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 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ب

 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

كْ   َِن ] ُِ  ْْ َٓ الـََاكىَ ى َحَ كت َتَ  ِكَل ِمَؾكَ ُف ََ الَقُفكُُ  َو َوَلْن َتْرََض َعـْك

ْْ بَ  اَءُه َُ َُ اهلَُدى َوَلِئِن اَتَ ْعَت َأْه ِْ ُهَدى اهللِ ُه ْعَد اَلِذي َجىَءَك ِمَن الِعْؾ

َٓ َكِاككٍر  ََ ِمككَن اهللِ ِمككْن َوِ َ َو ُْ الؽَِ ككىَ  120َمككى َلكك ( اَلككِذََن َتَتْقـَككىُه

 ُْ ََ ُهكك ْؽُػككْر بِككِ  َ ُلوَلِئكك ََ ْمِمـُككَُن بِككِ  َوَمككْن  َُ  ََ َِ تَِتَوتِككِ  ُأوَلِئكك ْ ُؾَُكككُ  َحكك ََ

وَن   {.414- 410: }افّضؼرة .[( 121اخلَىِِسُ

 
 

صدق هللا العظيم



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ج

 الإهداء

 

 أهدم هذا البحث
 

 

العزيزين الذين ربياايي فححسايا تربيتاي عماى حاب اإلساالمم رزق ماا اهلل طاول عمار وحسان  إلى والديّ 
 عمل.
       

   

 إلى والد زوجيم ووالدته بارك اهلل في ما وأحسن عمم ما.
 

  
 

 دائمًا. اهلل فيهم الذي كان خير عوٍن لي إلى زوجي العزيز بارك
 

  
 

 إلى إخوتي وأخواتي وصديقاتي.
 
 

 إلى كل من أحببت م في اهلل وأحبويي. 
 

  
 

 إلى األكرم ميا جميعًام إلى الش داء الذي بذلوا أرواح م رخيصة في سبيل اهلل.
  



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 د

 رشكر وتقدي
 

ْركُؽُر ]َوَلَؼْد َتَتْقـَكى ُلْؼكَنَن اِكْؽَؿكَة َأِن اْصكُؽْر هللِايطالقًا من قوله تعالى:       ََ ْركُؽْر َ كنَِكَن  ََ  َوَمكْن 

وقولاه صامى اهلل عمياه وسامم: "مان لام يشاكر ، {41:}فؼامن لِـَْػِسِ  َوَمْن َكَػَر َ نَِن اهللَ َغـِيٌّ ََحِقٌد [.
. واعترافااًا بالل اال ألهمااهم فاادييي أتقاادم بجزياال شااكري وتقااديري إلااى (1)الياااسم لاام يشااكر اهلل"

فاي  يائاب الارئيس لمشائون األكاديمياةمساعد  -د عبد اهلل عاشور الدكتور سع األستاذ ف يمة
م م وعمى رحابة صادر حلظه اهللم لقبوله مشكورًا اإلشراف عمى هذا البحث -الجامعة اإلسالمية

ولما بذله من ج اد ووقاتم وماا خصايي باه مان يصايحةم وماا حباايي باه مان وقتاه طاوال فتارة 
ر فاي خاروج هاذا البحاث إلاى الياورم فحساحل اهلل أن كتابة هاذا البحاثم مماا كاان لاه عظايم األ ا

 يكرمه ويبارك له في عممه.
     

 كما أتقدم بالشكر لألستاذين الكريمين ع وي لجية المياقشة:
  داخمًيا مياقًشا  الشوبكي يوسف محمود أ.د. -1
  خارجًيا مياقًشا  حمبية أبو يوسف أحمد أ.د. -2

مماا أسا م فااي إ رائ اا وا  الاء المزياد ماان  عماى تل ام ما بقباول المياقشاة ل ااذ  الرساالةم
 القوة ل ام وتصويب ما في ا من ع رات.

كماااا أتقااادم بلاااائا الشاااكر والتقااادير لكمياااة أصاااول الااادين فاااي الجامعاااة اإلساااالمية مم ماااة     
بحساتذت ا الكرام الذين حببوا إلييا طمب العممم وزودويا مان العمام الياافل الشايء الك يارم فحساحل 

 فيا.اهلل ل م التو 
 وأخيرًا أشكر كل من قدم لي يصيحة وكان خير عون ليم فجزاهم اهلل عيي كل خير.       

 الباح ة

 المقدمة
                                                 

 ، كتبػػػل ال فػػورؼ لم لػػر كالتكزلػػػ  ، وصػػػر الػػدلف ايلبػػو و حكػػػـ  مػػد أحودلػػث ك مػػػؽ  ملػػ :  ح ػػد ،سػػ ف أبػػو داككد (1)
 ػػػػوؿ  ،872ص ،4811حػػػدلث ر ػػػػـ  ،بػػػوب شػػػػو لػػػكر ال فػػػػركؼ ،كتػػػػوب ايدب ،ـ2007 ،ق1427 ،2ط ،الرلػػػوض

 ايلبو و حدلث صحلح.



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ي

 

إف الح د هلل،  ح ده ك ستفل  ، ك ستغفره، ك فكذ بوهلل  ف لركر أ فس و ك ف سلئوت أ  ول و،      
إال اهلل كحده ال لرلؾ ل ،  ف لهده اهلل شال  ضؿ ل ، ك ف لضمؿ شال هودم ل ، كألهد أف ال إل  

 كألهد أف  ح دان  بده كرسكل .
 

  وؿ تفولد: 
ـِ ادُـَْؽِر َوُتْمِمـُقَن بِوهللِ َوفَ ] ًْ فِؾـَّوِس َتْلُمُروَن بِودَْعُروِف َوَتـَْفْقَن َظ ٍي ُأْخِرَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ُؾ ـُ ْْ ـَ َأ َم ََ ْق 

ْؿ ِمـُْفُؿ ادُ  ا ََلُ ُؿ افَػوِشُؼقنَ افؽَِتوِب َفَؽوَن َخْرً ُْ َرُر ـْ  { 110[ }تل عؿران:ْمِمـُقَن َوَأ

 

  وِىل أَضًى:

ـِ ا] َق اَُلَدى َوَفئِ ُْ َدى اهللِ  ُْ َتُفْؿ ُؿْؾ إِنَّ  ـْ َتْرََض َظـَْؽ افَقُفقُد َوََل افـََّصوَرى َحتَّك َتتَّّضَِع ِمؾَّ ًَ َوَف َّضْع تَّ

ـَ افِعْؾؿِ  ْؿ َبْعَد افَِّذي َجوَءَك ِم ُْ َقاَء ْْ ـْ َوِِلٍّ َوََل َكِصرٍ  َأ ـَ اهلِل ِم  { 120[ }ال ؼرة:َمو َفَؽ ِم

 

 كبفد:
إف ايػ ل اإلسال لل أ ظـ أ ل كجدت  مد  ر التورلخ، ذلؾ أف اهلل كر هـ بهذه ال ف ل      

 الفظل ل  ف ل اإلسالـ كالتكحلد.
ف إلد ب وء كلكف ال سم لف اللـك ل ركف بسو وت شوصمل شو تورلخهـ، شهـ إ و  تجهل     

حضورتهـ ال جلدة، كا  و إلد شقداف هكلتهـ، كاال صهور شو بكتقل الحضورة الغربلل التو بوتت 
رجو   إلد  لتغللبتستخدـ كؿ كسوئمهو  ف ترهلب كترغلب  الفولـ اإلسال و  ف الخورطل، كا 

  صر الجوهملل.
الفكر الغربو ك  ؿ  كلألسؼ أف ه وؾ كثلران  ف ال فكرلف شو ال جت   ال سمـ   ف تب د     

 كلف ؿ بكؿ جهده  مد  لره شو ال جت فوت اإلسال لل.
ال صطمحوت كتلكل  ايشكور،  ك ف أهـ كسوئؿ الغزك الفكرم شو  صر و الحوضر، تزللؼ     

ف ال صطمحوت تفتبر  ف القضولو الهو ل كالخطلرة شو الفترة الراه ل كالتو تت لز بولتلوبؾ حلث إ
 صطمح لف و تمخلص شكرة كاضفل  حكؿ  ضلل  فل ل، شمهذا لفتبر اي ر كالتداخؿ، ذلؾ أف ال

  مد درجل كبلرة  ف الخطكرة تحتـ  مل و الحلطل كالحذر شو التفو ؿ    ال صطمحوت.



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 و

 كثقوشلون كا  ال لون لطمؽ ال صطمحوت التو تفبر  ف  ودلون كطرؼ أ كل حوللون شولغرب           

ال سلطرة، شت تلر  ه ال صطمحوت إلد الفولـ  بر أجهزة إ ال  ثـ لسٌكؽ هذ،رؤلت  لقضلل  فل ل
 .هذه ال صطمحوت كتسكد حتد لك كو ت خوطئل ك تحلزة كأ و لل

 لذا كجب  مل و كأ ل  سم ل الك و لخطر هذه ال صطمحوت كالتحذلر   هو.     
 

 أهمية المو وع وسبب االختيار:     
فقلػػػػػدة اإلسػػػػػال لل، كال جت فػػػػػوت إظهػػػػػور  ػػػػػدل خطػػػػػر ال صػػػػػطمحوت ال خولفػػػػػل  مػػػػػد ال -1

 اإلسال لل.
التأكلػػػد  مػػػد ضػػػركرة اسػػػتبداؿ ال صػػػطمحوت الغربلػػػل الغوزلػػػل بول صػػػطمحوت اإلسػػػال لل  -2

 اللر لل.

 بلوف أثر الغزك الفكرم كحرب ال صطمحوت  مد اي ل اإلسال لل. -3

 .ال سمـبلوف أثر اإل الـ الغربو ك و شل   ف  صطمحوت غوزلل  مد  قكؿ اللبوب  -4

 االختالؼ شو  فو و ال صطمحوت بلف اللرؽ كالغرب. بلوف -5

 بلوف الخصكصلل الحضورلل لم صطمحوت. -6

 بلوف سبؿ  كاجهل الغزك الفكرم كال صطمحوت الغوزلل. -7

 
 الدراسات السابقة:

كتوب ضكابط استف وؿ ال صطمحوت الفقدلل كالفكرلػل   ػد أهػؿ السػ ل كالج و ػل لمػدكتكر  -1
 دكتكراة.سفكد بف سفد الفتلبو كهو دراسل 

كلتحدث شلهو الدكتكر الفتلبػو  ػف ضػكابط  بػكؿ ال صػطمحوت الغوزلػل كلػركط  بكلهػو، بل  ػو 
لغػػػرب، كسػػػبؿ أتحػػػدث شػػػو رسػػػولتو  ػػػف اخػػػتالؼ  ف ػػػد ال صػػػطمح ك دلكلػػػ  بػػػلف اإلسػػػالـ كا

  كاجهل هذه ال صطمحوت.
ولل االخػػتالؼ شػػو ال صػػطمحوت الفقوئدلػػل كالفكرلػػل كأثػػره  مػػد اي ػػل اإلسػػال لل كهػػو رسػػ -2

  وجستلر لمطولب حسف حمس.

شهػػػو بػػػلف أهػػػؿ السػػػ ل كالفػػػرؽ كتحػػػدث شلهػػػو ايسػػػتوذ حسػػػف حمػػػس  ػػػف ال صػػػطمحوت الفقوئدلػػػل كاختال
ايخرل، بل  و لتحدث بحثو  ػف اخػتالؼ  ف ػد ال صػطمح بػلف اإلسػالـ كالغػرب، ك ػو لتحػدث  ػف 

 و لل كالسلوسلل.الغزك الفكرم كحرب ال صطمحوت شو ال جوالت اإل ال لل كالفكرلل كاالجت 
 مي ج البحث:



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ش

، حلػث إ ػ  أ سػب ال  ػوهج شػو  ثػؿ هػذه (1)سمكت شو هذه الدراسل ال  هج الكصػفو كالتحملمػو
 ال كضك وت.

 في البحث: عممي
تفرلػػػػؼ ال صػػػػطمح لغػػػػل كاصػػػػطالحون كأه لػػػػل دراسػػػػل ال صػػػػطمح، كبلػػػػوف تػػػػورلخ  لػػػػأة  -1

إلسػال لل، كبلػوف ال صطمح، ثـ بلوف  صطمح حػرب ال صػطمحوت كأثرهػو  مػد اي ػل ا
حكـ ال صطمحوت الغوزلل كأسبوب ذـ الفم وء لم صطمحوت الغربلل الغوزلل، ثػـ  ػرض 
ل ج ك ػػػل  ػػػف ال صػػػطمحوت شػػػو ال لػػػودلف الفكرلػػػل كاإل ال لػػػل كاالجت و لػػػل السلوسػػػلل 

، ثػػـ الحػػدلث  ػػف كضػػ  ضػػكابط اإلسػػالـ كالغػػرباالخػػتالؼ شػػو ال ف ػػد بػػلف  كبل ػػت
 كبلوف سبؿ  كاجهتهو.لمتفو ؿ    هذه ال صطمحوت 

بفػػد ذلػػؾ بػػذكر ال صػػدر  اكتفلػػتبلو ػػوت ال رجػػ  كو مػػل   ػػد ذكػػره يكؿ  ػػرة ثػػـ  تكػػر ذ -2
 بلو وت  كو مل شو شهرس ال راج . كذكرتك ؤلف  كالجزء كالصفحل، 

 التفرلؼ ببفض الكم وت الغو ضل شو البحث. -3
السػكرة كر ػـ  ضبط اآللوت القرآ لل التو كردت شو الرسػولل، كبلػوف  كاضػفهو بػذكر اسػـ -4

 اآللل.
 زك ايحودلث التو كردت شو الرسولل إلد  صػودرهو  ػف كتػب السػ ل ال فت ػدة، كذلػؾ  -5

 بذكر الكتوب كالبوب كالجزء كالصفحل كر ـ الحدلث.
حكػـ اللػلخ ايلبػو و رح ػ  اهلل  مػد   قمػتإذا كوف الحدلث شو غلػر الصػحلحلف شػ  و  -6

 هذا الحدلث.
 و  مد ال حك التولو:ذلمت البحث بفهورس تكضلحلل، كه -7

 أكالن: شهرس لآللوت القرآ لل.
 ثو لون: شهرس لألحودلث ال بكلل.

 ثولثو: شهرس اي الـ
 : شهرس لم صودر كال راج .رابفون 

 : شهرس ال كضك وت.خو سون 

 
                                                 

هػػك كصػػؼ  ػػ ظـ لمحقػػوئؽ أك  لػػداف  ػػف  لػػودلف ال فرشػػل ال ه ػػل بطرلقػػل  كضػػك ل صػػحلحل. ا ظػػر: دللػػؿ البحػػث  (1)
 .62ص ،ـ1985ط ،أح د الخطلب كآخركف ،كلـ التربكمكالتق



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ح

 خطة البحث

 الخطة إلى أربعة فصول مل فصل تم يدي وخاتمة. قسمت
 

 .: دراسة في مل وم المصطمحفصل تم يدي
 مباحث: أربعةوفيه 

 التعريف بالمصطمح.المبحث األول: 

 المبحث ال ايي: تاريخ يشحة المصطمح.

 المبحث ال الث: ظ ور عمم المصطمح.

 المبحث الرابل: تلسير عبارة "ال مشاحة في اإلصطالح".

 

 اللصل األول: تحصيل المصطمح في اإلسالم وأهميته.

 وفيه خمسة مباحث:

 في اإلسالم المبحث األول: يشحة المصطمح 

 دراسة المصطمح في اإلسالم وفوائد .المبحث ال ايي: أهمية  

 المبحث ال الث: مميزات المصطمح اإلسالمي. 

 المبحث الرابل: حكم مخاللة المصطمح اإلسالمي. 

 المبحث الخامس: ج ود عمماء المسممين في دراسة المصطمح. 

 الغزو اللكري والمصطمحات الغازية.: اللصل ال ايي

 مباحث: خمسةفيه و 



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ط

 التعريف بالغزو اللكري.المبحث األول: 

 المبحث ال ايي: عالقة الغزو اللكري بالمصطمحات.

 : أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغازية.ال الثالمبحث 

 وفيه مطمبان

 ال طمب ايكؿ: أسبوب ذـ الفم وء لم صطمحوت الغوزلل  دل ون.  

 م صطمحوت الغربلل الغوزلل.ال طمب الثو و: أسبوب ذـ الفم وء ل  

 حكم استعمال المصطمحات الغازية. :الرابلالمبحث 

 وفيه مطمبان:

 ال طمب ايكؿ: رأم السمؼ شو استف وؿ ال صطمحوت الفمسفلل.  

 ال طمب الثو و: ال صطمحوت الغربلل الغوزلل شو  لزاف اللرع.  

 

 اللصل ال الث: ميادين معركة المصطمحات.

 :وفيه أربعة مباحث

 المبحث األول: معركة المصطمحات في ميدان اللكر.

 مطالب:  ال ةوفيه 

 ال طمب ايكؿ: الفقال لل.

 : كحدة ايدلوف.الثو وال طمب 

 التجدلد.الثولث: ال طمب 

 المبحث ال ايي: معركة المصطمحات في ميدان اإلعالم.



 -------------------------------------------------ادؼدمة

 ي

 وفيه  ال ة مطالب:

 ايصكلللال طمب ايكؿ: 

 ت اال تحورلل.الف ملوال طمب الثو و: 
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 المبحث األول
 التعريف بالمصطمح 

 

 معيى المصطمح لغة:أواًل: 
 :في المعاجم العربية القديمة -4

 صػػمح"لػػـ لػػرد لػػ  ذكػػر شػػو  فػػوجـ المغػػل الفربلػػل إال ب ف ػػد الصػػمح:  لفػػظ االصػػطالح
مىح ،الفسود ضدٌ  الصَّالح ػميكحون  صىالحون  كلىٍصميح لىٍصمىحي  صى  كال ىٍصػمىحل ،اإًلشسػود  قػلض كاإًلصػالح.... كصي
،  أى و  شسوده بفد اللوءى  كأىٍصمىح ،االستفسود  قلض كاالٍسًتٍصالح ، ال صولح كاحدة مىحلكال ىص ،الصَّالحي 

  (1). "كلقوؿ صمح اللوء لصمح صالحون 
 

 :في المعاجم الحدي ة -2
 ا في العصر الحديث فيجد  في:أم 

  ف بل هـ  و زاؿ القكـ اصطمح" ج   المغل الفربلل بولقوهرة:  أصدرهال فجـ الكسلط الذم 
 (2) ."كاتفقكا  مل  تفورشكا اي ر ك مد ،خالؼ

 لتضح   و سبؽ أف لفظ صمح سكاء شو ال فوجـ القدل ل أك الحدلثل لدؿ  مد  ف للف اث لف: 
 قلض الفسود.ال ف د ايكؿ: كهك  

 ال ف د الثو و: االتفوؽ.
 

 معيى المصطمح اصطالحًا: اييًا: 
 مػػد ال حػػك  المصااطمحكالتػػو جػػوء   هػػو بكم ػػل  االصااطالحاختمػػؼ الفم ػػوء شػػو تفرلػػؼ كم ػػل   
 التولو:

 (3): "اتفوؽ طوئفل  مد كض  المفظ ب زاء ال ف د".تعريف الجرجايي 

                                                 
، دار ال فػػورؼكآخػػركف،   بػػد اهلل  مػػو الكبلػػر :ت ،ال صػػرم ايشرلقػػو   ظػػكر بػػف  كػػـر بػػف  ح ػػد ،الفػػرب لسػػوف (1)

 لب ػػوف  كتبػػل ،خػػوطر  ح ػػكد: ت ،الػػرازم القػػودر  بػػد بػػف بكػػر أبػػو بػػف  ح ػػد ،الصػػحوح  ختػػور، 4/2479 ،لقػػوهرةا
  ح ػد السػالـ  بػد: ، تحقلػؽزكرلػو بػف شػورس بػف أح ػد ،المغػل  قػوللس  فجػـ، 1/154ـ، 1995 ،لػركتب –  ولركف
   ػر بػف  ح ػد بف   ر بف  ح كد القوسـ أبك ،أسوس البالغل، 3/303، ـ1979 ،ػه1399 ،الفكر دار ،هوركف

 .951ص ،ـ9191 ،هػ9911 ،الفكر دار ،الز خلرم الخكارز و

 .1/520 ،دار الد كة ،تحقلؽ:  ج   المغل الفربلل –فد كآخركف إبراهلـ  صط  ،ال فجـ الكسلط( 2)
 .28ص –ـ 1985 –بلركت  – كتبل لب وف  – مو  بف  ح د اللرلؼ الجرجو و  –التفرلفوت  (3)
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رؼ االصػػػطالح بقكلػػػ : "اتفػػػوؽ القػػػـك  مػػػد كضػػػ  ك رلػػػب  ػػػف هػػػذا ال ف ػػػد  ػػػو ذكػػػره الكفػػػكم حلػػػث  ػػػ
 (1)اللوء".

 ك مد هذا ش ف ال صطمح  و كضف  القـك لمداللل  مد  ف د  فلف.
 كه وؾ رأم آخر لرل أف ال صطمح هك  قؿ المفظ الذم كض  أسوسون ل ف د  فلف إلد ال ف د ال قصكد.

للػػوء بوسػػـ  ػػو ل قػػؿ  ػػف  بػػورةه  ػػف اتفػػوؽ  ػػكـ  مػػد تسػػ لل ا: االصػػطالح : "لااي التعريلاااتف
 (2) " كضف  ايكؿ.

 طوئفػػل اتفػػوؽ أم الخػػوص، الفػػرؼ: حػػدلثو االصػػطالح: "أمااا فااي كشاااف اصااطالحات الليااون
 ءاللػػو تسػػ لل  مػػد  ػػكـ اتفػػوؽ  ػػف  بػػورة، أك هػػك الكم ػػل أك ءاللػػو كضػػ   مػػد القػػكـ  ػػف  خصكصػػل

 (3) ".ؿايك   كضف   ف ل قؿ  و بوسـ
 كاصػػطالح ،ال ػػراد لبلػػوف آخػػر  ف ػػد إلػػد المغػػكم ال ف ػػد  ػػف اللػػوء إخػػراج : "وفااي الكميااات

 (4)."الفقهوء  رؼ شو اللرع  قوبؿ كاالصطالح ،المغل  رؼ هك التخوطب
"لف ػػو إخػػراج اللػػوء  ػػف  ف ػػد لغػػكم  : جػػد أف االصػػطالح الميساارة الموسااوعةكبػػولرجكع إلػػد 

 (5)إلد  ف د آخر لبلوف ال راد".
(6)." سكاه   و ب  للت لز  فمكـ لوء  مد لمداللل ال ختور المفظك لؿ: "االصطالح: 

جماعة من الياس عمى للظة معيية تدل عمى معيى اتلاا كل كف تفرلؼ االصطالح بأ  :  
 .معينم ليكون وسيمة لمتخاطب فيما بيي م

                                                 
تحقلؽ:  د وف  ،أبك البقوء ألكب بف  كسد الحسل و الكفكم ،كتوب الكملوت  فجـ شو ال صطمحوت كالفركؽ المغكلل (1)

 .129ص  ،ـ1998 ،هػ1419 ،بلركت ، ؤسسل الرسولل  ،ال صرم  ح د ،دركلش
 .28ص –الجرجو و  –التفرلفوت  (2)
لػراؼتقػدلـ   ، ح ػد  مػد التهػو كل  ، كسك ل كلوؼ اصطالحوت الف كف كالفمػـك (3) ت: د.  مػو  ،: د. رشلػؽ الفجػـكا 

 .1/212 ،ـ1996 – 1ط ،بلركت – كتبل لب وف  ولركف  ،دحركح
 .129ص ،أبك البقوء الكفكم ،وت  فجـ شو ال صطمحوت كالفركؽ المغكللكتوب الكمل  (4)
 ،الجه ػوكتخطلط ك راجفل: د.  و   بف ح ود إلراؼ  ،ال كسك ل ال لسرة شو ايدلوف كال ذاهب كايحزاب ال فوصرة( 5)

 .2/960، ق1420 ،الطبفل الرابفل ،الرلوض ،دار ال دكة الفول لل لمطبو ل كال لر
بكػر بػف  بػد اهلل أبػك زلػد بػف  ح ػد بػف   ،ال ػكازؿ ض ف كتوب شقػ  ،شو االصطالح  مد خالؼ اللرلفلال كاضفل  (6)

 ،ـ 1996 ،هػػ 1416 ،الطبفػل ايكلػد ، ؤسسل الرسػولل ، بد اهلل بف بكر بف  ث وف بف لحلد بف غلهب بف  ح د
1/123. 
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 المبحث ال ايي
 المصطمحتاريخ يشحة   

 
  

كللصػػػبح لغػػػل  سػػػكاه   ػػػو  بػػػ للت لػػػز  فمػػػكـ لػػػوء  مػػػد لمداللػػػل ال ختػػػور المفػػػظ ال صػػػطمح هػػػك
هػػػػذا لف ػػػو أف ال صػػػػطمحوت تورلخهػػػػو  ػػػػف تػػػورلخ كجػػػػكد اإل سػػػػوف  مػػػػد ايرض التخوطػػػب بػػػػلف القػػػػكـ، ك 

كلقػػد اختمػػؼ ال فكػػركف ال سػػم كف شػػو  لػػأة المغػػل كأصػػمهو، شػػذهب شرلػػؽ إلػػد أ ػػ  كضػػ   كاسػػتخالش  شلهػػو،
كثولػث إلػد أف أصػكؿ الكم ػوت  ػف إلهو، كأف اهلل  مـ آدـ ايس وء كمهػو، كشرلػؽ آخػر إلػد أ هػـ البلػر، 

اهلل كالتفرل  كااللتقوؽ  وـ ب  البلر بفد  فرشل القو كف الكمو، كوف  و  مد كزف شو ػؿ شػو المغػل الفربلػل 
لفلػػد  ػػف  ػػوـ بولففػػؿ، كولضػػورب كاللػػورب، كتك ػػؼ شرلػػؽ رابػػ  يف هػػذا ال بحػػث لػػـ لقػػـ  ملػػ  دللػػؿ  ػػف 

شوإل سػوف  ، (وعمم آدم األساماء  كم ااالرأم ايكؿ، كدللمػ  )الكحو كال  ف التورلخ   دهـ، كايكثر  مد 
  ػػػذ كجػػػد  مػػػد ايرض لػػػـ ل فػػػؾ  ػػػف اسػػػتف وؿ  صػػػطمحوت ، ك ػػػو أف اإل سػػػوف كو ػػػت لػػػ  ش ػػػكف لزاكلهػػػو، 

فً ػػؿ ، كحػػلف لجػػكؿ اإل سػػوف ب وظرلػػ ، كلي رؼ لتفوطوهػػوك كو ػػت لهػػو ج لفػػون  صػػطمحوتهو الخوصػػل بهػػوكًحػػ
ش ف سلد و آدـ  مل  السالـ كوف  مد  قلدة التكحلد كبقو أكالده  ف بفده شكره شلرل لكاهد ذلؾ حوضرةك 

أز و ون، كهذه الفقلدة لهو  صطمحوتهوك ك صطمح: التكحلد كالفبودة كغلرهو، ثـ تكالت الحضورات  ػف بفػد 
ذلػػػؾ كولحضػػػورة اله دلػػػل كال صػػػرلل القدل ػػػل كالبوبملػػػل كاللك و لػػػل كغلرهػػػو، ككػػػوف لكػػػؿ حضػػػورة كلكػػػؿ  ػػػـك 

 (1) .طمحوتهـ الفقدلل كالفمسفلل كالطبلل كاال تصودلل كالص و لل الخوصل ص
 

 ػف  ك  ذ القدـ كو ت ه وؾ  صطمحوت  قدلل كشكرلل كجدت شو الحضػورات القدل ػل حلػث  جػد
كهػػػو إحػػػدل أكبػػػر الػػػدلو وت  ":الطاوياااةال صػػطمحوت الفقدلػػػل شػػػو  الحضػػػورة الصػػػل لل القدل ػػػل  صػػػطمح 

مـز الفػػكدة إلػػد الحلػػوة الطبلفلػػل  ػػ  ضػػركرة اإلل ػػوف بكحػػدة الكجػػكد إذ الخػػولؽ الصػػل لل القدل ػػل التػػو تسػػت
 (2)" كال خمكؽ لوء كاحد.

