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 الوطنية وتعدد الثقافات يف الفكر اإلسالمي

 الدكتور أمحد بن عبد العزيز احللييب
 

 47-1، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ص19جملة جامعة امللك سعود، م

 
 ملخص البحث:

د ال ما للات مللإ اوطد للاد  أ وبلل  واخللد  تو بنللي ة تدللطن: هللمي ن لل  تع يوجللد وبلل   هللمي ن لل  تع َّدعللدق
 يدعايش على ترضه يف وائم ذوو ثما ات مدعد ِّدة  واخد 

حياول هذا البحث تع جييب ع  هذا السؤال م  وجهة طظط الف ط اإلسالمي، مدقبعاً يف ذلك ملهه  الملط ع 
ابد لاد اقل ، ومدعلامالً  -صلى هللا عليه وسلم  -ورسوله  -َّعاأ  -ال طمي يف رد ِّ ما َّهازع  يه املخدلفوع  أ هللا 

املوضللوع بولل ولية، ووا،عيللة، وخ  للة َّهسللةم مللإ عهايللة اإلسللالم بوخللدة اامللة، و للل  ،لللو  ت طادهللا،  مللإ هللذا
 سبباً يف خنول العداوة والُفط،ة بيههم.  -ومهه الدهازع ال مايف  -واجد اع كل دهم، وحتذيطه م  تع ي وع الدهازع 

 الف لللط اإلسلللالمي، الوبهيلللة وال ما لللة، و،للد َّهلللاول البحلللث المللللام الداليلللة: معلللو اللللوب ، مفهلللوم الوبهيلللة يف
وظيفة ال ما لة اإلسلالمية يف بهلاد ُهويلة اللوب  ال ما يلة، الويلة ال ما يلة وَّعلدد ال ما لات، ال ما لة اإلسلالمية وَّعلدد 

 ال ما ات، َّعدد ال ما ات دادمي الوب  اإلسالمي، ال ما ة الوبهية و)العوملة(. 
 

  املقدمة:
نالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى  له وصحبه ومل  َّلبعهم سخسلاع اق دهلل ر  العاملني، وال

  أ يوم الدي ، تما بعد: 
َّوللهد السللاخة ال ما يللة يف الللبالد اإلسللالمية اليللوم َّللدادالتا   طيللًة وصللطاعاتا مذهبيللًة، وَّدعللط  لد للورات 

 دالخمة يُ طَح السؤال الدايل: سياسية واجد اعية، ويف ظمي هذه الددادالت املعمقدة، والد ورات امل
د ال ما للات مللإ اوطد للاد  أ وبلل  واخللد  تو بنللي ة تدللطن: هللمي ن لل  تع يوجللد وبلل    هللمي ن لل  تع َّدعللدق

 واخد  يدعايش على ترضه يف وائم ذوو ثما ات مدعد ِّدة  
ملا اارضلية  هلي لذا السؤال ترضية يم  عليها، واإلجابة عليه مدلثثطة جتااهلات   طيلة، وعماةديلة ةدلفلة. ت

وا،للإ امد عللات اإلسللالمية الللذق ا علله ثما للة  سللالمية عامللة، وَّفط،للة ثما للات مدعللد ِّدة ذات صللفة داصللة، وتمللا 
 اوااهات الف طية والعماةدية  ددهازع اإلجابة، وَّؤث ِّط عليها أتثرياً ظاهطاً. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2 

دقبعلاً يف ذللك ملهه  الملط ع حياول هذا البحث تع جييب ع  هذا السؤال م  وجهلة طظلط الف لط اإلسلالمي م
ابد لاد اقل ، ك لا ،لال  -صلى هللا عليه وسلم  -ورسوله  -َّعاأ  -ال طمي يف رد ِّ ما َّهازع  يه املخدلفوع  أ هللا 

ِقِّ َوا-َّعلللاأ  - هُللللوَع جتِّ لللُدَم َُّلَؤمِّ ِقِّ َوالطقُسللللولِّ  َِّع ُكهلَ للللطِّ َذلِّلللَك َدللللرَي  : } َلللل َِّع ََّلهَلللاَزَعُدَم يفِّ َفللللَيدا  َللللُطد وُه  َِّأ ا َليَللللَومِّ اردِّ
[. ومدعلللامالً ملللإ هلللذا املوضلللوع بوللل ولية ووا،عيلللة، وخ  لللة َّهسلللةم ملللإ عهايلللة 59َوَتَخَسلللُ  أَتَوِّيلللالن. ءالهسلللاد: 

ومهلله الدهلللازع  -اإلسللالم بوخللدة ااملللة و للل  ،للللو  ت طادهللا واجد لللاع كل للدهم، وحتللذيطه مللل  تع ي للوع الدهلللازع 
 اوة والفط،ة بيههم. سبباً يف خنول العد -ال مايف 

 ع موضلللوع )الوبهيلللة وَّعلللدد ال ما لللات( يدنللل  جتقيويلللة واإلفللل الية معلللاً   يلللث مه لللا ُدر  و ن للل  تع 
ديللة  يهدهللي عهللد رُييللة جُي للإ عليهللا  طظللطاً ملللا للهاخيللة املههةيللة والعمديللة وال ما يللة والرتبويللة ملل  أتثللري يف ،بللول الدعد 

،وللله: تطلله موضللوع  جللديط  جتوهد للام والعهايللة، حيدللال  أ م يللد ملل  الدراسللة ال ما يللة ور لللها  بللمي اايللة مللا ن لل  
 َّوض ِّح جواطبه، وَّعاجل  ف الياَّه املدوع ِّبة. 

 
  معو الوب 

[، و،لد 4868ص 6، ل 1امله ل الذق يمليم  يله اإلطسلاع، ويدخلذه ولالً وسل هاً لله ء الوب  يف الل ة هو:
لَم َجلا ِِّّنَيَ ن -َّعلاأ  -ولله مساه المط ع ال طمي الدار والدمر يف ، ُُم الطقَجَفلُة  ََثَصلَبُحوا يفِّ َدارِّهِّ َُ بُوُه  ََثَدلَذ : }َ َ لذق

لَ  دَِّمرُِّكلَم -َّعاأ  -[، و،وله 37ءالعه بوت:  ُ َع ِّ القلذِّيَ  مََ يُلَملاَُِّّلوُكَم يفِّ اللد ِّي ِّ َومََ ُرَطُِّجلوُكَم مِّ ِق َهاُكُم ا : }و يَلهلَ
، 2[ ومسقده الس هة: الوب  والدار، يف خديث: ))هلي وبلو ودارق(( ء8َوَُّلَمسِّ ُوا  ِّلََيهَِّمن ءامل دحهة:  َتَع ََََّب وُهمَ 

 [. 177، ص3ل
، 3هللو م للاع مولللدِّ اإلطسللاع، ومثهلِّلله ومهوللره، الللذق ُ  للط علللى خللب المللطار  يلله واقهللني  ليلله. ء واملللوب :

 [. 1252، ص3ل
 

  واملوابهة لا معهياع:
  طق اطي ق، انبإ  م  خب اإلطساع لوبهه وفعوره جتوطد اد  ليله، وخهيهله  ليله، طديةلة إللل   معو ااول:

 امل اع وَّذك ط مطابإ النبا ومآر  الوبا ، ك ا ،ال الواعط اب  الطومي: 
هُ  الوقلبا ُ  َ،لقلاها ملآرِّ ُ          ليهمُ   الط ِّجال تَوباعَ  َوَخبقبَ 

 انلِّ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
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ُمُ   توباََنم  ذُك ِّطوا  ذا َطَُ با عهود        ذكق  لذلِّ ا  حه وا  يها الن ِّ

 وهو خب  واطد اد  اطي مع، يورتك  يه ا اإلطساع واقيواع وال اةط على خد ا سواد. 
معو   طق ملذه؛  هلو تع ل  مل  تع َّ لوع املوابهلة جملطد ط علة فلعورية، ومليالً   لطمً ببيعيلاً  املعو اردط:

اإلطسلللاع، وطولللث عللللى ترضللله   ذ خوقللللف املذهبيلللة الفلسلللفية املوابهلللة  أ ط عللله   طيلللة  أ امل لللاع اللللذق وللللد  يللله 
للث عليهللا انفللرة امد للإ، وحتللاكم  مذهبيللة، لللا مبادةهللا العامللة، وبموسللها السلللوكية، َّلل رع يف طفللو  الهللا ، ويُهوق

 [. 172، ص4موا،  تَّباعها عليها، ويُهظط  أ اردطي  م  داللا ء
 

  يف الف ط اإلطسايناتريخ الوبهية 
الوبهيلللة مللل  املفلللاهيم اقدي لللة اللللى  طضلللف طفسلللها عللللى دطي لللة الف لللط اإلطسلللاين، و ع كاطلللف ذات جلللذور 
ع يمة يف الداريخ   هي هبذه النفة الفلسفية ُعط ف يف امد عات المدنة، وم  تفهط صورها وبهية اليوانع الى  

لم امد لإ  أ تخلطار وعبيلد، وُ لاي  بيلههم يف اقملوو والواجبلات، ط وبهيلة اإلمَبابوريلة الطوماطيلة الللى   كاطلف َُّمس ِّ
كاطف َّهظط  أ الوعو  اادطن املهلوية  ليها بنفدهم عبيداً اتبعلني لللوب  اام،  لال َّمبلمي مل  هلؤود ااَّبلاع 

روجت بعللد ال للورة اوطنللهار يف بوَّمدلله واوطللدمال بلله، وظهللطت هللذه اله عللة ملل  جديللد ممرتطللًة بموميقللات وليقللة يف تو 
الفططسللية  لدحلللمي ولللمي اله علللة الديهيلللة املسللليحية َّلللدرجيياً، وتصلللبحف مللل  مع يلللات الملللطع الداسلللإ عولللط املللليالدق 

هه ل مي طُُظم الدولة حنو ددمة هذه اله عة املذهبية ء  [. 47، ص5املوج ِّ
للم توروجت  أ  مللارات فللعبية مدنللارعة، كللمي  مللارة َّ لل ط  الهظللطة الوبهيللة لمللد اسللد اعف هللذه اله عللة تع َّمس ِّ

لألفياد واردطي ، وَّع مي على حتويمي الميم العامة  أ ،يم وبهية داصة، مما تدن  أ َّدهور العال،ات بني هذه 
الدول، وأتجي  اقطو  بيههلا لسلهوات بويللة، وَّوريلث ا لطا  واللدمار لألجيلال ك لا ،لال الفيلسلو  الَبي لاين 

بهيني اامللللاع: َّريقللمي  لللليهم تع منلللا  تملاطيللا هلللي وخلللدها ( يف الللو   Bertrand Russelبطَّطاطللد رسلللمي )
مادام مههم هو هذه املنلا   -املنا  اجلديطة جتوعدبار، دوع تع يهازعهم يف ذلك مهازع، وليس م  فثَنم هم 

تع يف للطوا  ي للا ينلليب اامللم اادللطن ملل  تضللطار، وو  ي للا اللط ه هللذه السياسللة ملل   طيللب لل للدع، ودمللار  -
يل، وو مللا يلحلل  جتقلللارة ملل  َّللل  و ن لل   صللالخهَّ. وكالملله ههللا علل  تملاطيللا الهازيللة الللى َّبهقللف ط عللة لألهللا

[، ومللللا  ع وضللللعف اقللللطو  الللللى 50، ص5الوبهيللللة، وممولللللة:  ع تملاطيللللا وخللللدها المللللادرة علللللى ،يللللادة العللللام ء
سلدع ار ااملم اادلطن، وبعلد احنسلار أتجقةف بني دول توروجت توزارها  و وظهط الدها س م  جديد بيههلا عللى ا

للبة   بللدتت جتوطسللال  مههللا، والدمللار   موجللة اوسللدع ار تدركللف هللذه الللدول ار ر الودي للة للوبهيقللات املدعن ِّ
 [. 175-173، ص4 ي ا بيهها، يف مواريإ عط ف مبواريإ الوخدة ااوروبية ء
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علة الوبهيلة اللى راجلف يف توروجت   لطًة ا لإ الهلا  ويف العام اإلسالمي وجد املعةبلوع جتل ما لة ال طبيلة يف ط  
يف كمي ُ،َ ط م  ت، ار املسل ني خلول امل البلة  ملو،هم، ودعلوة  أ اقطيلة،  ل ِّنلهم مل  الظللم اللذق علاطوا مهله، 
وع للللف اللللدول اوسلللدع ارية عللللى  علللالد فلللثع هلللذه الف لللطة، عللل  بطيللل    رة ا ال لللات الباةلللدة بلللني الولللعو  

الهقعلطات الموميلة، والرتكيل  علللى املالملح ال بيعيلة اللى ردلل   يهللا كلمي ُ، َلط عل  اردلط، ودللل  روح اإلسلالمية، و 
ب ط    ي  امد عات اإلسالمية، و نلمي بعللها عل  بعلل  للحيلوللة دوع  -[ 367، ص6اإل،لي ية احمللية ء

ملسلدع طات الَبي لاين )تورم سل؛ وخدُا يف كياع واخد و  ط واخد وَّ لعات مورتكة،  ملد جلاد يف َّمطيلط وزيلط ا
م: َّ ع اقط  عل دها تع الوخدة اإلسالمية هي ا  ط ااعظلم 1938يهايط عام  9ا ( لطةيس خ ومده بداريخ 

الللذق يهب للي علللى اإلمَبابوريللة تع حتللذره وحتاربلله، وللليس اإلمَبابوريللة وخللدها  بللمي  ططسللا تيلللاً، ولفطخدهللا  ملللد 
أ اري رجعة.  ع سياسدها ُلد  داة لاً  أ مهلإ الوخلدة اإلسلالمية، والدللام  ذهبف ا ال ة، وت و تع َّ وع  

 [. 12، ص7اإلسالمي، ويهب ي تع َّ وع كذلك..َّ ء
ط َّ لورت هلذه الف للطة يف اللبالد اإلسللالمية عللى تيللدق املدلثثطي  جتل ما للة ااوروبيلة الللذي  خوللوا الوبهيللة  أ 

هللللا د للللطاً يهللللدد وخللللدة اا، للللار اإلسللللالمية، ويفللللطو كل دهللللا، ويهللللدم ،وميللللة، وهللللابوا الطاب للللة الديهيللللة، واعدَبو 
 [ 78، ص1، ل8َّعابفها، ويلع  َّ دلها. ء

وعلى الطام م  ادامة اتريخ الوبهية مبعهاها املذه؛، وملا تدت  ليله مل  صلطاع اكدلوت بلهيلب انره الولعو  
و ي يلللب عللل  مولللاعطه قظلللة مللل    للل ع املعلللو الف لللطق للوبهيلللة يظلللمي املعلللو اقاضلللط يف طفلللس اإلطسلللاع اللللذق -

 اللحظات، ويسدويل على كمي تخاسيسه و ماله ومواعطه. 
 

  الوبهية يف الف ط اإلسالمي
 ذا كاع اوااه امللذه؛ ع لمي عللى ربلىن معلو الوبهيلة جتار  واللوب    ل ع اإلسلالم و يده قلط لف لطة خلب 

يف ،وللله: َّ،للد يظلل    -  الللوبهيني املنللطيني وهللو ملل -الللوب ، وو يعللد ه مها،لللاً للله   مللد صللدو منلل فى كامللمي 
بعل الها  تع الدي  يهايف الوبهية، تو تع الدعوة  أ الدي  ليسف م  الوبهية يف فيد، ول لو ترن تع اللدي  

 1، ل8والوبهيللللة َّودمللللاع مدالزمللللاع، وتع الطجللللمي الللللذق يللللد  ق  الللللدي  ملللل   للللؤاده حيللللب وبهلللله خبللللاً صللللاد،اَّ ء
لاه، وم يمي ِّلده مبللامني تق ط علة [، ذلك تع اإلسالم ط82ص ظط  ليه على تطه ميمي    لطق  راسلخ  يف اللهفس،  ه ق

م  اله عات ذات املهحلى العهنلطق  بلمي ربلىن بيهله وبلني اللدي ، وع لمي عللى  دملال البولطية بعللهم بلبعل دوع 
مفهلوم الوبهيلة لد لوع   يي  على تسا  اقدود اجل طا ية    دق بذلك مفهوم الوب  عللى امدلداد العميلدة، ووسقلإ

ً  أ اار ، ومواوًة ديهيًة لعميدة اإلسالم ومبادةه و،ي ه.   اطد اًد   طم 
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 - ع اطسةام الدي  والوبهية وامد اجه ا معاً،  يث َّ وع الوبهية مدوطبًة لإلسالم، وي وع اللوب  داراً لله 
لي يلة واملعلو احملنلور يف اار ، لري،لى بلله هلو اللذق جعلمي للوبهيلة هلذا املعلو الواسلإ الللذق يدةلاوز اقلدود اإل،

م  اار  واملو،إ اجل طايف،  أ المي ة وامل اطة واقَُطمة، ويمططه جتملبادئ والميم اللى يلؤم  هبلا مل  يمليم عللى هلذا 
لللة، وهلللو مهلللاجط  مههلللا: ))ملللا  -صللللى هللا عليللله وسللللم  -اللللوب ، لملللد تظهلللط الطسلللول  هلللذا املعلللو يف د ابللله مل ق

 [. 723، ص5، ل9بلد، وتخبقك  يلق، ولوو تع ،ومي تدطجوين مهك ما س هُف اريك!!(( ء تبيبك م 
لبلللده م للة، معلللالً هةطَّلله مهلله راللم  -صلللى هللا عليلله وسلللم  - ع هللذا املعللو جيلللي مو،لل  الف للطة يف وبدلله 

 ه. سدطال كفار ،طيش له، ومهعهم  مه م   ،امة مبادئ اإلسالم  ي -َّعل مه به ووبده له 
،للد ضللحى جتلبمللاد يف وبهلله يف سللبيمي مبادةلله و،ي للة الللى خللال  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -و ذا كللاع الطسللول 

 لل ع ذلللك كللاع يف خللالا ملل  الدخيللري بللني امللللي ِّ يف الللدعوة  أ  -بيهلله وبيههللا كفللار ،للطيش خيه للا سللاوموه عليهللا 
وب ، وخللال ملل  الدلللاد ِّ بللني  ع للاد ااولويللة اإلسللالم مللإ الةللطة علل  الللوب ، تو الدخل ِّللي عههللا مللإ البمللاد يف اللل

