ إلػى   -8

ؽ حزارؼ بجؿ أف يك ػف دافعًا إلى تججيج العسل عمى ضػء ىحا الساضي واإلفادة مشو, مانع ومعػِّ
فتعطػػيع البصػػل ال يزػػيف إلػػى األمػػة شػػيئا إذا عجػػدت عػػغ محاكػػاة البصػلػػة, اسػػا ال يغشػػي اسػػتيخاد 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشطع واألفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارج عشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا.

  
افى أصاًل مع إف حرخ القيع اإلسالمية وفاعميتيا وعصائيا الحزارؼ بفتخة تاريخية معيشة يتش -9

خمػدىا، اسا يتعارض مع ختع الخسالة, فال بج إذا مغ الشدوؿ إلى الداحة وتقجيع الحل اإلسالمي، 
بسػاكبة العرخ، وقبػؿ التحجؼ إبخازا واعتدازا باليػية اإلسالمية, عمى أسػاس صػحيح مػغ التجخبػة 

لقػجرة الياضػسة لمثقافػات التاريخية، وتجعمشا قادريغ عمى الشدوؿ إلى الداحة العرػخية, مػغ خػالؿ ا
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والسشجػػدات الحزػػارية لنخػػخيغ دوف الػػحوباف أو الخػػػؼ مػػشيع. وىػػحا مػػا حػػجث فعػػال فػػي عرػػػر 
 الشيػض، وتعّصل حقيقًة في ِحَق  التخمف والتخاجع.

 ثانيًا: التػصيات
يج  أف نخخج مغ حالة التغشي الػجائع بسػا حققتػو الحزػارة اإلسػالمية إلػى اسػتمياـ مبػادغ تمػظ    
حزػػارة ووضػػػعيا فػػػي إشػػػار حزػػارؼ ججيػػػج يػػػتالءـ مػػػع العرػػخ وال يخػػػخج عػػػغ الثػابػػػت, يحقػػػق ال

إلنداف العرخ إندانيتو وال يفتقخ إلى إشباع جانبو السادؼ, في تػازف يعج مػغ أىػع وأبػخز مسيػدات 
 اإلسالـ العطيع.

 
 ىحا االستمياـ حتى ال يكػف شعارا ال بج أف نزعو مػضع التصبيق في خصط عسمية:   
 
العسل عمى جعل البشاء الحزارؼ ىسا ومصمبػا جساىيخيػا, فبػجؿ أف نبقػى مذػغػليغ بيػع البقػاء  -1

والتغم  عمى الفقخ والخػػؼ, نػجػو اليسػع إلػى الدػعي نحػػ البشػاء الحزػارؼ, الػحؼ بػجوره إف نحػغ 
 أحدّشا أسدو وبشاءه عمى مبادغ اإلسالـ سيحقق لشا ما نربػ إليو وزيادة.

 
جيػػج يبحػػث فػػي الػاجبػػات الحزػػارية الستختبػػة عمػػى اػػل فػػخد مػػغ أفػػخاد األمػػة اسػػتحجاث عمػػع ج -2

عمى اختالؼ السخاحل الجراسية وبرػرة عسمية, وتكثف ىػحه الجراسػات فػي مخحمػة الشزػ  الستسثمػة 
فػػي شمبػػة الجامعػػات والسعاىػػج, مسػػا يكػػػف شػػخيحة غيػػخ قميمػػة تحسػػل ىػػع البشػػاء الحزػػارؼ, تسييػػجا 

 تي ال بج مغ البجء فييا.لمديخ في شخيق البشاء ال
 
العسػػػل عمػػػى استذػػػخاؼ السدػػػتقبل والتخصػػػيط لمحاضػػػخ والسدػػػتقبل عبػػػخ قيػػػاـ مخاكػػػد البحػػػػث  -3