 

                                                                                                                                                     
 
 

، سػػػفكد بػػػف سػػػفد رسػػػولل جو فلػػػل ، ل كالج و ػػػل( ا ظػػػر: ضػػػكابط  بػػػكؿ ال صػػػطمحوت الفقدلػػػل كالفكرلػػػل   ػػػد أهػػػؿ السػػػ1)
ضػ ف كتػػوب ب ػوء ال فػػوهلـ دراسػػل  –خؿ لقضػػلل ال فػوهلـ كال صػػطمحوت ، ك ػد68، صـ2007 ،هػػػ1428الفتلبػو، 

 –ـ 1998 – 1ط –القػػػػوهرة  –ال فهػػػػد الفػػػػول و لمفكػػػػر اإلسػػػػال و  –د.  مػػػػو ج فػػػػل  – فرشلػػػػل ك  ػػػػوذج تطبلقلػػػػل 
 .16ص

 .2/735 ،شو ايدلوف كال ذاهب كايحزاب ال فوصرةا ظر: ال كسك ل ال لسرة ( 2)
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كهػو دلو ػل   لػقل  ػف اله دكسػلل كتػد ك إلػد " :الجيييةك جد شو الحضورة اله دكسلل  صطمح 
 (1)."اللرالتحرر  ف كؿ  لكد الحلوة، كالفلش بفلدان  ف اللفكر بولقلـ كولفلب كاإلثـ كالخلر ك 

 

هذه اللػكاهد كاي ثمػل تقكد ػو إلػد أف ال صػطمح كػوف لػ  كجػكد   ػذ القػدـ، كلػذلؾ ال لصػح القػكؿ 
ف لػػػػـ لسػػػػ كهو  صػػػػطمحوتك  بكجػػػػكد ال صػػػػطمح شػػػػو ز ػػػػف  تػػػػأخر إذ اسػػػػتف ؿ ال ػػػػوس ال صػػػػطمحوت، كا 
ف لػػػػـ لطمػػػػؽ  ملػػػػ   صػػػػطمح شػػػػال لبطػػػػؿ كك ػػػػ   اسػػػػتف مكهو شػػػػو شكػػػػرهـ كصػػػػ و وتهـ، كهػػػػذا االسػػػػتف وؿ كا 

صػػػػطمحون حقلقػػػػلك ش  ػػػػذ ايزؿ ه ػػػػوؾ تػػػػالـز بػػػػلف الفمػػػػـ كال صػػػػطمحك شتػػػػورلخ ال صػػػػطمحوت هػػػػك تػػػػورلخ  
 (2).الفمكـ

 
كبول سبل لظهكر أم  صطمح شػ ف الحوجػل هػو التػو تػد ك إللػ  ك ػف ثػـ لتػردد كلتػداكؿ بمفػظ أك 

  تفورؼو  مل .لستقر شو  صطمح  و   دة ألفوظ لتفورؼ القكـ  ملهو، كأخلران 
 م وء كاف اختمفكا شو ايلفوظ كلك هـ تكاشقكا شو ال ف د لمحقلقو لم صطمح.ك و أف الف

 
 

                                                 
 .2/741 ،( ال رج  السوبؽ1)
 ،كملل اآلداب بفوس  ،ض ف  دكة الدراسل ال صطمحلل بفوس ،ا ظر: تأ الت شو ال صطمح الحدلثو  لأة ك صودر( 2)

 .1/413 ،ـ1996 ،شوركؽ ح ودة



 __________________________________   الػا  ال ؿفقدي:   اشة يف مػفُم اداطؾح

 

6 

 المبحث ال الث
 عمم المصطمح ظ ور

 

إف تورلخ  لأة ال صطمحوت  ػف تػورلخ  لػأة اإل سػوف ككجػكده  مػد ايرض، كذلػؾ يف الحوجػل 
ذم تلػهده الحضػورات  مػد إلد التخوطب كالحكار  كجكدة   ذ القدـ، ك   تطكر الحلوة كالتقدـ الهوئػؿ الػ

كػؿ  مػـ  ػف الفمػكـ، كأصػبح  فوهلـ كال صطمحوت التو تفبر  ػف كوشل ايصفدة كوف ه وؾ تطكر شو ال
ه ػوؾ حوجػػل إلػػد  فػػوهلـ ك صػػطمحوت جدلػدة تفبػػر  ػػف حولػػل التقػػدـ هػذه، لػػذلؾ كو ػػت الحوجػػل إلػػد  مػػـ 

 .إلجود ال فوهلـ أك تغللرهوتتحكـ شو ك  تيف د تكحلد ال بودئ التو لجود ك ال صطمح الذم لف د ب
 

 المصطمح في التراث العربي:
 القمقل دم ال تكشد سػ ل أدرؾ الفرب القد وء أه لل ال صطمح، كدكره شو تحصلؿ الفمكـ، شقوؿ

ـٌ إ"  لػػو:هػػػ شػػو كتوبػػ  صػػبح اي لػػد شػػو صػػ و ل اإل821 ٌف  فرشػػل ال صػػطمح هػػو الػػالـز ال حػػتَـّ كال هػػ
  :ا تصور القوصر  مل ال قدَّـ، لف كـ الحوجل إلل  ك 

 (1). "حٌتد ليصوبى بهو طرلؼي ال ىٍص        إف الص لفلى ال تككفي ص لفلن 
 

ك ٌكه التهو كم شو كتوب  ال لهكر "كلوؼ اصطالحوت الف كف" الذم ج   شل  أهػـ ال صػطمحوت 
دٌك ل كالف كف أكثر  و لحتوج ب  شو الفمـك ال إفال تداكلل شو  صره ك رشهو، بأه لل ال صطمح شقوؿ: "

ال ركَّجػػل إلػػد ايسػػوتذة هػػك الػػتبوه االصػػطالح، شػػ ٌف لكػػؿّْ ً مػػـ اصػػطالحون بػػ  إذا لػػـ ليفمػػـ بػػذلؾ ال لتلسػػر 
  (2)". لملورع شل  إلد االهتداء سبلالن كال إلد شه   دللالن 

  
 ك ػػٌرؼ المغكلػػكف الفػػرب القػػدا د ال صػػطمحى بأٌ ػػ  لفػػظ لتكاضػػ   ملػػ  القػػكـ يداء  ػػدلكؿ  فػػٌلف،

 بػورة  ػف اتفػوؽ  ػكـ  مػد تسػ لل اللػوء :"التفرلفػوت شػو تفرلػؼ االصػطالح شػو كتػوب شقػوؿ الجرجػو و
 (3)."بوسـو  و، لي قؿ  ف  كضف 

 

                                                 
 ،د لؽ ،دار الفكر ،د.لكسؼ  مو طكلؿ :حقلؽت ،أح د بف  مو القمقل دم ،صبح اي لد شو ص و ل اإل لو (1)

 .1/31 ،ـ1987 ،الطبفل ايكلد
 .1/37 –( كلوؼ اصطالحوت الف كف 2)
 .28ص –التفرلفوت  ( 3)
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اللػػػركط الكاجػػػب تكشرهػػػو شػػػػو  ف الفػػػوـ لم ج ػػػ  الفم ػػػٌو الفرا ػػػوٌ اي ػػػل كلمٌخػػػص الػػػدكتكر أح ػػػد  طمػػػكب
 :ال صطمح شو  و لأتو

 .الفم ٌلل ف د  ف ال فو و  اتفوؽ الفم وء  مل  لمداللل  مد" .1
 .اختالؼ داللت  الجدلدة  ف داللت  المغكٌلل ايكلد .2
 .الفوـ المغكمكجكد   وسبل أك  لوركل أك  لوبهل بلف  دلكل  الجدلد ك دلكل   .3
 (1) ."االكتفوء بمفظل كاحدة لمتفبلر  ف  فهكـ  م و كاحد .4

 

سػػفت الفمػػـك كت ك ػػت الف ػػكف كتقػػد ت "كلقػػد بػػذؿ الفػػرب جهػػدان كبلػػران شػػو كضػػ  ال صػػطمح بفػػد أف ات
الحلوة، كأكؿ ال صػطمحوت الفربلػل  ػو جػوء شػو القػرآف الكػرلـ، ككػوف لكثلػر   هػو  ف ػد لغػكم ش يقمػت  ػف 
 ف وهو ايكؿ إلد ال ف د الجدلد، ككو ت الحقلقل اللر لل  ف أسبوب   ك المغل كشتح بوب تطػكر الداللػل 

 (2)  اللرع كتتطمب  الحلوة الجدلدة". د آخر لقتضلكا تقوؿ ايلفوظ  ف  ف د إل

 

 مػػد ايلفػػوظ بظهػػكر اإلسػػالـ، كألػػور إلػػد تػػرؾ ال ػػوس  رأكلقػػد تحػػدث الجػػوحظ  ػػف التحػػكؿ الػػذم طػػ
يلفػػػػوظ كثلػػػػرة، ش ػػػػف ذلػػػػؾ تسػػػػ لتهـ لمخػػػػراج "إتػػػػوكة" ككقػػػػكلهـ لمرلػػػػكة كل ػػػػو لأخػػػػذه السػػػػمطوف: "الحي ػػػػالف" 

لػػػد اسػػػتحداثهـ ألفوظػػػون لػػػـ تكػػػف، كا    ػػػو الػػػتقت  ػػػف أسػػػ وء أك ألفػػػوظ  تقد ػػػل  مػػػد التلػػػبل  ك"ال كػػػس"، كا 
" كلػألرض التػو لػـ تيحفػر كلػـ تيحػرىث إذا شيًفػؿ بهػو ذلػؾ  ،كال جوز  ثؿ  كلهـ ل ػف أدرؾ اإلسػالـ " يخضػـر

 (3) ." ظمك ل" كل ف راءل بوإلسالـ كاستتر بولكفر "ال  وشؽ"
 

كتقػدـ الحركػل الفكرلػل، ك ػد  جػح كاتسفت حركل كض  ال صطمحوت كايلفوظ الجدلدة بوتسػوع الحلػوة 
السػمؼ شػو ذلػػؾ، كاسػتطو كا أف لسػػتك بكا الفمػـك كالف ػػكف، كلػكال  ػو أصػػوبهـ  ػف ا تكوسػػوت لظػؿ الفم ػػوء 

تبػددت هػذه الغ و ػل، كأخػذ الفػرب لقل ػكف  التوس   لػرلرشدكف الفكر بكؿ جدلد، كلكف شو أكاخر القرف 
المغكلػل شػو الػكطف الفربػو أثػر شػو الحركػل الفم لػل التػو حضورة جدلدة، ككوف لم جػو   الفم لػل الفربلػل ك 

أخذت ت د الفرب ب و لحلد ال جد التملد، كلقد   لػت تمػؾ ال جػو   أكؿ  ػو   لػت بول صػطمحوت، ي هػو 
 فم ػػو الفرا ػػو شضػػؿ  ظػػلـ، كلقػػد بػػذؿ فتػػوح الفمػػكـ، ككػػوف ل ج ػػ  د لػػؽ ك ج ػػ  القػػوهرة، كال ج ػػ  ال

                                                 
 .1ص – 2001 – 1ط – كتبل لب وف  ولركف  ،د. أح د  طمكب – فجـ  صطمحوت ال قد الفربو القدلـ  (1)
 .2ص –ال رج  السوبؽ  (2)
 كتبػػل  لػػركل –تحقلػػؽ كلػػرح:  بػػد السػػالـ  ح ػػد هػػوركف  ،وحظجػػأبػػك  ث ػػوف   ػػرك بػػف بحػػر ال –لػػكاف الحا ظػػر:  (3)

 .1/327،331 –ـ1965 ،ق1384 –الطبفل الثو لل  ، صر ،و كأكالدهبك طبفل  صطفد البوبو الحم



 __________________________________   الػا  ال ؿفقدي:   اشة يف مػفُم اداطؾح

 

8 

ـ، حلػث ألٌػؼ لجو ػون لكضػ  1948كبلػران شػو كضػ  ال صػطمحوت   ػذ  ػوـ ال ج   الفم و الفرا ػو جهػدان 
 (1) صطمحوت ل و لرد شو الكتب التو لقرر ترج تهو أك تد لؽ ال صطمحوت كا  رارهو. 

 
  يشحة عمم المصطمح عيد الغرب:

( شػو Science des termes( أك  مـ ال صطمحوت )Terminologieظهر  مـ ال صطمح )
رلسػػتلوف لػػكتز، ك ػػف بفػػده رف الثػػو ف  لػػر ال ػػلالدم  مػػد لػػد ال فكػػر ايل ػػو و كال صػػؼ ايكؿ  ػػف القػػ

حلث  رؼ  صطمحوت التورلخ الطبلفو بأ هػو: " سػؽ ال صػطمحوت ال سػتف مل  جملزم كلملوفال فكر اإل 
شػػو كصػػػؼ  كضػػػك وت التػػػورلخ الطبلفػػػو". أ ػػػو البلو ػػػوت ال صػػػطمحلل ايكلػػػد شلفػػػكد تورلخهػػػو إلػػػد سػػػ ل 

لغػرض   هػو تكحلػد  كا ػد كضػ  ال صػطمحوت  مػد ال طػوؽ الػدكلو. كهكػذا صػدر بػلف ـ، ككوف ا1906
 فجػػػـ لػػػمك وف ال صػػػكر لم صػػػطمحوت التق لػػػل شػػػو سػػػتل  لػػػر  جمػػػدان، كبسػػػت  1928ك  1906 ػػػو و 

 (2) لغوت، كلـ لرتب ال فجـ ألفبوئلون كا   و رتب  مد أسوس ال فوهلـ كالفال وت القوئ ل بل هو.
 

أكركبػػو أدل إلػػد اهت ػػوـ  تزالػػد بقضػػلل ال صػػطمح، كأدرؾ الفم ػػوء أه لػػل  إف التقػػدـ الفم ػػو شػػو
تكحلد ال صطمحوت شو تخصصوتهـ، ك د أدل التفوكف الفم و بلف أصحوب التخصص الكاحد  ف أب وء 
الػػػدكؿ ايكركبلػػػل ال ختمفػػػل ذات المغػػػوت ال تفػػػددة إلػػػد االهت ػػػوـ بكضػػػ  ال فػػػوللر الدكللػػػل لم صػػػطمحوت 

، ك ػػؤت ر  م ػػوء 1867 ػػت ال ػػؤت رات الفم لػػل ال ختمفػػل  ثػػؿ  ػػؤت ر  م ػػوء ال بػػوت كجفمهػػو  كحػػدة شكو
، كغلرهو ككمهو حػدثت شػو الثمػث ايخلػر  ػف القػرف التوسػ   لػر، كلكػف التطػكر الكبلػر ـ1889الحلكاف 

شػػو الفمػػـك ال ختمفػػل شػػو القػػرف الفلػػرلف أدل إلػػد زلػػودة حجػػـ ال فرشػػل ال توحػػل كزلػػودة ال تطمبػػوت  مػػد 
 هػو شػو طمحوت الفم لل،   و جفؿ  ف الضركرم إلجود القكا د ال  ظ ل لكضػ  ال صػطمحوت كتق لال ص

 ػف  كه و اتخذت الرسولل الجو فلل التو  د هو البوحػث ال  سػوكم شكسػترال جوؿ اله دسو بصفل خوصل، 
 و ػت  كلقػدو ل   هجلل كاضحل شػو هػذا االتجػوه،  ك ـ1931التكحلد ال فلورم الدكلو لم صطمحوت س ل 

المج ػػل الف لػػل شػػو الفلدراللػػل الدكللػػل ببحػػث  كضػػكع تكحلػػد ال صػػطمحوت الدكللػػل شػػو  جػػوالت الصػػ و ل 
كالفمـ، كلـ لحدث تقدـ  محكظ شو هذا ال جػوؿ إال بفػد الحػرب الفول لػل الثو لػل، كحمػكؿ ال  ظ ػل الدكللػل 

 (3)لم كاصفوت القلوسلل  حؿ الفلدراللل الدكللل لالتحودات الكط لل.
 

                                                 
 .3ص –أح د  طمكب  – فجـ  صطمحوت ال قد الفربو القدلـ ا ظر:  ( 1)

ال كتػب اإل مل ػو للػرؽ  ،أ ضوء لبكل تفرلب الفمـك الصػحلل ،مـك الصحلل كالطبلل مـ ال صطمح لطمبل الف( ا ظر: 2)
 .4، ص2005 – ال  مكل ال غربلل، شوس، ال تكسط ك فهد الدراسوت ال صطمحلل

 .59،63ص ،ـ1986 ، صر ،59 دد  ، جمل  ج   المغل الفربلل ، ح كد شه و حجوزم ،ا ظر:  مـ ال صطمح (3)
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كهكذا بدأ تككف  ج ك ل  ف البوحثلف شو  جوالت ال صطمحوت  ف أجؿ كض   كا د تق ل هػو، 
كلفد شكستر  ػف حػدد  كػوف  مػـ ، ك د  يرؼ هؤالء البوحثكف شل و بفد بوسـ  درسل شلٌ و شو  مـ ال صطمح

كبفمػػـ   (1)(ال صػػطمح بػػلف أشػػرع ال فرشػػل بأ ػػ   جػػوؿ لػػربط  مػػـ المغػػل بػػول  طؽ كبفمػػـ الكجػػكد )اي طكلكجلػػو
كلت وكؿ  مـ ال صطمح  ددان  ف ال كضك وت ال  هجلل ايسوسػلل التػو ال فمك وت كبفركع الفمـ ال ختمفل، 

حلػػػث حػػػدد شكسػػػتر  جػػػوالت  مػػػـ ال صػػػطمح الفػػػوـ أك  لقهػػػو شػػػو كضػػػ  ال صػػػطمحوت كتكحلػػػدهو،تجػػػد تطب
لث لت وكؿ  مـ ال صطمح الفوـ: ح اتسفت  جوالت  بتقدـ هذا الفمـ، ال ظرلل الفو ل لفمـ ال صطمح تحدلدان 

طبلفػػػل ال فػػػوهلـ، كخصػػػوئص ال فػػػوهلـ، ك ال ػػػوت ال فػػػوهلـ، ك ظػػػـ ال فػػػوهلـ، ككصػػػؼ ال فػػػوهلـ، كطبلفػػػل 
ال صػػػػػطمحوت، ك كك ػػػػػوت ال صػػػػػطمحوت، ك ال وتهػػػػػو ال  ك ػػػػػل، كاختصػػػػػورات ال صػػػػػطمحوت، كالفال ػػػػػوت 

ـ كال صػػػطمحوت، كتكحلػػػد ال فػػػوهلـ كالر ػػػكز، كالتخصػػػلص الػػػدائـ كالكاضػػػح لمر ػػػكز المغكلػػػل كأ  ػػػوط الكػػػال
كال صطمحوت، كال داخؿ الفكرلل، ك داخؿ الكم وت، كتتوب  التداخؿ، كتكسل  ال داخؿ، ك  وصر  فطلوت 

أ ػو  مػػـ ال صػػطمح ، كهػذا لسػػ د  مػـ ال صػػطمح الفػػوـ. ال فػردات، ك  ػػوهج إ ػداد  فج ػػوت ال صػػطمحوت
 فػردة  ثػؿ المغػل الفربلػل كالمغػل الفر سػلل كالمغػل الخوص شهك تمػؾ القكا ػد الخوصػل بول صػطمحوت شػو لغػل 

 (2) ايل و لل.
 

مما سبا يت ح ليا أن بداية ظ اور عمام المصاطمح قاد كاان بل ال أماة اإلساالمم وذلاك مياذ 
فااي حااين أن دراسااة عماام المصااطمح عيااد الغاارب قااد باادأت فااي القاارن التاساال عشاارم  ممئااات الساايين

 د لكل عمم ملاهيمه ومصطمحاته الخاصة به.وتبمورت معالمه في القرن العشرين ليحد
 

 تعريف عمم المصطمح:

الًفمـ الػذم لبحػث شػو الفال ػل بػلف ال فػوهلـ الفم ٌلػل كايلفػوظ المغكلػل "  : ليفرَّؼ  مـ ال صطمح بأ ٌ    
 مػد  ج ك ػل كبلػرة  لحتػكمشكؿُّ  لوط إ سو ٌو، ككٌؿ حقؿ  ف حقكؿ ال فرشل البلػرٌلل،  ،التو تفٌبر   هو

ال فوهلـ التو ترتبط شل و بل هو  مد هلئل   ظك ل  تكو مل شػو كػٌؿ حقػؿ  ػف حقػكؿ ال فرشػل، كتكػكف  ف 
ـي ال فػوهلـ شػو الكجػكد  ػف  .هذه ال  ظك ل  مد  ال وت  تداخمل ب  ظك وت الحقكؿ ايخرل كلتألَّؼ  ظو

 (3)." ج كع ال  ظك وت ال فهك ٌلل الخوصل بكؿّْ حقؿ  ف حقكؿ ال فرشل
 

                                                 
) فجػػـ  وكرائلػػوت، تػػرل أف الكػػكف خملػػؽ بولػػدرس بػػلف زاكلتػػو جػػكهره ككجػػكده. ال فجػػـ الفمسػػفوهػػو  ركػػز دراسػػل ال  ((1

 .114ص  ، ـ1998ال صطمحوت الفمسفلل،  راد كهبل، دار  بوء، ال  طقل الص و لل،  صر،  ط
 .64،68ص ، ح كد شه و حجوزم ،( ا ظر:  مـ ال صطمح2)
 .5ص ،ـ2008،بلركت – كتبل لب وف  ولركف  مالقوس و  مو –لل أسس  ال ظرلل كتطبلقوت  الف م : مـ ال صطمح (3)
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ISOلزك ك رشت  إ
بتفرلؼ لو ؿ بكصف : "الدراسل الفم لل لم فوهلـ كال صطمحوت ال ستف مل شو  (1)

 (2)المغوت الخوصل".
 

ـى ال صطمح بأٌ   أكاخر حلوت شو  سترك ك ٌرؼ ش الفمـ الذم لحكـ  ظوـ ال فجـ ال ختٌص بفمـ " :ً م
 : ف الفمكـ، كحٌدد س وتو  مـ ال صطمح بخ س

 .هلـ، لمكصكؿ إلد ال صطمحوت التو تفٌبر   هولبحث  مـ ال صطمح شو ال فو .1
 .ل تهج  مـ ال صطمح   هجون كصفٌلون  .2
 .لهدؼ  مـ ال صطمح إلد التخطلط المغكٌم، كلؤ ف بولتقللس كالت  لط .3
 . مـ ال صطمح  مـ بلف المغوت .4
 (3). "لختص  مـ ال صطمح غولبون بولمغل ال كتكبل .5

الػػػػذم لبحػػػػث شػػػػو الفال ػػػػل بػػػػلف ال فػػػػوهلـ الفم لػػػػل كلفرشػػػػ  ايسػػػػتوذ  مػػػػو القوسػػػػ و بأ ػػػػ : "الفمػػػػـ  
 (4)كال صطمحوت المغكلل التو تفبر   هو".