صللى هللا عليله وسللم  -لإلسالم، تو الدهعم جتلس  و يف اللوب ، والعليش بلني ااهلمي والعولرية  للذا ،لدم الطسلول 
يف خلدث الةلطة اللد ِّي  عللى الريه، و،لد تكقلد الملط ع ال لطمي اسلدحماو اللدي   -رضي هللا علههم  -وتصحابه  -

للللريََُُّ َم َوتََمللللَوال  -َّعللللاأ  -،وللللله هللللذه ااولويللللة يف  : }،ُللللمَي  َِّع َكللللاَع َ جَتُيُُكللللَم َوتَبَلهَللللاُيُُكَم َو َِّدللللَواُطُ َم َوتََزَواُجُ للللَم َوَعوِّ
ِقِّ َوَرُسلولِّهِّ َوجِّ  لَ  ا َسلبِّيلِّهِّ َ رَتَبقُنلوا َخل ق  َهلادا يفِّ اَ،رَتَ َلُدُ وَها َواَِّارَة  َ ََوَوَع َكَساَدَها َوَمَساكُِّ  ََّلَطَضَوََنَا َتَخبق  ِّلَلَيُ َم مِّ

مِّنَين ءالدوبة:  ُ و يَلَهدِّق اَلَمَوَم اَلَفاسِّ ِق ََمطِّهِّ َوا ُ ِبِّ ِق َ ا  [. 24ََيَِتِّ
وو يعللو  للال تع اإلسللالم ي للري اطد للاد الهللا   أ ترضلللهم وفللعوهبم و،بللاةلهم   لل ع هللذا تمللط  مللادق  خسلللي  

رضلي هللا عهله  -يف بلد يُهسلب  ليله، وو يُه لط عليله وبدله لله   ل ع بلالوً وا،إ ، و سبيمي  أ َّ يريه،  الذق يولد 
ياً ب مي فيد يف سبيمي عميدَّله هلو اللذق كلاع يهدل  يف دار الةلطة جتقهلني  أ  - الذق هاجط  أ املديهة ملح ِّ

  يمول:  -رضي هللا عهه  -بلده م ة، يف تبيات  دلئ ر،ة، وَّم ط خالوة، يهود 
 يوماً مِّياَه جَمَهقةا = وَهمَي يَلَبُدَوَع يلِّ فاَمة  وَبفِّيمُي ! َهمَي تَرَِّدَع 

وصلل  م للة ملل  تصلليمي  ةللطن دمعلله خهيهللاً  ليهللا، و،للال: ))م  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -ومسللإ رسللول هللا 
(( ء [، لملللد ت،لللط اإلسلللالم هلللذا اوطد لللاد، وم يلللَط ُخلللبق اللللوب  مها يلللاً 84ص 1، ل10تصللليمُي، دع المللللو  َّمِّلللطق

لللَ  -َّعلللاأ  -اع، وو مالزملللاً لللله،  ملللد دل ،ولللله لإلنللل هَلللا َعلَلللَيهَِّم َتعِّ ا،َلدُللُلللوا تَطَلُفَسلللُ َم تَوِّ اَدُطُجلللوا مِّ : }َولَلللَو َتانق َكدَلبلَ
َُم  َلَعُلوا َما يُوَعظُوَع بِّهِّ َلَ اَع َدرَيًا َلَُم َوَتفَ  ُهَم َوَلَو َتَنق هلَ [، دللف 66ََّلَ بِّيًدان ءالهساد:  دق دَِّمرُِّكَم َما  َلَعُلوُه  ِّوق ،َلِّيمي  مِّ

[، ك للا تع اإلسللالم م 414ص 1، ل11هللذه اريللة علللى خللب هللؤود لللوبههم، مللإ عللدم ََّلب سللهم لإلنللاع. ء
جيعللمي اار ، وو الللدم، وو الل للة، وو املنللا  النلللة ااوأ الللى ا للإ الهللا ، وم يمللدمها علللى صلللة العميللدة 

دواةللط اوطد لاد يف   للط اإلطسلاع، وَّ املللف اقيلاة يف ممارسللدها، وم [   لل ذا اَّقسلمف 586، ص12النلحيحة ء
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َّ لل  مدعارضللة مللإ اوطد للاد  أ العميللدة  للل  ي للوع ههللاك َّهللا،ل يف الف للط، وللل  ي للوع ههللاك مللاطإ ملل  الع للمي 
ن ب للمي دواةللط اوطد للاد الف لللطق لإلطسللاع   ع اامللط يف عال،للة اوطد لللاد  أ اإلسللالم جتوطد للاد  أ الللوب  ليدعلللد

خدود طفي الدها،ل  أ داةطة اومد ال، والرتابىن، واوعرتا  مبا هو   طق   اإلسالم دي  و َّدثَّى  ،امدله  و يف 
وب ، وم اع، وج طا يا، وهذا الوا،إ، وامل اع، واجل طا يلا لل  ي لوع داَر  سلالم  و  ذا تصلبح اوطد لاد  ليله بُعلداً 

 -[، ك للا ،لللال 35، ص13ا أتِت ضلللطورة الللوب  إل،امللة اللللدي  ءملل  تبعللاد اوطد لللاد اإلسللالمي العللام، ومللل  ههلل
َلَ َعُطو ِّ َوََنََوا عَ -َّعاأ   ِّ اَلُ َهَ لطِّ َوِِّقِّ َعا،ِّبَلُة : }القذِّيَ   َِّع َم قهقاُهَم يفِّ اَاََر ِّ تَ،َاُموا النقاَلَة َو ََّلُوا ال قَكاَة َوتََمُطوا جتِّ

سللم   لطمً وديهيلاً يف تع يعلل  وبدله لوبهله، واطد لاده  ليله، وَّفلليله عللى [ ويدمطر خ  امل141اَاُُمورِّن ءاق : 
اللريه يف السلل و، واإل،امللة بلله، وخللب ا للري للله، وطنللطَّه دوع عنللبية َّم للإ  صللطة تدللوة الللدي ، تو ََّوللَ مي علل  

لعميللدة اوهد للام ببللا،ي تجلل اد الللوب  اإلسللالمي   للوب  املسلللم للليس للله خللدود ج طا يللة   هللو ندللد مللإ امدللداد ا
[، واطدوللارها يف بمللاع اار    ذ و َّعللار  بللني خللب الللوب  واوطد للاد  أ اامللة اإلسللالمية، 141، ص14ء

 بُِّوسلإ اإلطسلاع تع حيلب وبهله، وحيللب  دواطله املسلل ني يف اا، لار اادللطن،    لا تع خلب اللوب  و يهللا،ل 
سلل ني تيه لا كلاطوا  بلمي ي لوع مد  لاً خب ااسطة  بمي ي وع مد  ِّ اً لا، كلذلك خلب اللوب  و يهلا،ل خلب امل

 [. 31، ص15له تيلاً ء
ك ا تع اإلسالم جعمي الوبهية خماً م  خموو الوعو ، واحملا ظة عليه خياة لا بني اامم،  ال معلو قيلاة 
تمللة وهللي َّفمللد خلل  اسللدماللا يف ترضللها وبالدهللا، وَّعلليش حتللف هي هللة عللدو ِّها وُخ  لله   دلللك تمقللة َمَيدللة و ع  

يف اامم الى الُن  -َّعاأ  -يف خ م ااخياد، يمول ااسداذ و د عبده يف هذا املعو: ََّّلك ُسهقة هللا  كاطف
ا يف عط  الها  بليعهم معلطو     علو ملوت تولرلك الملوم هلو تع   ال َّد إ العادي  عليها، وخياة اامم ومُو

صارت و َُّلَعد تمة، ِبع ََّفلطقو للهلا، وذهبلف باعدهلا،  العدو ط قمي هبم  ث و ،وقُم، وتزال اسدمالل تمقدهم خ 
  مي ما بمي م  ت طاده داضعوع لل البني، ضاعروع  يهم، مدع وع يف ا ارهم، و وجود لم يف تطفسهم، و منلا 
وجللودهم اتبلللإ لوجللود الللريهم، ومعللو خيلللاُم علللودة اوسللدمالل  لللليهم.  ع اجلللن عللل  مدا عللة ااعلللداد، وَّسلللليَم 

ل نللة والفلطار هللو امللوت احملفللو  جت ل ق والعللار، و ع اقيلاة الع يلل ة ال يبلة هللي اقيلاة املل ِّيللة احملفوظلة ملل  اللدمر جت
عدواع املعددي ، والمدال يف سبيمي هللا تعم م  المدلال اجلمي اللدي   اطله يول مي تيللاً اللد اع عل  اقلوزة  ذا هلمق 

ترضللللها، تو تراد العللللدو البللللااي  ذولهللللا، والعللللدواع علللللى  ال للللامإ املهللللاجم جتادنللللا  بللللالدان، والد د للللإ  للللريات
اسدماللها، ولو م ي   ذلك اجمي  دهدها ع  ديههلا،  المدلال ق ايلة اقميملة كالمدلال ق ايلة اقل ، كلله جهلاد يف 
سبيمي هللا. ولمد اَّف  الفمهاد على تع العدو  ذا ددمي دار اإلسالم ي وع ،داله  ط  علني عللى كلمي املسلل نيَّ. 

 [. 697-695، ص4، ل16ء
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  الوبهية يف امل ل ة العطبية السعودية

  للمي الوبهيللة يف امل ل للة العطبيللة السللعودية املعللو املهسللةم مللإ الف للطة واإلسللالم   ذ يعللو مفهللوم اوطد للاد  أ 
 امل ل ة العطبية السعودية معاين و،ي اً عظي ة، َّد  مي يف: 

 
 للوع مهلبىن اللوخي، ومعملمي اإلسللالم، و،لعدله العديلدة، وخنلهه املهيللإ، لي -َّعلاأ  -املو،لإ اللذق اددلاره هللا  -1

وةل ع ،ي لله اقلللارية، وتصلالده الف طيللة، ومللثون ت رلدة املسللل ني، وممنللدهم يف صلالُم وتداد طسلل هم، وجعللمي 
ُ َتَعلَلللُم َخَيلللُث جيََ -َّعلللاأ  -ترضللله مسللل هاً دالنلللاً إل،املللة املسلللل ني وخلللدهم  أ ،يلللام السلللاعة، ،لللال   ِ َعلللمُي : }ا

: ))ُاَدللطَِّج ق اليهللود والهنللارن ملل  ج يللطة العللط  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -[، و،للال 124رَِّسللالََدُهن ءااطعللام: 
[، تق: و يدع كدابياً يميم  يها  ،املة داة لة   يلث و ن ل  1388، ص3، ل17خ  و تدَع  و مسل اً(( ء

  هم هذا املو،إ،  و تطه تر  اإلسالم واملسل ني. 
 

اإلسللالم الللذق جعللمي هللا هللذه اجل يللطة داراً للله، ومللثرزاً اَّباعلله، يمي للوع علللى ترضلله فللعاةطه، وحيد  للوع يف  -2
تمللورهم  أ فللطعه، ويع لللوع مبللا يه للوق عليلله ملل  مبللادئ، و،لليم وَّوللطيعات، و،للد دللدم هللا بلله الللدي ، وطسللخ بلله 

َهلُه َوُهلَو يفِّ : }َوَمل-َّعلاأ  -الطساوت السابمة،  لم يمبمي اريه ديهلاً، ،لال  َسلاَلمِّ دِّيهلاً  َللَل  يُلَمبَلمَي مِّ ِِّ َالرَيَ اإلِّ دَل   يَلبلَ
للطِّيَ ن ء ل ع للطاع:  للَ  اَ َاسِّ للطَةِّ مِّ [،  هالللف هللذه اجل يللطة بلله م اطدهللا، و يلل ت بلله فخنلليدها، واسدوللعط 85اردِّ

 تهلها به واجبهم، وارَّب وا به يف مهاه  خياُم. 
 

للد يف امل ل للة العطبيلل ة السللعودية   ذ  دلل ل هللذه الدولللة مهللذ أتسيسللها جتلللدي  وا،عللاً ومسللؤولية، وو هللذا املعللو اسق
اطابلللة   هلللي مللل  خيلللث الوا،لللإ الدوللللة املؤ هلللة عللللى اقلللطمني الولللطيفني، والطاعيلللة قةلللال بيلللف هللا اقلللطام، وزوقار 

 أ هللا،  والعاملللة علللى طوللط اإلسللالم ملل  دللالل مؤسسللات الللدعوة -صلللى هللا عليلله وسلللم  -مسللةد الطسللول 
م  دالل احمللاكم  -َّعاأ  -واامط جتملعطو ، والههي ع  امله ط، واملمي ة اخ ام الوطيعة، واملهفذة قدود هللا 

الولللطعية ذات السللللل ة املسللللدملة الللللى و سللللل ة عليهللللا اللللري سللللل اع الوللللطيعة، وهللللي امللد مللللة يف بيللللإ امللللاوت 
للح للم  يهللا علللى تع: َّامل ل للة العطبيللة السللعودية دولللة عطبيللة جتإلسللالم، طنللف املللادة ااوأ للهظللام ااساسللي 

صللى هللا عليله وسللم  -وسهة رسوله  -َّعاأ  - سالمية ذات سيادة اتمة، ديهها اإلسالم، ودسدورها كدا  هللا 
ول دهلللا هلللي الل لللة العطبيلللةَّ. و،لللد مارسلللف الدوللللة هلللذه الوظيفلللة يف تدوارهلللا ال الثلللة مهلللذ أتسيسلللها عللللى يلللدق  -
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امني و للد بلل  سللعود وو للد بلل  عبللدالوها ،  هللي طدللال دعللوة  صللالخية عللمق دريهللا ترجللاد اجل يللطة العطبيللة، اإلملل
ا وخدة، وتمهاً، ومعدمداً صا ياً، ورداد واسعاً، وعل اً مهدوطاً.   وَّفيقث ظالَلا بيُإ تبهاةها، و، فوا  ُط

الوب  امل ل لة العطبيلة السلعودية اللذق يمدللي محايلة   ع مفهوم املوابهة يعو اولد ام  مبعو اوطد اد  أ هذا
ترضه، والههو  بطسالده الى هي رسالة اإلسالم، واجلهاد يف سبيمي اقفاظ على ُخُطماَّه وممدساَّه، والذق  ِّ عل  

 مهة اَّه اقلارية بوميها: املعهوية واملادية. 
 

يل  هلذا املفهلوم يف عملول الهافلرة  بعلد تع َّسللقلف  طها يف الو،ف اقاضلط وتك لط مملا مللى  اجلة ُملِّحقلة  أ َّع 
بعللل اا  للار وارراد ال طيبللة علللى بيرلللة هللذا الللوب  املسلللم، و للوجئ تبهلللاُيه جتاخللداث الداميللة الللى اسلللدهد ف 

 املوابهني ارمهني، واملمي ني املسدثمهني، ولعمي م  ت لمي الوساةمي الى َّع   هذا املفهوم ما يلي: 
لللمي معلللو اللللوب ، وَّلللَبز م اطدللله يف العلللام كلللله، ويف العلللام اإلسلللالمي مهلللاه  الدعلللليم ا -1 للللى ن للل  تع َّؤص ِّ

بنللفة داصللة، وَّدحللدث علل  دناةنلله وواجباَّلله، وموا،فلله اق يللدة ملل  الملللام اإلسللالمية كملللية  لسلل ني، 
، ودع لللللله والبوسللللللهة والطسللللللك، ودور املؤسسللللللات ا رييللللللة يف  ااثللللللة امله للللللوبني، واملعللللللوزي  يف العللللللام اإلسللللللالمي
 لل ؤسسات اإلسالمية العاملية  ك هظ ة املؤ ط اإلسالمي، وراب ة العام اإلسالمي، والبهك اإلسالمي. 

 
اإلعلللالم مللل  صللللحا ة وَّلفلللاز و ذاعلللة الللللذق ن للل  اسللللد  اره يف  ظهلللار النلللورة اقميميللللة لل  ل لللة العطبيللللة  -2

ةله، واللد اع عل  ،للام املسلل ني يف احملا لمي الدوليلة، السعودية، ودورها الطاةد يف احملا ظة على ،ليم اإلسلالم ومباد
وَّسخريها يف َّطسيخ هوية هلذه اللبالد يف طفلو  تبهاةله مل  دلالل اقلوار اللاد ، واللَبانم  املالملس ملول الت 
الهللا  وتخللوالم اوجد اعيللة، ويف الدنللدق لأل  للار الوا للدة املها يللة للعميللدة النللحيحة والوللطيعة السلل حة، ويف 

 اوت اوحنطا  وال لو الى ،د َّظهط يف امد إ أتثطاً مبةد عات جماورة. معاجلة خ
 

  الوبهية وال ما ة
بطزت الوبهية مهذ اط ال،ها يف تواةمي المطع الداسإ عوط امليالدق ممرتطة جتلميم )الليَباليلة(، تو اقطيلة الفطديلة 

روجت اقدي لة   ذ َّبلوق الفططسليوع الوبهيلوع   لطة و)الدنمطابية(، وَّعدَب  ططسا تطنلإ م لال عللى هلذا اللدالزم يف تو 
اللللد اع عللل  ثملللا دهم الوبهيلللة ملللإ ووةهلللم للدوللللة الفططسلللية، ك لللا َُّلَعلللد َّطكيلللا مللل  تبلللطز اللللدول يف العلللام اإلسلللالمي 
اهد امللاً بد للويط ثما دهللا الوبهيللة ملل  دللالل الع للمي علللى اوطفنللال علل  العللط : يف اقللطو  اا ديللة، واللبللا ، 

 [. 26-20، ص18، والعادات والدماليد ءوالدعليم
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ويف العللام العللطر ظهللطت الوبهيللة ممطوطللة مبوللطوع الللدعوة  أ الوخللدة العطبيللة الللذق كللاع ملل  تهدا لله مماومللة 
اوسلدع ار ال لطر لللبالد اإلسلالمية، وت الدسلوي  للذا املولطوع علل  بطيل  بهلاد ثما لة وبهيلة جديلدة عللى املهحللى 

لله  أ  نللمي الللدي  علل  الدولللة، وكاطللف َردة الفعللمي ااوأ عليلله ملل  املف للطي   المللومي ل ما للة السياسللة ال طبيللة املدقةِّ
اإلسللالميني سعللالع الد سللك بف للطة ا ال للة اإلسللالمية، والدهللادق  أ موللطوع  عادُللا ملل  جديللد  ممللا تدن  أ 

المية، واللللد اع عههلللا يف وجللله َّبللللور االللاه   لللطق مهلللاهل لف لللطة الوبهيلللة العطبيلللة، يلللدعو  أ محايلللة الُويلللة اإلسللل
[ اللذق كلاع يسللعى  أ حتةي هلا، و أ حتطيلط الللوب  اإلسلالمي ملل  37-34، ص19العلدواع ال ملايف ال للطر ء