والجراسات التابعة لمجامعػات, واػحلظ السدػتقمة عشيػا, والبػجء بتشحيػة السذػاريع واألعسػاؿ االرتجاليػة 
 أسذ عمسية متيشة. والشيػض بجائخة األعساؿ والسذاريع السخصط ليا عمى –العذػائية  –
تذجيع البحؿ واإلنفاؽ ووقف األمػاؿ عمى مذاريع الشيػض الحزػارؼ, واعتبػاره مػغ أولػيػات  -4

سػػبيل هللا الػػحؼ تشفػػق  يػػو األمػػػاؿ, وتػقػػف لػػو الثػػخوات, عمػػى غػػخار جػػائدة نػبػػل وغيػػخ ذلػػظ مسػػا 
 يذجع العسل واإلبجاع الحزارؼ.
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إلػى إثػارة الػػعي الحزػارؼ بسػا يتػافػق ومتصمبػات االرتقاء بالخص  ومشػابخ الػػعع اإلسػالمي  -5
التػػػي  –السخحمػػػة وروح العرػػػخ, والخػػػخوج مػػػغ روح الػػػػعع التقميػػػجؼ الػػػحؼ أصػػػبح مثػػػارا لمدػػػخخية 

فػػػي تخمفػػػو عسػػػا يشبغػػػي مػػػغ شػػػخؽ الجػػػحب والذػػػج السػجػػػػد عشػػػج الجعايػػػة لصػػػخؽ الذػػػخ,  –تدعجشػػػا 
 والتخوي  لمفاسج مغ السشاى  واألخالؽ.

غ أف السزػػي فػػي شخيػػق ىػػحه غايتػػو، ال يسكػػغ أف يكتػػ  لػػو الشجػػاح دوف عمػػع ولػػشكغ عمػػى بيشػػة مػػ
 وجيج وجياد وصبخ ومرابخة، ودوف إخالص هلل وتقػػ، واستعجاد لمتزحية.

بسثل ىحه العجة يسكغ أف نخػخج مػغ أزمتشػا بػ ذف هللا.. ونبػجأ أولػى خصػاتشػا فػي درب الشيػػض.    
 .وآخخ دعػنا أف الحسج هلل رب العالسيغ

 رادرالس
زاد السعاد في ىجؼ  :ىػ(751ابغ القيع الجػزؼ؛ اإلماـ أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ )ت -1

 0الكػيت –، مؤسدة الخسالة مكتبة السشار اإلسالمية، بيخوت 4خيخ العباد  
الذيخ عمي  :البجاية والشياية، وثقو :ىػ(774ابغ اثيخ، الحافع أبػ الفجاء الجمذقي )ت -2

د. احسج أبػ ممحع  :ؿ احسج عبج السػجػد، وضع حػاشيودمحم معػض والذيخ عاد
 0ـ2003-ىػ1424، دار الكت  العمسية، بيخوت، لبشاف، 2وآخخوف،  :

الذيخ  :ىػ(: تفديخ القخآف العطيع، تشقيح774-700ابغ اثيخ؛ أبػ الفجاء اسساعيل ) -3
،  :ججيجة مرححة، مصبعة السكتبة العرخية، صيجا بيخوت، -خالج دمحم محـخ

 0ـ2002-ػى1422
، 3الشطاـ الجولي الججيج بيغ الػاقع الحالي والترػر اإلسالمي،  : :أبػ شبانة؛ ياسخ -4

 0ـ2004-ىػ1424مصبعة دار الدالـ، مرخ، 
 ، دار القمع، دمذق، 7الديخة الشبػية،  : :ابػ شيبة؛ د. دمحم بغ دمحم -5

 0ـ2003-ىػ1424
، مصبعة راسع لمجعاية 4لكبيخ،  :ايدخ التفاسيخ لكالـ العمي ا :الجدائخؼ؛ ابػ بكخ جابخ -6

 0ـ1992-ىػ1412واالعالف، ججة، 
، 4تاريخ االسالـ الدياسي والجيشي والثقافي واالجتساعي،  : :حدغ؛ د. حدغ إبخاهيع -7