  
العماام الااذي يبحااث فااي  يمكاان أن يعاارف عماام المصااطمح بحيااه: وماان خااالل التعاااريف السااابقة

 .صطمحات وكيف يمكن االستلادة مي الو ل الم والمبادئ األسس العممية
 

 
 
 
 

                                                 
هػػػو   ظ ػػػل دكللػػػل لمتقلػػػلس كهػػػو  بػػػورة  ػػػف اتحػػػود  ػػػول و ك  ظ ػػػل غلػػػر ربحلػػػل  قرهػػػو شػػػو ج لػػػؼ، أ لػػػئت  ػػػوـ  ( 1)

للسػت اختصػوران السػ هو،  ISOهلئل تقللس كط لػل، ككم ػل  561ـ، تضـ شو  ضكلتهو   ثملف  ف أكثر  ف 1946
 ك   سػكالؼ لمج لػ   مػد لػبكل  ، كتف و التسوكم. ا ظر:ISOS ف كم ل لك و لل ايصؿ لطمؽ  ملهو كا   و أخذت 
 ..www.swalif.com ،5/12/2012اال تر ت، 

 .5ص ،(  مـ ال صطمح لطمبل الفمـك الصحلل كالطبلل2)
 ،170 ص ،42الفدد  ، جمل المسوف الفربو –سف  بد الفزلز  ح د ح : لترج، ال صطمحلل كال فجـ التق و (3)

180. 
 .85صـ،  2011  ، 30 دد ، جمل المسوف الفربو ، مو القوس و ،ال  طؽ ك مـ المغل(  مـ ال صطمح بلف  مـ 4)

http://www.swalif.com/
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 الرابلالمبحث 
 "ال مشاحة في االصطالح"تلسير عبارة  

 
ال مشاااحة فااي   ػػف الفبػػورات اللػػوئفل كال تداكلػػل  مػػد ألسػػ ل ال فكػػرلف ككتوبػػوت البػػوحثلف  بػػورة 

رادهػو. ك فػركؼ أ ػ  لػلس كهػو  و ػدة البػد  ػف بلػوف حػدكدهو كتخصػلص   ك هػو ك قػض اطٌ  ،االصاطالح
سػفلد أح ػد بػف  ح ػد بػف زلػود  كؿ  صطمح  قبػكالن إال بحجػلك ك ػو  ػوؿ الحػوشظ الػذهبو شػو ترج ػل ) أبػو

بػؿ لػلئون  ػف بػف اي رابػو  ػف  م ػوء الصػكشلل، شتػراه ال لقاككػوف  "هػػ(: 340ال فركؼ بوبف اي رابػو( )ت
كلقػػػػد اسػػػػتف ؿ الػػػػبفض هػػػػذه القو ػػػػدة  مػػػػد   ك هػػػػو، ككضػػػػفكهو شػػػػو غلػػػػر ( 1) .اصػػػػطالحوتهـ إال بحجػػػػل"

 (2) . كضفهو،   و أدل إلد ج ولل بفض ال صطمحوت  مد اللرلفل

 

ك ف الج ولل  مد اللرلفل استخداـ  صطمحوت حودثل لفبر بهو  ف كالـ اهلل  ز كجؿ كرسكل  
ك ػف أ ظػـ أسػبوب الغمػط شػو شهػـ كػالـ "رح   اهلل:  للخ اإلسالـ ابف تل لل صمد اهلل  مل  كسمـ، لقكؿ

طالح كلح مػػ  اهلل كرسػػكل  أف ل لػػأ الرجػػؿ  مػػو اصػػطالح حػػودث، شلرلػػد أف لفسػػر كػػالـ اهلل بػػذلؾ االصػػ
 (3)." مد تمؾ المغل التو ا تودهو

 

 (4)". فسدة تتض ف لـ إذا شلهو  لوحل ال كاالصطالحوت: " تفولد اهلل رح   القلـ ابف  وؿ

 
ال كاللػػػػرع، المغػػػػل لخػػػػولؼ لػػػػـ  ػػػػو االصػػػػطالح شػػػػو  لػػػػوحل البكػػػػر أبػػػػك زلػػػػد: "  ػػػػوؿ  شػػػػولحجر كا 

 (5)."كال   
 

                                                 
 ،كتحقلػػؽ: لػػفلب اير ػػؤكط إلػػراؼ ،اإل ػػوـ لػػ س الػػدلف  ح ػػد بػػف أح ػػد بػػف  ث ػػوف الػػذهبو ،سػػلر أ ػػالـ ال ػػبالء (1)

 .15/410 ،ـ1993 ،ق1413 ،بلركت ،ؤسسل الرسولل 
 جمػل  ، بد الرح ف  ح د الثو و بف   ر بػف  كسػد كأب ،ا ظر: التقللد كاإللضوح لقكلهـ ال  لوحل شو االصطالح ((2

 .و 4ص ،16 دد  ،دار الحك ل
 ، ػو ر الجػزار ،أ ػكر البػوز تحقلػؽ: ،تقو الدلف أبك الفبوس أح د بف  بد الحملـ بػف تل لػل الحرا ػو ، ج كع الفتوكل  (3)

 .106/ 12 ،الطبفل الثولثل ،دار الكشوء
لػوؾ فبػد  إلػوؾ دارج السولكلف بلف   ػوزؿ  (4)  ح ػد بػف أبػو بكػر بػف ألػكب بػف سػفد لػ س الػدلف ابػف القػلـ  ، سػتفلف كا 

 .306/  3 ،ـ1973 ،هػ1393  ،لب وف ،بلركت –دار الكتوب الفربو  –الجكزلل 
 .1/123 ،بكر أبك زلد ،طالحال كاضفل شو االص( 5)
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ضػكابط كلػركط  فل ػل، كذلػؾ  ػف خػالؿ  ػدـ  شويصؿ  دـ استف وؿ االصػطالحوت إال ضػ ف
  خولفتهو لمكتوب كالس ل كأصكؿ المغل الفربلل.

ال  ػػػػػزاع شػػػػػو أف لكػػػػػؿ  ػػػػػـك  ػػػػػف الفم ػػػػػوء اصػػػػػطالحوت  خصكصػػػػػل لسػػػػػتف مك هو شػػػػػو  فػػػػػوف ك "
 خصكصػػلك إ ػػو ي هػػـ  قمكهػػو بحسػػب  ػػرشهـ إلػػو تمػػؾ ال فػػو و، أك ي هػػـ اسػػتف مكهو شلهػػو  مػػو سػػبلؿ 

 (1)."وز لوئفون، كالحقلقل  غمكبلالتجكز، ثـ صور ال ج
 

ال   كػر أف لحػدث شػو كػؿ ز ػوف أكضػوع ل ػو لحػدث ح ػ  اهلل: " ل ابف  ػلـ الجكزلػل ر لقكؿ الفال
 ف ال فو و التو لـ تكف  بؿ، كال سل و أربوب كؿ ص و ل ش  هـ لضفكف آلالت ص و وتهـ  ف ايس وء 

كال تػػتـ  صػػمحتهـ إال بػػذلؾ، كهػػذا أ ػػر  ػػوـ  ػػو لحتػػوجكف إللػػ  شػػد تفهػػلـ بفضػػهـ بفضػػون   ػػد التخوطػػب، 
يهػػػؿ كػػػؿ صػػػ و ل  قترحػػػل أك غلػػػر  قترحػػػل، بػػػؿ أهػػػؿ كػػػؿ  مػػػـ  ػػػف الفمػػػـك  ػػػد اصػػػطمحكا  مػػػو ألفػػػوظ 

 (.2)."د ك حوجتهـ إللهو لمفهـ كالتفهلـلستف مك هو شو  مك هـ ت
     

ل   ػػػف كهػػػذا جمػػػوه لمفهػػػـ، شبتطػػػكر الحضػػػورات تػػػزداد الحوجػػػل إلػػػد اصػػػطالحوت ك فػػػوهلـ لسػػػتط
خاللهػػو القػػـك التفبلػػر  ػػف  ػػرادهـ، شبتطػػكر الفمػػـ تػػزداد الحوجػػل إلػػد اصػػطالحوت خوصػػل بهػػذا الفمػػـ، أك 
ذلػػػؾ، كبتطػػػكر الصػػػ و وت كػػػذلؾ، شوالصػػػطالحوت الحودثػػػل هػػػو حوجػػػل  محػػػل لتقرلػػػب الفهػػػـ، كتسػػػهلؿ 

الفمػػـ، كهػػذه التخوطػػب بػػلف أشػػراد القػػكـ،  مػػد أال لػػتـ إطال هػػو بلػػكؿ  ػػوـ، كا   ػػو تظػػؿ ضػػ ف  طػػوؽ هػػذا 
 الص و ل.

 
ظهػور  صػدهـ لك    ػف قد ا ت و أصحوب كؿ شف ب براز  رادهـ  ف كؿ  صطمح درجكا  ملػ ، كا 

و  خوطبػػوتهـ ك صػػ فوتهـ، كبفضػػهـ خصصػػكا كتبػػون إلبػػراز شػػألسػػ تهـ  ج لػػ  الفبػػورات التػػو تتػػكارد  مػػد
 (3) .هوشحكل ال طولب االصطالحلل، كلرحهو بأكجز  بورةك تسهلالن ل ف أراد ارتلود

 

                                                 

 شلوض الفمكا وك  جوبرط   :تحقلؽ ، ح د بف   ر بف الحسلف الرازم ،ال حصكؿ شو  مـ ايصكؿ (1)
  .647/  4 ،هػ1400الطبفل ايكلد  ،الرلوض –جو فل اإل وـ  ح د بف سفكد اإلسال لل  ،

ر بػف ألػكب بػف سػفد لػ س الػدلف ابػف القػلـ  ح د بف أبو بكػ – ختصر الصكا ؽ ال رسمل  مد الج هلل كال فطمل  (2)
 .272ص ،هػ1414 –القوهرة  –دار الحدلث  –تحقلؽ: سلد ابراهلـ  –الجكزلل

 ،أبػػو  بػػد الػػرح ف  ح ػػد الثػػو و بػػف   ػػر بػػف  كسػػد ،التقللػػد كاإللضػػوح لقػػكلهـ ال  لػػوحل شػػو االصػػطالحا ظػػر:  (3)
 . 7ص
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شمكػػؿ إ ػػوـ  ػػف ايئ ػػل  مػػؾ االصػػطالحوت  ػػف  بلػػؿ الصػػ و ل،ك  ػػو ل بغػػو أف لفمػػـ أف  حػػت ت"
ال لوهلر اصطالح شو التفملـ لختص ب  لػأف الصػ وئ  كمهػو، شػدؿ  مػو أف ذلػؾ االصػطالح لػلس  ػف 

ال لكوف كاحدان   د ج لفهـ، أال ترم إلد  مـ الكػالـ كلػؼ تخػولؼ شػو تفمل ػ  اصػطالح  غولوت الفمـ، كا 
  تجػػػػد ال تقػػػػد لف كال تػػػػأخرلف، ككػػػػذا أصػػػػكؿ الفقػػػػ ، ككػػػػذا الفربلػػػػل، ككػػػػذا كػػػػؿ  مػػػػـ تتكجػػػػ  إلػػػػو  طولفتػػػػ

 (1)."التفملـ، كالفمـ كاحد شو  فس  ، شدؿ  مد أ هو ص و ل شو ختمفلاالصطالحوت شو تفمل   
 

ملػ  أف لمػـ شوالصطالحوت كسلمل لمتخوطب بلف أهؿ كؿ  مـ، ك ف أراد أف لػتفمـ  م ػون  فل ػون شف
 ب صطمحوت ذلؾ الفمـ.

 
شػو كػؿ  ػرة كجػد  ولقكلك هػ الفم ػوء ال  لوحل شو االصطالح دارجل  مػد لسػوف ك جد أف  بورة 

المفظ  و  بذلؾ: أ   ال   وز ل كال ض ل  مد التكاشؽ شو ال ف و،    االختالؼ شو المفظ كال ب و، كلف كف
 (2)  ل كالض ل. ، كال لوحل: هو ال  وز داـ ال ف و ال راد كاحدان 

بتلػػدلد الحػػوء الضػػ ل، ك ػػكلهـ تلػػوحو  لال لػػوح ػػكلهـ ال  لػػوحل شػػو االصػػطالح،  : "تاااج العااروسشفػػو 
 (3) ."ذلؾ اي رأف لفكته و   ال لرلداف  أم كؿ كاحد   ه و  أم ت وز وه  مد اي ر

 

  ف و  ثؿ  كلهـ: الكلهـ  بورات أخرم شو هذا 
 (4) ."ال فو و ال  لوحل شو ايلفوظ بفد  فرشل" 

 (5) .”ال  لوحل شو ايسو و"أك:  
 

ويلفوظ هو  كالب ال فو و، كاي كاؿ رب و أطمقت، كهد  قلدة بول سػبل إلػو الفهػـ كاإلدراؾك إذ "ش 
 (.6) "ال لفرؼ اللوء إال ب فرشل  ف وه، كال لفهـ إال ب لضوح شحكاه

                                                 
 .8ص ،أبو  بد الرح ف  ح د الثو و بف   ر بف  كسد ،التقللد كاإللضوح لقكلهـ ال  لوحل شو االصطالح (1)

 .7ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((2
بلػدم ،توج الفركس  ف جكاهر القو كس  (3)  ، حٌ د بف  حٌ د بف  بد الرٌزاؽ الحسل و أبك الفػلض ال مقٌػب ب رتضػد الزَّ

 . 6/501 ،دار الهدالل ،تحقلؽ  ج ك ل  ف ال حققلف
 ،بلػركت –الرسػولل  ، ح ػد بػف سػمل وف ايلػقر :تحقلػؽ ،أبػك حو ػد الغزالػو الطكسػو  ،صػكؿال ستصفد شو  مػـ اي( 4)

  مهػػػػػ1395 –بلػػػػركت  ،دار الكتػػػػب الفم لػػػػل  ،ابػػػػف القػػػػلـ الجكزلػػػػل –الػػػػركح  ،1/70 ،هػػػػػ1417 –الطبفػػػػل ايكلػػػػد 
  .204ص

 .2/293 –أبك حو د الغزالو  –ال ستصفو شو  مـ ايصكؿ  (5)
دار الكتػب  –لػ س الػدلف  ح ػد بػف أح ػد ال  هػوجو السػلكطو  –ف القضػوة كال ػك فلف كاللػهكد جكاهر الفقكد ك فل (6)

 .469/ 2 ،هػ1417 ،1ط –بلركت  –الفم لل 
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  كاضػػف  للصػػرؼ بػػ  حقػػون أك شقػػد لكػػكف المفػػظ شػػو  ف ػػد  ؤدلػػون إلػػد شسػػود كاضػػح، ك ػػد لضػػف 
جػب كضػ  ضػكابط لهػو تتضػح  ػف لؤسس بوطالن حسب هكاه، شهذه القو دة للست  مد   ك هو، كا   و ك 

 خاللهو ك  هو  و لمو:
 . مد اصطالح حودث ال ل زؿ كالـ اهلل كرسكل   .1
 .ال  برة ب صطمح  صد ب  رد  ص لر و .2

  اهلل تفولد أك    أحد  ف أ بلوئال لجكز استف وؿ  صطمحوت تتض ف اإلخالؿ بويدب     .3
 .كرسم  صمكات اهلل  ملهـ أج فلف

 .صطالحوت  ف إلهوـ كتمبلسضركرة بلوف  و شو بفض اال .4
 .  طقلل شو بلوف القضولو اللر للال لجكز التزاـ ال صطمحوت ال .5
 .كشؽ اصطالحوت حودثلإال ل ال لفسر كالـ سمؼ اي  .6
 (1) .ب الففال لصطمح  صطمح  غولر ل و درج  مل  أصحو .7

 
ذا  ظر ػػػػػو إلػػػػػد أم  صػػػػػطمح  ػػػػػف الك   ػػػػػف  صػػػػػطمحوت بو تبػػػػػوره ك ػػػػػوء لكضػػػػػ  شلػػػػػ   ضػػػػػ كف ا 

  ػػف ال صػػطمحوت كثلػػرو ، سػػ جد صػػالح كصػػالحلل تح ػػؿ )رسػػولل: ال ف ػػد( أداة  ال ضػػو لف، كبحسػػبو 
لػػل ايدكات  مػػد ا تػػداد الحضػػورات ال ختمفػػل، كاي سػػوؽ الفكر كايلفػػوظ االصػػطالحلل يداء دكر ايك لػػل ك 

ف ػػد الػػد لؽ كالصػػودؽ لهػػذه كه ػػو، سػػ ككف حقػػون كصػػد ون أ ػػوـ ال  ، كالفقوئػػد كال ػػذهبلوت ال ت لػػزة.ال تفػػددة
ذه ايلفػػػػػوظ أ ػػػػػو إذا  حػػػػػف  ظر ػػػػػو إلػػػػػد هػػػػػال  لػػػػػوحل شػػػػػو ايلفػػػػػوظ كال صػػػػػطمحوت،  أ ػػػػػ الفبػػػػػورة  بػػػػػورة: 

لػل التػػو ح متهػػو و، ك ػف حلػػث الرسػػوئؿ الفكر التػػو تكضػ  شػػو أك لتهػػ كال صػطمحوت  ػػف زاكلػل ال ضػػو لف
شسػػ ككف بحوجػل، كحوجػػل  وسػل كلػػدلدة، إلػػد ضػبط  ف ػػد هػذه الفبػػورة، كتقللػػد  )ايدكات: ال صػطمحوت(

شه ػوؾ ، إطال هو كتحدلد  طوؽ الصالحلل كالصالحلل التو للل    كه و  ف   ػـك  ػو تح ػؿ  ػف ألفػوظ
هبلػل .. كشػو ذات الك ػت ه ػوؾ أك لل كأدكات  لتركل بػلف الحضػورات كاي سػوؽ الفكرلػل كالفقوئدلػل كال ذ

 ضػػػو لف خوصػػػل تختمػػػؼ شلهػػػو كتت لػػػز هػػػذه ايك لػػػل الفو ػػػل كايدكات ال لػػػتركل لػػػدل كػػػؿ حضػػػورة  ػػػف 
 .الحضورات

ش ػػثالن  صػػطمح نالسػػ لن  ػػد لػػوع اسػػتخدا   لػػػدل  ػػذاهب إسػػال لل  ختمفػػل كشػػو  مػػكـ إسػػػال لل   
ث لهػػػو  ف ػػػد آخػػػر ك  ػػػد  ػػػولـ ال مػػػؿ  تفػػػددة .. لكػػػف السػػػ ل   ػػػد المغػػػكم لهػػػو  ف ػػػد ك  ػػػد  ػػػولـ الحػػػدل

شػػ ذا كو ػػت هػػذه ال لػػوحل كاردة شػػو  ضػػو لف ال صػػطمح ك فو لػػ  كشػػو إطػػور  ،كال ػػذاهب لهػػو  ف ػػد ثولػػث
، ال صػػطمحوت شػػو الحضػػورات ال ختمفػػل  ػػذاهب الحضػػورة الكاحػػدة، شػػويحرل بهػػو أف تتأكػػد شػػو  ضػػو لف

                                                 
ك ػو  9ص ،أبػو  بػد الػرح ف  ح ػد الثػو و بػف   ػر بػف  كسػد ،التقللد كاإللضوح لقكلهـ ال  لوحل شػو االصػطالح (1)

 بفدهو.



 __________________________________   الػا  ال ؿفقدي:   اشة يف مػفُم اداطؾح

 

15 

لػػػؼ لػػػك و أب ػػػوء الحضػػػورة ال تمقلػػػل لهػػػذا كهػػػذا الت ػػػولز الحضػػػورم لجفػػػؿ  ػػػف القػػػو كس ال فػػػرب أداة تزل
 (1).القو كس، كأداة تبفلل شو  فس الك ت

 
شمإل سػػوف أف لصػػطمح  ػػو لػػوء  ػػف  صػػطمحوت  ػػو دا ػػت هػػذه ال صػػطمحوت ال تخػػولؼ الكتػػوب 
كالس ل، كال تتض ف اإلخالؿ بويدب    اهلل  ز كجؿ أك    رسم  صمكات اهلل  ملهـ، كأال تح ؿ  فسدة 

 ف كاضحل ك فهك ل  ف غلر تدللس كال تمبلس.ظوهرة، كأف تكك 

                                                 
 ، هضل  صر لمطبو ل كال لر  ،د.  ح د   ورة ،ف الغرب كاإلسالـ( ا ظر:  فركل ال صطمحوت بل1)

 ،2006سبت بر  14الخ لس   ، ح د   ورة –، خفولو حرب ال صطمحوت 3،4ص 
http://www.islammemo.cc . 

http://www.islammemo.cc/
http://www.islammemo.cc/
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_ 

 :   .لأة ال صطمح شو اإلسالـ  

  :.أه لل كشكائد دراسل ال صطمح شو اإلسالـ 
  :لزات ال صطمح اإلسال و  . 
  : .حكـ  خولفل ال صطمح اإلسال و 
  :.جهكد  م وء ال سم لف شو دراسل ال صطمح 
 

 

 األولافػصؾ 
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 المبحث األول
 يشحة المصطمح في اإلسالم

 
أكػػد اإلسػػالـ  مػػد أه لػػل الكم ػػل، كرسػػـ لهػػو ال سػػور ال سػػتقلـ الكاضػػح، كالهػػدؼ ال ػػوش  الصػػولحك  

ولكم ل هو أداة تفبلر  ف الفكر السملـ، ك و أ هو أداة كلؼ  ف  خوطر لتككف أداة شو ب وء الحضورة، ش
 الفكر ال  حؿ كالذم لف ؿ  مد هدـ القكا د اإل سو لل.

 
َؿ : السالـ  مل  آدـ  مد   ت ون  سبحو   اهلل  وؿ كلهذا اإلسالـ، شو كبلر لأف لألس وء"ك  ]َوَظؾَّ

َفو ُثؿَّ َظَرَضُفْؿ ظَ  ؾَّ ـُ ـُْتْؿ َصوِدؿَِغ[َََدَم األَْشاَمَء  ـُ ُمََلِء إِْن  َْ  ،{31}ال ؼرة: َذ ادَََلئَِؽِي َؾَؼوَل َأْكّضُِئقِِن بَِلْشاَمِء 
مَّد ال بو ك صر بول س د لمفمـ  فتوح ب  كالفمـ الفمـ، بدالل شوالسـ مىٍل ً  المَّ ي  صى مَّـى   ى سى   صر هك كى
مَّد ككوف اللرلؼ، حدلث   ف س ل أك الكرلـ القرآف  ف بآلل التلرل  مىٍل ً  المَّ ي  صى مَّـى   ى سى  ت ك  ب بحكـ كى
َ فِؾـَّوِس َمو  :تفولد  كل  شو ك و البلوف شو كسمطو   كرسولت ، َر فُِتَّضغِّ ـْ ُبِر َوَأْكَزْفـَو إَِفقَْؽ افذِّ ]بِوفّضَقِّـَوِت َوافزُّ

ُروَن[ ُفْؿ َيتََػؽَّ َل إَِفْقِفْؿ َوفََعؾَّ  ايلفوظ  ف اللر لل الحقوئؽ   هـ اهلل رضو للمصحوب فبلٌ  ، {44}الـح : ُكزِّ
مَّد كتقرلرات  كأشفول  بأ كال  لوشلون  بلو ون  التلرلفلل المغكلل مىٍل ً  المَّ ي  صى مَّـى   ى سى  شو"  الصالة" لفظ شو ك و .كى
ََلَة ] :تفولد  كل  ـَ ُيْمِمـُقَن بِوفَغْقِى َوُيِؼقُؿقَن افصَّ  الفربو لفرش   و ةالصال شملست ، {3:}ال ؼرة[. افَِّذي
 كأشفوؿ أ كاؿ  مد تلت ؿ  خصكصل أك وت شو  خصكصل  بورة هو بؿ الد وء  طمؽ أ    ف وهو  ف

مَّد بلَّ هو  خصكصل مىٍل ً  المَّ ي  صى مَّـى   ى سى  (2)ـ."(1) (أصمي رأيتمويي كما صموا):  كل  شو كأد   البلوف غولل كى
 

سػالـ لفػظ االصػطالح كلفػظ ال صػطمح بػول ف د كلـ تفػرؼ الفػرب شػو الجوهملػل كال شػو شجػر اإل
الذم له و شو الفمـ ال س د بوس ه و، شمذلؾ لـ لق  هذاف المفظوف بذلؾ ال ف د شو  فوجـ المغػل الفربلػل 

ك قػػوللس ابػػف شػػورس، كلسػػوف ابػػف   ظػػكر، كا   ػػو شلهػػو االصػػطالح  ،ال لػػهكرة،  ثػػؿ الصػػحوح لمجػػكهرم
كػو كا شػو  -السػل و بفػد ظهػكر اإلسػالـ –الفمػـك كالصػ و وت ب ف د التصولح كال صولحل، غلر أف أهؿ 

حوجل إلد لفظ جو   لستدلكف ب   مد  و ليستحدث  ف  فوهلـو ك فوفو شو  بػوحثهـ، كلكػف لػـ لقػ  بلػ هـ 
اتفػػوؽ شػػو بػػودئ اي ػػر  مػػد كم ػػل كاحػػدة لسػػتف مك هو ج لفػػون لإللػػورة إلػػد االصػػطالح، كلكػػف  ػػرل شػػو 

 (3) االصطالح كال صطمح.  ص فوتهـ ألفوظون تدؿ  مد

                                                 
 .863، ص7246 ـ  حدلث ر  ،كتوب أخبور اآلحود ،بوب  و لجكز  ف المك –صحلح البخورم  (1)
 .1/130 ،د. بكر أبك زلد ،( ال كاضفل شو االصطالح2)
 .1ص، 35 دد   ، جمل المسوف الفربو ل صطمح، د.  ح د الزكراكم، ض ف( شو االصطالح كا3)
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مىد إرثو  ف إرث آبػوئهـ ًشػو ليغػوتهـ كآدابهػـ ك سػوئكهـ  لقكؿ ابف شورس: "لقد كىو ىٍت الفربي ًشو جوهملتهو  ى
، ك يًقمػػت  ػػف  ، ك يًسػػخىت ًدلو ػػوت، كأبطمػػت أ ػػكره ك ىػػرابل هـ، شم ػػو جػػوءى اهلل جػػٌؿ ث ػػوؤه بوإلسػػالـ حولػػت أحػػكاؿه

ر بزلودات زلدت، كلرائ  لير ت، كلرائط ليرطت، شىففَّػد اآلخػري المغل ألفوظ  ف  كاض ى ًإلىد   كاض  أخى
، كليػػػًغؿ القػػػكـ  بفػػػد ال يغػػػوكىرات كالٌتجػػػورات كتىطىمُّػػػب ايربػػػوح كالكػػػٍدح لم فػػػوش ًشػػػو رحمػػػل اللػػػتوء  -ايٌكؿى

ػػٍلد كال يفػػو رة كال لوسػػرة  ػلؼ، كبفػػد ايغػػراـ بولصَّ تلػػ  البوطػػؿ  ػػف بػػتالكة الكتػػوب الفزلػػز الػػذم ال لأ  -كالصَّ
بىػػٍلفى لدلػػ  كال  ػػف خمفػػ  ت زلػػؿه  ػػف حكػػلـ ح لػػد، كبولتَّفقُّػػ  ًشػػو دلػػف اهلل  ػػٌز كجػػٌؿ، كحفػػظ سػػ ف رسػػكؿ اهلل 
مىٍلػػً  آبػػوؤهـ  مىٍلػػً  كسػػٌمـ،  ػػ  اجتهػػودهـ ًشػػو  جوهػػدة أ ػػداء اإلسػػالـ، شصػػور الَّػػًذم  لػػأ  ى صػػمد اهلل تفػػولد  ى

ـٍ لكػػػف كحتػػػد تكمَّ  ػػػأىف لىػػػ مىٍلػػػً  كى  ػػػكا ًشػػػو د ػػػوئؽ الفقػػػ  كغػػػكا ض أبػػػكاب ال كارلػػػث كغلرهػػػو  ػػػف  مػػػـ ك لػػػأكا  ى
 (1)."اللرلفل

 
 أللاظ االصطالح:

 (2)كأهـ هذه ايلفوظ كأكثرهو جرلو ون  مد ايلس ل هو االسـ كالمفظ كالمقب، ش جػد اإل ػوـ اللػوشفو 
: ه ػو اسػ وف ل ف ػد شو كتوب  الرسولل حلف سأل  سوئؿ: " و القلوس؟ أهك االجتهػود أـ ه ػو  تفر ػوف،  ػوؿ

شػػػو كتػػػوب البلػػػوف كالتبلػػػلف: "كضػػػ  الخملػػػؿ بػػػف أح ػػػد يكزاف القصػػػد ك صػػػور  ، كلقػػػكؿ الجػػػوحظ(3)كاحػػػد"
، ك ػو (4)ايرجوز ألقوبون لـ تكف الفرب تتفػورؼ تمػؾ اي ػورلض بتمػؾ ايلفػوظ كتمػؾ ايكزاف بتمػؾ ايسػ وء"

 .ال  طؽ" وب ايلفوظ ال ستف مل شوكتوب بف كاف "كت (5) لر الفورابو

                                                 
 .15ص  مابف شورس  ،شو شق  المغل الصوحبو  (1)

ف السوئب بف  بد اهلل بف  بد لزلد بف هولـ أبك  بد اهلل  ح د بف ادرلس بف الفبوس بف  ث وف بف لوش  ب اإل وـ ((2
بف ال طمب بف  بد   وؼ بف  صد القرلو ال طمبو اللوشفو الحجوزل ال كد، كلد س ل خ سلف ك وئل شو غزة، 
كتكشد ب صر س ل أرب  ك وئتلف كهك ابف أرب  كخ سلف، كأخذ الفمـ ببمده  ف:  سمـ بف خولد الز جو  فتو  كل، 

 ايئ لالفطور، ك     ح د بف  مو بف لوش ، كص ؼ التصو لؼ، كدكف الفمـ، كرد  مد  الرح ف كداكد ابف  بد
، كص ؼ شو أصكؿ الفق  كشرك  ، كبفد صلت ، كتكوثر  مل  الطمبل، حدث    : الح لدم، كأبك  بلد ايثر تبفو 

 كتبل  –ل طلفو تحقلؽ:  ح د  جلب ا –ال ككم  –ا ظر: ال ج كع –القوسـ بف سالـ، كأح د بف ح بؿ كآخرلف
 –ـ 1993 ،هػ1413 – 3ط ،بلركت – ؤسسل الرسولل  –الذهبو  –، سلر أ الـ ال بالء 1/23،24 ،جدة – اإلرلود

10/5. 
 ،هػ1422  ،الطبفل ايكلد ، صر ،دار الكشوء ،ت: رشفت شكزم  بد ال طمب ، ح د بف إدرلس اللوشفو ،الرسولل( 3)

 .1/222 ،ـ2001
 .139ص ،ـ1968  ،الطبفل ايكلد ،بلركت –شكزم  طكم  :ت ،–دار صفب  ،الجوحظ –البلوف كالتبللف  (4)
  ح د بف  ح د بف طرخوف بف أكزلغ، أبك  صر الفورابو، كلفرؼ بول فمـ الثو و: أكبر شالسفل ال سم لف.( 5)

ثر كتب ، كرحؿ ،  ستفرب، كلد شو شوراب ) مد  هر جلحكف( كا تقؿ إلد بغداد ش لأ شلهو، كألؼ بهو أكايصؿتركو 
   حك  ئل ل إلد  صر كاللوـ، كتكشو بد لؽ، كوف لحسف اللك و لل كأكثر المغوت اللر لل ال فركشل شو  صره.
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بػلف المفػػظ كالمقػػب شػو  كلػػ  شػػو الفقهػوء: "كلهػػـ شػػو الحػدلث ألفػػوظ اصػػطمحكا  مػػد  (1)كج ػ  ابػػف خمػػدكف 
كضػػفهو لهػػذه ال راتػػب ال رتبػػل،  ثػػؿ الصػػحلح كالحسػػف كالضػػفلؼ كال رسػػؿ كال  قطػػ  كال فضػػؿ كاللػػوذ 

 .(2)كالغرلب كغلر ذلؾ  ف ألقوب  ال تداكلل بل هـ"
 

لػـ لفرشػػكا  ػف ايلفػػوظ الجو فػل ل ف ػػد االصػطالح كال صػػطمح سػكل  ػػو  لتبػلف أف  م ػوء الفػػرب 
 سبؽ  ف ألفوظ )المفظ كاالسـ كالمقب(، كلـ لتفقكا  مد اسـو كاحد اتفوؽ  م وء اللكـ  مد اسـ ال صطمح.