 اوسدع ار اجلاط على ترضه، وَّوخيد فعوبه على تسا  العميدة واملبادئ اإلسالمية. 
 مفهلللوم اوسللدعالد جتار ، والدلللاريخ وخميمللة ااملللط تع الللدعوة  أ الوبهيلللة كاطللف مطخللللة توأ مهحنللطة يف

اإل،لي للي،  ل للا تدفمللف هللذه الللدعوة ظهللطت الللدعوة  أ اإل،لي يللة العطبيللة الللى كاطللف علللى طسلل  ال وراطيللة يف 
َّطكيلا، والفطعوطيلة يف منللط، والفيهيميلة يف سلورم، و،للد سلامهف هلذه الللدعوة عللى   يل  اامللة اإلسلالمية و ط،دهللا، 

ع ارق دادللمي العللام اإلسللالمي تثللط ،للوق يف َّفطيللِ مفهللوم الوبهيللة ط الموميللة ملل  ،ي دلله ولمللد كللاع للهفللوذ اوسللد
اقميميللة، و نللله علل  َّللطاث اامللة وثما دهللا العامللة، وو ريللب تع هللذا املفهللوم دديللمي عليهللا   ذ تَنللا كاطللف ََّعدللَبِّ 

 [. 226-225، ص20وخدة الف ط، تو وخدة ال ما ة تساساً لرتابىن فعوهبا و اس هم ء
 ع اوددال  يف مفهوم املوابهة بني الموميني واإلسالميني طوث عهه َّباي  يف ال ما ة الى حتدد هوية الوب ، 

: َّبللإ بللني ال ما للة  -ك للا ،للال ااسللداذ علللي م روعللي  -وصلللده ب للريه   و تع الفللطيمني مدفمللاع علللى تع الوبهيللة 
عهللد الفللطيمني ملل  تدللص دنللاةص اإلطسللاع، [  ذ ال ما للة 23، ص18كهويللة وبللني ال ما للة ك طيمللة اَّنللالَّ. ء

 هللو ةلللوو عا،للمي ومف للط، وتق اطدمللاص ملل  ذلللك هللو اطدمللاص لبوللطيده و دميدلله، وتق اهد للام به للو ثما دلله هللو 
اهد للام سطسللاطيده، وال ما للة تيلللاً مسللثلة هامللة لل ةد للإ اإلطسللاين   هللي ،للوام الدواصللمي بللني الوللعو  ملل  تجللمي 

دلفلف تجهاسلهم ومعدملداُم،  عل  بطيمهلا يدبلادل الهلا  املفلاهيم، واا  لار، الدعار ، وَّبلادل ا لَبات مه لا اد
واملعمدللدات، وتسللاليب اقيللاة، واللري ذلللك ملل  طظللم وَّنللورات، وهللي تيلللاً وسلليلة لد للاي  الوللعو  بعلللها علل  
بعلل بفلللمي السلل ات اللى َّد يلل  هبللا كلمي ثما للة علل  اادللطن، مملا ي سللبها المللدرة عللى اوطفدللاح علللى ال ما للات 

[ تق مللإ المللدرة تثهللاد 84-74، ص21اادللطن دوع َوَجللمي ملل  اوطللدمال، تو الللذوجتع يف ال ما للات اادللطن ء
 امل ارسة ال ما ية على احملا ظ على دنوصيات الوب ، وتصالده، وذاَّيده املد  لة يف مبادةه، و،ي ه، وطظ ه. 

: َّخنليلة معلوملات مدهوعلة، وتسلاليب يف  ع املوابهة َّعو اسد  ار ثما لة البيرلة اللى هلي مل  الهاخيلة العاملة
الدف لللري َّدسلللإ وَّللللي    لللم ارَّبابهلللا بمللللام اإلطسلللاع ع وملللاً، ومبلللا يدنلللمي جتلذاَّيلللة ع وملللاً، وجملللاوت الويلللة 
دنوصللاً،  للاملواب  امل ملل : هللو الوللخص الللذق ي للوع واعيللاً علل  بطيلل  خسلله اوجد للاعي  سللواد َّعلقلل  اامللط 
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هللو اجلاطللب اإلطسللاين يف ال ما للة  تمللا مللا يوللعط بلله، وحييللاه يف هويدلله  -ي الللوع -بعنللطه تم دللارل عنللطه، هللذا 
 [. 6، ص22واطدسابه الوبو والمومي والطوخي،  هو اجلاطب الذاِت يف ال ما ةَّ ء

ويف هللذا السللياو ينللعب جللداً َّنللور ثما للة جمللطدة ووايللدة، و َّللطَّبىن  لفيللات اترريللة، تو مذهبيللة َّولل مي 
ا، ومطجللإ ،ي هلا، وللذلك  هللي ك لرياً ملا حت للمي طعدلاً حيلدد  بارهللا وتبعادهلا  للذا  للدها منلدر موازيههلا، ومعايريهل

َُّلَهَسب  أ دي  تو مذهب  كال ما ة اإلسالمية، تو البوذية، تو  أ بلد، تو مه مة كال ما ة اليوانطية، تو الهدية، 
تصلبحف َّدسلإ ل لمي ملا  -رداد للا  وَّدسإ مللامني ما َّهدسب  ليه،  ال ما لة اإلسلالمية خيه لا ا لذت اإلسلالم

، 22حيويلله هلللذا اوطدسلللا  مللل  مللللامني جتعدبلللار اإلسلللالم عميلللدة، وفلللطيعة، و  لللطاً، وخللللارة، ومهظوملللة ،للليم ء
 [، وه ذا كمي ال ما ات اادطن. 8ص

و ذا كللاع تق وبلل   اجللة  أ َّه يللة فللاملة وهاد للة يف كللمي مطا ملله َّسللد  ط كللمي  م اانَّلله وبا،اَّلله  لل ع هللذه 
 -علللى سللبيمي امل لللال  -وبللد تع َّ للوع مدالة لللة مللإ ثما دلله، ومع ياَّللله، وم للوانت جمد علله، وملل  ذللللك الده يللة 

الده ية يف خممي العلوم الد بيمية، هذه العلوم الى َّ ورت يف هذا ال م  بنورة سلطيعة ومذهللة، وخلاول املهد لوع 
ات، وبعيللداً عل  ملللاميهها ممللا تدن هبلا يف ظللمي َّسلارع معلوماُللا، وَّالخل  طداةةهللا تع َّه للو يف معل ل علل  ال ما ل

 Ilya أ طلوع مل  النلطاع والدهلا،ل دادلمي امد علات، ولعلمي هلذا هلو اللذق د لإ العلام الولهري  يليلا بطي لوري  

Prigorine    ُلِّللح ِّ علللى العلللم تع يعدللَب طفسلله جلل داً و يدةلل ت ملل  ال ما للة الللى
 أ المللول: َّ طلله تضللحى ملل  امل

لمول: َّ ع العلم سيهفدح على العاملية عهدما و يهع ل ع  اهد امات امد إ، ويعلدل َّ ور بني تخلاَناَّ. و أ ا
ع  اعدبار طفسه مسدمالً وجمطداً عهها، عهدها ينلبح العللم ،لادراً عللى ولاورة الهلا  مل  بيلإ ال ما لات، واخلرتام 

ما اسدورد تمناباً مل  الده يلة و َّساُيوُم. ولعمي اطُبة العام اإلسالمي م  توضح الوواهد على سود الهديةة عهد
، 23َّلللدالدم ملللإ مع يلللات وا،عللله، وم لللوانت جمد عاَّللله   اطلللف اقنللليلة َّمليلللداً فلللبه تع لللى للحللللارة ال طبيلللة ء

 [، وأتدطاً يف ك ري م  جماوت اقياة. 26ص
 

  هوية الوب  ال ما ية
يلللخ، وجمد لللإ بلللال عميلللدة وبلللد اق وبللل  مللل  ثما لللة داصلللة بللله   ذ و يُدنلللوقر وجلللود وبللل  بلللال َّلللطاث واتر 

ومبلللادئ، وتمللللة بلللال طظللللم و،لللليم، تو يف ت،لللمي ااخللللوال و ن للل  وجللللود جمد للللإ بلللال ديلللل ، يملللول ههللللطق بطجسللللوع 
Henri Bergson ،د  د يف املاضي تو اقاضط جمد عات بوطية و َّعط  العلم، تو الفل ، تو الفلسلفة،َّ :

 [. 25، ص24ول   ليس  ة جمد إ بال دي َّ ء
البدهي الدسليم مبسامهة اادمع يف بيإ امد علات يف َّول يمي ثما دهلا،  هلي ذات خللور  ي اد ي وع م 

مؤثط يف بهاد ال ما ة اق جمد إ م  امد عات مه ا كاع هذا الدي  م  النلحة تو اللب الع، وملا مل  جمد لإ  و 
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وح  أ اإلنلاع جتملعبلود، ويسلد د مل  و،د ََّديق ،  الددي     طة ُدلِّ  عليها اإلطسلاع، يهل ع  ليهلا ليولبإ خاجلة اللط 
هللذا اإلنللاع عميدَّلله ومفاهي لله للوجللود واقيللاة، ويلللبىن بلله تمللور خياَّلله، وهللو كللذلك ضللطورة اجد اعيللة يللدم علل  

 بطيمها الدثكيد على اإلناع جتلميم والفلاةمي، واولد ام جتاخ ام والمواطني الى َُّعَو بدهظيم فؤوع اقياة. 
 للة اإلسللالمية مبنللادره النللحيحة ااسللا  ااول الللذق َّمللوم عليلله، وأتدللذ مهلله مادُللا ويعللد الللدي  يف ال ما

العل ية والف طية، وَّسد د مهه ذاَّيدها، ووجهدها، وَّنوراُا، و،وام   طها، وَّعد د عليه يف طمد الرتاث البولطق، 
هللو العاصللم لللا ملل  ومواجهللة الدحللدمت الللى َّعللرت  سللبيمي احملا ظللة علللى فخنلليدها ملل  الللذوجتع يف اريهللا، و 

، تو اوطد ر مإ ال ما ات اللعيفة الى م َّسد إ الن ود تملام مد لريات اقيلاة، تو  اوحنطا  ع  ال طي  السوق ِّ
 الذوجتع يف اريها م  ال ما ات اادطن. 

 -وسلهة رسلوله  -عل  وجلمي  - ع هذه املنادر َّو مي دعامة ،وية يف أتصليمي َّالفهلم النلحيح ل دلا  هللا 
والدفم لله يف الللدي ، واسللديعا  الدللاريخ اإلسللالمي، وخللمي املولل الت املعاصللطة لل ةد للإ  - عليلله وسلللم صلللى هللا

حت ي لاً كلامالً مل  الري أتويلمي  ليله ااهلواد، تو حت للمي  -َّبلارك وَّعلاأ  -اإلسلالمي، مل  دلالل حت ليم فلطع هللا 
حمللل  هلللذه ااصلللالة  و جتإلخابلللة الولللاملة عليللله ط علللة اوَنللل ام الف لللطق والهفسلللي تملللام الديلللارات املعاديلللة. وو َّد

 [. 112-111، ص25جتإلسالم عميدة وعبادة وَّوطيعاً ودلماَّ ء
لمللللد ارَّب للللف ال ما للللة اإلسللللالمية ب ل للللات هللا وخللللده اللللري وط للللة، وو مبدلللللة، وو ةلوبللللة ِبوهللللام البوللللط، 

وونللورة  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -وتاالبهللم، واحنطا للاُم،  هللي َّعد للد علللى كدللا  هللا املللوخى  أ رسللول هللا 
لم جتلنلدو والنلحة، ،لد َّ فلمي هللا   يه، وبعيدة كمي البعد ع  الف ط الفلسفي اإلطساين، وكدلا  هللا منلدر يدسِّ

 -[ وعلللى سللهة رسللول هللا 9: } ِّانق حَنَللُ  طَل قَلهَللا الللذ َِّكَط َو ِّانق لَللُه َقَللا ِّظُوَعن ءاقةللط: -َّعللاأ  - حفظلله ك للا ،للال 
مل  ت،والله، وت عالله، وَّمطيطاَّله، و،لد ،ليقل هللا مل  نيل  صلحيحها مل  ضلعيفها، ويبلني ِّ ملا  -عليه وسلم  صلى هللا

ُتقِّللل  هبلللا كلللذجتً  يلللث تصلللبحف معلوملللة، وونلللورة، ومدهاوللللة بلللني العل لللاد ال ملللات،  لللال  ال ما لللات اادلللطن 
وخميملة منلدرها   لط البولط  سلواد مل   املطَّب ة ِبدمع  لية ذات منادر وط ة، تو وضعية و يعط  للا تصلمي 

تصمي الوضإ كالبوذية، تو بعد الدبديمي والدحطي  كاليهودية والهنطاطية الى م َّب  ثمة بطجتطيلة منلدرها بسلبب ملا 
 [. 35، ص26بطت عليها م  حتطي  اريق خميمدها، وتزال ،داسدها ء

ما للات ال طبيللة والوللط،ية اقدي للة الللى و،يللام ال ما للة اإلسللالمية علللى منللادر صللحيحة جعلهللا  دللل  علل  ال 
ا وثما اُا على بمية م  دي  وط ، تو  لسفة  قادية َّه لط وجلود هللا  تو مل   لسلفة  -َّعلاأ  -،امف خلاُر

وضعية كالفلسفة اليوانطية والطوماطية، تو على َّنلور عل لاين يدةاهلمي دور اللدي ، ويع لله يف جل د يسلري مل  تملور 
 [. 84، ص27ال ما ات معطقضة للد ري، والدها،ل، واوحنسار ءاقياة، مما جعمي هذه 
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وهبذا يدبني تع ال ما ة اإلسالمية وخدها رجتطية املنلدر، َّسلد د عهاصلطها مل  َّعلاليم الملط ع والسلهة امل هلطة، 
سلللواد كاطلللف عهاصلللطها مملللا و ع لللمي للعملللمي البولللطق  يهلللا سلللون الدلملللي، والفهلللم، والد بيللل  كثساسللليات اللللدي  

ة، وااخ للام الدعبديللة، واململلدرات، وتصللول املعللامالت، تم كاطللف ممللا للعمللمي جمللال  يلله جتوجدهللاد والهظللط الدنللوري
 [. 30، ص28وسدهباط تخ ام ع لية حيدال  ليها اإلطساع مما م َيت يف الهنوص له تخ ام جلية ء

النللبة، مههلا َّسلد د  ك ا تع ال ما ة اإلسالمية َّعد د على عميدة صحيحة، هي ولور ارَّ ازهلا، و،اعلدُا
فخنلليدها، وم وانُللا، ومموماُللا، وجماوُللا، واااههللا، وهللذه العميللدة مبهيللة علللى تركللاع اإلنللاع السللدة: اإلنللاع 
جتهلل، ومالة ده، وكدبه، ورسله، واليوم اردط، واإلنلاع جتلمللاد: دلريه وفلطه، و،لد ارَّب لف هبلذه العميلدة ارَّبابلاً 

ساً َّهب   مههلا َّنلوراُا وتخ امهلا، و،لد اطفلطدت عل  اريهلا مل  ال ما لات هبلذه امليل ة اللى اتماً، وجعلدها ووراً رةي
ا علللى َّفسلللري اقملللاة   سللامهف يف الدثكيلللد علللى ذاَّيدهلللا واسللدماللا طظلللطاً لنللحدها ووضلللوخها ويميهيدهللا، و،لللدُر

 [. 39، ص29إ ءالوجودية َّفسرياً صاد،اً، و ا و   يه، وو لبس، وو م اوة، وو جما اة للوا،
 ع ارَّبلللاط ال ما لللة اإلسلللالمية جتلعميلللدة ت لللط   راً مهفلللطدة و َّ  طهلللا تق ثما لللة تدلللطن،  ملللد طولللثت يف ،للللب 
اإلطساع املسلم وعمله خالة م  اوطلباط و َّدثرجح معها املفاهيم، وو ُد   معها الميم، وو يد يقإ  يهلا الدنلور 

ويلللدرك خلللدود عبوديدللله يدحلللدد اااهللله، ويدحلللدد سللللوكه،  -َّعلللاأ  - وو السللللوك،  اللللذق يدنلللور تلوهيلللة هللا
ويعلط  علللى وجله الد،للة: مل  هللو  ومللا اايلة وجللوده  وملا خللدود سللل اطه  ويلدرك خميمللة هلذا ال للوع، وخميمللة 
،وة هللا و،درَّه، وم  َطق يدنور اافياد، ويدعاممي معهلا يف خلدود مللبوبة، يهولث عههلا اطللباط يف ببيعلة العملمي 

زيهلله، واطللللباط يف ببيعلللة المللللب و،ي للله، واطللللباط يف الدعاملللمي ملللإ سللله  هللا بعلللد ذللللك، والدلملللي عللل  هلللذه وموا
 [. 228، ص30العميدة ي يد هذا اوطلباط، وحي  ه، ويمويه ء

 
  وظيفة ال ما ة اإلسالمية يف بهاد الوية الوبهية

وبهية، وصياادها َو ل  َّعلاليم اإلسلالم، و،ي له َّل لإ ال ما ة اإلسالمية بوظيفة مؤثطة وراةدة يف بهاد الوية ال
 السامية، َّدلح يف احملاور الدالية: 

احملا ظة عللى مسلات فخنلية ااملة اإلسلالمية مل  الللياع، تو الدالفلي واوطلد ر، ذللك تع تق ثما لة  -1
رات داصلة م  ال ما ات َّدفطد بس ات داصة  ي ها ع  اريهلا، وَّهد لي  أ تملة معيهلة ذات مبلادئ و،ليم وَّنلو 

هبا،    ا تع اإلطساع يهد ي  أ تسطة تو باعة تو وب    ذلك ال ما لة، ك لا تع اللوب  اإلسلالمي هلو امل لاع 
 الذق  دد  يه هذه اامة بوعوهبا املخدلفة، و ار   يه فعاةطها، و،ي ها، ومبادةها اإلسالمية. 