 0ـ1957مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة، 
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، دار الدالـ لمصباعة والشذخ والتػزيع، 3األساس في الدشة وفقييا،  : :حػػ؛ سعيج -8
 0ـ1996-ػى1417

-بيخوت، دار الفكخ-، دار الفكخ السعاصخ1التفديخ الػسيط،  : :الدحيمي؛ أ.د.وهبة -9
 0ـ2001-ىػ1422دمذق، 

، في ضالؿ القخآف :ىػ(1385سيج قص  إبخاهيع حديغ الذاربي )الستػفى:  -11
 0القاىخة -بيخوت -ىػ، دار الذخوؽ  1412 -الصبعة: الدابعة عذخ 

، مكتبة 1( في الفكخ االستذخاقي،  :نبػة دمحم ) :شاي ؛ د. الخزخ -11
 0ـ2002-ىػ1422الخياض، -العبيكاف

تفديخ الذعخاوؼ،  :بال، مصبعة اخبار اليػـ، بجوف  :الذعخاوؼ؛ دمحم متػلي -12
 0تاريخ،

 ىػ(: أضػاء البياف في 1393الذشقيصي؛ دمحم األميغ بغ دمحم السختار الجشكي )ت -13
 0ـ1995-ىػ1415لبشاف، -بيخوتإيزاح القخآف بالقخآف،   :بال، دار الفكخ، 

، باشخ شبعو دمحم أميغ عسخاف 1صفػت، أحسج زاي، جسيخة خص  العخب،   -14
 0ـ 1933ىػ،  1352مكتبة ومصبعة مرصفى البابي الحمبي واوالده، مرخ، 

جامع البياف عغ تأويل آؼ  :ىػ(310الصبخؼ؛ اإلماـ أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ )ت -15
لبشاف، -، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت1 : محسػد شاكخ، :القخآف، ضبط وتعميق

 0ـ2001-ىػ1421
الثقافة اإلسالمية والتحجيات  :عبج الطاىخ؛ أ.د. حدغ دمحم )يدى... وآخخوف  -16

أ.د. دمحم الديج الجميشج وأ.د. أبػ اليديج أبػ زيج العجسي،  :بال، دار  :السعاصخة، مخاجعة
 0ـ2000-ىػ1421الكت  القصخية، امية الذخيعة بجامعة قصخ، 

، مكتبة السشار، 4السشي  الحخاي لمديخة الشبػية،  : :الغزباف؛ مشيخ دمحم -17
 0ـ1992-ىػ1412األردف، -الدرقاء

،   :السبارافػرؼ ؛ الذيخ صفي الخحسغ -18 ، دار ابغ اثيخ، 6الخحيق السختـػ
 0ـ 2001-ىػ 1422دمذق وبيخوت، 
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الماـ جالؿ الجيغ عبج السحمي؛ االماـ جالؿ الجيغ دمحم بغ احسج والديػشي؛ ا -19
لبشاف، -تفديخ الجالليغ،  :بال، مكتبة العمػـ الجيشية، بيخوت :الخحسغ بغ ابي بكخ

 0ـ1979-ىػ1399
السرباح السشيخ في غخي  الذخح الكبيخ لمخافعي،  :بال، السكتبة العمسية،  -21

 0لبشاف، بجوف تاريخ-بيخوت
، السعيج العالي 1الشبػية،  : االستذخاؽ في الديخة :الشعيع ؛ عبج هللا دمحم األميغ -21

 0   1997-ىػ  1417لمفكخ االسالمي، 
 :ىػ( 261الشيدابػرؼ؛ اإلماـ أبػ الحديغ مدمع بغ الحجاج القذيخؼ )ت  -22

، بيخوت، 2صحيح مدمع،  :  0ـ1998-ىػ1419، دار ابغ حـد
 :ىػ(، اتاب الصبقات الكبخػ، صححو وشبعو 230الػاقجؼ ؛ دمحم بغ سعج: )ت  -23

 0ىػ1233ػخ،  :بال، مصبعة بخيل، مجيشة ليجف،د.أوجيغ مت