  
"كهػػػذا ال لف ػػػد بػػػأم حػػػوؿ  ػػػف ايحػػػكاؿ أف هػػػؤالء الفم ػػػوء لػػػـ لكك ػػػكا  مػػػد ك ػػػو بوالصػػػطالح 

ل  ذلؾ االصطالح، شهػـ  صػدكا بػػ)بولمفظ أك االسػـ أك المقػب(: "المفػظ الػداخؿ شػو كبول فهكـ الذم كض  
 ظوـ  ت وسؽ  تجو س  ف ال فوهلـ كض  لمداللل  مل   ظوـ  تجو س  ت وسػؽ ألضػون  ػف االصػطالحوت 
تفبر شل  تفرلفوت هذه  ف  ضو لف تمؾ، كللس  جرد اسـ  مػد  سػ د ال لختمػؼ شػو لػوء  ػف غلػره 

لتػو تطمػؽ شػو لغػػل  مػد ال سػ لوت"، كهػذا  مػد الػػرغـ  ػف  ػدـ ذكػرهـ لمفػظ االصػػطالح،  ػف ايسػ وء ا
 (3)كلكف ال فهكـ كوف كاضحون   دهـ". 

 

كلقد بػدأ الفم ػوء لسػتف مكف لفػظ االصػطالح   ػذ القػرف الرابػ  الهجػرم، كهػو الحقبػل التػو بمغػت  
هو، ككوف أكؿ  ف ذكر االصطالح بول ف د شلهو الحركل الفكرلل كالفم لل الفربلل كاإلسال لل أكجهو كذركت

الكوتػب شػو كتوبػ   فػوتلح الفمػكـ،  ػوؿ شػو  قد تػ :  ال فركؼ هػك  ح ػد بػف أح ػد بػف لكسػؼ الخػكارز و
"إف غرض  شل  أف لككف جو فون ل فوتلح الفمكـ كأكائؿ الص و وت،  تض  ون  و بلف كؿ طبقل  ف الفم وء 

 .(4)و أك  ف جمهو الكتب الحوصرة لفمـ المغل" ف ال كاصفوت كاالصطالحوت التو خمت   ه

                                                                                                                                                     
( اء أهؿ ال دل ل الفوضملك )آر  (وء الفمـك كالتفرلؼ بأغراضهو( ترجـ إلد ايل و لل، ك )إحصكتوب،   هو )الفصكص

 .7/20 ،موق، ا ظر اي الـ لمزرك339كغلرهو تكشو س ل 
الرح ف بف  ح د بف خمدكف،  ؤسس  مـ االجت وع، كلد شو تك س كل ت و إلد شرع  ف  بلمل ك دة ككوف   بد (1)

أجداده لفللكف شو حضر كت  بؿ اإلسالـ. دخؿ أجداده اي دلس، كبسقكط ألبلملو ا تقمكا إلد تك س. كشلهو درس 
ق،   ف  ؤلفوت   قد ل ابف خمدكف، 808قملل كال  طؽ، تكشو س ل الفربلل كالقرآف، كالفق ، كالحدلث كدرس الفمـك الف

ق، 1419،  ؤسسل أ  وؿ ال كسك ل لم لر كالتكزل ، الرلوض، الطبفل الثو لل، ال كسك ل الفربلل الفول لل.
 .1/200 ـ، 1999

 .441ص ،ـ1984 ،بلركت ،دار القمـ ، بد الرح ف بف  ح د بف خمدكف الحضر و ، قد ل ابف خمدكف (2)
 .2، صد.  ح د الزكراكم –الح كال صطمح ( شو االصط3)
 .1/2 ،لب وف ،بلركت ،دار الكتب الفم لل ،أبك  بد اهلل  ح د بف أح د بف لكسؼ الكوتب الخكارز و ،فوتلح الفمـك(  4)
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ك و كض  الفال ل اللرلؼ الجرجػو و كتوبػ  اللػهلر ال كسػـك بولتفرلفػوت كذكػر شلػ  االصػطالح  
 ك رش .

كخلر ختػوـ ل ػو سػبؽ  ػف االصػطالح هػذه الكم ػل التػو تبػلف شلهػو   زلػل االصػطالح  ػف الفمػـ،  
 و الكتػب كالف ػكف، شػو شصػؿ أٌرخ شلػ  لتػدكلف الفمػـ:  وؿ حوجو خملفل شو كتوب  كلؼ الظ كف  ف أسػو

"أخػػػذكا شػػػو تػػػدكلف الفقػػػ  كالحػػػدلث ك مػػػـك القػػػرآف، كالػػػتغمكا بػػػول ظر كاالسػػػتدالؿ، كاالجتهػػػود كاالسػػػت بوط، 
لػػرادكت هلػػد القكا ػػد كايصػػكؿ، كترتلػػب ايبػػكاب كالفصػػكؿ، ك  لػػراد اللػػبهل بأجكبتهػػو  ا  ال سػػوئؿ بأدلتهػػو، كا 

 (1)صطالحوت، كتبللف ال ذاهب كاالختالشوت".كتفللف ايكضوع كاال
 

لتضح   و سبؽ أف لفظ االصطالح بول ف د ال قصكد ه و لـ لظهػر إال شػو القػرف الرابػ ،  مػد  
أف ال س د كوف  كجكدان كال اسـ ل ، أ  و اس ون كاحدان  ج فون  ملػ ، شسػ و تػورة اسػ ون كتػورة لفظػون، كتػورة 

 دلت كمهو  مد  ف د االصطالح ب ف وه ال فركؼ.لقبون، كغلرهو  ف ايلفوظ، كلكف 
 

 موارد االصطالح:
لقػػد كػػوف  م ػػوء ال سػػم لف السػػبو لف إلػػد كضػػ  الفمػػـك  مػػد بل ػػل  ػػف ضػػركرة ال صػػطمح ال  لػػز  

 ػف  فػػردات المغػػل ي هػـ أدركػػكا أ هػػـ لسػت بطكف  م ػػون برأسػػ  كش ػون  وئ ػػون بذاتػػ ، شػال لظهػػر  مػػـ  فػػلف إال 
 صطمحوت خوصل ب  ألضون.كتظهر الحوجل إلد  

لػـ لصػبح  م ػون  وئ ػون بذاتػ  إال بفػد  ػو رتػب ابػف  - مػـ الجػرح كالتفػدلؿ شػو  جػوؿش قػد الحػدلث  
أ سػػوـ الحػػدلث الثالثػػل الكبػػرل كهػػو  (3)ألفػػوظ الجػػرح كالتفػػدلؿ، ك ػػلف أبػػك سػػمل وف الخطػػوبو (2)أبػػو حػػوتـ

 (4)كضفهو كضبطهو الفم وء. الصحلح كالحسف كالضفلؼ، إلد غلر ذلؾ  ف االصطالحوت التو 
ككوف هذا دأب هذه ال مل  ف  دلـ، شهذا الخملػؿ بػف أح ػد الفراهلػدم ل ػو كضػ  الفػركض، أدرؾ  

أف الك وئ  التو ك ؼ  ملهو شل  البد لهو  ف أس وء ت لزهو، شجفػؿ لكػؿ حولػل اسػ ون خوصػون،  ػوؿ: ""رتبػت 

                                                 
 .107ص ،1941 ، طبفل ال فورؼ ،حوجو خملفل ،( كلؼ الظ كف  ف أسو و الكتب كالف كف1)
 ح د أبو حوتـ ابف إدرلس بف ال  ذر الت ل و الح ظمو الرازم، أبك  ح د: حوشظ لمحدلث،  ف  بد الرح ف بف  (2)

لله و  سبت . ل   الجرح كالتفدلؿ شو ث و لل  جمدات،  تصو لؼ،   هو كبورهـ. كوف   زل  شو درب ح ظمل بولرم، كا 
 .3/324ق. اي الـ لمزركمو، 327ق كتكشو س ل  240كلد س ل 

: شقل   حدث،  ف أهؿ بست ) ف بالد كوبؿ(  ف  سؿ أبك سمل وفبف إبراهلـ ابف الخطوب البستو،  ح د بف  ح د (3)
و داكد، ك )بلوف إ جوز (  جمداف، شو لرح س ف أبر بف الخطوب( ل  ) فولـ الس فزلد بف الخطوب )أخو   

 ، كتكشو س ل319د س ل كل (خطأ ال حدثلف( ك )غرلب الحدلث( بوسـ )إصالح غمط ال حدثلف ( ك )إصالحالقرآف
 .2/273، ا ظر: اي الـ لمزركمو، هػ 388

 .5ص ، ح د الزكراكم ،( ا ظر: شو االصطالح كال صطمح4)
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بػوإل كاء  ػو جػوء  ػف ال رشػكع شػو اللػفر،  البلت  ف اللفر  مد ترتلب البلت  ف بلكت الفرب، شس لت
، ك ػػوؿ  دا ػػل بػػف جففػػر: "ل ػػو ك ػػت آخػػذان شػػو  ف ػػد لػػـ لسػػبؽ إللػػ   ػػف (1)كال خػػكض  مػػد  و تػػ  كاحػػدة"

لض  ل فو ل  كش ك   ال ست بطل أس وء تدؿ  ملهو احتجت أف أض  ل و لظهر  ػف ذلػؾ أسػ وء اختر تهػو 
 (2)ك د شفمت ذلؾ". 

السبؽ إلد كض   مـ  ف الفمكـ أك شف  ف الف كف كو كا ج لفػون  ػدركلف  شهؤالء كغلرهـ كوف لهـ 
لمػػزـك كضػػ   صػػطمحوت  مػػد  ػػو ك فػػكا  ملػػ   ػػف  سػػ لوت شػػو  سػػوئؿ  م هػػـ أك شػػ هـ،  ػػوؿ ابػػف كالد: 

 (3)"البد يهؿ كؿ صفل  ف ألفوظ لختصكف بهو كلتفقكف  ملهو". 
أف الكم ػػل صػورت بػػ   صػػطمحون ال  كالػذم لتضػػح أف ايسػػوس الػذم  ػػوـ  ملػػ  ال صػطمح، أ  ػػو 

 جػػرد لفظػػل لغكلػػل شهػػو أ ػػراف اث ػػوف: التكاطػػؤ ككثػػرة االسػػتف وؿ،  ػػوؿ الجػػوحظ شػػو  م ػػوء الكػػالـ: "كهػػـ 
تخلػػركا تمػػؾ ايلفػػوظ لتمػػؾ ال فػػو و كهػػـ اصػػطمحكا  مػػد تسػػ لل  ػػو لػػـ لكػػف لػػ  اسػػـ شػػو لغػػل الفػػرب اسػػـ، 

، ككػػذلؾ  ػػو ركاه لػػو كت شػػو  فجػػـ البمػػداف   ػػد (4)شصػػوركا شػػو ذلػػؾ سػػمفون لكػػؿ خمػػؼ، ك ػػدكة لكػػؿ تػػوب "
كال ػ   مػػد البصػرة: " ػػف اصػطالح أهػػؿ البصػرة أف لزلػػدكا شػػو اسػـ الرجػػؿ الػذم ت سػػب إللػ  القرلػػل ألفػػون 

 .(5)ك ك ون،  حك  كلهـ طمحتوف،  هر ل سب إلد طمحل بف أبو راش ... إلخ"
ء كاصػػطالح  ػػ هـ  ملػػ  ككثػػػرة شهػػذا لػػدؿ  مػػد أف االصػػػطالح ال لكػػكف إال بتكاطػػؤ  ػػف الفم ػػػو 

 ترداده  مد ايلس ل.

 

ال صػػػطمح إبػػػدا ون كتكللػػػدان كالػػػتقو ون كبلو ػػػون، ككصػػػفون، كتػػػد لقون،  أهػػػؿف لال سػػػم  م ػػػوء لقػػػد كػػػوف 
كتأصلالن كتقفلدان بصكرة  ثمت رلودة حضورلل شو هػذا البػوب ككلػؼ ال ك ػد أكسػبهـ القػرآف صػ فل بلو ػ ، 

 ل ، ك د كو كا  بؿ ذلؾ أ ل البلوف.كد وئؽ   هج ، كطرائؽ استدال
 

كلهذا ا ترشت بفضمهـ  ختمؼ الثقوشوت كا تفػت سػبلمهـ كثلػر  ػف الحضػورات كا تػوزكا ب   ػورهـ 
ايرض ب  هج اهلل الذم خمػؽ كػؿ لػوء، هػذا ال ػ هج الػذم لرا ػو الفطػرة كل  ػو الخلػر، كلبػذؿ السػفودة 

شو الحضورة اإلسال لل  ب لون  مد الفمـ كالفدؿ،  لكؿ أهؿ هذه البسلطل. ك د كوف التفو ؿ    ال صطمح

                                                 
 .28،29، ص1995 ،دار الكتب الفم لل ، لره  ح د حسلف ل س الدلف ،ال رزبو و ،( ال كلح1)
 .68ص ،لفم للدار الكتب ا ، لره  بد ال  فـ خفوجو ، دا ل بف جففر ،(  قد اللفر2)
 .122ص ،أبك الفبوس بف كالد الت ل و ،( ال قصكر كال  دكد3)
 .1/139 ،( البلوف كالتبللف4)
 .1/435 ،بلركت ،دار الفكر ،لو كت بف  بد اهلل الح كم أبك  بد اهلل ، فجـ البمداف (5)
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الػػذلف ه ػػو أسػػوس كػػؿ خلػػر، ب ػػو لجفػػؿ أهػػؿ اإلسػػالـ لتكخػػكف هػػذلف ال ف لػػلف دائ ػػون، كلحرصػػكف  مػػد 
 (1) الت لز  بره و.

                                                 
 .10،11ص هكلل اإلسال لل، الهلثـ ز فوف،( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد ال1)
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 ال اييالمبحث 
  أهمية دراسة المصطمح في اإلسالم 

 
ب ػػو لحتكلػػ   ػػف الكا ػػ  الجػػوهمو،  ت تػػوز الرسػػولل اإلسػػال لل بأ هػػو رسػػولل تغلرلػػل اسػػتهدشت تغللػػر

أشكور ك قوئد ك ظػـ ك ػكا لف، حلػث أ ػودت ب ػوء ذلػؾ كمػ   مػد أسػوس الفقلػدة الصػحلحل كالقػلـ الربو لػل، 
كهػػػػػذه الرسػػػػػولل الفظل ػػػػػل ح مػػػػػت  فػػػػػوهلـ جدلػػػػػدة كشكػػػػػران جدلػػػػػدانك لػػػػػذلؾ كػػػػػوف  ػػػػػف الطبلفػػػػػو أف تتضػػػػػ ف 

بح لهػػػػذه االصػػػػطالحوت  ػػػػدلكالتهو  صػػػػطمحوت ك فػػػػوهلـ خوصػػػػل بهػػػػو ت لػػػػز لخصػػػػلتهو كهكلتهػػػػو، كأصػػػػ
حداث  ك فو لهو الجدلدة كالتو تفبر شلهو  ف  قوصد هذه الرسولل الفول لل، التو استهدشت تغللر الحلوة كا 
ا قػػالب شكػػرم كسػػمككو شػػو حلػػوة ايشػػراد كالج و ػػوت، شكو ػػت هػػذه الرسػػولل ب صػػطمحوتهو تفبػػر  ػػف شكػػر 

 صون، كتترؾ شلهـ أثران شكرلون كركحلون.اي ل ك قلدتهو ك ل هو، كتح ؿ لم وس شكران خو
 

 كأم  صطمح لختزؿ شو ب وئ  كاستخدا   ثالث كظوئؼ حضورلل غولل شو ايه لل كالخطكرة:"
كذلػؾ شػو  ػدرتهو  مػد حفػظ ال فػورؼ كالخبػرات، كالتفبلػر  ػف ال فػورؼ كالفمػـك  وظيلة المغاة: -1

لقمػػػؿ الخػػػالؼ، كلؤالػػػؼ بػػػلف ، كضػػػبط الداللػػػل بػػػلف المفػػػظ كال ف ػػػد،  مػػػد  حػػػك  ػػػف أ صػػػر الطػػػرؽ
ايشهوـ، ب و لسهؿ   ملل التكاصؿ كالتفػوهـ داخػؿ أشػراد ال جت ػ   ػف جهػل، كبػلف ايجلػوؿ  ػف جهػل 

 أخرل ب و لف و است رار الففؿ الحضورم شو اتجوه  ستقلـ كدكف ا حراؼ أك ا قطوع.
 كػػف أف ك ػػو تح مػػ   ػػف حكػػـ ضػػ  و أك صػػرلح  مػػد كثلػػر  ػػف ال فػػو و، شػػال ل وظيلااة القاايم: -2

لصوغ ال صطمح دكف ا تبورهو، كال صطمحوت غولبون  و تختزف  ل ل إلد جكار ال فرشل أك ضػ  هو، 
 خوصل شل و لتفمؽ بولفمـك اللر لل كاإل سو لل.

ك ػػو لح مػػ   ػػف إبػػداع شػػو إدراؾ ال فػػو و كا  تػػوج ال فرشػػل شػػو  ختمػػؼ  جػػوالت  وظيلااة اللكاار: -3
، كالقدرة  مد  كاكبل ال ستجدات كش ؽ ذاتلل حضورلل تت حكر حكؿ  ل ل كبرل كت ػتظـ حكلهػو الفمـك

 لـ أد د شأد د ت سج ج لفهو حركل دائبل شو سبلؿ ب وء الحضورة كالف ػراف  مػد لػوكمل تمػؾ القل ػل 
 (1)" الكبرل.

 

 لػػػػػل مك  ،لػػػػػل كػػػػػؿ  مػػػػػـ تبػػػػػدأ بتكػػػػػكلف  صػػػػػطمحوت اشبد ل صػػػػػطمحوتهو، تػػػػػورلخ الفمػػػػػكـ تػػػػػورلخ إف
، ك  ملػل تكللػد ال فهػكـ كتحدلػد ال قصػكد، إلضػوح شػو ال كلػكد  مد السـا لل مكف الفمكـ شو االصطالح

  مػد شتػتـ ،تسػ لت  إلػد اللػوء كجػكد حػلف الفم ػوء لسػفدال صطمحوت تبدأ    كػؿ  مػـ أك بفػده حلػث 

                                                 
 ركز  ،الهلثـ ز فوف ،ل صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل    إلورة تحململل لبفض ال صطمحوتا ((1

 .7ص –القوهرة  –الرسولل لمدراسوت كالبحكث اإل سو لل 
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  ػػػف  ه ػػػل ككسػػػلمل  م لػػػل، ضػػػركرة شول صػػػطمحوت، كلػػػذلؾ كاالصػػػطالح المغػػػل بػػػلف الفال ػػػل  ػػػف أسػػػوس
  سػو دة الفم لػل، ال  ػوهج شػو  ه ػون  جػزءان  ت ثؿ لضركرتهو أصبحت ك د ك وت،ال فم ك قؿ التفملـ كسوئؿ
 اإلل ػػػوـ شػػػو ال جهػػػكد كتػػكشلر ال سػػػوشل، كتقرلػػػب االستحضػػػور، كسػػر ل الداللػػػل كد ػػػل ايداء، حسػػػف  مػػد

 أشكػػػورهـ ت و ػػػؿ شػػػو لمفم ػػػوء  متقػػػد كهػػػو ،كاضػػػحل دالالت  مػػػد ال تفم ػػػلف أشكػػػور ج ػػػ  كشلهػػػو ،بػػػول تكف
 الفمػـ كل تلػر التفمػلـ،بكاسػطتهو  لبػدأ   ملػل االصػطالح، ك كال لر التأللؼ لقكـ أسوسهو  مدك  ،ك داركهـ
 (1) .سمؼ  ف ب جهكد الخمؼ كل تف  كالتدكلف، التأللؼ كلخطك الفم وء أشكور كتمتقو

 

 المصطمح في اليقاط التالية:ويمكن تمخيص أهمية 
 (2) هم .إف  ف أهـ الطرؽ ال كصمل إلد الفمـ  فرشل  صطمحوت أ -9
ال صطمح شو أم  جوؿ  ف ال جوالت ك و لقػكؿ اإل ػوـ اللػوطبو: "إ ػو: كاصػفون لفمػـ كػوف،  -2

 (3)أك  و الن لفمـ كوئف، أك  ؤسسون لفمـ سلككف". 
 ال صطمح ل ثؿ المب ل ايكلد  ف كؿ  مـ، بؿ هك  دار كؿ  مـ، ب  لبدأ كب  ل تهو. -9
، كاإللػكوالتك ك ثػؿ الػدالء  ػف اآلبػور،  ثؿ ال صطمحوت  ف القكا د، كال  وهج، كالقضولو -4

  شولقكا د ك حكهو آبور الفمـ كال صطمحوت دالؤهو، كال سبلؿ لم وء الغكر بال دالء.
الفمػػػكـ  وهلػػػوت كجػػػكاهر  جػػػرَّدات، ك ػػػو ال صػػػطمحوت إال  ودتهػػػو كصػػػكرهو، شكػػػأف الفمػػػكـ  -5

، كال  ستطل  أف  ػدرؾ ال فػكس كأحكالهػو دكف  فرشػ ل بجسػك هو،  فكس كال صطمحوت جسـك
ك تتجمػػد أه لػػل ال صػػطمح اللػػر و شػػو كك ػػ  أ هػػض ، شول صػػطمح هػػك شقػػرات صػػمب الفمػػـ

 (4) بولفهـ كأ فد، كالفهـ أسوس الدلف كم ، ك مل   دار التكملؼ، ك  وط االبتالء.
 

كالفمػػكـ اللػػر لل لهػػو خوصػػلتهو التػػو تفػػٌرد ال صػػطمح ب لػػزات تجفمػػ  أكثػػر اكت ػػوزان  ػػف حلثلػػل كك ػػ  
لكوالت، تصكُّرات  (5): ويرجل تميز المصطمح الشرعي لعدة أسباب، ك ضولو، كا 
هل لمتدلُّف  ف جهل أخرل. -1  لككف الفمكـ اللر لل هو  مكـ كاضفل لمدّْلف  ف جهل، ك كجّْ

                                                 
 .148ص ،بكر أبك زلد ،ض ف شق  ال كازؿ ،ا ظر: ال كاضفل شو االصطالح ((1
 – 2ط –بلػػركت  –دار ال فرشػػل  –تحقلػػؽ:  بػػد اهلل دراز  –بػػف  كسػػد اللػػوطبو أبػػو اسػػحؽ ابػػراهلـ  –ال كاشقػػوت  ((2

1/97. 
 .1/77 –ال رج  السوبؽ  ((3
ال صطمح اللر و ك  هجلل الدراسل ال صطمحلل شو الفمـك اللر لل، أ.د. القرلو  بد الرحلـ البللر، ض ف  جمل   ((4

 .103صق،  1427، 13القراف الكرلـ كالفمـك اإلسال لل، الفدد 
 .104ص – ال رج  السوبؽ  ((5
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الػػت ول   مػػد  قػػكالت الػػدّْلف شه ػػون كت ػػزلالن، يفَّ الغولػػل هػػو إخػػراج  أشفػػوؿ ال كمَّفػػلف  ػػف  ػػدارات  -2
 د. الهكل إلد  دار التفبُّ 

يفَّ ال ص اللر و شو ذات   فوهلـ كتصػكُّرات ذه لػل، الغػرض   هػو أف تكػكف أشفػوالن كحركػوت،  -3
ميقػػ  القػػرآف ولفمـك اللػػر لل  و ػػت  مػػد أسػػوس اسػػتلفوب شػػ ،كلهػػذا كػػوف  ملػػ  الصػػالة كالسػػالـ خي

 خوصلتيهو ايكلد القوبمللي لال تثوؿ. ال فوهلـ اللر لل شو  صطمحوتو 
 

هو أسوس الفمكـ ج لفون، كلرج  إللهو   وط هذه الفمكـ، كال لستطل  إ سوف أف لفق  شولفمكـ اللر لل 
كلفهـ الفمكـ اللر لل إال بفهـ  صطمحوتهو الخوصل، لذلؾ  ف ال هـ  فرشػل هػذه ال صػطمحوت ك فو لهػو 

، كاالستفودة   هو، حلث إستطل  التكصؿ إلد ك   هذه حتد ل ح ف السبب شو الحوجل إلد ال صطمالفمـك
 اللر و تك ف شو  جز اإل سوف  ف إدراؾ ال فوهلـ اللر لل إال  ف خاللهو.