اوسللللدع ار السياسلللي، وو يللل ال يدعللللط   و ذا كلللاع اللللوب  اإلسللللالمي ،لللد َّعلللط  ل لللل و ال ما لللة ال طبيلللة تمم
 ل ع ال ما لة اإلسلالمية َّلؤدق  -ملوجات م  الد طيب ع  بطي  وساةمي اإلعالم واو،دناد، وما يعلط  بلل)العوملة( 
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وظيفة الو،اية م  ضطر هذا ال  و، وَّع مي على حتنلني اللوب  اإلسلالمي مل  تثلط ع ليلة اإلخلالل ال ملايف ال لطر 
 ات اإلسالمية. الى  ار  يف امد ع

 
الع للمي علللى َّوخيللد فللعو  الللوب  اإلسللالمي ودوللله ملل  الهاخيللة الف طيللة،  وجللود ثما للة  سللالمية موللرتكة  -2

يلدملللي عليهلللا املسلللل وع، ويولللب  عليهلللا الولللبا  املسللللم سللليميها مللل  خاللللة الد للل و الف لللطق والدولللدف ال ملللايف، 
[، وسليعيهها عللى ظهلور تهلدا  10، ص31ءورل ِّنها م  خالة اللياع والعيش بدوع فخنية و  ط موخلد 

واهد امللات وَّنللورات موللرتكة سدسللهم يف طسلل  وخللدة ملل  الد للوي  الللدادلي بللني تبهللاد اامللة اإلسللالمية، ويف 
 [. 68، ص32َّوخيدهم على مناذجها البوطية و،ي ها، وبعهم على اولد ام مبنري اامة الدلامو الواخد ء

 
ي للفللطد دادللمي الللوب  اإلسللالمي، وَّ للوي  الوللعور جتامللاع الهفسللي  اع اإلسللهام يف َّولل يمي البعللد الهفسلل -3

ال ما ة اإلسالمية تك ط العلوم اَّناوً ب طامة اإلطساع، وتع مها أتكيداً لذاَّه، وهلذا يدحمل  مل  دلالل أتكيلدها 
دل ام هبلا واخرتامهلا على اابط وااطساو والهظم والميم املسد دة م  الوخي، وعهايدها هبا  طظطاً اطله يهولث مل  اول

لللب الفلللطد فلللعوراً جتلدللللام  والدعلللاوع،  بوللل مي بلللاعي اب رهلللاع  ذاِت  للفلللطد املسللللم، وارَّيلللاح دادللللي،  هلللي َُّ سِّ
[، ويللدم معط للة تمهيللة البعللد 69-68، ص32وحتملل  للله  خساسللاً بللطوح اوطد للاد  أ باعللة املسللل ني الواخللدة ء

سللم اللذق يعلليش يف جمد لإ الري مسلللم يولعط جتل طبلة يف تبللط الهفسلي اللذق يول له هللذا العللم عهلد َّنللور تع امل
َّف ريه وطظم خياَّه، وجت و  عللى ،ي لة ووارمله وكطامدله مل  تع َّهدهلك تو يُلَدعلدقن عليهلا، وجتلدلوجس اللدادلي 

 م  كمي فيد،  ع هذا يعود  أ  مده للطجتط الذق يطب ه جتل ما ة الساةدة يف وبهه املسلم. 
 

ة ااد للار الف طيللة الللى يدعللط  لللا الللوب  اإلسللالمي مم قلللة يف الدراسللات )اوسدوللطا،ية( الو،للو  يف مواجهلل -4
الللى َّسللدهد  َّوللويه صللورة اإلسللالم يف طفللو  املسللل ني، وزع عللة ثمللدهم مبنللادر ديللههم، وَّولل ي هم مببللادئ 

وطولللط اإلقللللاد اإلسلللالم وعماةلللده و،ي للله واتررللله، ويف الدهنللللري اللللذق يسلللعى  أ حتويلللمي املسللللل ني عللل  ديلللههم، 
والهنطاطية يف بالد املسل ني، تو يف الد طيب الذق يع مي على صيااة امد علات اإلسلالمية صليااة اطبيلة حتلاكي 

 خياة امد إ ال طر يف العادات والدماليد وطظم اقياة. 
ني ملل   ع مواجهلة هللذه ااد للار الللى حتللدِّو جتاملة اإلسللالمية حتنللمي علل  بطيلل  حتنلني تبهللاد اامللة املسللل 

الدلثثط هبلذه اا  للار، وو،لايدهم مل  تضللطارها، وطملد الدراسللات )اوسدولطا،ية( املعاديلة، وبيللاع م ال دهلا للحميمللة، 
َّعلاأ  -وَّع  دها للدوويه وال ذ ، و يما  خطكة الدهنري، وذلك ع  بطي  ملاعفة اجلهد يف اللدعوة  أ هللا 
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طي  م  الدعوة  أ ديههم يف بالد  - املسل ني، وحتمي  ،در مل  اللوعي ِبهلدا  )العومللة(، وتد ارهلا ومهإ املهن ِّ
 على م دسبات اامة. 

 
م العظي لللة،  -5 َّع يللل  روح اوطد لللاد  أ اإلسلللالم، وربلللىن املسلللل ني بلللديههم الملللي ِّم، واتررهلللم اميلللد، وخللللاُر

ول للاُم، وبهللاد الوللعور وَّوثيلل  النللالت الَعَمديللة والف طيللة بيللههم مه للا َّباعللدت بلللداَنم، تو اددلفللف تعللطا،هم 
جتُادللوة املبهيللة علللى اإلنللاع، والهنللطة يف الللدي  يف طفللو  املسللل ني  يللث حيِّللس  بعلللهم  وم بعللل، ويفطخللوع 
م  أ  لد موللاعطهم وتخاسيسللهم  بلمي وَّنللوراُم، وطظللُط بفلطخهم، ويللطَّبىن املسللم ِبديلله بللطجتط   لطق واخللد، يوخ ِّ

 اقياة، وموا،فهم م  مد رياُا. 
 

ثما لللة َّملللوم هبلللذه الوظيفلللة جلللديطة ِبع يَعدللل ق هبلللا تبهاُيهلللا املهد لللوع  ليهلللا، وذللللك لسللل و تهلللدا ها وملللللاميهها   ع
: }اَليَلللَوَم َتَكَ َللُف َلُ للَم -َّعلاأ  -ومهاهةهلا،  هلي ثما للة ديل  دللدم هللا بله الطسللاوت، ورضليه لعبللاده، ك لا ،للال 

للل َسلللاَلَم دِّيهلللًان ءاملاةلللدة: دِّيلللَهُ َم َوتََ ََ لللُف َعلَلللَيُ َم طَِّعَ لللىِّ َوَرضِّ [، تخلللمي هللا بللله ال يبلللات، وخلللطم بللله 3يُف َلُ لللُم اإلِّ
صللى هللا عليله  -يف وصل  رسلول هللا  -َّعلاأ  -ا باةث، ور إ به اقطل الذق كاع عللى ااملم السلابمة، ،لال 

َهاُهَم َع ِّ اَلُ َهَ طِّ َوحيِّمي  َلُمُ -وسلم  َلَ َعُطو ِّ َويَلهلَ ُهَم  َِّصَطُهَم : }ََيَُمُطُهَم جتِّ ُم اَ ََباةَِّث َوَيَلُإ َعهلَ  ال قي َِّباتِّ َوحُيَط ُِّم َعَلَيهِّ
[، وتصلبحف ال ما لة جتإلسلالم ثما لة عامليلة، وليسلف ثما لة تملة 157َواَاََااَلَل القىِّ َكاطَلَف َعلَلَيهَِّمن ءااعلطا : 

ديلله لللى هلي ت،لوم، وللليس عهنلطية مه لملة عللى طفسللها كبلو  سلطاةيمي، وثما لة هدايللة للبولطية  ا بلب العملمي، ُو
لقلذِّق -َّعلاأ  -ثما ة ضالل وجهالة،  على املسلم تع يد سك هبذا الدي ، ويعدل  بله ك لا ،لال  لَك جتِّ : } َاَسَدَ سِّ

للَك َوَسللَوَ  ََُّسللثَلُوَعن ءال للطَاطا ُمَسللَدمِّيما َ َو ِّطقللُه لَللذَِّكط  لَللَك َولَِّمَومِّ للَي  ِّلََيللَك  ِّطقللَك َعلَللى صِّ [، 44،43 دللط : تُوخِّ
 [. 51-49، ص33ومعو: }ذَِّكط  َلَكن تق: فط  لك، و خط ل مي م  يدي  به ء

 
  ال ما ة اإلسالمية وَّعدد ال ما ات

على الطام م  كوع ال ما ة اإلسالمية   مي هوية اامة اإلسالمية، وَّل لإ بوظيفة محايدها م  الدالفي، تو 
لل ا  أ ال ما للات،  هللي َّللطن تَنللا مدولللدة علل  سللهة اودللدال  بللني بللو الللذوجتع يف اريهللا  و تَنللا وا،عيللة يف طظُط

للَم َرب للَك -َّعلاأ  -البولط، ك للا ،للال  للَدًة َوَو يَل َالُللوَع ُةََدلِّفِّلنَي َ  ِّوق َمللَ  َرخِّ : }َولَللَو َفللاَد َرب لَك جَلََعللمَي الهقللاَ  تُمقلًة َواخِّ
يف امد عللات   -َّعللاأ  -والد يللري سللهة ملل  سلله  هللا [   ذ اودللدال  119-118َولِّللَذلَِّك َدَلَمُهللَمن ءهللود: 

يمول اب  دلدوع: َّوتخوال اامم  عواةدهم، وحنلهم و َّدوم عللى خلال واخلدة، و منلا هلو ادلدال  عللى اامم 
واازمهلة، واطدمللال ملل  خللال  أ خللال، وك للا ي للوع ذلللك يف اافللخاص ي للوع يف ااو،للات واامنللار    للذلك 
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[  ومادام اامط كذلك  البلد  ذا مل  اسدنلحا  هلذه 29، ص34 ار واازمهة والدولَّ ءيمإ يف ار او واا،
 اقميمة الوا،عية، ومطاعاُا يف جمال الدعاممي مإ ال ما ات اادطن. 

وال ما لللة اإلسلللالمية كلللذلك عللللى وعلللي اتم جتل ما لللات اادلللطن، وهلللذا يعلللود  أ كوَنلللا ثما لللة  طسلللاطية حتلللرتم 
لا عللى تسلا  مل  اإلطساع وَّ طمه، وحَتدف مي جتمل مي العليا، والوخدة اإلطسلاطية، وَُّعلو جتوَّنلال جتلولعو  ووارُو

دم مبخاببة ال ما ات اادطن على تسا  م  اوخرتام املدبادل، ك ا تَنا َّواركها يف محاية المليم  العلم واق ، ُو
ب م  جواطبها، وو تدل عللى ذللك و رساد املبادئ اإلطساطية،  هي ثما ة ذات ط عة  طساطية واضحة يف كمي جاط

مللللوك وتملطاد عنللطه، وخلللوره خلل  الفلللول لهنللطة املظلللومني،  -صللى هللا عليلله وسلللم  -مل  م اَّبللة الطسللول 
للب تع يل بلله محللط الللهعم، ولللو   مللد روق عهلله تطلله ،للال: ))لمللد فللهدت يف دار عبللدهللا بلل  جللدعاع خلفللاً مللا تخِّ

[  تق: لللو دعللي  ليلله ملل  اللري املسللل ني اجللا  مللادام 155، ص1، ل35تدعللى بلله يف اإلسللالم اجبللف(( ء
وم ِّمللاً للعللدل واإلطنللا  لبللو اإلطسللاع  لللذا جللادت الوللطيعة راعيللة للملليم وامل للمي العليللا، ك للا ،للال ابلل  الملليم: َّ ع 
الوطيعة مبهاها وتساسها على اق م، ومنلا  العبلاد يف املعلاا واملعلاد، وهلي علدل كلهلا، ورمحلة كلهلا، ومنلا   

هللا، وخ  للة كلهللا،   للمي مسللثلة دطجللف علل  العللدل  أ اجلللور، وعلل  الطمحللة  أ ضللدها، وعلل  املنلللحة  أ كل
املفسدة، وع  اق  ة  أ العبث  ليسف م  الوطيعة و ع ددلف  يها جتلدثويمي   الوطيعة عدل هللا بني عباده، 

 [. 3، ص1، ل36ورمحده بني دلمهَّ ء
ية يف وخللللدة العميلللدة َّ بلللإ كللللمي ااسلللس واللللهظم الللللى جلللادت هبللللا  ع هلللذه السللل ة امل يلللل ة لل ما لللة اإلسلللالم

خلارَّها،  ههاك الوخلدة يف الطسلالة، والوخلدة يف الدولطيإ، والوخلدة يف ااهلدا ، والوخلدة يف ال يلاع اإلطسلاين 
العلللام، والوخلللدة يف وسلللاةمي املعيولللة وبلللطاز الدف لللري  خللل   ع البلللاخ ني يف الفهلللوع اإلسلللالمية ،لللد قظلللوا وخلللدة 

لو  والذوو ِبطواعها املخدلفة:  م عة م  العال ااطدلسي، وتدطن م  الهسي  املنطق، و ل ة مل  ا ل   ااس
 لال عةلب  -الوامي، ورابعة م  املعادع اإليطاطية َّبدو رام َّهوعها وزدط دها ذات تسلو  واخد، وبلابإ واخلد 

د ، عامليللة اا لل  والطسللالة،  للالمط ع تعللل  يف تع َّ للوع ال ما للة اإلسللالمية ملل  بللني ال ما للات  طسللاطية اله عللة واللل
للَ  -َّعللاأ  –وخللدة الهللوع اإلطسللاين راللم َّهللوع تعطا،لله ومهابدلله وموابهلله يف ،وللله  : }َم تَيل َهللا الهقللاُ   ِّانق َدَلَمهَللاُكَم مِّ

[ تعلل  هلذه الوخلدة 13ِقِّ تََّلَماُكَمن ءاقةطات: ذََكطا َوتُطَلَ ى َوَجَعَلَهاُكَم ُفُعوجًت َو،َلَباةِّمَي لِّدَلَعاَر ُوا  ِّعق َتَكَطَمُ َم عَِّهَد ا
اإلطسللاطية العامليللة علللى صللعيد اقلل  وا للري وال طامللة، وجعللمي خلللارَّه عِّمللداً َّهللدظم  يلله بيللإ عبمللطمت الوللعو  
وااملم اللى دفملف  و،هللا رامت الفدوخلات اإلسلالمية  ولللذلك كاطلف كلمي خلللارة َّسلد يإ تع َّفلادط جتلعبللا،طة 

واخلد وتملة واخلدة   و اقللارة اإلسلالمية   َنلا َّفلادط جتلعبلا،طة اللذي  ت،لاموا وخلدُا مل  بيلإ  مل  تبهلاد جلهس
 [. 31، ص37اامم والوعو َّ ء
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 ذا كلللاع املعلللو اإلطسلللاين واضلللحاً يف ال ما لللة اإلسلللالمية  للل ع ال ما لللات الوبهيلللة عاملللة َّعلللاين مللل   ملللداع هلللذا 
مسدوللار و للد الللوومت املدحللدة يف الللدورات: ااوأ  -مللاك كللوي  املعللو، ممللا مَحَللمي الباخللث اامطي للي ريدوللارد 
َّعللى اللدعوة  أ  طولاد طظلام  جيلار علاملي يلل؛ م لامح الولعو ،  -وال اطية وال ال ة لل ؤ ط العام للل)اليوطس و( 

مل دسللبات موللرياً  أ تع علللى هللذا الهظللام تع يُعللد ِّل ببللاةإ الوللعو  وتوضللاعها وعاداُللا، مسللدهداً يف ذلللك  أ ا
[، 94، ص25العمليللة وا لميللة ومبد للطات اا للطاد يف اإلبللار العللاملي ببعللاً يف ميللداع الف للط والع للمي والدعبللريَّ ء

ويف هللذا السللياو صللدر علل  جم وعللة ا للَباد امد عللني بللدعوة ملل  )اليوطسلل و( لدراسللة املولل الت الهافللرة علل  
د يف ددامله ملا يللي: َّ ع مول لة الدفلاهم اللدويل هلي بياع جلا -اوَّناوت والعال،ات بني اقلارات يف العام 

مولل لة عال،للات بللني ال ما للات    لل  هللذه العال،للات بللني ال ما للات جيللب تع يهب لل  جمد للإ عللاملي جديللد ،واملله 
الدفللاهم واوخلللرتام املدبلللادل، وهلللذا امد للإ جيلللب تع َيدلللذ صلللورة ط علللة  طسللاطية جديلللدة، يدحمللل   يهلللا الوللل ول، 

 [. 423، ص38كة حتف فعار َّهوع ال ما اتَّ ءجتوعرتا  بميم مورت 
و ذا كاطلللف ال ما لللة اإلسلللالمية أتدلللذ مببلللدت الدفلللاهم ملللإ ال ما لللات اادلللطن واوخلللرتام املدبلللادل بيههلللا   َنلللا يف 
الو،ف طفسه و أتدذ بف طة الدعايش مإ ال ما ات الى َّسدهد  كسط اقواج  املاطعة م  أتثريها ل ط   خالل 

[، ل ههلللا و  لللاطإ مللل  َّفاعلللمي ال ما لللات، وَّمارهبلللا يف اجلواطلللب العل يلللة 24، ص39وبيههلللا ءثما دهلللا م اَنلللا وَّ
والد بيمية واقلارية، على تع ي وع ذللك مبهيلاً عللى اوخلرتام املدبلادل يف جلو سلل ي بعيلد عل  اللطوح العداةيلة، 

فهللا يف سللياو ملل  تجللمي والدعنللب ضللد ال ما للات اادللطن، وعلل  اخد للار املعلومللات، والدمهيللات اقدي للة، وَّوظي
 هي هة ثما ة على تدطن. 

ديقة ال ما ات، و ع ر ل الدعايش ال مايف امللؤدق  أ  ل لاد   ع وا ظة كمي تمة على ثما دها و يهايف ،بول ََّعد 
الويللة ال ما يللة ل للمي تمللة و يعللو اادللذ ِبخاديللة ال ما للة  و منللا ااخاديللة ا  للرية َّ  لل  يف سلللوك مللهه   ل للاد 

ات اادطن و ط ارها، و ط  ثما ة معيهة عليها، هذا املهه  مارسده ال ما ة ال طبية ضد ال ما ات اادطن  ال ما 
 ملد ميلل ت بللني الوللعو ، وتلقبللَف املللذهبيات واادمع بعلللها علللى بعللل، ك للا مارسللف هللذا املللهه  مللإ ال ما للة 

لللف الللدول اوسللدع ارية تطظ دهللا السياسللية، واو،دنللادية، اإلسللالمية بولل مي دللاص مللدة اوسللدع ار  خيللث طم
ومللذاهبها الف طيللة، واوجد اعيللة  أ الللوب  اإلسللالمي، و طضللدها علللى الوللعو  اإلسللالمية علللى سللبيمي المسللط 
واإلل ام، واسدخدمف ما توَّيلف مل  ،لوة لد يلري ُهويلة ااملة اإلسلالمية، وَّ طيبهلا الري عابرلة بداررهلا، ومنلادرها، 

ها الف طيللة، ودنوصلليات جمد عاُللا، وعميللدُم، و،للي هم، ومبللادةهم، وو يلل ال هللذا املللهه  مسللي طاً علللى ومدارسل
ال ما ة ال طبية على الطام مما يعط  عهها مل  تَنلا )دنو،طابيلة( يف مههةهلا، عمالطيلة يف َّف ريهلا وَّعاملهلا، َّلؤم  

ه حنو  ط  ال ما ة ال طبية ع   جتلدعددية، واوددال ، والدهوع بني اقلارات اإلطساطية، ولعمي الوا،إ اقايل املدةِّ
بطي  )العوملة( تكَب فاهد على ذلك، وهو ملا ن ل  رصلده يف السياسلة ال طبيلة اقاليلة اللى َّع لمي عللى احملا ظلة 
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عللللى عمليللللة الد طكللل  ال للللطر، و ،نلللاد اردللللط، ولعلللمي عمللللدة الدخلللو   ملللل  َّاوطدملللام ممللللا  علدللله اقلللللارة ال طبيللللة 
ات وال ما ات الى تدلعدها لي هدها، وهي ما اعرت  هبلا )الَبو يسلور( صل وةيمي ههدةدلوع عهلدما ،لال: جتقلار 

م بلدتت الدوسلإ الللخم لل لط  ملإ بيلإ اقللارات اادلطن، و،لد   ل  ال لط  تثهلاد 1500َّابدداد مل  سلهة 
اوت دمقلط ال لط  َّللك ذلك م  الي هة على تالب اقلارات، و دلاعها لسل ده اوسدع ارية، ويف بعلل اقل

[ املدعايوللة  ي للا بيههلللا دوع تع َّعدللدق خلللارة عللللى دنوصلليات اادللطنَّ،  لعلللمي 21، ص40اقلللاراتَّ ء
 هذه العمدة هي الى د عف ال ما ة ال طبية  أ اوسد طار على هذا املهه  املد ط ِّ  تخادق ال ما ة. 

ا لللة اددلفلللف ك لللرياً عللل  اريهلللا يف مو،فهلللا مللل  و ذا كهلللا يف سلللياو اقلللديث عللل  ال ما لللة اإلسلللالمية   َنلللا ثم
ال ما للللات اادللللطن   مللللد اعرت للللف ب ما للللات اادمع الللللى كاطللللف موجللللودة دادللللمي الللللوب  اإلسللللالمي، ومهحللللف 

صلللى هللا عليلله  -تصلحاهبا خطيللة امل ارسللة، واخرتمللف ممدسللاُم ومنللادرهم الديهيللة والف طيللة،  مللد ت،للط الطسللول 
لليهللود الللذي  كللاطوا يعيوللوع يف املديهللة  -وأتسيسلله لللدعاةم الدولللة اإلسللالمية بعللد هةطَّلله  أ املديهللة،  -وسلللم 

بلللني تهلللمي ي لللط  مللل   -صللللى هللا عليللله وسللللم  -خمهلللم يف ممارسلللة ديلللههم،  فلللي املعاهلللدة اللللى عملللدها الطسلللول 
املسللللل ني واليهللللود، الللللى َّعللللد تول دسللللدور م دللللو  للدولللللة اإلسللللالمية الدهنلللليص علللللى تع: ))لليهللللود ديللللههم، 

[، ك لا تع العهلد اللذق كدبله ع لط 121، 2، ل41لل سل ني ديههم، ملواليهم وتطفسلهم  و مل  ظللم وتط(( ءو 
اهللمي  يليللاد دليللمي علللى تع  ،للطار اإلسللالم لللألدمع اادللطن، واخللرتام معمدللداُا  -رضللي هللا عهلله  -بلل  ا  للا  

رضللي هللا  -ا جلاد يف عهللد ع لط مو،ل   بللف يف اتريلخ املسلل ني،   للاع ممل –وملا يهولث عههللا مل  ،ليم ومبللادئ 
: َّهلللذا ملللا تع لللى ع لللُط تملللرُي امللللؤمهني تهلللمَي  يليلللاد مللل  ااملللاع  تع لللاهم تملللاانً اطفسلللهم، ول هاةسلللهم، -عهللله 

َي هللا، وو ملل  ُصللُلبهم، و ي طهللوع علللى  وصلللباَنم. و َّسلل   كهاةسللهم، وو ُللدم، وو يُهللدَمل مههللا وو ملل  خِّ
[، وخللاور املسللل وع تَّبللاع هللذه اادمع جتلللى هللي تخسلل  158، ص4ل ،42ديللههم، وو يلللار تخللد مللههمَّ ء

دوع  كللطاه حي للمي تخللداً علللى اوطسللال  ملل  ثما دلله، تو منللادرة  راةلله  و منللا خللوار مهفللدح، وممهللإ علللى تسللا : 
ادة على الها  الى [ ن  ِّ  اامة م  الميام بواجب الوه111}ُ،مَي َهاَُّواَ بُلَطَهاَطُ َم  ِّع ُكهُدَم َصادِّ،ِّنَي ن ءالبمطة: 

: }وََكلَذلَِّك َجَعَلهَلاُكَم -َّعلاأ  -جعلها هللا وظيفة م  وظاةفهلا يف عال،دهلا ب ريهلا، وَّواصللها ملإ اردلطي ، ،لال 
 [. 143تُمقًة َوَس اً ل َِّدُ وطُواَ ُفَهَداد َعَلى الهقا ِّ َوَيُ وَع الطقُسوُل َعَلَيُ َم َفهِّيدًان ءالبمطة: 

مية  دللللك د لللاجتً وسللل ياً بعيلللداً عللل  ال للللو ِّ، والدفلللطيىن، والدهفلللري يف ااسللللو  وامللللل وع،  ع ال ما لللة اإلسلللال
مل للا بع ه للا  أ  -رضللي هللا عهه للا  -ملعللاذ وتر موسللى  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -َّسللد د ه ملل  وصللام الطسللول 

طاً وو َّهف ِّطاً(( طا، وبو ِّ طا وو َّعس ِّ [، وَّسلعى تيللاً  أ 107، ص5، ل43ء تهمي الي  ، وكاطوا تهمي كدا : ))يس ِّ
أتلي  الملو ، واوبدعاد ع  كمي ما يؤج  مواعط العداد للدن اردلط، والع لمي عللى َّلليي  داةلطة ا لال  معله 

 -رضي هللا عهه ا  -اهباً ل مي ما يؤدق  أ الم يعة والسبا ،  في اقديث ع  تمساد بهف تر ب ط الندي  
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: -صلللى هللا عليلله وسلللم  - سللثلف الهلل؛  -صلللى هللا عليلله وسلللم  -الهلل؛  ،الللف: َّتَّدللو تمللي راابللة يف عهللد
ُ َعل ِّ القلذِّيَ  مََ يُلَملاَُِّّلوُكَم  -عل  وجلمي  -تتصلها  ،لال: ))طعلم((. ،لال ابل  عييهلة:  لثط ل هللا  ِق َهلاُكُم ا  يهلا: }َو يَلهلَ

للَ  دَِّمرُِّكللَم َتَع ََّللََب وهُ  لل ُوا  ِّلَللَيهَِّمن ءامل دحهللة: يفِّ الللد ِّي ِّ َومََ ُرَطُِّجللوُكَم مِّ : }َوَو ََُّسللب وا -َّعللاأ  -[َّ، و،للال 8َم َوَُّلَمسِّ
َ َعَدًوا بَِّ رَيِّ عَِّللما َكلَذلَِّك َزيلقهقلا لُِّ لمي ِّ تُمقلةا َعَ َلُهل ِق ِقِّ  َلَيُسب وا ا ُعُهَم  َليُلهَلب ِّلرُلُهمَ القذِّيَ  َيَدُعوَع مَِّ  ُدوعِّ ا  َم ُطق  َِّأ َرهب ِِّّلَم َملَطجِّ

َلللا َكلللاطُوا يَلَعَ لُلللوَعنَّ ءااطعلللام:  امللللؤمهني تع يسلللب وا  -سلللبحاطه  –[. ،لللال الملللطب؛ يف َّفسلللري اريلللة: ََّنلللى 108مبِّ
[، ك ا َّطعلى ال ما لة اإلسلالمية يف 61، ص7، ل44تو َنم  اطه علم  ذا سبوها طَلَفط ال فار، وازدادوا كفطاَّ ء

َّعلاأ  -[ ع لالً ِبملط هللا 15-13، ص45بيلإ ااخلوال ءَّعاملها ملإ اردلطي  ملهه  العلدل، واإلطنلا  يف 
َلمَِّسللىنِّ َوَو جَيَللطَِّمهقُ َم َفللَهآُع ،َللل - َوما َعلَللى َتوق ََّلَعللدِّلُوا لل للؤمهني: }َم تَيل َهللا القللذِّيَ  َ َمهُللوا ُكوطُللوا ،َلللوقامِّنَي ِِّقِّ ُفللَهَداَد جتِّ

ِقَ  َا ََّلَعَ ُلوَعن ءاملاةدة: اَعدِّلُوا ُهَو تَ،َلَطُ  لِّلدلقَمَون َواَّلقُموا ا ِقَ َدبِّري  مبِّ  [. 8  ِّعق ا
ويف اجل للللللة  للللل ع َّلللللودي اله اهلللللة واملوضلللللوعية واوخلللللرتام يف ،للللللام اودلللللدال ، والدعلللللدد ال ملللللايف، والد لللللاي  

سليع ز مسللدمبمي اإلطسللاطية جتلللوائم  -اقللارق، والهظللطة العادلللة  أ كلمي ال ما للات الللى َّع للي كلميق ذق خلل  خمقلله 
[، 123، ص40والدعلللايش امل  للل   بلللدوً مللل  الدهلللا س والنلللدام املهللللك للولللعو ، امل لللط  لل طاهيلللة بيههلللا ء

وسيديح جماًو َرَخباً للحوار بني الوعو ، وسي هح ارراد الناةبة الظط  املهاسب إل،هلاع اردلطي ، واوطدفلاع هبلا 
اهطة عللى ال ما لات اادلطن، ذللك تع ال ما لة دوع خاجلة  أ  كلطاههم عللى ،بلولم، ومل  َطق سليةعمي ثما دهلا ظل

 اا،ون الى  دلك العلم واق  واإل،هاع و  وى على طفسها م  السموط تو اوَن ام. 
 

  َّعدد ال ما ات دادمي الوب  اإلسالمي
 ع الللوب  اإلسللالمي علللى امدللداده يعِّلل   جتوااهللات الف طيللة، واملللذهبيات العمديللة والفمهيللة، و ذا كللاع ملل  
جللامإ للله   طلله جيد للإ علللى ،للدر كبللري ملل  ال ما للة اإلسللالمية العامللة الللى هللي ثما للة كللمي تبيا لله، و بلله، ومذاهبلله، 

وجتاخلطن اودلدال   -وهي مسد دة م  المط ع ال طمي والسهة الهبوية، ويفرت،وع يف َّفنيالُم، وهلذا او لرتاو 
ت  أ املسللدمبمي لللا بعللد اتررللي، وعمللدق، يعللود  أ موللار ، ومللدار ، و،هاعللات فخنللية، وبعيللة، وطظللطا -

و مهللي، و،للومي، ووا،عللي، وو ن لل  تع ُيسللد َو جمد للُإ تق ِّ دولللة ملل  الللدول اإلسللالمية ملل  هللذا اودللدال ، تو 
الدعللدد ال ملللايف،  مللد ا رت،لللف ااملللة اإلسللالمية  أ  لللطو مدعللد ِّدة، اطلللدر  ك لللري مههللا، وبملللي بعلللها، ل لللمي  ط،لللة 

رُياها، وَّعددت اوجدهادات الفمهية يف الو،اةإ واملسدةدات، وَّو قلف بسلببها ملذاهب عماةدها، وتعالمها، و 
 مهية، ل مي مذهب مههةه و،واعده واسددووَّه، واددلفف اله عات الوبهية والمومية، ول مي ا خ به وب وخاَّله، 

ا ثما للة داصللة هبللا، لللا وَّبايهللف الهظللطات  أ املسللدمبمي، ول للمي ا رتيلله وَّو،عاَّلله ومعاجلاَّلله، و،للد طوللث علل  كللمي مههلل
 مساُا، ومفطداُا، وتبطوخاُا. 
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وتمللام هلللذه ال ما للات احملليلللة ذات الع لل  الدلللارري: كيللل  طملل  وحنللل  يف خللال مللل  الدحللدق مللل  ال ما لللات 
ااجهبيلة الللى َّطيللد تع َّفللط  طفسللها عليهللا، وَُّل للي كللمي تطلواع ثما دهللا  هللمي طملل  مو،لل  اإل،نللاد ملل  اردللط، تم 

 عرتا   طم  مهه مو،  او
طعلم ههلاك مل  يلطن ضلطورة اوعلرتا  بدعلدد ال ما لات احملليلة، و،بلول اردلط مل  امللوابهني يف اللوب  َّعايوللاً، 
وحتلاوراً، وَّسلاواً  ةلة تع العنلبيات وامللذهبيات وال واةل  و ن ل  تع َّ لوع الماعلدة تو املطجعيلة اق جمد للإ 

لدعددية و َُّلَعلد  د لرية وو ضلارة، و اصلة يف ظلمي [، وتع هذه ا149، ص46يواجه حتدمت العنط اقديث ء
،لليم َّطبويللة مدوازطللة، حيللرتم  يهللا كللمي  للطد دنوصلليات اردللط، وك للرياً مللا يمللإ الدعللايش والدسللاك  بللني امد عللات 
املدبايهة يف موا،فها  ذا اخرتم كمي  طي  دنوصيات الفطي  اردط، وكلق لا منلف ،ليم الفلليلة يف امد لإ، واَّسلعف 

الطُيية اإلطساطية كاطف تسبا  الدعلايش والدسلاك  ترسلخ وت،لون، وكاطلف ،لادرة عللى صليااة ،اعلدة سللي ة   او 
 وعادلة لدعاوع م  ط ومفيد، لدحمي  منا  مورتكة ل مي م  الفطيمني. 

وامد عات اإلسلالمية ت،لدر مل  اريهلا عللى حتميل  هلذه املعادللة بلني ال واةل  وامللذاهب واادمع، وهلذا ملا 
ه اتررهللا اإلسللالمي الللذق اخدللل  تروع صللورة ملل  صللور هللذا الدعللايش يف ظللمي ،وميللات مدباعللدة، ول للات يؤيللد

 [. 383، ص47مدبايهة، وبني فعو  مدها سة ء
وههاك م  يطن تع َّبو ِّ ثما ة واخدة َّطعى الوخدة يف تركاع الدي  و،واعد امللة، وَّمط اوددال  يف المللام 

هو ااوأ، خفظاً لوخدة اامة و اس ها واجد اعها، وسلي ا تع الهنلوص [ دوع ااصول 2، ص48الفطعية ء
ِقِّ -َّعلاأ  -الولطعية مل  الملط ع والسلهة ،للد دعلف  أ البعلد عل  اودلدال  والفط،للة، ،لال  ََبللميِّ ا لُ وا  ِّ : }َواَعَدنِّ

لللُدمَ  ِقِّ َعلَلللَيُ َم  َِّذ ُكهلَ يًعلللا َوَو ََّلَفطق،ُلللوا َواذَُكلللُطوا طَِّعَ لللَة ا َتَعلللَداًد  َلللثَلقَ  بَلللنَيَ ،ُللُلللوبُِّ َم  ََثَصلللَبَحُدَم بِّهَِّعَ دِّلللهِّ  َِّدلللَوااًنن ء ل  بِّ
ِقِّ -َّعاأ  -[. و،ال 103ع طاع:  َلا تََملُطُهَم  َِّأ ا ُهَم يفِّ َفَيدا  ِّمنق هلَ يَلًعا َلَسَف مِّ : } ِّعق القذِّيَ   َلطق،ُوا دِّيهَلُهَم وََكاطُوا فِّ

َلا َكل [. ،لال ابل  ك لري يف َّفسلري هللذه اريلة: َّالظلاهط تع اريلة عامللة يف  159اطُوا يَلَفَعلُلوَعن ءااطعللام: ُطق يُلهَلب ِّلرُلُهَم مبِّ
كللمي ملل   للارو ديلل  هللا، وكللاع ةالفللاً للله   لل ع هللا بعللث رسللوله جتلللدن، وديلل  اقلل   ليظهللطه علللى الللدي  كللله، 

تق  ط،لللاً كثهلللمي املللللمي، واله َِّحلللمي،  -عاً وفللطعه واخلللد و ادلللدال   يللله، وو ا لللرتاو،   للل  اددلفلللوا  يللله، وكلللاطوا فلللي
، 49ممللا هللم  يللهَّ ء -صلللى هللا عليلله وسلللم  -،للد بللطت رسللول هللا  -َّعللاأ  - لل ع هللا  -وااهللواد، واللللالوت 

،ال: َّد بهلا ع لط جتجلابيلة،  ملال: َّم تيهلا الهلا ،  ين  -رضي هللا عهه ا  -[. وع  اب  ع ط 196، ص2ل
 يهلا،  ملال: ))توصلي م ِبصلحار، ط اللذي  يللوَنم، ط  -صللى هللا عليله وسللم  -، ف  ي م ك مام رسول هللا 

الذي  يلوَنم. علي م جتجل اعة و مكم والفط،ة    ع الوي اع مإ الواخد، وهو م  اوثهني تبعد، مل  تراد  بوخلة 
طنللطا  علل  ،للطادة جتو -صلللى هللا عليلله وسلللم  -، ل...، ص...[. وتمللط الطسللول 9اجلهللة  ليللل م اجل اعللة((َّ ء

 ذا كاطلللف ،طادَّللله َّلللؤدق  أ اودلللدال ، والدهلللازع، والدعلللادق،  عللل  جهلللد  بللل   -عللللى عظلللم  للللله  -الملللط ع 
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، 6، ل43،ال: َّا،طُيوا المط ع ما اةدلفف عليه ،لوب م،  ل ذا اددلفلدم  موملوا عهلهَّ ء -رضي هللا عهه  -عبدهللا 
 [. 2053، ص4، ل17، و115ص