 
 (1) ويمكن تمخيص أهمية المصطمحات الشرعية فيما يمي:

  المصطمحات الشرعية ليست أسماء لملاهيم فقط: -1
ال صطمحوت اللر لل للست أس وء ل فوهلـ شقطك بؿ هو  قدلل، ك  هجلل، كد لقل. كذلػؾ لف ػو أف 

طمحوت اللػػر لل لػػـ تىفيػػد أسػػ وء تيكظػػؼ شػػو دراسػػل القضػػولو كال لػػكالتك بػػؿ هػػو أسػػ وء لمقضػػولو ال صػػ
 أ فسهو كال لكالت.

ال لػػدؿُّ  صػػطمح   مػػد بسػػكؽ ال ثػػوؿ اآلتػػو: االستحسػػوف  ػػثالن  كلتكضػػلح ذلػػؾ  كلػػؼ  ػػف ال ػػراد
هػذا المفػظك بػؿ  فهكـ أصكلو بسلط، بحلث لقتصر  مد الصػكرة الذه لػل ال قصػكدة  ػف خطػوب الفػولـ ب

لقتضػػػو  صػػػطمح االستحسػػػوف لػػػلئون  ػػػف  ضػػػولو االستحسػػػوف،  مػػػد  حػػػك  ػػػو دار بػػػلف  ػػػكؿ  ػػػف  ػػػوؿ: 
 .(3)، ك كؿ  ف لقكؿ: " ف استحسف شقد لٌرع"(2)"االستحسوف تسفل أ لور الفمـ"

 المصطمح الشرعي يقدي أو مي جي عمى الخصوص أو عمى العموم: -2 
 األول: وهو كويه عمى الخصوص:     

                                                 
 .106،107ص –ال رج  السوبؽ ا ظر:  (1)
ؽ، تحقلػػؽ:  لػػهكر بػػف حسػػف اؿ الغر ػػوطو أبػػك اسػػح لػػوطبوالمخ ػػو ال ، إبػػراهلـ بػػف  كسػػد بػػف  ح ػػداال تصػػوـ (2)

 ،يكلػدالطبفػل ا ،د لػؽ ،دار الفكػر ،كهبػل الزحلمػود. ،اإلسػال و، كأصػكؿ الفقػ  1/182 ، كتبل التكحلدسم وف، 
 .2/735 ،ـ 1986 ،ق1406

 ،ـ2001 ،الطبفل ايكلد ،ال  صكرة ،دار الكشوء ،ت: رشفت شكزم  بد ال طمب ، ح د بف إدرلس اللوشفو ،ايـ (3)
7/277. 
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كهػػو كظلفػػل خوصػػل بػػولفمـ شػػو  فسػػ  بولقصػػد ايكؿ، شهػػك لتفمػػؽ ب قػػد الفمػػـ  فسػػ ، أك  هجػػ   هجػػون،  
 كهك غولب  صطمحوت  مـك التفسلر، كالحدلث، كأصكؿ الفق .

 ال ايي: وهو ما كان عمى العموم: 
طمح شهك  قدم أك   هجو  مد الف كـ، ب ف د تفٌمق  ب قد الففؿ البلرم  و ل، ك هج . ك    ال ص

 .الفقهو
 (1) إس ام المصطمح الشرعي في ي  ة عممية عميقة:  -3

إفَّ البحث شػو ال صػطمح اللػر و بحػث شػو صػمب الػدّْلف  فسػ  شه ػون كتجدلػدان، كتجدلػد الػدّْلف إ َّ ػو "
. ك تد  و تحقؽ (2)"لككف بتجدلد الفمـ لكك   أسوس الف ؿ، ككؿ اجتهود شو ايكؿ ل تج حركل شو الثو و

ال فوهلـ اإلسال لل، كارتبطػت بهػو  فػوهلـ الفبػود شه ػون كت ػزلالن، ك  ػدهو لتحػٌرر ال جت ػ   ػف  ذلؾ لو ت
ال صػػطمحوت ال صػػط فل التػػو صػػلغت كأد  ػػت كسػػوئؿ اإل ػػالـ الد د ػػل حكلهػػو  ػػف أجػػؿ ربػػط ال سػػم لف 

 بأشكور كأصكؿ  وبلل  ف اإلسالـ. 
ػػو اتجػػ  الفم ػػوء إلػػد ت قلػػب كلقػػد لػػو ت كثلػػر  ػػف ال صػػطمحوت شػػو أكائػػؿ القػػرف الفلػػرلف،  لكػػف ل َّ

التػػػراث كتجملػػػل ال صػػػطمحوتك رأل ػػػو  صػػػطمحوت لػػػر لل حمَّػػػت  حػػػؿ تمػػػؾ ال صػػػطمحوت: ش ػػػثالن  كو ػػػت  
اإلسػال لل( شرجفػت  ايلدلكلكجلػل صطمحوت  حك: )التراكلل اإلسالـ( شتغلَّرت إلد ) دالل اإلسالـ(، ك)

اإلسػػػال لل(، ك)ال  وضػػػؿ( ك)الرشلػػػؽ(،  ػػػودت إلػػػد  إلػػػد أصػػػمهو  ػػػف )الفقلػػػدة اإلسػػػال لل( أك )ال ذهبلػػػل
 ايصؿ  ف  صطمح )ال جوهد( بدالن  ف ال  وضؿ.

كسػػػػودت  صػػػػطمحوت )القلػػػػوس( ك)ال صػػػػمحل( كغلرهػػػػو  ػػػػف ال صػػػػطمحوت اللػػػػر لل، شػػػػو  جػػػػوالت 
 ختمفػػػل  ك جػػػوؿ السلوسػػػل كاال تصػػػود،  ػػػف: لػػػكرل، ك رابحػػػل، ك ػػػراض، ك لػػػوركل، ك سػػػو وة، ك زار ػػػل 

  و كو ت  صطمحوت أخرل هو ال فتبرة شو هذه ال جوالت.ك حكهو. بل 
 

 (3) كما أن من أسباب اهتمام القرآن والسية باألللاظ الشرعية والمصطمحات اإلسالمية:
أف  دـ تحدلد ايلفوظ ك فو لهو كحدكدهو لجفمهو  سبلل غلر  حررة، شلستخد هو كؿ شرلؽ ك و  -1

  ايهكاء، ك و ت مل   ملهـ الفقوئد، صحلحل كو ت لحمك ل  ب ف د أ هـ لستخد ك هو  مد  و تدشف
 أك بوطمل.

أه لل تحدلد هذه ال صطمحوت  بؿ الخكض شلهوك ي   أحلو ون  د تحدث  فوف  حدثل طورئل  -2
لبفض ايلفوظ، كللست  فو و أصملل كردت شو الكتوب كالس ل، شتطرأ بفض ال فو و كال فوهلـ 

                                                 
 .107ال صطمح اللر و ك  هجلل الدراسل ال صطمحلل شو الفمـك اللر لل، أ.د. القرلو  بد الرحلـ البللر، ص  ((1
 .54ص  ، الطبفل الثو لل،القوهرة ، كتبل كهبل ،د. رلدم شكور ،كالحكارال  هجلل  شو (2)
 .http://www.alimam.ws/ref/2078، 15/9/2012 ،ال صطمحوت اللر لل أه لل (3)

http://www.alimam.ws/ref/2078
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ل وسك يف كثلران  ف ال وس ل لأ  مد اصطالح  ك  ، كاالصطالحوت الحودثل لقـك أك شئل  ف ا
ك ودتهـ شو ايلفوظ، ثـ لجد تمؾ ايلفوظ  كجكدة شو ال صكص اللر لل أك شو كالـ أهؿ الفمـ، 
شلظف أف ال راد بهو  ظلر  راد  ك  ، كلككف  راد اللورع خالؼ ذلؾ، كهذا اي ر اتضح كضكحون 

ف أثر شو تغللر ال صطمحوت لكثرة استف ولهو،    أف تو ون شو الفصر الحدلثك ل و لإل الـ  
ال راد بهو  فوف غلر ال فو و التو كو ت لهو أصالن، ك و لفهـ البفض خطأن  ثالن: أف الحرلل شو 

 اإلسالـ هو أف تقكؿ  و تلوء  تد تلوء!
تبرز أه لل ايلفوظ اللر لل كال صطمحوت اإلسال لل شو أ هو أصبحت اآلف أداة  ف أدكات  -3
لصراع الفكرم، إذ لهتـ أ داء أم شكرة أك  بدأ شو صرا هـ    ايشكور ايخرل بويلفوظ ا

كال صطمحوت الفم لل، كذلؾ بتحرلفهو، كتغللب القكؿ الحؽ شلهو، إذ لأتكف إلد ال فو و الصحلحل 
بأف لس كا  شلبرزك هو شو  كالب   فرة كت فلرهـ  ف االلتزاـ التوـ بولدلف كتفوللـ الدلف كأخال   كآداب 

رهوبون، تمؾ ايلقوب الحو دة ايشوكل، ككذلؾ الفكس حلث لأتكف إلد ال فو و  ذلؾ تلددان كتخمفون كا 
كرسـ الصكر القبلحل  الفوسدة كلبرزك هو شو  كالب  حبكبل لم وس ش ثالن: لس كف ص و ل الت وثلؿ، 

لت ايلفوظ، كحيسّْ ت الفبوراتك التو ال حلوء شلهو، كغلر ذلؾك لس ك  : ص و ل الفف، كلكف  ه و بيدّْ 
: "كلك أكجب تبدلؿ ايس وء كالصكر تبدؿ -رح   اهلل  -شمف تغلر  ف الحقوئؽ للئون،  وؿ ابف القلـ 

ايحكوـ كالحقوئؽ لفسدت الدلو وت، كبدلت اللرائ ، كاض حؿ اإلسالـ، كأم لوء  ف  ال لركلف 
لهلل كحقلقتهو، كأم لوء  ففهـ تس لل صفوت اإلالتس لتـ أص و هـ آلهلك كللس شلهو لوء  ف 

، ك وؿ شو  كض  آخر: "بؿ  ف تأ ؿ ال قوالت البوطمل كالبدع كمهو (1)اإللراؾ بوهلل تقربون إلد اهلل"
 .(2)كجدهو  د أخرجهو أصحوبهو شو  كالب  ستحس ل، ككسكهو ألفوظون لقبمهو  ف لـ لفرؼ حقلقتهو"

 
 بػػدءان  كأصػػ وشهـك طبقػػوتهـ بلػػتد ال ػػوس لتفػػوهـ بهػػو والتػػ كالمغػػل التخوطػػب، جهػػل هػػو ايلفػػوظ فإ
 كهػػػذه، اللػػػك و تفػػػو مهـ شػػػو ايلفػػػوظ لسػػػتخد كف شكمهػػػـ ال ػػػوس، بفو ػػػل كا تهػػػوءن  الفمػػػـ، كطػػػالب بولفم ػػػوء
 ث.ال بوح  ف لكثلر  فتوح شهو كال فوهلـ، كال فمك وت ال فورؼ  ف ج مل كراءهو تختصر ايلفوظ

 
 م لػػػػل ، ككسػػػػلمل  ه ػػػػل  ػػػػف كسػػػػوئؿ التفمػػػػلـ ك قػػػػؿ ال فمك ػػػػوت، ك ػػػػد " شول صػػػػطمحوت إذان ضػػػػركرة      

أصػػبحت لضػػركرتهو ت ثػػؿ جػػزءان  ه ػػون شػػو ال  ػػوهج الفم لػػل،  سػػو دة  مػػد حسػػف ايداء، كد ػػل الداللػػل، 
كشلهو ج   أشكور ال تفم لف كشلر ال جهكد شو اإلل وـ بول تكف، كسر ل االستحضور، كتقرلب ال سوشل، كت

                                                 
طػ   بػد  ت: ،دلف ابف  لـ الجكزلػل ح د بف أبو بكر بف ألكب بف سفد ل س ال ،إ الـ ال ك فلف  ف رب الفول لف (1)

 .3/118 ،ـ1968، هػ1388 ،القوهرة،  صر ، كتبل الكملوت ايزهرلل ،الرؤكؼ سفد
 .4/229ال رج  السوبؽ،  (2)
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،كهو  متقػػػد الفم ػػػوء شػػػو ت و ػػػؿ أشكػػػورهـ ك ػػػداركهو، ك مػػػد أسوسػػػهو لقػػػكـ التػػػأللؼ  مػػػد دالالت كاضػػػحل
 (1) كال لر." 
 

  ف ش فلقكؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل شو بلوف أه لل  فرشل ال راد بول صطمح كالك كؼ  مل : "
 بولكالـ  رادهـ كلفرؼ ايس وء بتمؾ أصحوبهو  راد لفرؼ أف بد ال غلره و أك الطب أك ال حك كتب  رأ

 كؿ شو الدلف  ف  فرشتهو الحدكد كهذه ذلؾ كغلر كالفمسفل كالكالـ الفق  كتب  رأ  ف ككذلؾ ال ؤلؼ
 ،كفولل شرض تككف ك د ، لف شرض  فرشتهو تككف  د ثـ رسكل  كس ل تفولد اهلل كتوب شو هك لفظ

ـُ ]: بقكل  الحدكد هذه لفرؼ لـ  ف تفولد اهلل ذـ كلهذا ْػًرا َوكَِػوًؿو َوَأْجَدُر َأَلَّ َيْعَؾُؿقا األَْظَراُب َأَصدُّ 

  د  و شل  رسكل   مد  زل أ كالذم [..97ال ُبة ] [.ُحُدوَد َمو َأْكَزَل اهلُل َظَذ َرُشقفِِف َواهللُ َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ 
  (5) ."كغلر ذلؾ ، (4)  سفس ك  (3)  سكرة ك  (2) ضلزل كمفظ ال ست   إلد بول سبل ون غرلب االسـ لككف

 
 فوتلح الفمكـ شبدك هو تتج د ال فورؼ، كلصفب تفم هو، كتدارسػهو، كت و مهػو  ال صطمحوتتفتبر ك 

بػػلف اي ػػراف كايجلػػوؿ كالحضػػوراتك كبوسػػتلفوبهو تتجمػػد ال ضػػو لف كتتكلػػؼ ال حتكلػػوت شػػتفهـ ال قوصػػد 
 (6)ه. كال را و، ك و أف ال صطمح هك ال فلور لفهـ ال تمقو كال ست   لخطوب ال تحدث ك قوصد

 

إف   ملل تكللد  صطمحوت خوصل بكؿ  مـ لوء البد    ، إذ ال ل كف تصكر  مـ بدكف  
 صطمحوت ك فوهلـ دالل  مل ، شقدل ون  جد ذلؾ شو  مـ  صطمح الحدلث كالذم كوف لبحث شو تكللد 

لل  صطمحوت خوصل بهذا الفمـ ل فرشل الركاة كأحكالهـ، ك مـ أصكؿ الفق  ب صطمحوت  الخوصل الدا
 مل ، ك جده حدلثون حلث لكؿ  لداف  صطمحوت  الخوصل، شمم لداف السلوسو  صطمحوت ، كالثقوشو، 

 كاإل ال و، ككؿ تخصص جدلد لظهر البد كأف تظهر  ف   صطمحوت جدلدة خوصل ب .

                                                 
 .2/971، ال كسك ل ال لسرة ((1
،  صػرملهوب الدلف أح د بف  ح د الهػوئـ ال ،التبلوف شو تفسلر غرلب القرآف  س ل ضلزم أم  و صل ك لؿ جوئرة. ((2

 .395ـ، ص1992الطبفل ايكلد، ، القوهرة ،دار الصحوبل لمتراث بط طو، د.شتحو أ كر الدابكلو  :تحقلؽ
 435 سكرة: ايسد. ال رج  السوبؽ، ص ((3
 . 452ال رج  السوبؽ، ص  ،لقوؿ  سفس الملؿ إذا أ بؿ ظال   ((4
 ،الهػكر ،تػكلد إ ػودة طبفػ  ك لػره إدارة ترج ػوف السػ ل ،ابف تل للتقو الدلف أبو الفبوس أح د  ،الرد  مد ال  طقللف ((5

  .49ص ،ـ1976 ،ق1396 ،بوكستوف
 ،الهلثـ ز فوف ،ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل    إلورة تحململل لبفض ال صطمحوت ((6

 .17ص
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 ال الثالمبحث 
 مميزات المصطمح اإلسالمي 

 
لكرلـ كالس ل ال بكلل اللرلفل،   و كلقصد بول صطمح اإلسال و ال صطمحوت الكاردة شو القرآف ا 

أ ػػر اللػػرع بوسػػتف ولهو كالتزا هػػو، كأث ػػد  مػػد  ػػف لففػػؿ ذلػػؾ،  ػػف أ ثػػوؿ  صػػطمح: التكحلػػد، اإلل ػػوف، 
 (1)اإلسالـ كالفبكدلل. 

 
 ل ػػف ال صػػطمحوت، كالتػػو   ػػد ال ظػػر شلهػػو  جػػدهو  مػػد ثالثػػ ان كثلػػر كلقػد كرد شػػو الكتػػوب كالسػػ ل  
 (2)أ كاع: 
لػػػـ تكػػػف جػػػزءان  ػػػف  فػػػردات المغػػػل الفربلػػػل أصػػػالن، ك ػػػف اي ثمػػػل  مػػػد ذلػػػؾ   صػػػطمحوت جدلػػػدة -1

 صطمح الجهود كالقرآف الكرلـ كاللهودة، كالفسؽ كال فوؽ،   وؿ ابف شورس: "ال  وشؽ اسـ جوء ب  
اإلسالـ لقكـ أبط كا غلر  و أظهركه، ككوف ايصؿ  ف  وشقوء اللربكع، كلـ لفرشكا شو الفسػؽ إال 

لرطبل إذا خرجت  ف  لرهو، كجوء اللػرع بػأف الفسػؽ اإلشحػوش شػو الخػركج  ػف  كلهـ: شسقت ا
 .(3)طو ل اهلل تفولد" 

كتصػرؼ شلهػو  صطمحوت كو ت تستف ؿ شو الجوهملل ل فو و  فركشل  حددة، ثـ جوء اإلسػالـ  -2
شصورت لهو  فوفو أخرل، حلث أضوؼ لهو  فوفو جدلدة. لقكؿ ابف شورس: "الصالة كأصمهو شػو 

ف لػػػـ لكػػػف  مػػػد هػػػذه الهلئػػػل...، ككػػػذلؾ لغػػػتهـ ا لػػػد وء، ك ػػػد كػػػو كا لفرشػػػكف الركػػػكع كالسػػػجكد، كا 
بولػػرة كغلره ػػو  ػػف الصػػلوـ أصػػم    ػػدهـ اإل سػػوؾ ثػػـ زادت اللػػرلفل ال لػػل، كحظػػرت ايكػػؿ كال 

 (4)، ككذلؾ الزكوة لـ تكف تفرشهو إال  ف  وحلل ال  وء، كزاد اللرع شلهو  و زاده".لرائ  الصكـ

محوت اإلسػػػال لل التػػػو كاشقػػػت  صػػػطمحوت شػػػو المغػػػل الفربلػػػل لػػػكالن ك ضػػػ ك ون،  ثػػػؿ: ل صػػػطا -3
  الكفبل، الجزلل، الحرب، السمـ.

 

                                                 
ال كسك ل   –كتوب الكترك و ،لغزالبف سفلد  حسفد. –ا ظر: ترج ل ال صطمحوت اإلسال لل:  لوكؿ كحمكؿ  ((1

 .1صايدبلل ل ك   كتوبو، 
 .1ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((2
 .45ص –ابف شورس  –الصوحبو  ((3
 .47ص – ل رج  السوبؽا( (4
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 ف الس وت التو جفمتهو بحؽ ال رج  الدائـ لمبوحثلف،  كثلرو كتت لز  صطمحوت الكتوب كالس ل ب
شػػػو ال فػػػكس، شهػػػو  شهػػو تت لػػػز بج ػػػوؿ التركلػػػب، كسػػػ ك ال فػػػو و، ككضػػكح ايلفػػػوظ، ك ظػػػـ التػػػأثلر

 س وت تستحؽ يجمهو كجكب الت سؾ كالف ولل بهو.
 (1) مميزات مصطمحات الكتاب والسية:

أكحػػوه اهلل تفػػولد لرسػػكل  صػػمد اهلل  هػػو  ػػو شويسػػ وء اللػػر لل ال  صػػكص  ملهػػو :(2)الرباييااة -4
 ػر كال هػو، كال كالتلرل  حؽ هلل سبحو   كتفولد، شمػ  اي كلذلؾ اكتسبت صفل الربو لل،   مل  كسمـ،

فو لهػػو  فقػػب لحك ػػ  كال  بػػدؿ لكم وتػػ ، كلػػلس يحػػد أف لبػػدؿ ايسػػ وء اللػػر لل كال أف لغلرهػػو  ػػف  
: "شول بو صمد اهلل  مل  كسمـ  د بلف ال راد بهذه  -رح   اهلل - ابف تل لل الثوبتل،  وؿ للخ اإلسالـ

قوؽ كلكاهد استف وؿ الفػرب ك حػك ذلػؾك ايلفوظ بلو ون ال لحتوج  ف  إلد االستدالؿ  مد ذلؾ بواللت
، بػػؿ  فػػو و  شمهػذا لجػػب الرجػكع شػػو  سػ لوت هػػذه ايسػ وء إلػػد بلػػوف المٌػ  كرسػػكل ، ش  ػ  لػػوؼو كػوؼو
هذه ايس وء  فمك ل  ف حلث الج مل لمخوصل كالفو ل، بؿ كؿ  ف تأ ؿ  و تقكل  الخكارج كال رجئل 

كؿ، كلفمػـ بوالضػطرار أف طو ػل المٌػ  كرسػكل  شو  ف د اإلل ػوف،  مػـ بوالضػطرار أ ػ   خػولؼ لمرسػ
 (3).  ف ت وـ اإلل وف"

ك ملػػ  شخوصػػلل الربو لػػل تجفػػؿ هػػذه ايسػػ وء كمهػػو حقػػون كصػػد ون شػػو  فو لهػػو ك ػػدلكالتهو، ك مػػد ج لػػ  
 ال سم لف االلتزاـ بهو شو حلوتهـ كتصكراتهـ.

 
 كللل، لصػغر أ و هػو كػؿ شػو أصػم  القرآ ػو لػ شطبلفل  فهكـ ال صطمح اإلسال و الشمولية: -2

كبلػػر، كت تػػد إلػػد آشػػوؽ كأ  ػػوؽ، شوإلسػػالـ كحػػده هػػك الػػذم ل مػػؾ ال صػػطمحوت القػػودرة  مػػد اشتػػراس 
 صػػطمحوت السػػحرة،  كا   ػػو تحتػػوج إلػػد  ػػف لأخػػذهو بقػػكة، كلمقلهػػو بقػػكة، شػػ ذا هػػو تمقػػؼ  ػػو لػػأشككف، 

س وء اللر لل،  وؿ تفولد: كخوصلل الل كللل كاضحل شو اللرلفل اإلسال لل، كشل و تتض     ف اي
ْفـَؤ] ؤُمََلِء َوَكزَّ َْ ـْ َأْكُػِِضِفْؿ َوِجْئـَو بَِؽ َصِفقًدا َظَذ  ٍي َصِفقًدا َظَؾْقِفْؿ ِم ؾِّ ُأمَّ ـُ ٌُ ِِف  و َظَؾْقؤَؽ َوَيْقَم َكّْضَع

                                                 
  ك ؼ أهؿ الس ل كالج و ػل  ػف االصػطالحوت الحودثػل كدالالتهػول زلد  ف ال فمك وت  ف هذا ال كضكع ارج  إلد  ((1

ضػػ ف  جمػػل دراسػػوت  –د. اللػػوهد البكلػػلخو  – حػػك تصػػكر حضػػورم لػػو ؿ لم سػػألل ال صػػطمحلل  لفوبػػد السػػفلو و،
، بحػث تغللر الداللل الكضفلل لأللفػوظ الفقدلػل كأثػره شػو  مػـ الفقلػدة، ـ2002ق/1423، الفدد الثو و – صطمحلل 

 –يلفوظ شو القرآف الكرلـ د ل استف وؿ ا، 28الفدد  –ض ف  جمل الحك ل  –د. ابراهلـ بف  ح د البرلكوف  – حكـ
اختلػػور ايلفػػوظ شػػو القػػرآف الكػػرلـ ، 2003، 40الفػػدد  –ضػػ ف  جمػػل آشػػوؽ الثقوشػػل كالتػػراث  –كوصػػد لوسػػر الزلػػدم 

 .2004، 19ض ف  جمل اإل سو لوت، الفدد  –د. بسل ل  ح د أح د  –كالس ل كأثره شو التغلر المغكم 
 .19ص –د.  وبد السفلو و  –الحودثل كدالالتهو   ك ؼ أهؿ الس ل كالج و ل  ف االصطالحوت ((2
 .7/287 –ـ 2005هػ /  1426 ،3ط –دار الكشوء  ، و ر الجزار ،تحقلؽ: أ كر البوز ، ج كع الفتوكل ((3



 _____________________________األول: تلصق  اداطؾح يف اإلشتم وأمهق     الػا  

32 

ى فِْؾُؿِْضؾِِؿغَ  ًي َوُبْؼَ ًدى َوَرْْحَ ُْ ٍء َو ش ذا  ظر و شػو ايسػ وء   .{89:}الـح [. افؽَِتوَب تِّْضَقوًكو فُِؽؾِّ ََشْ
اللر لل الكاردة شو الكتوب كالس ل كجد وهو تحلط بحلوة ال وس شو ج لػ  لػؤك هـ، كتفػرؽ بػلف الحػؽ 

 كالبوطؿ، كتتض ف ال قوصد اللر لل.
 ش ف ايس وء شو الفقلدة: اإلل وف كاإلسالـ كالهدل كأس وء اهلل كصفوت .

 الصلوـ كالحج.ك ف ايس وء شو الفبودات: الصالة كالزكوة ك 
 ك ف ايس وء شو ال فو الت: البل  كالربو كغلرهو.