 ااول:للللطتيني يف الوا،للإ يدللللح  ذا تدركهلللا تع اودللدال  ع وملللاً عللللى طلللوعني: لعللمي اجل لللإ بلللني تثللط هلللذي  ا
 -ادللدال  َّهللو ع، وهللو تع ي للوع كللمي واخللد ملل  المللولني والفعلللني والللطتيني خمللاً موللطوعاً، كللاددال  النللحابة 

ف رسلول ،ال: َّمسعف رجالً ،طت  ية، ومسعل -رضي هللا عهه  -يف المطادات،  ع  اب  مسعود  -رضي هللا عههم 
يمللطت دال هلا،  ثدَبَّلله،  عط لف يف وجهلله ال طاهلة،  مللال: ))كالك لا وسلل ، وو  -صللى هللا عليلله وسللم  -هللا 

[. ومهله كلوع كلمي مل  الملولني هلو يف املعلو 88، ص3، ل43 دلفوا   ع مل  كلاع ،لبل م اددلفلوا  هل لوا((َّ ء
ظ اقللدود، والدعبلللري عللل  املسللل يات، واملفلللاهيم المللول اردلللط، ل للل  العبلللارَّني ةدلفدللاع، ك لللا ،لللد ردلللل  يف تلفلللا

[،  هلللذا اودلللدال  سلللاةِ،  ملللال العالملللة ابللل  اللللوزيط: َّا لللال  اللللذق َنلللى عهللله، وخلللذر مهللله 514، ص50ء
الالَك هو الدعادق   ثما اوددال  ب ري َّعاد  ملد ت،لطهم عليله، تو َّلطاه ،لال وبل  مسلعود: ))كالك لا وسل (( 

لملللطادة ! ط خلللذرهم مللل  اودلللدال  بعلللد اق لللم سخسلللاَن ا يف ذللللك اودلللدال ، خلللني تدلللَبه جتددال ه لللا يف ا
 اوددال  احملذ ِّر مهه اري اوددال  احملسق  به مهه ا،  احملذر مهه الدباال، والدعلادق، والد لاذ  امللؤدق  أ 

لل  هللو ع للمي كللمي تخللد مبللا عللل م مللإ عللدم  سللاد ذات البللني، وضللع  اإلسللالم، وظهللور تعداةلله علللى تهللله، واحملسق
املعاداة، واملخالفة، وال ع  عليهَّ. ،ال: َّوعلى ذلك درل السل  النلا  مل  تهلمي البيلف والنلحابة والدلابعنيَّ 

 [. 375، ص51ء
 

 مللا يف ااصللول، و مللا يف  -تق: المللولني املدلللادي   – هللو ادللدال  الدلللاد  تمللا الهللوع ال للاين ملل  اودللدال :
احمل للود،  هللذا اودللدال  يللؤول االبللاً  أ العللداوة والب لللاد، اع  الفللطوع، علللى تسللا  تع املنلليب واخللد، وهللو

 خللدن ال للاةفدني و َّعللرت  لألدللطن مبللا معهللا ملل  اقلل ، وو َّهنللفها، بللمي َّ يللد علللى مللا مللإ طفسللها ملل  اقلل  
[ يف ،وللللله: }َوَمللللا 516، ص50زمدات ملللل  البابللللمي، واادللللطن كللللذلك، ولللللذلك جعللللمي هللا منللللدره الب للللي ء

للهَلُهَمن ءالبمللطة:  اَددَللَلَ   ِّيللهِّ  ُُم اَلبَلي ِّهَللاُت بَلَ يللاً بَليلَ َُ لل  بَلَعللدِّ َمللا َجلاد [. ولللو خنللمي اإلطنللا  213 ِّوق القللذِّيَ  تُوَُّللوُه مِّ
واخرتام اردط ل اع هذا اوددال  تيلاً ممبووً ساة اً   و تع الوا،ي م  الو،وع يف الب ي بلني املخدلفلني ي لوع 

 . يف ابد اد كمي ا مهه ا اق ق وخده
وملا كاطف ال ما ة اإلسالمية مطَّب ة جتلوخي اإللي، ومسدملة يف طوثُا ع  أتثري ال ما ات اادلطن،  هلي م 
َّد للللور علللل  تخللللد مههللللا، تو َّدولللللد عههللللا، و منللللا طوللللثت يف كهلللل  مفللللاهيم المللللط ع ال للللطمي، والسللللهة النللللحيحة، 

سلخ اادمع، واطفللطدت بوصل  الللدي  وَّنلوراُ ا، ومنللف يف ظله لا، وارَّب للف جتإلسلالم الللذق هلدم الوللطك، وط
لَ  بَلَعلدِّ َملا -َّعلاأ  -النلحيح، ك لا ،لال  َسلاَلُم َوَملا اَددَللَلَ  القلذِّيَ  تُوَُّلوا اَل ِّدَلاَ   ِّوق مِّ ِقِّ اإَلِّ : } ِّعق اللد ِّيَ  عَِّهلَد ا
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ِقَ  ِقِّ  َل ِّعق ا َمتِّ ا هَلُهَم َوَمَ  َيَ ُفَط  َِّ ن ء ل ع لطاع: َجاَدُهُم اَلعَِّلُم بَلَ ًيا بَليلَ : -َّعلاأ  -[. و،لال 19 َسلطِّيُإ اقَِّسلا ِّ
لطِّيَ ن ء ل ع لطاع:  لَ  اَ َاسِّ طَةِّ مِّ َهُه َوُهَو يفِّ اَرَدِّ َساَلمِّ دِّيًها  َلَلَ  يُلَمَبمَي مِّ ِِّ َارَيَ اإَلِّ َد [.  بسلبب ارَّبلاط 85}َوَمَ  يَلبلَ

البولللط واجدهلللاداُم، تو َّ لللورت عللل   ال ما لللة اإلسلللالمية جتللللوخي اددلفلللف عللل  ال ما لللات اللللى ،املللف عللللى  راد
ثما للات ،دنللة، تو َّولللدت عههللا   ذ ،امللف ال ما للة اإلسللالمية علللى تصللمي ديللو صللحيح هللو اإلسللالم، وطوللثت 

 مسدملة ع  اريها م  ثما ات اامم وامد عات،  هي ليسف مد ورة عهها، وو امدداداً اخدها. 
َّنوراُا جيعلها تيللاً منلوطة عل  الو،لوع حتلف أتثلريات وو ريب تع اسدهادها على الوخي يف كمي ،لامها و 

ااهلللواد، وارراد الفاسلللدة، وامللللذهبيات املهحط لللة اللللى يهولللث عههلللا اودلللدال  املدللللاد، وَّدوللللد عههلللا العلللداوات  
 - العاصللم لللا ملل  ذلللك يعللود  أ رد مسللاةمي الدهللازع واودللدال  يف كللمي الملللام  أ كدللا  هللا، وسللهة رسللوله 

وسدةالد اق  وبياطه، و أ َّسويِ اوددال  اسبا  عل ية وظهية  فطي ة تو يفسد  -عليه وسلم  صلى هللا
مللا بللني تهللمي العلللم والف للط ملل  تلفللة وعنلل ة،  ملللد ذكللط فلليخ اإلسللالم ابلل  َّي يللة تع: َّالعل للاد ملل  النلللحابة 

: } َل َِّع ََّلهَلاَزَعُدَم يفِّ َفلَيدا  َللُطد وُه  َِّأ -َّعلاأ  -والدلابعني ومل  بعلدهم  ذا َّهلازعوا يف ااملط اَّبعلوا تملط هللا يف ،ولله 
طِّ َذلَِّك َدلرَي  َوَتَخَسلُ  أَتَوِّيلاًلن ءالهسلاد:  ِقِّ َواَليَلَومِّ اَرَدِّ ُدَم َُّلَؤمُِّهوَع جتِّ ِقِّ َوالطقُسولِّ  َِّع ُكهلَ [. وكلاطوا يدهلاظطوع يف 59ا

املسللثلة العل يللة والع ليللة مللإ بمللاد االفللة، والعنلل ة،  املسللثلة مهللاظطَة موللاورةا ومهاصللحةا، ورمبللا اددللل  ،للولم يف
 وُتدوقة الدي . 

طعللم ملل  دللال  ال دللا  املسللدبني، والسللهة املسدفيلللة، تو مللا تبللإ عليلله سللل  اامللة دال للاً و يعللذر  يلله، 
[ اللذي  يدبعلوع تهلوادهم، ويدبعلوع ملا َّولابه مل  172، ص24، ل52 هذا يعاممي مبا يعاملمي بله تهلمي البلدعَّ ء

 مط ع ابد اد الفدهة، وابد اد أتويله. ال
و ذا كاطلف ااملة م البللة ِبع اد لإ وَّدحللد عللى تصللول اللدي ، وتركاطلله العل يلة والع ليللة العظلام، ومفاهي لله 

  طله و يللطها تع  دلل   -العامة، ومماصد الوطيعة اللى َّول  ِّمي مللامني ال ما لة اإلسلالمية، ومعاملهلا الظلاهطة 
ا مللل  الفلللطوع واجل ةيلللات   للل ع ا لللال   يهلللا سلللاةِ وواسلللإ  ودلللدال  الهلللا  يف الَفَهلللم، يف المللللام اللللى دوَنللل

َّواوسدهدال، واوسدهباط، واددال هم يف الطتق، والهظط، واإلخابة بعللوم الولطيعة، وتسلطارها، ومعاطيهلا، وظلطو  
 علاً بعلد تع ذكلط ادلدال  [، ذكط اإلمام الواب؛ يف هذا ااملط كالملاً ان2، ص48الهنوص الهازلة وتسباهباَّ ء

تهلمي امللللمي السللابمة، واَّفللاو تهلمي اقلل  ملل  تمللة اإلسلالم  مللال: َّط  ع هللؤود املدفمللني ،لد يعللط  لللم اودللدال  
خ لللم    دللله تع َّ لللوع  لللطوع هلللذه املللللة ،ابللللة  -َّعلللاأ  - سلللب المنلللد ال لللاين، و جتلمنلللد ااول،  للل ع هللا 

لهظللار تع الهظللطمت و ن ل  اوَّفللاو  يهللا علادة،  الظه ِّيقللات عطيمللة يف لألطظلار، وجمللاوً للظهلوع، و،للد ثبللف عهلد ا
 م لللاع اودلللدال   يهلللا  ل لللل  يف الفلللطوع دوع ااصلللول، ويف اجل ةيلللات دوع ال ليللللات   للللذلك و يللللط هللللذا 

[،  هلللو ملللإ كوطللله ضلللطورة، هلللو كلللذلك رمحلللة جتاملللة، وَّوسلللعة عليهلللا   ملللد 168، ص2، ل53اودلللدال َّ ء
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يُموا ذرعلاً بلذلك  بلمي وبقهلوا تطفسلهم  -رضي هللا عههم  -اجدهد النحابة  واددلفوا يف تمور ج ةية ك رية، وم يلِّ
على ذلك، ،ال يوطس النديف: َّما رتيف تعممي م  الوا عي  انظطَّه يوملاً يف مسلثلة، ط ا رت،هلا، ولميلو،  ثدلذ 

[. و،لد  16، ص10، ل54 مسلثلةَّ ءبيدق، ط ،ال: م تجت موسى تو يسدميم تع ط وع  دواانً و ع م طدفل  يف
كللاع اإلملللام تمحللد حيلللرتم رتق اإلملللام  سللحاو بللل  راهويلله  و ع كلللاع رالفللله يف تفللياد، ،لللال علل  ذللللك: َّم يعلللَب 

، 54اجلسللط  أ دطسللاع م للمي  سللحاو، و ع كللاع رالفهللا يف تفللياد   لل ع الهللا  م يلل ل رللال  بعلللهم بعلللاَّ ء
 هم تاتخوا مل  بعدهم  طصة اودديلار مل  ت،لوالم واجدهلاداُم،  [  بمي  ع هؤود الفمهاد جتددال371، ص11ل

[  51-47، ص55ك لا تَنللم َسلله وا لهلا سللهة اودللدال  يف المللام اوجدهاديللة، وظلللوا معهلا  دللوة مدحللابني ء
 هللذا ع للط بلل  عبللدالع ي  ا ليفللة الطافللد يللطن ادللدال  النللحابة سللعة ورمحللة،  يمللول: َّو يسللطين تع تصللحا  

، 57، 209، ص1، ل56م ردلفللوا  اَنللم لللو م ردلفللوا م َّ لل  ردنللةَّ ء -ى هللا عليلله وسلللم صللل -و للد 
[، ك ا تع م  بعدهم م  ااة ة املدبوعني م يطوا تع حُيَ مي تخلد  عللى رتيهلم جتلعهل  والملوة، يلدل عللى 392ص

موبللث اإلمللام مالللكَّ ملل   راد هللذا تع ا ليفللة العباسللي تجت جعفللط املهنللور ملللا تراد تع حي للمي الهللا  علللى مللا يف َّ
وتخ ام بلس اع الدولة  يث يلد م هبا ال ا ة، وَّل ى ارراد واوجدهادات اادطن َناه اإلمام مالك عل  ذللك  
مللا يف ذللك مل  منلادرة للاراد السلاة ة، و ل لاد وجدهللادات اردلطي ، وملا بلو عليهلا مل  توضلاع وتخلوال،  مللد 

ك: َّ،للد ع مللف تع  مللط ب دبللك هللذه الللى صللهفدها  دهسللخ، ط تبعللث  أ كللمي روق تطلله ملللا خلل  املهنللور ،للال ملاللل
منلللطا مللل  تمنلللار املسلللل ني مههلللا طسلللخة، و مللللطهم ِبع يع للللوا مبلللا  يهلللا، وو يدعلللدوه  أ الللريه.  ملللال: م تمللللري 

مبلا املؤمهني، و َّفعمي هذا   ل ع الهلا  ،لد سلبمف  لليهم ت،اويلمي، ومسعلوا تخاديلث، ورووا روامت، وتدلذ كلمي ،لوم 
، 1، ل58سللب   للليهم، وتَُّللوا بلله ملل  ادللدال  الهللا    للدع الهللا  ومللا اددللار تهللمي كللمي بلللد مللههم اطفسللهمَّ ء

 [. 145ص
يبدو تع ثما ة اوددال ، وَّعدد ال ما ة فاةعة وممارسة  أ درجلة عاليلة يف عهلود سلل  ااملة النلا  َو ل  

كلاع ظلاهطة مل  الظلواهط الف طيلة يف جملد عهم اللى و ما ط مف به ت،والم والمنلص السلابمة، وتع الدهلوع ال ملايف  
ن للل   دفاُيهلللا، وتع ال ما لللة العاملللة اللللى   لللمي االللاه بهلللور العل لللاد وعليهلللا االلللب الهلللا  م َّ للل  الوخيلللدة يف 
امد لللإ  و منلللا ههلللاك ثما لللات وليلللة  دلللل  سلللعدها، ويدبلللاي  علللدد تَّباعهلللا هلللي ثما لللة ملللدار  واااهلللات   طيلللة 

، وتع العال،للة بيههللا كاطللف عال،للة خللوار، وَّ للا ط، واعدللذار  و عال،للة عللداوة، وب للل، وكطاهيللة، موجللودة و،اة للة
 عل اُيها كاطوا يطاعوع االفة، والعنل ة، وتدلوة اللدي  و ع اددلفلوا يف المللام العل يلة الَعَمديقلة، ك لا ذكلط ذللك 

ر فلليخ اإلسللالم ابلل  َّي يللة [، وملل  اام لللة علللى ذلللك اعدللذا172، ص24، ل52فلليخ اإلسللالم ابلل  َّي يللة ء
لويو  تهمي الدنو  الذق خُس  ذكطهم، وثبف  ناَنم،  مال: َّل   فيو  تهمي العلم الذي  لم لسلاع صلدو 
و ع و،إ يف كالم بعلهم ما هو د ث مه ط  ثصمي اإلناع جتهلل ورسوله  ذا كاع  بداً افلط اخلدهم د لثه اللذق 
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ره ذم امدهد وأتثي له   ذ يملول: َّومل  ُعلِّلم مهله اوجدهلاد [. و ط ا265، ص1، ل59تد ثه بعد اجدهادهَّ ء
[. ممللا 234، ص28، ل52السللاةِ  للال جيللوز تع يللذكط علللى وجلله الللذم والدللثثيم للله   لل ع هللا افللط للله د للثهَّ ء

للط للللرتاث اإلسللالمي الللذق يعللرت   جيعللمي مسلللك او،دنللار علللى املللذهب السللاةد مدوللد ِّداً  ملللا يف ذلللك ملل  َّه  
ملخدلفة، وامللذاهب املدهوعلة، ولسلري العل لاد، ومف لطق ااملة اللذي  كلاطوا يدعلاملوع ملإ ةلالفيهم عللى جتل ما ات ا

تسللا  اقلل  والعللدل، ويطاعللوع يف ذلللك أتليلل  الملللو ، واجد للاع ال ل للة، وجيدهبللوع كللمي مللا يفلللي  أ ال طاهللة 
 والعداوة. 
 

  ال ما ة الوبهية و)العوملة(
طق ََّّ  لللح  أ صللليااة ثما لللة كوطيلللة فلللاملة، َّ  لللي ةدلللل  جواطلللب الهولللاط  ع )العومللللة( يف اااههلللا الف للل

، 60اإلطسلللاين،  ههلللاك االللاه صلللاعد يللللل ىن يف سلللبيمي صللليااة طسللل  مللللل م مللل  المواعلللد اادال،يلللة ال وطيللللةَّ ء
ك للا يطاهللا ااسللداذ   -[، و ع هللذه ال ما للة مه للا اسللدخدم يف صللياادها ملل  صللي ة عل يللة ومعط يللة   َنللا 104ص

صللي ف دادللمي الدولل يمي اقلللارق والسياسللي ال للطر،  هللي حت للمي معللام هللذا الدولل يمي،  -املسللريق عبللدالوها  
وَّدور يف  بار العل اطية الواملة، الى َّدعو  أ  ط ار الميم، وأتكيد الهسبية املعط يلة واادال،يلة، وَّ لو ر العلام  

ترجللاد العللام ملل  تجللمي بهللاد الي هللة ال ما يللة  وو يبعللد تع َّ للوع النللفة املعط يللة لللذه )العوملللة( وسلليلة للدسلللمي  أ
[ اللللى َّسلللعى اللللدول ال طبيلللة  ليهلللا، وَّع لللمي عللللى حتميمهلللا عللل  بطيللل  اوَّفا،لللات ال ما يلللة 20، ص61ال طبيلللة ء

واو،دنلللادية واريهلللا ملللإ اللللدول اادلللطن، واللللى االبلللاً ملللا َّفلللط   يهلللا منلللاقها ال ما يلللة، وسللليادة ،ي هلللا عللللى 
  للمي ال للط  اا،للون، سللواد كاطللف هللذه اوَّفا،يللات ثهاةيللة، تم علل  بطيلل  املهظ للات  اابللطا  اادللطن  ل وَنللا

الدولية، ك هظ ة الدةارة، ومهظ ة الع مي الدولية، تو عل  بطيل  امللؤ طات اللى َّملطر  يهلا المليم ال طبيلة، وَّلل م هبلا 
يل  وسلاةمي اإلعلالم العامليلة   الدول اادطن، وَّطبىن الدول ال طبية مساعداُا للدول اادطن بدهفيلذها، تو عل  بط 

[ الى َّعد لد مادُلا اإلعالميلة عللى َّسلوي  الف لط ال لطر  للذا 37، ص62كالفلاةيات، وفب ة )اإلطرتطف( ء
و يلللطن اللللدكدور عبلللدالطمح  ال طيلللدق اطابلللة يف تع َّنلللبح )العومللللة( َنةلللاً جديلللداً لل لللط ، يلللطو ِّل بنلللورة صلللطحية 

دق املادق يف الملام الى َّدنلمي جتمللطتة، وااسلطة، وامد لإ، ومع يلات وظاهطة م  دالله ،ي ه ذات البعد اجلس
خللللارَّه املاديلللة الولللهواطية اللللى َُّلَعلللد تفلللد اقللللارات  سلللاداً يف ااملللور اوجد اعيلللة، و،لللد اللللف بلللدامت هلللذا 

ني م(، ويف ب ل1994[ اللى عملدت يف الملاهطة علام )29، ص62الرتوي  يف ،طارات مؤ طات السل اع وامللطتة ء
 م( جتهد ام ورعاية اطبية. 1995عام )

وم  الهاخية الوا،عية  حف )العوملة( ال ما ية بوساةلها السياسية واملعلوماَّية واوجد اعية يف صليااة مفلاهيم 
جديللدة يف بعللل الدنللورات ال ما يللة والسياسللية واوجد اعيللة، واسللد اعف تع حتلهللا وللمي ال ما للات الوبهيللة، وو 
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الهاخيلة فل لف د لطاً عللى الويلة ال ما يلة الوبهيلة لل ةد علات، وعللى اقلس اللوبو الطمسلي ريب تَنا م  هلذه 
 املدولد ع  دنوصية الدةطبة الداررية للدول. 

طعلم   طلله ،للد و يسللد يإ تق جمد للإ تع يبمللى صللامداً يف زملل  اَنيللار اقللدود، وَّللد    اا  للار والللهظم بولل مي 
ام هذه )العوملة( دوع تع يدثثط مبفاهي هلا ال ما يلة اجلديلدة   و تع ذللك لليس سطيإ ومددابإ عَب مها ذ مدعد ِّدة تم

م قللطداً، تو خد ي للاً و مهللاص مهلله   لل ع امد عللات الللى  دلللك ثوابللف عمديللة ودلميللة مدةللذرة يف ،لللو  ت طادهللا، 
،ليم دلميلة عللى ،ادرة بفللمي ملا للديها مل  مهظوملة عمديلة، وَّنلورات   طيلة، و  -وعمولم، وسلوكهم، وخياُم 

رد هة للات )العوملللة( ال ما يللة ال طبيللة الللى َّنللط علللى  ل للاد ثما دهللا لَدحللميق ولهللا، دوع تع أتبلله بسلليا،ها الدللارري 
وال ملايف ا لاص، مملا جيعلمي هلذه امد علات يف خلال ملل  الدحلدق تملام هلذا ال و لاع ال ملايف ال لطر املهلد إ حنوهللا 

 درة ما لديها م  دنوصيات. ليةط  ثما دها، ونسخ هويدها، ومنا
لذا كاع ل اماً على عل اد اامة ومف  ِّطيها م  ال يوري  على ديلههم وتوبلاَنم وهلم يلطوع ملا جيلطق خاليلاً عللى 
املسللدون الللدويل ملل  ُ لليش ل ما للات الوللعو  لدحللمي ولهللا ثما للة الهظللام الواخللد، وهللي ثما للة ال للط  علل  بطيلل  

خللداث اإلخللالل امل لللو ، وملل  هللذه ال ما للات ثما دهللا اإلسللالمية الللى الوسللاةمي اقدي للة املسللدخدمة ملل  تجللمي  
َّدعللللط  ك ريهللللا  أ واولللللة مسللللدعِّطَة إلل للللاد دنوصلللليدها، ومسللللخ فخنلللليدها الللللى َّسللللد دمها ملللل  اطد اةهللللا  أ 

كلللاع ل املللاً عللللى هلللؤود تع يع للللوا عللللى َّع يللل  هويلللة اللللوعي، واللللوود، واوطد لللاد بلللني املاديلللة   -اإلسلللالم اقهيللل  
وا ولللية مللل  ةالفلللة تمطمهلللا، وعللللى َّوضللليح  -صللللى هللا عليللله وسللللم  -والطوخيللة، والللط  روح احملبلللة هلل ورسلللوله 

،لام العميدة، وتخ ام الوطيعة مبا يعني على َّفه م روح اإلسلالم، وال طاةل  السلوية لدهلاول اقيلاة، و ييل  البابلمي 
 [. 162، ص63م  اق ، واقطام م  اقالل ء

وهلي مسلدهد ة ك ريهلا مل   -لدحدق الذق َّدعط  له ثما دها وبلد يف امل ل لة العطبيلة السلعودية وتمام هذا ا
مل   -الدول يف عام يعيش َّ و راً عاصفاً ُلي   عليله اللدول املدمدملة، وَّع لمي عللى  لط  ثما دهلا عللى اردلطي  

لللى محايللة ذاُللا، واقفللاظ وضللإ اسللرتاَّيةية واضللحة ووا،عيللة ومهظ للة ملواجهللة هللذا الدحللدق،  يللث َّسللاعدها ع
عللللى هويلللة امد لللإ ال ما يلللة، وصلللياطدها مللل  تق ضلللطر َّ لللطي؛ يلحللل  هبلللا، والسلللعي يف َّ لللويط هلللذه ال ما لللة، ملللإ 

، 21الد سللللك جتل وابللللف، ومطاعللللاة املسلللللدةدات  يللللث َّنللللبح ثما للللة مهدةلللللة  وليسللللف مسللللدهل ة وخسلللللب ء
 [. 48ص

لديللار )العوملللة(  ملللا  دل لله ملل  ممومللات ال بللات، ويف  ذا كاطللف ال ما للة اإلسللالمية تك للط ملل  اريهللا مماومللة 
ممدمدها الطصيد العمدق الهمي، ومنادر الوخي النحيحة، واملاضي الدارري املوطو، والرتاث العل لي املد املمي 

  ع هذا و يعو تع ال ما ة اإلسلالمية ليسلف  اجلة  أ َّ لطيس اجلهلود مل  تجلمي ا لاذ مو،ل  خللارق مل   -
ة( العامليللة يف مسللارها اإلل امللي، حيللا ظ علللى فخنللية اامللة ملل  الللذوجتع يف اريهللا ملل  ال ما للات، خطكللة )العومللل
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وهلللذا يسلللدل م تع طفلللدح عمولهلللا، وطع لللي الدراسلللة والبحلللث العل لللي خمه لللا، وسلللهةد يف َّطاثهلللا ا اللللد ملللا جيعلهلللا 
 اا،ون يف ظمي املواجهة الواعية لذا املد العارم. 

 
  ا ا ة

 اإلفارة  أ تهم ما دلص  ليه هذا البحث: ن    ي ا يلي 
معللو   للطق يعدَبهللا ط عللة اطي يللة انبعللة ملل  خللب اإلطسللاع لوبهلله، وفللعوره  ااول:املوابهللة لللا معهيللاع:  -1

يعدَبهللا ط عللة   طيللة مذهبيللة، لللا مبادةهللا العامللة، وبموسللها السلللوكية، َّلل رع يف طفللو   واردللط:جتوطد للاد  ليلله. 
 ا انفرة امد إ، وحتاكم موا،  تَّباعها عليها، ويهظط  أ اردطي  م  داللا. الها ، ويهوقث عليه

 
الوبهيلللة مللل  املفلللاهيم اقدي لللة اللللى  طضلللف طفسلللها عللللى دطي لللة الف لللط اإلطسلللاين، و ع كاطلللف ذات جلللذور  -2

ة اليلوانع، ع يمة يف الداريخ،  هي هبذه النلفة الفلسلفية عط لف يف امد علات المدنلة، ومل  تفلهط صلورها: وبهيل
ط وبهيلللة اإلمَبابوريلللة الطوماطيلللة، وظهلللطت هلللذه اله علللة مللل  جديلللد ممرتطلللة بموميلللات وليلللة يف توروجت بعلللد ال لللورة 
الفططسلللية لدحلللمي ولللمي اله علللة الديهيلللة املسللليحية َّلللدرجيياً، وتصلللبحف مللل  مع يلللات الملللطع الداسلللَإ عولللَط املللليالدق 

َهة ل مي طظم الدولة حنو ددمة هذه اله عة امل  ذهبية. املوج ِّ
 

 ذا كلاع اواللاه امللذه؛ ع للمي علللى ربلىن معللو الوبهيللة جتار  واللوب   لل ع اإلسللالم و يده قلط لف للطة خللب  -3
لاه وم يميلده  الوب   وو يُعد ه مها،لاً له، ذللك تع اإلسلالم طظلط  ليله عللى تطله ميلمي   لطق راسلخ يف اللهفس،  ه  

ق  بللمي ربللىن بيهلله وبللني الللدي ، وع للمي علللى  دمللال البوللطية مبلللامني تق ط عللة ملل  اله عللات ذات املهحللى العهنللط 
بعللهم بلبعل دوع  ييل  علللى تسلا  اقلدود اجل طا يلة    للدق بلذلك مفهلوم اللوب  علللى امدلداد العميلدة، ووسللإ 

 مفهوم الوبهية  لد وع اطد اد   طمً  أ اار ، ومواوة ديهية لعميدة اإلسالم ومبادةه و،ي ه. 
 

اطسةاماً بني الدي  والوبهيلة   يلث َّ لوع الوبهيلة مدولطبة لإلسلالم، وي لوع اللوب  داراً   ع اإلسالم توجد -4
له، وجعمي للوبهية معو واسعاً يدةاوز املعو احملنور يف اار ، ك ا تع اإلسالم جعمي الوبهية خملاً مل  خملوو 

اسلدماللا يف ترضلها وبالدهلا،  الوعو ، واحملا ظة عليه خياة لا بلني ااملم،  لال معلو قيلاة تملة وهلي َّفملد خل 
َدة  و ع كاطف يف خ م ااخياد.   وَّعيش حتف هي هة عدو ِّها وُخَ  ه   دلك تمة َميلَ

 
  لمي الوبهيلة يف امل ل للة العطبيلة السلعودية املعللو املهسلةم مللإ الف لطة واإلسلالم   ذ يعللو مفهلوم اوطد للاد  أ  -5
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َّسد دها م  مو،عها، واخدلاَنا للحطمني الولطيفني، وكوَنلا مهلبىن  امل ل ة العطبية السعودية معاين و،ي اً عظي ة
الوخي وداراً لإلسالم، ومثرزاً اَّباعه، ك ا يمدلي معو اوطد اد  أ هذا اللوب  محايلة ترضله، والههلو  بطسلالده 

رية اللللى هلللي رسلللالة اإلسلللالم، واجلهلللاد يف سلللبيمي اقفلللاظ عللللى خطماَّللله وممدسلللاَّه، واللللذ ق عللل  مهة اَّللله اقللللا
 بومقيها: املعهوية واملادية. 

 
بطزت الوبهية مهذ اط ال،ها يف تواةمي المطع الداسَإ عوَط املليالدق ممرتطلة جتلمليم )الليَباليلة( تو اقطيقلة الفطديلة  -6

و)الدنو،طابيلة(، وَّعدلَب  ططسللا تطنلإ م لال علللى هلذا الللدالزم يف توروجت اقدي لة، وظهلطت الوبهيللة يف العلام العللطر 
طوطة مبوطوع الدعون  أ الوخدة العطبية الذق كاع م  تهدا ه مماومة اوسدع ار ال طر للبالد اإلسالمية، وت مم

له  أ  الدسوي  لذا املوطوع ع  بطي  بهاد ثما ة وبهية جديدة على املهحى المومي لل ما لة السياسلية ال طيبلة املدةِّ
ليه م  املف طي  اإلسلالميني سعلالع الد سلك بف لطة ا ال لة  نمي الدي  ع  الدولة، وكاطف َردة الفعمي ااوأ ع

اإلسلللالمية، والدهلللادق  أ مولللطوع  عادُلللا مللل  جديلللد  مملللا تدن  أ َّبللللُور االللاه   لللطق مهلللاهل لف لللطة الوبهيلللة 
 العطبية، يدعو  أ محاية الوية اإلسالمية، والد اع عهها. 

 
واإلسالميني طوث عهه َّباي  يف ال ما ة اللى حتلدد هويلة اللوب   ع اوددال  يف مفهوم املوابهة بني الموميني  -7

وصلده ب ريه   و تع الفلطيمني مدفملاع عللى تع الوبهيلة: َّبلإ بلني ال ما لة كهويلة، وبلني ال ما لة ك طيملة اَّنلالَّ، 
كمي  ذ ال ما ة عهد الفطيمني م  تدص دناةص اإلطساع، و ذا كاع تق وب   اجة  أ َّه ية فاملة وهاد ة يف  

مطا مه َّسد  ط كلمي  م اانَّله وبا،اَّله  ل ع هلذه الده يلة وبلد تع َّ لوع مدالة لة ملإ ثما دله، ومع ياَّله، وم لوانت 
 جمد عه. 
 

يُلَعللد  الللدي  يف ال ما للة اإلسللالمية مبنللادره النللحيحة ااسللا  ااول الللذق َّمللوم عليلله، وأتدللذ مهلله مادُللا  -8
ها، وَّنوراُا، و،وام   طها، وَّعد د عليه يف طمد الرتاث البولطق، العل ية والف طية، وَّسد د مهه ذاَّيدها، ووجهد

ومواجهللة الدحللدمت الللى َّعللرت  سللبيمي احملا ظللة علللى فخنلليدها ملل  الللذوجتع يف اريهللا، وهللو العاصللم لللا ملل  
و اوحنطا  ع  ال طي  السوق، تو اوطد ر مإ ال ما ات اللعيفة الى م َّسد إ الن ود تملام مد لريات اقيلاة، ت

الللذوجتع يف اريهللا ملل  ال ما للات اادللطن، ك للا تع ال ما للة اإلسللالمية َّللل لإ بوظيفللة مللؤثطة وراةللدة يف بهللاد الويللة 
 الوبهية وصياادها َو   َّعاليم اإلسالم، و،ي ه السامية. 

 
للا  أ ال ما للات اادللطن   هللي َّطاهللا مدولللدة علل  ُسللهقة اودللدال  بلل -9 ني بللو ال ما للة اإلسللالمية وا،عيللة يف طظُط
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البولط، وهلي علللى وعلي اتم هبللذه ال ما لات، وهللذا يعلود  أ كوَنللا ثما لة  طسللاطية حتلرتم اإلطسللاع وَُّ طِّمله، وحتدفللمي 
لللدم  لللا عللللى تسلللا  مللل  العللللم واقللل ، ُو جتمل لللمي العليلللا، والوخلللدة اإلطسلللاطية، وَُّعلللَو جتوَّنلللال جتلولللعو  ووارُو

ملدبلادل، ك لا تَنلا َّولاركها يف محايلة المليم، و رسلاد املبلادئ مبخاببة ال ما ات اادطن عللى تسلا  مل  اوخلرتام ا
 اإلطساطية،  هي ثما ة ذات ط عة  طساطية واضحة يف كمي جاطب م  جواطبها. 

 
 ذا كاطللف ال ما للة اإلسللالمية أتدللذ مببللدت الدفللاهم مللإ ال ما للات اادللطن، واوخللرتام املدبللادل بيههللا   َنللا يف  -10

لدعلللايش مللإ ال ما للات الللى َّسللدهد  كسلللط اقللواج  املاطعللة ملل  أتثريهللا  ل لللط  الو،للف طفسلله و أتدللذ بف للطة ا
 خللالل ثما دهللا م اَنللا وَّوبيههللا، ل ههللا و  للاطإ ملل  َّفاعللمي ال ما للات، وَّمارهبللا يف اجلواطللب العل يللة والد بيميللة 

داةيلة والدعنللب واقللارية عللى تع ي للوع ذللك مبهيلاً علللى اوخلرتام املبدلادل يف جللو سلل ي، بعيلد علل  اللطوح الع
 ضد ال ما ات اادطن. 

 
ال ما للة اإلسلللالمية اعرت لللف ب ما لللات اادمع اللللى كاطللف موجلللودة يف دادلللمي اللللوب  اإلسلللالمي، ومهحلللف  -11

تصحاهبا خطية امل ارسة، واخرتمف ممدسلاُم ومنلادرهم الديهيلة والف طيلة، وخلاورت تَّباعهلا جتللى هلي تخسل   
  مل  ثما دله، تو منلادرة  راةله  و منلا خلوار مهفلدح وممهلإ، ن  ِّل  ااملة مل  دوع  كطاه حي مي تخداً على اوطسال

الميلللام بواجللللب الوللللهادة عللللى الهللللا  الللللى جعلهللللا هللا وظيفلللة ملللل  وظاةفهللللا يف عال،دهلللا ب ريهللللا، وَّواصلللللها مللللإ 
 اردطي ، وهي  دلك د اجتً وس ياً بعيداً ع  ال لو والدفطيىن، والدهفري يف ااسلو  واملل وع. 

 
ي اله اهة واملوضوعية واوخرتام يف ،لام اوددال ، والدعلدد ال ملايف، والد لاي  اقللارق، والهظلطة  -12  ع َّود ِّ

العادلللة  أ كللمي ال ما للات الللى )َّع للي كللمي ذق خلل  خملله( سلليع ز مسللدمبمي اإلطسللاطية جتلللوائم والدعللايش امل  لل ، 
يلة بيههلا، وسليديح جملاوً رخبلاً للحلوار بلني الولعو ، بدًو م  الدها س والندام املهلك للوعو ، امل ط  لل طاه

وسي هح ارراد الناةبة الفطصة املهاسبة إل،هاع اردطي ، واوطدفاع هبا دوع خاجلة  أ  كلطاههم عللى ،بوللا، ومل  
 ط سيةعمي ثما دها ظاهطة على ال ما ات اادطن. 