ككػػػذلؾ الفال ػػػوت الفو ػػػل  ػػػ  ال سػػػم لف ، تفمقػػػل بأحكػػػوـ ايسػػػرة، كصػػػمل الػػػرحـككػػػذلؾ ايسػػػ وء ال  
بفضػػهـ بػػبفض، كال سػػم لف كاي ػػـ ايخػػرل،  ثػػؿ الجهػػود كالسػػمـ، كسػػوئر الفقػػكد كال فوهػػدات التػػو 

ِقَؿؤُي األَْكَعؤوِم إَِلَّ َمؤو ُيؤْتَذ ]َيو  تدخؿ شو  كل  تفولد: َِ ًْ َفُؽؤْؿ  ؤ َََمـُقا َأْوُؾقا بِوفُعُؼقِد ُأِحؾَّ ـَ  و افَِّذي َ َأُّيُّ

ْقِد َوَأْكُتْؿ ُحُرٌم إِنَّ اهللَ ََيُْؽُؿ َمو ُيِريُد [ عِّ افصَّ  {.4:}ادوئدة َظَؾْقُؽْؿ َؽْرَ ُُمِ

الحلػػوة اإلسػػال لل  مػػـ أف الفبػػث ب فو لهػػو  ك ػػف تأ ػػؿ لػػ كللل هػػذه ايسػػ وء اللػػر لل لج لػػ  لػػئكف
كتغللرهو كتحكلـ ال صطمحوت الحودثل  ف أ ظـ الفتف الفكرلل التو تصلب ال سػم لف، كتف ػؿ  مػد 

 (1) تفكلؾ اي ل اإلسال لل.
 
شمم صػػػطمح اإلسػػػال و شػػػو أصػػػم  القرآ ػػػو خصكصػػػلل  فهك لػػػل غلػػػر  وبمػػػل لمتبػػػدلؿ ال باااات:  -4

لقل التو استف ؿ شلهو المفظ شو القرآف الكرلـ كالسلو وت التو كض  شلهو، كالتغللر، كذلؾ بسبب الطر 
ؤؤَؽ ]شمػك أ ػؾ حوكلػت تغللػر داللػل لفػظ  فػػلف لىفىظىػؾ القػرآف خورجػ ،  ػوؿ اهلل تفػولد ؾَِؿؤُي َربِّ ـَ  ًْ َّؤؤ َوََت

ِؿقُع افَعؾِقؿُ  َق افِضَّ ُْ َل فَِؽؾاَِمتِِف َو {.115:}األكعىم[. ِصْدًؿو َوَظْدًَل ََل ُمَّضدِّ
(2)  

لقػػكؿ: صػػد و شػػو ، ك ػػدال شل ػو حكػػـصػد و شل ػػو  ػػوؿ "ون  ف ػػد هػػذه اآللػػل: لقػكؿ اإل ػػوـ ابػػف كثلػػر  بل ػ
ايخبػػور ك ػػدال شػػو الطمػػب، شكػػؿ  ػػو أخبػػر بػػ  شحػػؽ  ال  رلػػل شلػػ  كال لػػؾ، ككػػؿ  ػػو أ ػػر بػػ  شهػػك الفػػدؿ 

ٍفسىدة   (3). "الذم ال  دؿ سكاه، ككؿ  و  هد     شبوطؿ، ش    ال ل هد إال  ف  ى
                                                 

،  حك تصكر 20ص –د.  وبد السفلو و  – ك ؼ أهؿ الس ل كالج و ل  ف االصطالحوت الحودثل كدالالتهو ا ظر:  ((1
 –الفػدد الثػو و  –ضػ ف  جمػل دراسػوت  صػطمحلل  –د. اللػوهد البكلػلخو  –ل ال صػطمحلل حضورم لو ؿ لم سػأل

 .82ص
،  حك تصكر 21ص –د.  وبد السفلو و  – ك ؼ أهؿ الس ل كالج و ل  ف االصطالحوت الحودثل كدالالتهو ا ظر: ( (2

 –الفػدد الثػو و  –ل ضػ ف  جمػل دراسػوت  صػطمحل –د. اللػوهد البكلػلخو  –حضورم لو ؿ لم سػألل ال صػطمحلل 
 .81ص

 .2/205 –ـ 1994هػ/1414 ،الطبفل الجدلدة ،دار الفكر ،تحقلؽ:  ح كد حسفابف كثلر،  ،تفسلر القرآف الفظلـ ((3



 _____________________________األول: تلصق  اداطؾح يف اإلشتم وأمهق     الػا  

33 

شملس يحد أف لفقب  مد حكـ اهلل تفولد ال شو الد لو كال شػو اآلخػرة، شهػذا الحػؽ كالصػدؽ كالفػدؿ التػوـ 
الثوبػػت الػػذم ال  بػػدؿ لػػ  تضػػ  ت  هػػذه اللػػرلفل ال بوركػػل، كايسػػ وء اللػػر لل التػػو كردت شلهػػو كالػػت مت 

  مد  قوصدهو.
ف  شلهو، يف كػؿ  ػف لخػولؼ ايسػ وء اللػر لل ك ف  مـ هذه الحقلقل الكبرل كا تف  بهو، ت لز   ف لخول

 البد كأف لتب  ايس وء كال صطمحوت الحودثل التو  ردهو إلد الهكل كالتلرل  البلرم.
 
شػ ذا اطمف ػو  مػد ال صػكص اللػر لل كجػد و اسػـ اإلل ػوف بػوهلل كحػده، كاإلسػالـ  البيان والو اوح: -4

 د تكررت شو آلوت كثلرة، ككم و كوف أثرهو شو الفػرد  كالحؽ، كالهدل، كالصالة، كالزكوة، كسوئر ايس وء
كال جت   أ ظػـ كو ػت أكثػر تكػراران، ك  ثػؿ لهػذا بوسػ و اإلل ػوف كالصػالةك ش  ه ػو كردا كتكػررا شػو  ئػوت 

شػػػو  اآللػػػوت، كأ ػػػو اسػػػ و البلػػػ  كالربػػػو ش  ه ػػػو لتكػػػرراف كػػػذلؾ كلكػػػف دكف أسػػػ وء اإلل ػػػوف كالصػػػالة كالزكػػػوة
هذه ايس وء تتكرر بحسب   زلتهو كأثرهو، ش و كػوف  ػف أركػوف اإلسػالـ كػوف تكػراره  ، كال قصكد أفالكثرة

كثلران، ك و كوف  ف  كا د اإلحكػوـ كػوف تكػراره دكف ذلػؾ، كالسػبب شػو ذلػؾ هػك  صػد اللػورع الحكػلـ شػو 
 البلوف كاإللضوح.

 لد   ػ  اي ػل ال سػم لشهذا ال ػ هج القرآ ػو شػو التفمػلـ كالػد كة كالتربلػل كاضػح كضػكح اللػ س لكػو تسػتف
، ك ف أ ف   و لككف لأل ل أف تسػتقلـ  مػد  ػ هج أهػؿ السػ ل كالج و ػل، كأف تجػٌدده كت لػره شػو كالبلرلل

 (1) كؿ  كوف.
 
ِر َؾَفؤْؾ ] وؿ تفولد كاصفون كتوب  بولسهكلل كاللسػر : الس ولة واليسر -5 ـْ َََن فِؾؤذِّ ؤَكو افُؼؤْر ْ َوَفَؼْد َيَّسَّ

ـِرٍ  ـْ ُمؤدَّ َل إَِفؤْقِفْؿ ]: ككصػؼ رسػكل  بولبلػوف التػوـ ك ػو  ػوؿ تفػولد ،{17ؿكر:}الؼ[ ِم َ فِؾـَّؤوِس َمؤو ُكؤزِّ فُِتَّضؤغِّ

ُرونَ  ُفْؿ َيَتَػؽَّ قَِّغ َرُشقًَل ِمـُْفْؿ َيْتُؾق ]ك كل  سبحو   كتفػولد   {44}الـح :[ َوَفَعؾَّ ٌَ ِِف األُمِّ َق افَِّذي َبَع ُْ

قِفؿْ  ِـّ َيوتِِف َوُيَز ََ ـْ َؿّْضؤُؾ َفِػؤل َضؤََلٍل ُمّضِؤغٍ  َظَؾْقِفْؿ  وُكقا ِم ـَ ُؿُفُؿ افؽَِتوَب َواحِلْؽَؿَي َوإِْن   {2}اجلؿعكة:[ َوُيَعؾِّ

ككلػػؼ ل كػػف أف لفم هػػـ ذلػػؾ إال  ػػ  ك ػػوؿ البلػػوف ككضػػكح  ك ػػدـ  صػػكر  بوراتػػ  كلغتػػ  كأسػػوللب   ػػف  
، لقػكؿ (2)وهػؿ، ال لصػفب شه هػوالبلوف كاإلشهوـ، شمغػل القػرآف سػهمل  لسػرة لمكبلػر كالصػغلر، كالفػولـ كالج

ـِرٍ ] اإل ػوـ القوضػػو أبػػك السػػفكد شػػو تفسػػلره لقكلػػ  تفػػولد ـْ ُمؤؤدَّ ِر َؾَفؤؤْؾ ِمؤؤ ـْ َََن فِؾؤؤذِّ ؤؤَكو افُؼؤؤْر ْ [ َوَفَؼؤؤْد َيَّسَّ

                                                                                                                                                     
 

 .22ص –د.  وبد السفلو و  – ك ؼ أهؿ الس ل كالج و ل  ف االصطالحوت الحودثل كدالالتهو  ((1
ضػ ف  جمػل  –د. ابػراهلـ بػف  ح ػد البرلكػوف  –قدلل كأثره شو  مػـ الفقلػدة تغللر الداللل الكضفلل لأللفوظ الفا ظر:  ((2

 .108ص – 28الفدد  –الحك ل 
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لػح وه بػأ كاع ال ػكا ظ كالفبػر، كصػرش و ك "لقد سػهم و القػرآف لقك ػؾ بػأف أ زل ػوه  مػد لغػتهـ، ك  :{17}الؼؿر:
لد أم لمتذكر كاالتفوظ، ا كور ك فو لم تفظ  مد أبمغ كج  كأكده حلث لدؿ  مػد أ ػ  شل   ف الك د كالك 

 ظ ػػ  ك ذكبػػل ألفوظػػ   ح ػػؿ تلسػػلره  مػػد تسػػهلؿ حفظػػ  بجزالػػلال لقػػدر أحػػد أف لجلػػب ال سػػتفهـ بػػ فـ ك 
 .(1)ك بورات    و ال لسو ده ال قوـ" 

 
 (2) قة في و ل األللاظ واختيارهام ومياسبت ا لما تصف.الد -6

: حتد للستحلؿ  مد ال رء أف لض  أك لغلر كم ل بأخرل، كلك الدقة في الو ل واالختيار-4
شه وؾ د ل شو اختلور اي سب كاي ثؿ حتد بلف  ،شفؿ ذلؾ الختؿ ال ف د كاضطرب ايداء

ال صطمحوت ال تقوربل، كايلفوظ  حددة تحدلدان د لقون شو استف والتهو ال تفددة، حتد إف كؿ لفظ 
لهذه الظوهرة  ال لغ و غ وهو، كال لؤدم ت وـ  ف وهو غلرهو  ف ايلفوظ،  كلقد ت ب  الجوحظ   هو

إلد  المغكلل الفرلدةك شد ت    ولت  بولمفظل التو لظف لمكهمل ايكلد أ هو  تسوكلل الداللل ت و و
حلث ، لكرلـ، كا تهد إلد  تلجل  فودهو الد ل ال ت وهلل شو استف وؿ ال فردة شو القرآف االبحثن 

لقكؿ: "ك د لستخؼ ال وس ألفوظون لستف مك هو كغلرهو أحؽ   هو بذلؾ، أال ترل أف اهلل تبورؾ 
كتفولد لـ لذكر شو القرآف الجكع إال شو  كض  الفقوب، أك شو  كض  الفقر ال د   كالفجز 

ذكر الظوهر، كال وس ال لذكركف السغب، كلذكركف الجكع شو حولل القدرة كالسال ل، ككذلؾ 
)ال طر(: ي ؾ ال تجد القرآف لمفظ ب  إال شو  كض  اال تقوـ، كالفو ل كأكثر الخوصل ال لفصمكف 

 .(3)بلف ذؾ ال طر كبلف ذكر الغلث" 
ك و لفرؽ ايصفهو و بلف  صطمحو المب كالفقؿ ككاله و كرد شو الت زلؿ، ذلؾ أف المب       

لكائب، كسٌ و بذلؾ لكك   خولص  و شو أخص  ف الفقؿ، لقكؿ: "المب: الفقؿ الخولص  ف ال
اإل سوف  ف  فو ل ، كولمبوب كالمب  ف اللوء، ك لؿ: هك  و زكو  ف الفقؿ، شكؿ لب  قؿ، 

 خصكص ب ف أكتو  "األَْفَّضوِب  ُأوُِل حلث كصؼ اهلل تفولد  بوده ب"، (4)كللس كؿ  قؿ لب"
دركهو إال الفقكؿ الزكلل بأكلد صفوت  فل ل، شقوؿ: "كلهذا  ٌمؽ اهلل تفولد ايحكوـ التو ال ل

                                                 
 تحقلؽ:  ،لقوضو القضوة أبو السفكد بف  ح د الف ودم الح فو –إرلود الفقؿ السملـ  إلد  زالو القراف الكرلـ ((1

 .5/226 –الرلوض  ، كتبل الرلوض الحدلثل ، بد القودر أح د  طو
الفدد  –ض ف  جمل آشوؽ الثقوشل كالتراث  –كوصد لوسر الزلدم  –د ل استف وؿ ايلفوظ شو القرآف الكرلـ ا ظر:  ((2

 .6ص – 40
 .26ص ،الجوحظ – كالتبللف البلوف ((3
، تحقلؽ كضبط:  ح د سلد أبك القوسـ الحسلف بف  ح د ال فركؼ بولراغب ايصفهو د ، فردات غرلب القرآف ((4

 .446ص –دار ال فرشل، بلركت، لب وف كلال و،
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رًِرا[.] :ايلبوب  حك  كل  ـَ ا  ـْ ُيْمَت احِلْؽَؿَي َؾَؼْد ُأوِِتَ َخْرً ُأوُفق إلد  كل  "" {269}ال ؼرة: َوَم

 (1)" ك حك ذلؾ  ف اآللوت".  األَْفَّضوِب 
خراجػػ   جسػػ ون ل :الدقااة فااي الوصااف -1 فػػو ك ف ػػد ذلػػؾ تركلػػز ال ف ػػد، كلػػد اال تبػػوه إللػػ ، كا 

بحوجل ال دلكؿ إلل  كشوء ال لمز   زلودة كال لفكزه بلوف أك أداء آخر، ك ثول  شو القػرآف الكػرلـ  ػوؿ 
حلػث اختػور اهلل  ػز كجػؿ لفػظ )غملظػون( ، {21:}الـسكىء[. َوَأَخْذَن ِمـُْؽْؿ ِمقَروًؿؤو َؽؾِقًظؤو ]تفػولد: "

ت حسػػػلل، كل ػػػو تتضػػػ    هو  مػػػد غلرهػػػو  ثػػػؿ ) ػػػكم(، أك ) ت وسػػػؾ( ل ػػػو  شلهػػػو  ػػػف  ػػػدلكالمكشضػػػ
حركشهو  ف  كة شو الجػرس كثقػؿ شػو ال طػؽ، ذلػؾ لتبلػلف ضػخو ل الفال ػل بػلف الػزكجلف ككجػكب 

 (2). ر ولتهو كتكطلدهو

 

"لتبلف   و تقدـ د ػل تحدلػد القػرآف لأللفػوظ شػو اسػتف ول  لهػو، حلػث إف كثلػران  ػف ايلفػوظ تت ػولز  
ف بدت لغلر ال تخصص  بولمغل  رادشل، ك تحدة ال ف ػد، كهػذا إف دؿ  مػد لػوء كتتبولف شو داللتهو، كا 

 (3)ش   و لدؿ  مد أف هذا الكتوب ال جلد  فجز شو هذا الجو ب  ف جكا ب س ك  ، كس ك بلو  ". 

 

ف القػرآف الكػرلـ كالسػ ل ال بكلػل اللػرلفل  ملئػل بويلفػوظ المطلفػل حلػث إ ن الملظاي:استعمال المحسّ  -7
هػو إلػد الك ولػل بػدالن  ػف التصػرلح  شبػول ظر إلػد لغػل القػرآف كالسػ ل   ػد ت ػوكؿ شو التفبلر، كالتو لمجػأ شل

ال فو و كالتفبلر   هو، جوء  ستف الن  ػو لسػ ل  ال حػدثكف "التمطػؼ شػو التفبلػر" بو تحػوء سػبلؿ الك ولػل، 
 (4)شلفدؿ ال تكمـ  ف صرلح القكؿ إلد التم لح، ك ف كاضح الكمـ إلد التك لل. 

ف المفظػو ضػ ف  صػطمح لت وكؿ ب لجوز ل حوت  ف ال حظكر المغػكم كال حٌسػ  (5) ك جد ال برد
الك ولل، شقد  س هو إلد ثالثل أ كاع هػو: التف لػل أك التغطلػل، كالرغبػل  ػف المفػظ الخسػلس ال فحػش إلػد 
 و لدؿ  مد  ف وه  ف غلره، كالتفخلـ كالتفظلـ، ك د جفؿ ال كع الثو و أحسف هذه اي ػكاع، حلػث لقػكؿ: 

                                                 
 .446ص –ال رج  السوبؽ  ((1
الفدد  –ض ف  جمل آشوؽ الثقوشل كالتراث  –كوصد لوسر الزلدم  –د ل استف وؿ ايلفوظ شو القرآف الكرلـ ا ظر:  ((2

 .6ص – 40
 .11ص –ال رج  السوبؽ  ((3
ضػ ف  جمػل اإل سػو لوت  –د. بسػل ل  ح ػد أح ػد  –لػر المغػكم اختلور ايلفوظ شو القرآف الكرلـ كالس ل كأثره شو التغ ((4

 .18ص، 19الفدد  –
،  ػػف الكو ػػؿكتػػوب  صػػوحب االخبػػورم، ،ال حػػك إ ػػوـ البصػػرم، االزدم، االكبػػر  بػػد بػػف لزلػػد بػػف  ح ػػد الفبػػوس، أبػػك ((5

 سػػػهؿ كأبػػػك  ،ك فطكلػػػ الخرائطػػػو، بكػػػر أبػػػك: ، ك ػػػف تال لػػػذهالسجسػػػتو و حػػػوتـ كأبػػػو ال ػػػوز و،  ث ػػػوف أبػػػو لػػػلكخ :
 .13/576 –الذهبو  –سلر أ الـ ال بالء ا ظر: . هػ 286، تكشو س ل القطوف
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كلككف  ف الك ولل كذلؾ أحس هو الرغبل  ف المفظ الخسلس ال فحش إلد  ػو لػدؿ  مػد  ف ػوه  ػف غلػره، "
ٌُ إَِػ كَِِضوئُِؽؿْ ]"  وؿ اهلل  ز كجؿ: َؾ َقوِم افرَّ َأْو ََلَمِْضؤُتُؿ ]  :ك ػوؿ ،{187}ال ؼكرة:[ ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َفْقَؾَي افصِّ

ََلِن افطََّعؤومَ ] كأ ػ : بػف  ػرلـكجػؿ شػو ال سػلح ك ػوؿ اهلل  ػز  .... ،{.43:}الـسكىء[ افـَِِّضوَء  ـُ وَكؤو َيؤْل [ ـَ

ْؿ ِتَ َصؤؤؤؤؤِفْدُتْؿ ]، وقااااا  : كا   ػػػػػو هػػػػػك ك ولػػػػػل  ػػػػػف  ضػػػػػوء الحوجػػػػػل  {75}ادىئكككككدة: ِْ ُؾؤؤؤؤؤقِد َوَؿؤؤؤؤؤوُفقا ِوُ

ؾت[َظَؾْقـَو(  (1)كا   و هو ك ولل  ف الفركج". {21:} اِّ

القػػرآف الكػػرلـ، كضػػرب ل ػػو ال ثػػػؿ كاسػػتف وؿ التمطػػؼ شػػو القػػكؿ أك التفبلػػر أ ػػر  ػػػد حػػث  ملػػ  
ؤؤؤِعَرنَّ بُِؽؤؤؤْؿ َأَحؤؤؤًدا]ل حتػػػذم بػػػ ، كجػػػوء اي ػػػر بػػػ  صػػػرلحون شػػػو  كلػػػ  تفػػػولد:  ِْ [ َوْفَقَتَؾطَّؤؤؤْػ َوََل ُي

 ، {19}الؽفف:

ك ف أ ثمل اختلور ايلفوظ ال حببل كالفدكؿ  ف ايلفوظ ال ستكرهل شو الكتوب كالس ل الك ولل 
جل  ف ال كضك وت التو لككف شلهو التفبلر بولمفظ الصرلح خودلون  ف " ضوء الحوجل"، شقضوء الحو

لمحلوء، كلذلؾ جوء تفبلر القرآف كالس ل اللرلفل   هو بوستخداـ ألفوظ غلر صرلحل كمفظل )الغوئط(، 
ََل ] راز( بفتح البوء، كذلؾ شو  كل  تفولد:كلفظل )البى  َََمـُقا ََل َتْؼَرُبقا افصَّ ـَ  َو افَِّذي َة َوَأْكُتْؿ ُشَؽوَرى َحتَّك َيو َأُّيُّ

ـُْتْؿ َمْرََض َأْو َظَذ َشَػرٍ  ـُ ـَ  َتْعَؾُؿقا َمو َتُؼقُفقَن َوََل ُجـًُّضو إَِلَّ َظوبِِري َشّضِقٍؾ َحتَّك َتْغتَِِضُؾقا َوإِْن  َأْو َجوَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم

ا َأْو ََلَمِْضتُُؿ افـَِِّضوَء َؾَؾْؿ ََتُِدوا َموًء َؾَتَقؿَّ  افَغوئِطِ  وَن َظُػقًّ ـَ ُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ إِنَّ اهللَ  ِْ ُؿقا َصِعقًدا َضقِّّضًو َؾوْمَِضُحقا بُِقُجق

  {43}الـسىء:[ َؽُػقًرا

ُؽْؿ َوَأْيِدَيُؽْؿ إَِػ ادََراؾِِؼ َوامْ ]:وِىل تعىىل َْ ََلِة َؾوْؽِِضُؾقا ُوُجق َََمـُقا إَِذا ُؿْؿُتْؿ إَِػ افصَّ ـَ  و افَِّذي َ قا َِضُح َيو َأُّيُّ

ـُْتْؿ َمْرََض َأْو َظَذ َشػَ  ـُ ُروا َوإِْن  فَّ ـُْتْؿ ُجـًُّضو َؾوضَّ ـُ ـَ بُِرُءوِشُؽْؿ َوَأْرُجَؾُؽْؿ إَِػ افَؽْعّضَْغِ َوإِْن  ٍر َأْو َجوَء َأَحٌد ِمـُْؽْؿ ِم

ُؿقا َصِعقًدا َضقًِّّضو ؾَ  افَغوئِطِ  ُؽْؿ َوَأْيِديُؽْؿ ِمـُْف َمو ُيِريُد اهللُ َأْو ََلَمِْضُتُؿ افـَِِّضوَء َؾَؾْؿ ََتُِدوا َموًء َؾَتَقؿَّ ِْ وْمَِضُحقا بُِقُجق

ُؽُرونَ  ِْ ُؽْؿ َت ْؿ َوفُِقتِؿَّ كِْعَؿَتُف َظَؾْقُؽْؿ َفَعؾَّ ـُ َر ـْ ُيِريُد فِقُطَفِّ
ـْ َحَرٍج َوَفؽِ   {6}ادىئدة:[ فَِقْجَعَؾ َظَؾقُْؽْؿ ِم

التل ـ   د الفجز  ف ال وء، كذلؾ شو شوآللتوف الكرل توف تتحدثوف  ف بلوف اي ذار التو تبلح 
" إس ود ال جوء إلد كاحد َأْو َجوَء َأَحٌد ِمـُْؽؿْ حوالت ال رض كالسفر ك ضوء الحوجل، كشو  كل  تفولد: "

 ف ال خوطبلف س ك شو الخطوب، حلث تحولد سبحو   كتفولد  ف التصرلح ب سبتهـ إلد  و لستحلو 
فظ الغوئط لج   بول ف د ج ل  ايحداث ال و ضل لمطهورة  ف ذكره، أك  و لستهجف التصرلح ب ، كل

                                                 
 ،القوهرة – الفربو الفكر دار ، إبراهلـ الفضؿ أبك  ح د ت:  – ال برد لزلد بف  ح د ،كايدب المغل شو الكو ؿ ((1

 .2/215،216 –ـ 1997 ،هػ 1417 ،الثولثل الطبفل
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كجوءت أحودلث الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ تض  لم سم لف آداب  ضوء الحوجل  (1)الصغرل،
  ستف ملن لفظل الغوئط ألضون  ذكر   هو:

ا شال لستقبؿ القبمل كال لكٌلهو ظهره، كلرّْ ك  0أف ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ  وؿ: "إذا أتد 
 (2)كغربكا". 

ك و ركم  ف ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ أ    وؿ: " ف أتد الغوئط شملستتر، ش ف لػـ لجػد إال أف 
 (3)لج   كثلبون  ف الر ؿ شملستدبر". 

 

ك ػػو  بػػر الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ  ػػف  ضػػوء الحوجػػل بمفظػػل )البىػػراز( كهػػك  كػػوف  ضػػوء 
سػفر شكػوف  شػو: "خرج ػو  ػ  ال بػو صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ الحوجل، شفػو حػدلث جػوبر رضػو اهلل   ػ   ػوؿ

 (4)ال لأتو البىراز حتد لغلب شال ليرل". الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ 
 

ك ف ه و  جد أ فس و أ وـ كم تػلف  برتػو  ػف  ضػوء الحوجػل شػو القػرآف كالسػ ل، ه ػو البػراز بفػتح  
 البوء، كالغوئط كلـ لأًت التفبلر صرلحون.

 

 
 

 .(5) "الكاس  البفلد ايرض  ف الفضوء ال كوف":البىراز( بفتح البوء شتف وشأ و لفظ )
الغػػوئط هػػك الكاسػػ  "، ك لػػؿ: (6) "ايرض ال ط ئ ػػل"أ ػػو الكم ػػل الثو لػػل شهػػو )الغػػوئط(: كالغػػوئط شػػو المغػػل: 

كتغكط الرجؿ: إذا أحػدث شهػك  تغػكط، كغػوط الرجػؿ شػو الػكادم لغػكط، إذا "، (1) "ال  خفض  ف ايرض
 . (2)"وب شل  غ

                                                 
 .20، ص19د. بسل ل  ح د أح د  –شو القرآف الكرلـ كالس ل كأثره شو التغلر المغكم اختلور ايلفوظ ا ظر:  ((1
بػوب ال تسػتقبؿ القبمػل بغػوئط أك  –كتوب الكضكء أبو  بد اهلل بف اس و لؿ بف إبراهلـ البخورم،   –صحلح البخورم ( (2

 لػر كالتكزلػ ، الجلػزة،  صػر، الطبفػل ، تر لـ كترتلب:  ح د شؤاد  بد البػو و، تقػدلـ: أح ػد  ح ػد لػوكر، ألفػو لمبكؿ
 . 28ص ،144حدلث ر ـ  –ق1429ـ، 2008ايكلد، 

 ػػػوؿ ايلبػػػو و حػػػدلث  ،12ص ،35حػػػدلث ر ػػػـ  –بػػػوب االسػػػتتور شػػػو الخػػػالء  –كتػػػوب الطهػػػورة  –سػػػ ف أبػػػو داككد  ((3
 ضفلؼ.