 
امللللذهبيات العمديلللة والفمهيلللة، و ذا كلللاع مللل  يعِّللل  اللللوب  اإلسلللالمي عللللى امدلللداده جتوااهلللات الف طيلللة و  -13

جللامإ للله   طلله جيد للإ علللى ،للدر كبللري ملل  ال ما للة اإلسللالمية العامللة الللى هللي ثما للة كللمي تبيا لله، و بلله، ومذاهبلله، 
يعللللود  أ موللللار ، ومللللدار ، و،هاعللللات  -وجتاخللللطن اودللللدال   -ويفرت،للللوع يف َّفنلللليالُا، وهللللذا او للللرتاو 

 املسلدمبمي، للا بعلد اتررلي وعملدق و مهلي و،لومي ووا،علي، وو ن ل  تع يسلد و فخنية، وبعية، وطظلطات  أ
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جمد ُإ تق ِّ دوللة مل  اللدول اإلسلالمية مل  هلذا اودلدال ، تو الدعلدد ال ملايف، وتملام هلذه ال ما لات احملليلة ههلاك 
اً   ةللة تع العنللبيات ملل  يللطن ضللطورة اوعللرتا  بدعللدد ال ما للات احملليللة، و،بللول اردللط َّعايوللاً وحتللاوراً وَّسللاو

واملذهبيات وال واة  و ن   تع َّ وع الماعدة تو املطجعية اق جمد إ يواجه حتدمت العنط اقديث، وههلاك 
ملل  يللطن تع َّبللو ِّ ثما للة واخللدة َّطعللى الوخللدة يف تركللاع الللدي  و،واعللد امللللة، وَّمللط اودللدال  يف الملللام الفطعيللة 

 اامة و اس ها واجد اعها.  دوع ااصول هو ااوأ خفظًا لوخدة
 
 ذا كاطف اامة م البة ِبع اد إ وَّدحد عللى تصلول اللدي ، وتركاطله العل يلة والع ليلة العظلام، ومفاهي له  -14

العامة، ومماصد الوطيعة الى َّو مي ملامني ال ما ة اإلسالمية، ومعاملها الظلاهطة،   طله و يللطها تع  دلل  يف 
فلطوع واجل ةيلات   ل ع ا لال   يهلا سلاةِ وواسلإ ودلدال  الهلا  يف الفهلم واوسلدهدال الملام الى دوَنا م  ال

واوسللدهباط، وادللدال هم يف الللطتق، والهظلللط، واإلخابللة بعلللوم الوللطيعة، وتسلللطارها، ومعاطيهللا، وظللطو  الهنلللوص 
ل ما ة فلاةعة وممارسلة الهازلة وتسباهبا، ولها يف السل  النا  تسوة خسهة،  مد كاطف ثما ة اوددال ، وَّعدد ا

يف عهللدهم  أ درجللة عاليللة، وتع الدهلللوع ال مللايف كللاع ظلللاهطة ملل  الظللواهط الف طيلللة الللى و ن لل   دفاُيهلللا، وتع 
ال ما ة العامة الى   مي اااه بهور العل اد، وعليها االب الها  م َّ   الوخيدة يف امد إ  و منا ههلاك ثما لات 

عدد تَّباعها هي ثما ة مدار  واااهات   طية موجلودة و،اة لة، وتع العال،لة بيههلا  ولية  دل  سعدها، ويدباي  
كاطللف عال،للة خللوار وَّ للا ط واعدللذار  و عال،للة عللداوة وب للل وكطاهيللة،  عل اُيهللا كللاطوا يطاعللوع االفللة والعنلل ة 

 وتدوة الدي ، و ع اددلفوا يف الملام العل ية العمدية. 
 
ف )العومللللة( ال ما يلللة بوسلللاةلها السياسلللية واملعلوماَّيلللة واوجد اعيلللة يف صللليااة ومللل  الهاخيلللة الوا،عيلللة  حللل -15

مفللللاهيم جديللللدة يف بعللللل الدنللللورات ال ما يللللة والسياسللللية واوجد اعيللللة، واسللللد اعف تع حتلهللللا وللللمي ال ما للللات 
اقلللس  الوبهيللة، وو ريللب تَنللا ملل  هلللذه الهاخيللة م لللف د للطاً علللى الويلللة ال ما يللة الوبهيللة لل ةد عللات، وعلللى

الوبو الطمسي املدولد ع  دنوصلية الدةطبلة الدارريلة لللدول   ذ و يسلد يإ تق جمد لإ تع يبملى صلامداً يف زمل  
اَنيار اقدود، وَّد   اا  ار والهظم بنورة سطيعة ومددابعة عَب مها ذ مدعد ِّدة تمام هلذه )العومللة( دوع تع يدلثثط 

س م قطِّداً، تو خد ي اً و مهاص مهه    ع امد علات اللى  دللك ثوابلف مبفاهي ها ال ما ية اجلديدة   و تع ذلك لي
،ادرة بفلمي ما لديها م  مهظوملة عمديلة  -عمدية ودلمية مدةذرة يف ،لو  ت طادها وعمولم وسلوكهم وخياُم 

اإلسللالمية  وَّنلورات   طيلة و،ليم دلميلة علللى رد هة لات )العومللة( ال ما يلة ال طبيلة، وملل  هلذه ال ما لات ثما دهلا
الللى َّدعللط  ك ريهللا  أ واولللة مسللدعطة إلل للاد دنوصلليدها، ومسللخ فخنلليدها الللى َّسللد دمها ملل  اطد اةهللا  أ 
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اإلسالم اقهي   لذا كاع ل اماً على عل لاد ااملة ومف طيهلا تع يع للوا عللى َّع يل  هويلة اللوعي واللوود واوطد لاد 
 للدي  اإلسالمي يف طفو  املسل ني. 

 
 املطاجإ: املنادر و 
 اب  مهظور، بال الدي  ااطنارق، حتمي  عبدهللا علي ال بري و دطي ، َّلساع العط َّ، دار املعار .  -1
اازدق السةسللداين، سلللي اع بلل  اافللعث، َّسلله  تر داودَّ، راجعللة، عبداق يللد و للد ويللي الللدي ،  -2

 دار الف ط. 
 وت. الدهاطوق، َّكوا  اص الخات الفهوعَّ، دار صار ببري  -3
ال طيدق، عبدالطمح ، ممالة َّاإلسالم والوبهية ممد جاعَّ، َّجملة املعط ةَّ، ال دا  العافلط َّالوبهيلة كلاة   -4

 هل. 1421هالميَّ ال بعة ااوأ عام 
 عبود، عبدال و، َّديهاميات امد إ اإلسالميَّ، ال بعة ااوأ، دار الف ط العطر جتلماهطة.  -5
وااد للللللاد الوللللللاةعة يف الف للللللط اإلسللللللالميَّ، دار اوعدنللللللام جتلمللللللاهطة،  اجلهللللللدق، تطللللللور، َّالوللللللبهات -6
 م. 1980
 هل. 1400اندق الف ط اإلسالمي جتلطجتط، َّملاذا اندق الف ط اإلسالمي َّ  -7
خسلللني، و لللد و لللد، َّاوااهلللات الوبهيلللة يف ااد  املعاصلللطَّ، ال بعلللة السادسلللة، مؤسسلللة الطسلللالة  -8

 هل. 1403ببريوت، 
تبلللو عيسلللى و لللد بللل  عيسلللى، َّاجللللامإ النلللحيحَّ، حتميللل  علللو ،  بلللطاهيم ع لللوة، م بعلللة الرتملللذق،  -9

 من فى البار اقل؛ مبنط. 
العسمالين، تمحد ب  علي اب  خةط، َّاإلصلابة يف  ييل  النلحابةَّ، حتميل  الل يو، بله و لد، م دبلة  -10

 ال ليات اازهطية جتلماهطة. 
  يمي اإللبا َّ، دار الرتاث جتلماهطة. العةلوين،  مساعيمي، َّكو  ا فاد وم -11
 هل. 1403، ب، و د، َّمذاهب   طية معاصطةَّ، ال بعة ااوأ، دار الوطوو، -12
ع ارة، و د، ممالة َّالطوح الوبهيةَّ، َّجملة املعط ةَّ، ال دلا  العافلط َّالوبهيلة كلاة  هالمليَّ ال بعلة  -13

 هل. 1421ااوأ عام 
 هل. 1365ا الدةَّ، ال بعة ااوأ، م بعة جلهة الدثلي  والرتبة والهوط، ع ام، عبدالطمح ، َّالطسالة  -14
اقميلمي، سللي اع، َّالوبهيلة ومد لباُلا يف ضلود َّعلاليم اإلسلالمَّ، ال بعلة ال اطيلة، دار الولبمي جتلللطم   -15
 هل. 1413
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 م. 1972ع ارة، و د، َّااع ال ال املة لإلمام و د عبدهَّ، ببعة بريوت،  -16
موللريق الهيسللابورق، تبللو اقسللني مسلللم بلل  اقةللال، َّصللحيح مسلللمَّ، حتميلل  عبللدالبا،ي، و لللد ال -17

 هل. 1400 ؤاد، رائسة  دارات البحوث العل ية واإل داد جتلطم ، 
م روعي، علي، ممالة َّالوبهية العطبية و   المطع اقادق والعولطي َّ، َّجمللة املعط لةَّ، ال دلا  العافلط  -18

 هل. 1421ميَّ ال بعة ااوأ عام َّالوبهية كاة  هال
 هل. 1418السيد، رضواع وبط،اوق، تمحد، َّاملسثلة ال ما يةَّ، ال بعة ااوأ، دار الف ط بريوت،  -19
 اجلهدق، تطور، َّاإلسالم والدعوات الدامةَّ، دار ال دا  اللبهاين.  -20
و)العومللللة(َّ، طلللدوة اسلللرتاَّيةية ال طايبلللة،  ينلللمي و لللود،  لللث َّال ما لللة العطبيلللة يف عنلللط اوَّنلللاوت  -21

ال ما للة والده يللة، ودور كليللات اردا  والعلللوم اإلطسللاطية واوجد اعيللة يف دول جملللس الدعللاوع ا ليةللي، املهعمللدة 
 م. 2000مار  عام  29-27بدولة ال ويف م  

أ، مهوورات اقسو، و د بلبوري، َّيف سبيمي أتصيمي ال ما ة اإلسالمية واديد الف طَّ، ال بعة ااو  -22
 م. 2000الفط،اع، 
املهظ ة اإلسالمية للرتبية والعلوم وال ما ة، َّاوسرتاَّيةية ال ما ية للعام اإلسالميَّ، مهوطوات املهظ لة  -23
 هل. 1422عام، 

 يللب، ع للارة، َّاإلطسللاع يف ظللمي اادمع: املعدمللدات واادمع المدنللةَّ، م دللب املعللار  جتلللطم ،  -24
 هل. 1400
 يللللب، ع للللط عللللودة، َّحمللللللات يف ال ما للللة اإلسللللالميةَّ، ال بعللللة الطابعلللللَة عوللللَط، مؤسسللللة الطسلللللالة، ا  -25
 هل. 1419
 هل. 1397المطضاوق، يوس ، َّا ناةص العامة لإلسالمَّ، م دبة وهبة، عام  -26
اقليللل؛، تمحلللد بللل  عبلللدالع ي ، َّثما لللة ال فلللمي املسللللم: مفهومهلللا وتسلللس بهاةهلللاَّ، ال بعلللة ااوأ، دار  -27

 هل. 1419الفليلة جتلطم ، 
 هل. 1417ال طيمي، عبدهللا، و دطوع، َّال ما ة اإلسالمية  نناَّ، عام  -28
 هل. 1401الع طق، اندية فطي ، َّتضواد على ال ما ة اإلسالميةَّ عام  -29
 هل. 1399، ب، سيد، َّدناةص الدنور اإلسالمي ومموماَّهَّ، دار الوطوو، عام  -30
 هل. 1407، َّاملددمي  أ ال ما ة اإلسالميةَّ عام سام، و د رفاد -31
 هل. 1415مطسي، و د عبدالعليم، َّال ما ة وال  و ال مايف يف دول ا لي  العطبيةَّ عام  -32
 هل. 1414المطضاوق، يوس ، َّال ما ة العطبية بني ااصالة واملعاصطةَّ، م دبة وهبة عام  -33
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 هل. 1987 بعة ااوأ، دار الملم ببريوت، عام اب  دلدوع، عبدالطمح ، َّاملمدمةَّ، ال -34
السلللهيلي، عبلللدالطمح  حتميللل  عبلللدالطمح  الوكيلللمي، َّاللللطو  ااطللل  يف فلللطح السلللرية الهبويلللةَّ، ال بعلللة  -35

 هل. 1387ااوأ، دار ال دب اقدي ة عام 
 اب  الميم، َّ عالم املو،عنيَّ، دار اجليمي ببريوت.  -36
 خلارَّهاَّ، امل دب اإلسالمي ببريوت. السباعي، من فى، َّم  رواةإ  -37
جم وعلللة مللل  ال دلللا ، َّطبلللة خلللا ظ اجل لللايل، ويوسللل  ملللطاد، َّتصلللالة ال ما لللات ودورهلللا يف الدفلللاهم  -38

م، م بوعلللات 1963اللللدويلَّ، حتلللف عهلللواع:  طسلللاطية ال لللد وَّهلللوع ال ما لللات، دار الف لللط العلللطر جتلملللاهطة علللام 
 اليوطس و. 
 هل. 1415 ة والعام اردطَّ، دار الوب  عام ال طيمي، عبدهللا، َّال ما -39
مللار   532العليللاع، عبللدهللا، ممالللة َّملل  صللطاع اقلللارات  أ َّعايوللهاَّ، َّجملللة العللطرَّ العللدد    -40
 م. 2003
حتمي  عبداق يد، و لد  -صلى هللا عليه وسلم  -اب  هوام، تبو و د ب  عبدامللك، َّسرية اله؛َّ  -41

 بحوث واإل داد جتلطم . ويي الدي ،  دارات ال
 ال َبق، اب  جطيط، َّاتريخ اامم وامللوكَّ، ببعة بريوت.  -42
 اجلعفي، تبو عبدهللا و د ب   مساعيمي، َّصحيح البخارقَّ، امل دبة اإلسالمية برتكياً.  -43
 م. 1965المطب؛، َّاجلامإ اخ ام المط عَّ دار  خياد الرتاث العطر عام  -44
د، ور،للة َّاطفدللاح ا  للا  اإلسللالمي ومد لبللات املطخلللة املعاصللطةَّ، ممدمللة ملللؤ ط كليللة جللا  هللا، تمحلل -45

 هل. 1425الوطيعة جتل ويف عام 
يهللايط  518ااطنلارق، محللد جللابط ممالللة َّحنلل  يف عال،للة مولوهة مللإ الللهفسَّ، َّجملللة العللطرَّ العللدد  -46

 م. 2002عام 
مد علات اإلسلالمية: تسلباهبا، ووسلاةمي عالجهلاَّ، الهبهاع، و لد  لاروو، َّ لث ظلاهطة الد لط  يف ا -47

 هل. 1417عام  13َّجملة دار اقديث اقسيهيةَّ، العدد   
 هل. 1397الرتكي، عبدهللا، َّتسبا  اددال  الفمهادَّ، م دبة الطم  اقدي ة، عام  -48
 هل. 1388بعة عام اب  ك ري، تبو الفداد  مساعيمي ب  ك ري، ََّّفسري المط ع العظيمَّ، دار املعط ة، ب -49
 هل. 1408اقهفي، اب  تر الع ، َّفطح العميدة ال حاويةَّ ال بعة الداسعة، امل دب اإلسالمي، عام  -50
 اب  الوزيط، َّ ي ار اق  على ا ل َّ، دار ال دب العل ية بريوت.  -51
 ريوت. اب  ،اسم، عبدالطمح ، َّجم وع  داون فيخ اإلسالم اب  َّي يةَّ، مؤسسة الطسالة بب -52
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 هل. 1402الواب؛، تبو  سحاو، َّاوعدنامَّ، دار املعط ة ببريوت، عام  -53
الللللذه؛، و للللد بلللل  تمحللللد، َّسللللري تعللللالم الهللللبالدَّ، ال بعللللة السللللابعة، مؤسسللللة الطسللللالة ببللللريوت عللللام  -54
 هل. 1410
ال اطيللة،  المطضلاوق، يوسلل ، َّالنللحوة اإلسللالمية بللني اودلدال  املوللطوع والدفللطو املللذمومَّ، ال بعللة -55

 هل. 1412مؤسسة الطسالة عام 
 املهاوق، و د عبدالطُيو ، َّ يل المديط فطح اجلامإ الن ريَّ، دار الف ط.  -56
اله طق المطب؛، تبو ع ط يوسل  بل  عبلدالَب، َّجلامإ بيلاع العللم و للهَّ، ال بعلة ال اطيلة، دار ال دلب  -57

 هل. 1402اإلسالمية مبنط، عام 
 عبدالطخيم، خةة هللا البال ة، دار الرتاث جتلماهطة. الدهلوق، ويل هللا  -58
 هل. 1406اب  َّي ية، حتمي  و د رفاد سام، النفدية عام  -59
 م. 1990مسعد، ويي و د، َّظاهطة )العوملة(: ااوهام واقماة َّ، ال بعة ااوأ عام  -60
َّ، جمللللة املعط لللة، ال دلللا  العافلللط املسلللريق، عبلللدالوها ، مماللللة َّعومللللة اولدفلللات بلللدوً مللل  املواجهلللة -61

 هل. 1421َّالوبهية كاة  هالميَّ ال بعة ااوأ عام 
ال طيلللللدق، عبلللللدالطمح ، َّ)العومللللللة( ال طبيلللللة والنلللللحوة اإلسلللللالميةَّ، دار  فلللللبيليا، ال بعلللللة ااوأ علللللام  -62
 هل. 1421
امعي ا ليةليَّ، بدوق، صال بال، ََّّعميلب عللى  لث كيفيلة حتميل  الويلة اإلسلالمية لل اللب اجلل -63

 م. 2000مار  عام  29-27طدوة اسرتاَّيةية ال ما ة والده ية املهعمدة بدولة ال ويف م  
  

 .47-1، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ص19املندر: جملة جامعة امللك سعود، م
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