لػػػث  ح ػػػد  وصػػػر الػػػدلف حكػػػـ  مػػػد أحود  –بػػػوب التبو ػػػد لمبػػػراز شػػػو الفضػػػوء  –كتػػػوب الطهػػػورة  –سػػػ ف ابػػػف  وجػػػ   ((4
 ،  وؿ ايلبو و حدلث صحلح.77ص – ،ـ2008ق/1429 – 2ط – كتبل ال فورؼ  –335حدلث ر ـ  ،ايلبو و

 ،الػػدار ال صػػرلل ،تحقلؽ: بػػد السػػالـ هػػوركف كآخػػركف ،الهػػركم ايزهػػرمأبػػك   صػػكر  ح ػػد بػػف أح ػػد  ،تهػػذلب المغػػل ((5
 .13/201  ،ـ1964ق/ 1384 – صر الجدلدة 

ملػػؿ إبػػراهلـ ت: خ –وبف سػػلده أبػػك الحسػػف  مػػو بػػف اسػػ و لؿ ال حػػكم المغػػكم اي دلسػػو ال فػػركؼ بػػ –ص ال خصػػ ((6
 .4/159 – 1ط –ـ 1996 ،هػ1417الطبفل ايكلد،  –بلركت  –دار إحلوء التراث الفربو  ،وؿجف
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كلقوؿ ذهب إلد الغوئط ك ولل  ف التبرز، شم و كػوف  ف ػد )الغػوئط( ال ط ػئف ال ػ خفض الكاسػ  
شقد تحقؽ شل  لرط التستر كالخفوء، كالبفد  ف أ لف ال وس   د  ضوء الحوجل، كلهذا  برت لغل القػرآف 

  .بمفظل )الغوئط( كالس ل  ف الحدث
مطؼ شو القكؿ لؤكد أثػر اإلسػالـ القػكم كالكاضػح شػو ال جت ػ ، إف اي ر شو القرآف الكرلـ بولت 

للس شقط شو القلـ كال بودئ الدل لل، كلك   ألضون شو المغل التو هو كسلمل التفبلر  ف ايشكور كال فو و 
كال لو ر كالخكاطر كايحوسلس، شبدا أثر اإلسػالـ كاضػحون شػو لغػل الفػرب كلسػو هـك شقػد هجػركا ايلفػوظ 

 (3). كاطؼ ال وزلل، كايخالؽ ال فضكحلكالفبورات ال كلكشل، كال فو و الهزلمل، كالفال وبلل، 
 
عمااى معاااٍن هااي قادر زائااد عاان ماادلوالت المغااة مماا ال يمكاان أن تؤديااه أللاااظ المغااة  داللت اا -8

مغػل، داللتهو زائدة  مػد  جػرد داللػل ال -الكتوب كالس ل - شمغل اإلسالـ ال ت ثمل شو الكحللف :"(4) وحدها
 (5). "شهو أخص  ف جهل ال ف د كالداللل  ف داللل ايلفوظ شو المغل الفربلل

 

التػو اسػتف مهو القػرآف ل فػوفو جدلػدة شكسػػ   ل"شػولقرآف الكػرلـ لفػد  صػدران أسوسػون لأللفػوظ اإلسػال ل 
لػػر ذلػػؾ بػػذلؾ  ػػدلكلهو ك فو لهػػو، شوسػػتف ؿ الصػػالة كالزكػػوة كالصػػلوـ كاإلل ػػوف كالكفػػر كالفسػػؽ كال فػػوؽ كغ

(6)كثلر ل فوفو خوصل ك دلكالت  فل ل". 
 

 

ب ف ػد أ ػ  ال لتطػرؽ إللهػو الخطػأ : (7)أللاظ الكتاب والسية معصومة دون سواها مان األللااظ  -9
 ،شوآلخذ بهو  وطؽ بولحؽ  طفون ي هو كالـ ال لرع شو الداللل  مػد لػرلفت ، ك ػو أراده  ػف  بػوده  ،البتل

ـِ اََلَقى) َوَمو َيـْطُِؼ ]:  وؿ تفولد َق إَِلَّ َوْحٌل ُيقَحك)4َظ ُْ الكرلـ كم  بفقوئده  شولقرآف، {4 :3: }الـَجْ[. ( 1( إِْن 
 كلرائف  ك صص  ك صطمحوت  ال اختالؼ شلهو كال ت و ض.

 
                                                                                                                                                     

 .35/394 – رتضو الزبلدم  –توج الفركس  ((1
 .8/165 –ايزهرم  –تهذلب المغل  ((2
 .21، صد. بسل ل  ح د أح د –اختلور ايلفوظ شو القرآف الكرلـ كالس ل كأثره شو التغلر المغكم  ا ظر: ((3
 .103ص –د. إبراهلـ البرلكوف  –تغللر الداللل الكضفلل  ((4
 .108ص –ال رج  السوبؽ  ((5
 كتبل ال مػؾ  –ف الرك و أ. شهد بف  بد الرح ف بف سمل و –تحرلؼ ال صطمحوت القرآ لل كأثره شو ا حراؼ التفسلر  ((6

 .9ص –هػ 1424، 1ط –الرلوض  –شهد الكط لل 
 .192ص –د. إبراهلـ البرلكوف  –تغللر الداللل الكضفلل  ((7
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تػكشر شلهػو الحسػف حس هو كج ولهو كؿ ال قوللس، حلػث للتضح   و سبؽ أف المفظل القرآ لل تخطت ب    
سػوـو شػو بلو ػ ، صػولح ل  البفلػد  ػف الخلػك ل كاإلسػفوؼ، شهػك كتػوب  فجػز شػو لغتػ ، كالذكؽ الف و الرش

 لكؿ ايز  ل كاي ك ل.
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 المبحث الرابل
 حكم مخاللة المصطمح اإلسالمي 

 
اهلل  كتوب –يصلملف ك رجفل  ايكلدلف إف اتبوع اإلسالـ الصحلح لككف بوتبوع  صدرل  ا

شفو اتبو هو ال جوة كالفالح، كشو  خولفتهو كاتبوع الهكل الخسراف  -  كسمـكس ل رسكل  صمد اهلل  مل
 شو الد لو كاآلخرة.

  
إف  كاشقل ال صطمح لمكتوب كالس ل هك أال لخولؼ ال صطمح  و شله و  ف الفقوئد كاللرائ  

لدالل  مد  ف ال صكص ا كثلره ثوبتل ب ص القرآف الكرلـ كالس ل ال بكلل الصحلحل، كه وؾ اإلسال لل ال
كجكب  كاشقل ال سمـ ل و شو كتوب اهلل كس ل رسكل  صمد اهلل  مل  كسمـ شو أم   ؿ لرلد القلوـ ب ، 

ُشقَل َوُأوِِل األَْمِر ِمـُْؽْؿ َؾنِْن َتـَوَزْظُتْؿ ِِف ََشْ ]: وؿ تفولد َََمـُقا َأضِقُعقا اهللَ َوَأضِقُعقا افرَّ ـَ  و افَِّذي َ وُه إِ َيو َأُّيُّ َػ اهللِ ٍء َؾُردُّ

ـُ َتْلِويًَل  ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِوهللِ َوافَقْقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَِض ـُ ُشقِل إِْن  ك و جوء شو الس ل  كل  ، {59:}الـسىء [.َوافرَّ
ك كل  صمد اهلل  ،(1)صمد اهلل  مل  كسمـ: "تركت شلكـ  و لف تضمكا بفده إف ا تص تـ ب  كتوب اهلل"

 .(2)ملؾ بس تو كس ل الخمفوء الرالدلف ال هدللف ت سككا بهو ك ضكا  ملهو بول كاجذ" مل  كسمـ: "شف
  

ك و أدرؾ الصحوبل رضكاف اهلل  ملهـ أه لل ال كاشقل لمكتوب كالس ل، شقوؿ  بد اهلل بف  سفكد 
 (3)رضو اهلل    : "إ  و  قتدم كال  بتدم، ك تب  كال  بتدع، كلف  ضؿ  و ت سك و بويثر" 

  
ؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل  بل ون أه لل اتبوع  صطمحوت الكتوب كالس ل كأ هو خوللل لقك 

كال لجكز يحد أف لفدؿ   و جوء شو الكتوب كالس ل، كاتفؽ  ملػ  سػمؼ اي ػل كأئ تهػو إلػد  ف البوطؿ: "
حػػد أف  ػػو أحدثػػ  بفػػض ال ػػوس   ػػو  ػػد لتضػػ ف خػػالؼ ذلػػؾ، أك لك ػػ  ال ػػوس شػػو خػػالؼ ذلػػؾ، كلػػلس ي

لض  لم وس  قلدة كال  بودة  ف   ده، بؿ  مل  أف لتب  كال لبتدع، كلقتػدم كال لبتػدم، شػ ف اهلل سػبحو   
                                                 

صحلح  سمـ كهك ال س د الصحلح ال ختصر  ف الس ف ب قؿ الفدؿ  ف الفدؿ  ف رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ،  ((1
دار الفكػػػر لمطبو ػػػل كال لػػػر،  –بػػػوب حجػػػل ال بػػػو  –كتػػػوب الحػػػج  – لسػػػوبكرم  سػػػمـ بػػػف الحجػػػوج أبػػػك الحسػػػف القلػػػلرم ال

 .574ص – 2839ـ، حدلث ر ـ  2003ق، 1424بلركت، لب وف، 
 ػػو جػػوء شػػو ايخػػذ بولسػػ ل كاجت ػػوب  ،كتػػوب الفمػػـ  ػػف رسػػكؿ اهلل صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ –أخرجػػ  التر ػػذم شػػو سػػ     ((2

 –بػػوب شػػو لػػزـك السػػ ل   ،كأبػػك داككد شػػو سػػ    لبػػو و حػػدلث صػػحلح،،  ػػوؿ اآل603ص  2676حػػدلث ر ػػـ  –البد ػػل 
  وؿ ايلبو و حدلث صحلح . ،832ص – 4607حدلث ر ـ 

ج ػوع الصػحوبل كالتػوبفلف  ػف بفػدهـ، أبػو القوسػـ هبػل  ((3 لرح أصكؿ ا تقود أهؿ الس ل كالج و ل  ف الكتوب كالسػ ل كا 
 .1/86 –ق 1423 –دار طلبل  –قلؽ: د. أحد الغو دم تح –اهلل ابف الحسف بف   صكر الطبرم الاللكوئو 
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بفث  ح دنا صمد اهلل  مل  كسمـ بولهدل كدلف الحؽ، للظهره  مد الػدلف كمػ ، ككفػد بػوهلل لػهلدنا، ك ػوؿ 
ِذِه َشّضِقِع َأْدُظق إَِػ اهللِ َظَذ َبِصَرةٍ ] :ل  َْ ؤـَِغ  ُؿْؾ  ـَ ادُْؼِ َّضَعـِل َوُشّْضَحوَن اهللِ َوَمؤو َأَكؤو ِمؤ ـِ اتَّ [. َأَكو َوَم

ًُ َفُؽؤؤُؿ ] :ك ػػوؿ تفػػولد  {.108:}َُشككف ًُ َظَؾؤؤْقُؽْؿ كِْعَؿتِؤؤل َوَرِضؤؤق ًُ َفُؽؤؤْؿ ِديؤؤـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿؤؤ َؿْؾؤؤ ـْ افَقؤؤْقَم َأ

، سػػم لف  ػػو لحتػػوجكف إللػػ  شػػو دلػػ هــ ال كال بػػو صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ  مٌػػ  {.3:}ادىئككدة[. اإِلْشؤؤََلَم ِديـًؤؤو
شلأخذ ال سم كف ج ل  دل هـ  ف اال تقودات كالفبودات، كغلر ذلؾ  ف كتوب اهلل كس ل رسكل  ك ػو اتفػؽ 

ح شػػ ف  ػو خػػولؼ الفقػػؿ الصػرلح شهػػك بوطػػؿ،  ملػ  سػػمؼ اي ػل كأئ تهػػو، كلػػلس ذلػؾ  خولفنػػو لمفقػػؿ الصػرل
كلكػف شلػ  ألفػوظ  ػد ال لفه هػو بفػض ال ػوس، أك لفه ػكف   هػو  كللس شو الكتوب كالس ل كاإلج وع بوطؿ،

  (1)".  ف د بوطال، شوآلشل   هـ ال  ف الكتوب كالس ل
  

كلقػػػػكؿ اللػػػػلخ بكػػػػر أبػػػػك زلػػػػد  بل ػػػػون أف ه ػػػػوؾ  ػػػػف لفػػػػورض اللػػػػرلفل ك صػػػػطمحوتهو كلسػػػػتبدلهو 
و ل ك صػػطمحوتهشػػ ف  ػػف ل وبػػذ أسػػ وء اللػػرلفب صػػطمحوت كاشػػدة للسػػت  ػػف اإلسػػالـ شػػو لػػوء شلقػػكؿ: "

صػ لف  حسػف  ، شهػك  مػد خطػر  ظػلـ كال لبػررحوت كاشدة  ػف أ ػـ الكفػر كالفػدكافب صطم  ستبدالن لهو
طػػػكر كالحضػػػورة، كالر ػػػو، لػػػفورات زائفػػػل  ػػػف الت ، تحػػػتأ ػػػكاـ خػػػذلكا أ ػػػتهـ: أ ػػػل القػػػرآف ، شملتػػػؽ اهلل لتػػػ 

 ،تغلػػر الحقػػوئؽ  وء كايسػػ وء ال، كأف هػػذه أسػػركح الفصػػر، ك سػػولرة الركػػب ، ك را ػػوةكالتقػػدـ، كال رك ػػل
، ك ػو لزالػكف كػذلؾ كالتهولػؾب، شهو  لكر، كال قصكد سال ل المبوب، إلػد غلػر ذلػؾ  ػف لػفورات التػذكل

، كحسػػػف  سػػػأؿ اهلل الفوشلػػػل -مػػػد حػػػد  ػػػكلهـ   -القلػػػكر  حتػػػد لخرجػػػكف  ػػػف المبػػػوب ك ػػػو خرجػػػكا  ػػػف
 (2)."الفو بل

  
 ػػو تحتكلػػ  كت ضػػكم  ملػػ   ػػف  ػػودة الخلػػر كاللػػر، شول صػػطمحوت الحودثػػل ال لحكػػـ  ملهػػو إال ب 

ف ال صطمحوت التػو ال تػت خض لمصػحل كالفسػود، بػؿ لكػكف أ رهػو  ختمطػون، بحلػث تلػت ؿ  مػد ث إحل
 ػػو هػػك حػػؽ، ك مػػد  ػػو هػػك بوطػػؿ شػػولحكـ  ملهػػو، صػػحل أك شسػػودان،  بػػكالن أك ردان، جػػكازان أك تحرل ػػون، إ  ػػو 

ودة الخلػػػر كاللػػػر، الحػػػؽ أك البوطػػػؿ، شػػػأم ال ػػػودتلف غمػػػب حكػػػـ لكػػػكف تبفػػػون لمحكػػػـ الغولػػػب  ملهػػػو  ػػػف  ػػػ
 (3) ب قتضوهو.
  

                                                 
 .11/490 – ج كع شتوكل ابف تل لل  ((1
 .1/152 –ال كاضفل شو االصطالح  ((2
دار البلملو لم لر كالتكزل ، الطبفل  – ث وف  مو حسف  –ا ظر:   هج الجدؿ كال  وظرة شو تقرلر  سوئؿ اال تقود ((3

 .1/73ـ، 1999ق، 1420ايكلد، 
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كل ػػػو كو ػػػت  فظػػػـ ال صػػػطمحوت ال خولفػػػل تح ػػػؿ  فػػػوفو شوسػػػدة  خولفػػػل لمكتػػػوب كالسػػػ ل، كجػػػب  
 التك ؼ  ف إطال هو كاالكتفوء بولكارد  ف الكتوب كالس ل، ش و ايصؿ كال رج .

"كال لحؿ يحد أف لصطمح  مد كم ػوت الػدلف كاللػرلفل  وؿ البقو و شو كتوب  صكاب الجكاب:  
شلضػػفهو بػػ زاء  فػػو و الكفػػر، كال الفكػػس بػػولفكس، كال أف لقصػػد كم ػػوت شلهػػو  قػػص شلضػػفهو هلل سػػبحو   

 (1)كتفولد بوإلج وع". 
  
كؿ لػػـ لػػرد لفظػػ  كال  ف ػػوه شػػو الكتػػوب كالسػػ ل ككػػالـ سػػمؼ  ػػككػػؿ كلقػػكؿ ابػػف تل لػػل رح ػػ  اهلل: " 
  ال لػدخؿ شػػو ايدلػل السػػ فلل كال تفمػؽ لمسػػ ل كالبد ػل ب كاشقتػػ  ك خولفتػ  شضػػال  ػف أف لفمػػؽ اي ػل ش  ػػ

ل وف كا   و الس ل  كاشقل  لـ لفمػـ أ ػ   كاشػؽ  ك د لقوؿ   و ، لألدلل اللر لل كالبد ل  خولفتهوبذلؾ كفر كا 
لفل كدل و ش ف   ؿ   ال : إ   بد ل إذ ايصؿ أ    و لـ لفمـ أ    ف اللرع شال لتخذ لر لهو أك  خولؼ

ف كوف ذلػؾ الف ػؿ تبػلف لػ  شل ػو بفػد أ ػ   لػركع ككػذلؾ  ػف  ،لـ لفمـ أ    لركع شقد تذرع إلو البد ل كا 
ف ، وؿ شو الدلف  كال بال دللؿ لر و  (2)" . تبلف ل  شل و بفد  كاشقت  لمس ل ش    تذرع إلد البد ل كا 

  
 ػػػػػو كلكفػػػػػو  ػػػػػف غلره ػػػػػو، ذلػػػػػؾ أف  فظػػػػػـ شويصػػػػػؿ ال كاشقػػػػػل لمكتػػػػػوب كالسػػػػػ ل شفله ػػػػػو  ػػػػػو لغ

ال صػػػطمحوت الكاشػػػدة كالحودثػػػل لػػػراد بهػػػو التضػػػملؿ  ػػػف كتػػػوب اهلل كسػػػ ل رسػػػكل  صػػػمد اهلل  ملػػػ  كسػػػمـ، 
كايصؿ شل و  حف ال سم لف الدشوع  ف  قلدت و ك  هج و اإلسال و ك دـ االلتفػوت إلػد اللػفورات الر و ػل 

الحداثػػل كالتقػػدـ، كهػػك شػػو الحقلقػػل التبفلػػل الكو مػػل التػػو  ػػد تغػػرم ضػػفوؼ ال فػػكس تحػػت  بػػرر  كاكبػػل 
 ،كللفم كا أف لم خولفلف ضراكة ألد  ف ضراكة السبوع الكوسرة لمغرب الكوشر، لقكؿ الللخ بكر أبك زلد: "

كال لحقػركف  ػف  ،ال ػو و لداخؿ أهؿ اإلسالـ أ كاـ  و هـ     دأبهـ إدبوب الفسود شو جسػـ اإلسػالـ كأ  
ػػ  هـ جمػب شوسػدالك لفػل لػلئون .  شلكسػكف الحػؽ بمبػػوس  ،االصػػطالح كالر ػو بػ  بػلف ال سػػم لف كأف  ػف سى

كالتأكلؿ حتد تيٍضحو  ،كالتبدلؿ كالتحرلؼ ،ثـ ل خركف شو الحقلقل بولتغللر ، صؼ الطرلؽ البوطؿ كهذا
 (3)". ؤكؿ  ضولو اللرع  ف لرع   زؿ إلد لرع  بدؿ أك

 

                                                 
 .3ص –التقللد كاإللضوح،  أبو  بد الرح ف  ح د الثو و بف   ر بف  كسد  ((1
تقو الدلف أح د بف  بد السالـ بف  بد الحمػلـ  ،درء تفورض الفقؿ كال قؿ أك  كاشقل صحلح ال  قكؿ لصرلح ال فقكؿ ((2

 –ـ 1997 ،هػػػ1417 ،بلػػركت ،دار الكتػػب الفم لػػل ، بػػد المطلػػؼ  بػػد الػػرح ف :تحقلػػؽ ،بػػف  بػػد السػػالـ بػػف تل لػػل
1/244. 

 .1/153 –االصطالح ال كاضفل شو  ((3
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 المبحث الخامس
 دراسة المصطمح ج ود عمماء المسممين في

 
ال سػػػم كف  ػػػف أكائػػػؿ اي ػػػـ التػػػو اهت ػػػت بدارسػػػل ال صػػػطمح كأشردتػػػ  شػػػو كتػػػب ك ؤلفػػػوت  لفػػػد

 . ستقمل، ذلؾ ي هـ لفم كف  و لهذا الفمـ  ف أه لل، إذ ال ل كف لفمـ أف لبدأ كلست ر بدكف  صطمحوت
    
 كل كف تقسلـ ال ص فوت شو ال صطمحوت حسب التولو: 
 

 لعامة:المؤللات اأواًل: 

  ؿ  مد  صطمحوت  ف ش كف لتد  ثؿ: ت فوجـ غلر  ختصل ب كع  ف الف كف، كلك هو تل

 (1)يبػػػػو  بػػػػد اهلل  ح ػػػػد بػػػػف أح ػػػػد بػػػػف لكسػػػػؼ الكوتػػػػب الخػػػػكارز و التركػػػػو :ملاااااتيح العمااااوم -1
 ،كال حػك ،كالفػرؽ ،ك مػـ الكػالـ ،كالفقوئػد ،، حلث تكمـ شل   ف  صػطمحوت: الفقػ  كأصػكل هػ(380ت)

، كلقػػػػد جفػػػػؿ كغلرهػػػػو ،كاله دسػػػػل ،ك مػػػػـ ال جػػػػكـ ، كالطػػػػب،كال  طػػػػؽ ،كالتػػػػورلخ ،كالفػػػػركض ،كاللػػػػفر
الخكارز و كتوب   قولتلف، أكاله و  ف  مـك اللرلفل ك و لقتػرف بهػو  ػف الفمػـك الفربلػل، كالثو لػل لفمػـك 

تػكارد الفجـ كغلرهـ  ف اي ـ، كتضـ كؿ  قولل  دة أبكاب جو فل لفمك هو، كلكػؿ بػوب  ػدة شصػكؿ، ل
 (2) شو كؿ شصؿ  صطمحوت ، كلف و اتفؽ دكف ترتلب كاضح.

 
ف  فو و ال صطمحوت ال سػتخد ل ، حلث تض ٌ هػ( 816)ت   (3) ملرلؼ الجرجو ول :التعريلات -2

 ،كالبالغػػػل ،كال حػػػك ،كايصػػػكؿ ،كالفقػػػ  ،ك مػػػـ الكػػػالـ ،شػػػو الف ػػػكف كالفمػػػـك  ثػػػؿ  صػػػطمحوت: الفقلػػػدة
 كرتبت  مد حركؼ الهجوء  ف ايلؼ إلد اللوء.، كغلرهو ،كالفمسفل ،كالبلوف

 

                                                 
  فػػوتلح" كتػػوب لػػ  ،خراسػػوف أهػػؿ  ػػف بوحػػث :الخػػكارز و البمخػػو الكوتػػب اهلل،  بػػد أبػػك لكسػػؼ، بػػف أح ػػد بػػف  ح ػػد ((1

، ال كسػك لل الطرلقػل  مػد الفرب، ص ف   و أ دـ  ف كتوب  كلفد ،أح د بف  بلداهلل الفتبو لمكزلر كأهداه ألف  "الفمـك
 .5/313هػ(، ا ظر اي الـ لمزركمو 387تكشو س ل )

، أبػػػو  بػػػد اهلل الخػػػكارز و التركػػػو، راجفػػػ  ك مػػػؽ حكالػػػل : أ.  ح ػػػد ك ػػػوؿ الػػػدلف ايده ػػػو،  ((2 ا ظػػػر:  فػػػوتلح الفمػػػـك
 .5،6ـ، ص 1930ق، 1349، 1تصحلح كتر لـ:  ث وف خملؿ، ط

  ػػرب) تػػوكك شػػو كلػػد، بولفربلػػل الفم ػػوء كبػػور  ػػف ،شلمسػكؼ: و والجرجػػ بوللػػرلؼ ال فػػركؼ ، مػػو بػػف  ح ػػد بػػف  مػو ((3
"، الكملػػوت تحقلػػؽ"  ك" الفمػػـك  قوللػػد"  ك ،"التفرلفػػوت"    هػػو  صػػ فو، خ سػػلف  حػػك لػػ  ، لػػلراز شػػو كدرس( اسػػترابود

 .5/7هػ، ا ظر اي الـ لمزركمو 816تكشو س ل 
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ال ي ىػػوًكمُّ لفبػػد الػػرؤكؼ  :التوقيااف عمااى م مااات التعاااريف -4
 فجػػـ لغػػكم كهػػك ( هػػػ 1030)ت  ،(1)

 إللهػوكتوب الذرلفػل إلػد  فرشػل  ػو أصػمت  ملػ  اللػرلفل ال حتػوج  هك  بورة  ف الج   بلفك  صطمحو 
كاصػطالحوت  الك وؿ الذم ا تقػد  ػف ذلػؾ الكتػوب تفرلفػوتككتوب ل س الدلف بف  ،اللر لل شو الفمكـ

شج ػ  زبػد هػذه  ، فػردات ألفػوظ القػرآف ككتػوب الراغػب ايصػفهو و ،كلـ لستك ب  لكف زاد  ػف غلػره  مػلال
بطػكف الػدشوتر ال فتبػرة كطرزهػو بفرائػد ا ت صػهو  ػف  ػو كس  الكتب الثالثل ككلحهو بفكائد استخرجهو  ػف

.    ملهو كؿ كاشدلطم كتب غلر  لتهرة ال
(2) 

ألػكبى بػًف  كسػد  أبػو البقػوء لمقوضػو :كتاب الكميات معجام فاي المصاطمحات واللاروا المغوياة -4
ػػػػٍلً دّْ الكىفىػػػػًكلّْ الح فػػػػو، سى حلػػػػث الػػػػت ؿ الكتػػػػوب  مػػػػد ذكػػػػر  صػػػػطمحوت: الفمػػػػـك  (هػػػػػ 1093)ت  (3)الحي

ف ػػكف التػػو  رشهػػو لرهػػو  ػػف الفمػػـك كالاللػػر لل، ك مػػـك المغػػل، كالفمػػؾ، كالفمسػػفل، كالطػػب، كالرلوضػػلوت، كغ
كهك  رتب  مد حركؼ ال فجـ  ػف ايلػؼ إلػد اللػوء،  مػد لػكؿ المفػظ، دكف رجػكع الفرب كال سم كف، 

 إلد أصم .
ل ح ػػػػد بػػػػف  مػػػػو بػػػػف  ح ػػػػد التَّهىػػػػو ىًكمّْ اله ػػػػدم :كشاااااف اصااااطالحات الليااااون  -5

تػػػػكشو بفػػػػد   (4)
لػػػػ  الفمػػػػكـ حلػػػػث تحػػػػدث  ػػػػف  صػػػػطمحوت: الفمػػػػـك الصػػػػطالحوت ج  ون كاشلػػػػ ون هػػػػػ(، كلفتبػػػػر كتوبػػػػ1158)

لوت، كاله دسل، كغلرهو  ف الفمكـ، ك و لفتبػر  ػف أكبػر  صػ فوت اللر لل، كالفمسفل، كال  طؽ، كالرلوض
، كلقد أكرد ال صطمحوت بولترتلب ايلفبوئو بحسػب كركد االسػـ،  ػف غلػر ال صطمح حج ون كأكشوهو  ودة

 .التفوت إلد الجذر
 

 ال مقب بدستكر الفم وء لمقوضو  بد ال بو بف  :في اصطالحات الليونجامل العموم  -6
                                                 

وبػدلف الحػدادم ثػـ ال  ػوكم القػوهرم، زلػف الػدلف:  ػف كبػور  ح د  بد الرؤكؼ بف توج الفورشلف ابف  مو بف زلػف الف ((1
ا زكل لمبحث كالتصػ لؼ، ككػوف  ملػؿ الطفػوـ كثلػر السػهر، ش ػرض كضػففت أطراشػ ، شجفػؿ ، الفم وء بولدلف كالف كف

 ػوش شػو ، لػ   حػك ث ػو لف  صػ فو،   هػو الكبلػر كالصػغلر كالتػوـ كال ػو ص، تأللفػ كلده توج الدلف  ح د لست مو     
 لػرح اللػ وئؿ لمتر ػذمالتلسلر شو لرح الجو   الصػغلر، ك  شو الحدلث، ك كز الحقوئؽ ف كتب  ، لقوهرة، كتكشو بهوا

 .6/204اي الـ لمزركمو، كغلرهو  ف ال ؤلفوت، ا ظر: 
 ،القػػوهرة ، ػػولـ الكتػػب ، بػػد الح لػػد صػػولح ح ػػداف :ت – بػػد الػػرؤكؼ ال  ػػوكم  –التك لػػؼ  مػػد  ه ػػوت التفػػورلؼ  ((2

 ، بتصرؼ لسلر.1ـ، ص1990ق، 1410كلد، بفل ايالط
 ككلو  وش ،االح وؼ  ضوة  ف كوف ،الكملوتكتوب  صوحب: البقوء أبك الكفكم، القرل و الحسل و  كسد بف ألكب ((3

 أخػرل كتػب كلػ  ،خولػد تربػل شػو كدشػف بهػو، شتػكشو اسػتو بكؿ إلػد ك ػود. كببغػداد كبولقدس، بتركلو،( كف ) شو القضوء
 .2/39 –اي الـ لمزركمو  .بولتركلل

السػ و الح فػو التهػو كم، بوحػث ه ػدم ك ػولـ   ح ػد  مػو بػف لػلخ  مػو بػف  ح ػد حو ػد بػف  ح ػد صػوبر الفػورك و ((4
 ػف ضػكاحو « تهو ػل بهػكف»لمهجػرة. كالتهػو كم  سػبل إلػد  سػقط رأسػ    كسك و كلغكم  ف أئ ػل القػرف الثػو و  لػر

 .6/295ـ لمزركمو، ا ظر: اي ال .اللـك دلهو، ك بره شلهو



 _____________________________األول: تلصق  اداطؾح يف اإلشتم وأمهق     الػا  

45 

، حلػػث ذكػػر شلػػ   صػػطمحوت الفمػػـك اللػػر لل، كالفربلػػل، كالفمسػػفل، كال  طػػؽ،  بػػد الرسػػكؿ ايح ػػد  كػػرم
 كغلرهو.

تكمػػػـ شلػػػ   ػػػف  صػػػطمحوت:  هػػػػ( 911)ت   (1) لجػػػالؿ الػػػدلف السػػػلكطو :معجااام مقالياااد العماااوم  -7
 ،لسػكاله د ،كالطػب ،ك مػـ ال  طػؽ ،كال حػك ،كالجػدؿ ،كأصكؿ الكالـ كأصكل ، كالفق  ،ركالتفسل ،الحدلث

 كغلرهو. ،كايخالؽ
 

  اييًا: المؤللات الخاصة:
 في المصطمحات اللق ية: -4

حلػػث تكمػػـ شلػػ   ػػف  ،(2) ق(370أ. )الزاهػػر شػػو غرلػػب ألفػػوظ اللػػوشفو(، يبػػو   صػػكر ايزهػػرم )ت  
 لل كالفقهلل.ايلفوظ كال صطمحوت اللر 

(، ج ػػ  شلػػ  875)ت ب صػػ ف اللػػهلر   (3) ، لفمػػو بػػف  جػػد الػػدلف اللػػوهركدم،(الحػػدكد كايحكػػوـ)ب.   
 الحدكد اللر لل لأللفوظ الفقهلل، كشقون لم ذهب الح فو.

 في عمم الكالم: -1
 133لضػػػػـ ك  ،(1) ق(406، يبػػػػو بكػػػػر  ح ػػػػد بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف شػػػػكرؾ )ت (الحػػػػدكد شػػػػو ايصػػػػكؿ)أ. 

  لفك لن بتفرلفوتهو.  صطمحون 

                                                 
جػػالؿ الػػدلف  ال لػػهكر بوسػػـ  بػػد الػػرح ف بػػف الك ػػوؿ أبػػو بكػػر بػػف  ح ػػد سػػوبؽ الػػدلف خػػف الخضػػلرم ايسػػلكطو ((1

 لػرؼ الػدلف ال  ػوكمف أ ثػوؿ  سػم لكبػور  م ػوء ال، أخػذ الفمػـ  ػف هػػ 911 كتػكشو سػ ل هػػ 849 كلػد سػ لالسػلكطو، 
أربفػل  وت لػـز الكػوشلجوشم ػو  ػ ،أربػ  سػ لفحلث لز   كأخذ     الحدلث  كتقو الدلف اللبمو ،كالفق  القرآف كأخذ    

شػو طلػؼ كاسػ  حلػث  سػت  وئػل  صػ ؼ ؤلفوت   بمغت ،  لر  و نو كأخذ     التفسلر كايصكؿ كالفربلل كال فو و
. ا ظػر: اي ػالـ ايدبك  التصػكؼك  التػورلخك  البالغػلك  ال حػكك  ايصػكؿك  الحػدلثك  الفقػ ك  التفسػلر  ػف ال كاضػل  تلػ ؿ

 .3/301 ،لمزركمو
طمحل بف  كح بف أزهر، ايزهرم الهػركم المغػكم اإل ػوـ ال لػهكر شػو المغػلك   ح د بف اح د بف ايزهر أبك   صكر ((2

ككو ػػت  ،كػػوف شقلهػػو لػػوشفو ال ػػذهب غمبػػت  ملػػ  المغػػل شولػػتهر بهػػو، ككػػوف  تفقػػو  مػػد شضػػم  كثقتػػ  كدرالتػػ  ككر ػػ 
كالدتػ  سػػ ل اث ػلف كث ػػو لف ك ػوئتلف. كتػػكشو شػػو سػ ل سػػبفلف كثمث وئػل شػػو أكاخرهػػو، ك لػؿ سػػ ل إحػدل كسػػبفلف ب دل ػػل 

سلر أ الـ . 3/72 –و بف أح د الد لقو  بد الح ،لذرات الذهب، 4/335 –ابف خمكوف  –كشلوت اي لوف  هراة.
 .17/80 –الذهبو  –ال بالء 

ربلػل كشورسػلل، أكثرهػو حػكاش دلف( بف  سفكد اللوهركدم البسطو و، بوحث، ل   ص فوت   مو بف  ح د ) جمد ال ((3
هػػػ، 875سػ ل   لػػل  فم ػو، شوآلسػتو ل، كتػكشو بهػوك لػػأ شػو هػراة، ثػـ ا تقػؿ إلػد  ك  هػػ803سػ ل  كلػد بخراسػوف، كلػركح
 .5/9 –. ا ظر: اي الـ لمزركمو ف ساللل شخر الدلف الرازمكهك  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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ج ػ  شلػػ   ػػو لقػػرب  ،(2) ق(926زكرلػو بػػف  ح ػػد اي صػػورم )ت. الحػدكد اي لقػػل كالتفرلفػػوت الد لقػػل، لب
   ف  وئتو  صطمح شو أصكؿ الفق  كالدلف،    تفرلفوتهو دكف ترتلب  حدد.

 

 المصطمحات اليحوية: في -3
 مـ شل   ف ال صطمحوت ال حكلل.حلث تك (3))الحدكد شو ال حك(، لفمو بف  لسد الر و وأ.

ق(، لضػػػـ الكتػػػوب تسػػػفلف 668، لتػػػوج الػػػدلف أح ػػد بػػػف هبػػػل الجلرا ػػو )ت(الحػػدكد شػػػو  مػػػـ ال حػػك)ب. 
  صطمحون.

 

 في المصطمحات الصوفية: -5
حلػػػػث لػػػػتكمـ شلػػػػ   ػػػػف  (4))اصػػػػطالحوت الصػػػػكشلل(، لفبػػػػد الػػػػرزاؽ ج ػػػػوؿ الػػػػدلف الكولػػػػو و الصػػػػكشو. أ. 

 هو، كل ب  لدالالتهو حسب تطكر التصكؼ.اصطالحوت الصكشلل كلفرؼ ب
كهػػك  رتػب  مػػد حػػركؼ ال فجػػـ: لفبػػد الػرزاؽ الكولػػو و ، (لطػوئؼ اإل ػػالـ شػػو إلػورات أهػػؿ اإللهػػوـ )ب.

ألػػؼ، بػػوء، تػػوء، ثػػوء، إلػػد اللػػوء،  ػػ   را ػػوة الحػػرؼ الثػػو و، كهػػك  ػػف أهػػـ  ػػو  ػػدـ شػػو خد ػػل ال صػػطمح 
 الصكشو.

 في المصطمحات اللمسلية: -6

                                                                                                                                                     
بػػف الحسػػف بػػف شػػكرؾ ال ػػتكمـ ايصػػكلو ايدلػػب ال حػػكم الػػكا ظ الصػػبهو وك أ ػػوـ بػػولفراؽ  ػػدة لػػدرس  ( أبػك بكػػر  ح ػػد(1

الفمـ، راسم  أهؿ  لسوبكر كالت سكا     التكج  إللهـ، شففؿ ككرد  لسوبكر، شب د ل  بهو  درسل كدارا، كأحلو اهلل تفولد 
، كل و استكط هو كظهرت بركوت   مد ج و ػ ل ال تفقهػل كبمغػت  صػ فوت  شػو أصػكؿ الفقػ  كالػدلف ب  أ كا و  ف الفمـك

ك فػػو و القػػرآف  رلبػػو  ػػف  وئػػل  صػػ ؼ، د ػػو إلػػد  دل ػػل غز ػػل كجػػرت لػػ  بهػػو   ػػوظرات كثلػػرة، دشػػف بػػولحلرة ككو ػػت 
 .4/272 –ا ظر: كشلوت اي لوف البف خمكوف  ،كشوت  س ل ست كأربف وئل

،  حػػػدث، شقلػػػ ، ك فسػػػر لػػػوشفو. كلػػػد سػػػػ ل   ىٍلكوزكرلػػػو بػػػف  ح ػػػد بػػػف أح ػػػد بػػػف زكرلػػػو اي صػػػورم السيػػػ (2( هػػػك  ػػػوضو
ػػػمى و  ق823 شػػػو بمػػػدة سيػػػ ىٍلكل لػػػر و  صػػػر، أرسػػػمت  كالدتػػػ  بفػػػد أف تػػػكشو أبػػػكه  ػػػ  اللػػػلخ ربلػػػ  بػػػف ال صػػػطمـ السي
شػو  الػد وئؽ ال حك ػل شتح الرح  فو التفسػلر، غ   ذ حداثل س   لتمقو الفمـ.  ف  ص فوت  ال طبك ل، شتفر ايزهر إلد

شػػو الفقػ ، كغلرهػػو  ػػف ال صػػ فوت  شػػو الحػػدلث، كت قػلح تحرلػػر المبػػوب تحفػػل البػػورم  مػػد صػحلح البخػػورم القػراءات،
 اي ػػالـا ظػػر:  .اإل ػػوـ اللػػوشفو   ػػر جػػوكز ال ئػػل سػػ ل، كدشػػف  ػػرب  بػػر  ػػف هػػػ926كال خطكطػػوت. تػػكشو سػػ ل 

 .3/46 –لمزركمو 

كلػد شػو بغػداد  ،ك ػتكٌمـ  فتزلػو فٌسػركشقلػ    أبػك الحسػف  مػو بػف  لسػد بػف  مػو بػف  بػداهلل الر ػو و  حػكم لغػكم ((3
تػكشو ببغػداد  كلػرح كتػوب سػلبكل ، ال تقوربػل كال ترادشػل ال ف ػد، ايلفػوظككتػوب  ،الجػو   شػو  مػـ القػرآف لػ ػ، ه 296
 .4/317 –الزركمو  –. اي الـ هػ 384س ل 

 صكشو(: القولو و أك الكولو و أك) الكولو  ح د الغ وئـ أبو ابف( الدلف ك وؿ) أح د بف( الدلف ج وؿ) الرزاؽ  بد ((4
 .3/350 –هػ.، ا ظر: اي الـ لمزركمو 730، تكشو س ل الغر الكجكه كلؼ   هو كتب، ل . الفم وء  ف  فسر،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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حدان، كهو  ف أربفػل أ سػوـ  92، ك ج كع حدكدهو (1) ق(200لجوبر بف حلوف )ت  (لل شو الحدكدرسو)أ. 
 رئلسل: تكطئل شو الحد، كتقسلـ الفمكـ، كحدكد الفمكـ، كحدكد ايللوء.

 صػػطمحون  73، كهػػو  ػػف (2) ق(428، يبػػو  مػػو الحسػػلف بػػف  بػػد اهلل ابػػف سػػل و )ت(رسػػولل الحػػدكد)ب. 
 كتفرلفوتهو.

 لمصطمحات الطبية:في ا -7
 كهك كتوب جو   شو ص و ل الطب. (3) ق(،313، يبو بكر الرازم )ت(كتوب الحوكم )ك  هو   

 

 :في مصطمحات الجدل والمياظرة -8
، )ت  (،الكوشلل شو الجدؿ) ٍلً وّْ كى كلت لز هذا الكتوب ،(4)( هػ 478إل وـ الحر لف أبو ال فولو الجي

 .الكتوب للرح  صطمحوت  مـ آداب البحث كال  وظرةبأف خصَّص صوحب  الفصؿ ايكؿ  ف 
كلفتبر  و سبؽ  ف أهـ الكتب كال ؤلفوت التو ا ت ػت ب صػطمحوت الفمػـك سػكاء كو ػت  ؤلفػوت 
،    ايخذ بوال تبور  فوجـ المغل الفربلل   و ل أك  ؤلفوت خوصل حلث بل ت  فو و  صطمحوت الفمـك

و لػـ تكػف  صػدان كلك هػو جػوءت شػو خضػـ تكضػلح  فػو و التػو تفرضػت كثلػران ل صػطمحوت الفمػكـ، لك هػ
   فرداتهو المغكلل شكو ت تذكر  فو لهو االصطالحلل أحلو ون، ك ف أ ثمل هذه ال فوجـ: 

  هػ(.370ت ) : يبو   صكر ايزهرم الهركمتهذلب المغل -1

                                                 
( جوبر بف حلوف بف  بد اهلل الككشو، أبك  كسػد: شلمسػكؼ كل لػوئو، كػوف لفػرؼ بولصػكشو،  ػف أهػؿ الككشػل، كأصػم  (1

كا قط  إلد أحدهـ جففػر بػف لحلػد، كتػكشو بطػكس، لػ  تصػو لؼ كثلػرة  لػؿ:  ػددهو   ف خراسوف، اتصؿ بولبرا كل،
كتوبو، ك لؿ: بمغت خ سػ وئل، كلجػوبر لػهرة كبلػرة   ػد االشػر ج ب ػو  قمػكه،  ػف كتبػ ، شػو بػدء لقظػتهـ الفم لػل.  232

 .2/103،104 –ا ظر: اال الـ لمزركمو 
ل مػؾ: الفلمسػكؼ الػػرئلس، صػوحب التصػو لؼ شػػو الطػب كال  طػػؽ الحسػلف بػف  بػػد اهلل بػف سػل و، أبػػك  مػو، لػػرؼ ا( (2

كالطبلفلوت كااللهلوت، أصم   ف بمخ، ك كلده شو إحدل  رل بخورل، ك لأ كتفمـ شو بخورل، كطوؼ البالد، ك ػوظر 
، الفم وء، كاتسفت لهرت ، كتقمد الكزارة شو ه ذاف، كثور  مل   سػكرهو ك هبػكا بلتػ ، شتػكارل، ثػـ صػور إلػد أصػفهوف

كصػػ ؼ بهػػو أكثػػر كتبػػ ، ك ػػود شػػو أكاخػػر ألو ػػ  إلػػد ه ػػذاف، ش ػػرض شػػو الطرلػػؽ، ك ػػوت بهػػو، ك ػػف ألػػهر  ؤلفوتػػ : 
 .2/241 –كتوب اللفوء كالقو كف شو الطب. ا ظر: اال الـ لمزركمو 

 ق،  ف أهؿ الرم. 251 ح د بف زكرلو الرازم، أبك بكر: شلمسكؼ،  ف االئ ل شو ص و ل الطب، كلد س ل ( (3
أكلػػ  بول كسػػلقد كالغ ػػػوء ك ظػػـ اللػػفر، شػػػو صػػغره، كالػػػتغؿ م د كتفمػػـ بهػػػو، كسػػوشر إلػػد بغػػػداد بفػػد سػػف الثالثػػػلفكلػػ

كالكل لوء، ثـ  كؼ  مد الطب كالفمسفل شو كبػره، ش بػغ كالػتهر،  ػف  ؤلفوتػ : الحػوكم كالفصػكؿ شػو الطػب. ا ظػر: 
 .6/130 –اال الـ لمزركمو 

( ال مقػب ب  ػوـ هػػ478 ،هػػ419(بػف  ح ػد الجػكل و، أبػك ال فػولو، ركػف الػدلف،  بػد ال مػؾ بػف  بػد اهلل بػف لكسػؼ ( (4
خوصل،  ف  ؤلفوت   كايلو رة فو كأحد أبرز  م وء الدلف الس ل  و لن الحر لف: أ مـ ال تأخرلف،  ف أصحوب اللوش
 .4/160 –الزركمو  –ا ظر: اي الـ  .اإلرلود شو الكالـ، كاللو ؿ شو أصكؿ الدلف

http://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/419_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/478_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/478_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 (1) .الصحوح: لمجكهرم -2

 (2).لسوف الفرب: البف   ظكر  -3

 

شػػػراد لتضػػػح   ػػػو سػػػبؽ أف ال سػػػم  لف هػػػـ  ػػػف أكائػػػؿ اي ػػػـ التػػػو ا ت ػػػت بدراسػػػل ال صػػػطمحوت كا 
  ؤلفوت خوصل بهو.

 

                                                 
إس و لؿ بف ح ود التركو االتػرارم،  صػ ؼ كتػوب الصػحوح، كأحػد  ػف لضػرب بػ  ال ثػؿ شػو  ( إ وـ المغل، أبك  صر(1

ضبط المغل، كشو الخػط ال  سػكب، ك ػد أخػذ الفربلػل  ػف: أبػو سػفلد السػلراشو، كأبػو  مػو الفورسػو،  ػوت الجػكهرم 
 .17/81 –الذهبو  – تردلو  ف سطح داره ب لسوبكر. ا ظر: سلر أ الـ ال بالء 

ف  كـر بف  مد، أبك الفضؿ، ج وؿ الدلف ابف   ظكر اال صورم الركلففد االشرلقػد، اإل ػوـ المغػكل الحجػل،  ح د ب( (2
كلػػد ب صػػر، د تػػرؾ بخطػػ   حػػك خ سػػ وئل  جمػػد، ك  ػػو شػػو آخػػر   ػػره،  ػػف  ؤلفوتػػ :  ختػػور ايغػػو و، ك ختصػػر 

 .7/108 –الزركمو  –هػ. ا ظر: اال الـ 711 فردات ابف البلطور، تكشو س ل 
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  :  .التفرلؼ بولغزك الفكرم 
 : .ال ل الغزك الفكرم بول صطمحوت  
 أسبوب ذـ الفم وء لم صطمحوت الغوزلل :لث 

  .حكـ استف وؿ ال صطمحوت الغوزلل 
 

 افروِنافػصؾ 
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 ت هلد
 

لفتبػػر الغػػزك الفكػػرم كحػػرب ايشكػػور  ػػف أكثػػر اي ػػكر التػػو تهػػدد ال جت فػػوت اإلسػػال لل اللػػـك 
لػػغمهو لصػػرؼ ال سػػم لف  ػػف دلػػ هـ ك قلػػدتهـ، ك سػػخ هػػكلتهـ، كضػػ وف تبفلػػتهـ،   ػػو لضػػفؼ اي ػػل كل

  ف كا فهو، كللتت أ رهو.
الفكرم تفبلػر د لػؽ بػورع، لصػكر خطػكرة اآلثػور الفكرلػل التػو  ػد لسػتهلف بهػو كثلػر  ػف  "شولغزك

ال ػػوس، ي هػػو ت ضػػو بلػػ هـ شػػو صػػ ت ك فك ػػل،  ػػ  أ هػػو حػػرب ضػػركس ال تضػػ  أكزارهػػو حتػػد تتػػرؾ 
 ون.ضحولوهو بلف أسلر، أك  تلؿ، أك  سلخ، كحرب السالح أك هو ألد شتك

كهذا التفبلر  مد حداثل  ب وه إال أ    دلـ ال دلكؿ كال ف د، كتتفوكت اي ـ  ف حلث الدرجل ال   
ال كع، ذلؾ يف الج و وت البلرلل تفلش أبدان  ت وشسل شو سبلؿ هدؼ  ػو، بوذلػل غولػل جهػدهو لكسػب هػذا 

 (1)ات ايخرل التو زل ت لم وس". الصراع بوللد كالسالـ، أك بولفكر كالمسوف، أك بأم  كع  ف أ كاع ال ؤثر 

 

ف  ػػو تفو لػػ  اي ػػل اإلسػػال لل اللػػـك  ػػف هػػزائـ ا تصػػودلل كسلوسػػلل كلػػلس  ػػف ال بولغػػل إف  م ػػو إ 
كشكرلػػل،  ػػو هػػػك إال  تلجػػل طبلفلػػل لتػػػد لر اللخصػػلل اإلسػػال لل  ػػػف خػػالؿ الغػػزك الفكػػػرم الػػذم لحلػػػؿ 

ذلؾ كسوئؿ خود ل  لكهل لمكا   كذلؾ  ف طرلؽ اإل سوف ال سمـ إلد إ سوف توب  إٌ فل،  ستخد لف شو 
خػػداع الكم ػػل، كاللػػفورات البرا ػػل، التػػو تغػػرر بوللػػبوب الػػذم أصػػبح اللػػـك ل ظػػر إلػػد كػػؿ  ػػو هػػك غربػػو 

  مد أ   أسوس التقدـ كالر و كالحضورة.

 

"كلت لػػز الغػػزك الفكػػرم بوللػػ كؿ كاال تػػداد، شهػػك حػػرب دائ ػػل، ال لحصػػرهو  لػػداف، بػػؿ ت تػػد إلػػد 
الحلوة اإل سو لل ج لفون، كتسبؽ حركب السالح، كتكاكبهو، ثـ تست ر بفدهو لتكسب  و  جز السالح  لفب

 ػػف تحقلقػػ ، شتلػػؿ إرادة ال هػػزـك ك زل تػػ  حتػػد لػػذكب كلسػػتكلف، كتػػ قض ت وسػػك  ال فسػػو حتػػد لػػذكب 
رجػل التػو لصػلح شلهػو كلو  ، شلقبؿ التاللو كالف وء شػو بكتقػل أ دائػ ، أك لصػبح ا تػدادان ذلػلالن لهػـ إلػد الد

 (2)ال هزكـ لفخر شلهو بتبفلت  كلراهو لرشون خملقون بولرضو كاللكراف". 

                                                 
دار الكشوء لمطبو ل كال لر،  صر، الطبفل  ،سفلد شتح اهلل  بد الستورد. ،( الغزك الفكرم كالتلورات ال فودلل لإلسالـ(1

 .20ص ـ،1989ق، 1410الخو سل، 
 .21ص ،( ال رج  السوبؽ(2
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إف الغػػػزك الفكػػػرم كػػػداء السػػػرطوف لفتػػػؾ بػػػوي ـ، كلط ػػػس لخصػػػلتهو، كلػػػذهب  فػػػو و ايصػػػولل 
ف اي ل التو تبتمد بهذا ال رض ال تستفلؽ  مد  و أصوبهو إال بفػد شػكات ايكاف ح لػث كالفركبل شلهو، كا 

رجو هو إلد سبلؿ الحؽ للئون  سلران.  لصبح  الجهو صفبون، كا 
 

لل ب ػػو ل وسػػب سػػ"إف هػذا الغػػزك لقػػ  بكسػوئؿ لػػتد   هػػو التػػدخؿ شػو التفمػػلـ كتغللػػر ال  ػوهج الدرا
ايشكػور الغوزلػػل، ككسػػوئؿ اإل ػػالـ صػػوحبل الػػدكر الخطلػر يف اإل ػػالـ لخوطػػب الج لػػ  كال اللػػلف كرب ػػو 

الـ صػػػوحب تػػػأثلر  مػػػد القػػػلـ كايخػػػالؽ، كال ؤلفػػػوت التػػػو تكػػػكف بألػػػدم  ربلػػػل، شػػػو ك ػػػت كاحػػػد، شػػػوإل 
كبتفكلػػػر ك هػػػج غربػػػو لكػػػكف هػػػدشهو حػػػرؼ البكصػػػمل اإلسػػػال لل  ػػػف طرلقهػػػو الصػػػحلح، لػػػذا كجػػػب  مػػػد 
ال سم لف شو كؿ بقوع ايرض أف ل تبهكا لهذا الخطر الذم بدأ   ذ  ئوت الس لف، كلػزداد لراسػل ب ػركر 

 (1)أتبو    مد  ر الفصكر".الك ت، كلزداد 
لذا سأحوكؿ جوهدة شو هػذا الفصػؿ تكضػلح  ف ػد الغػزك الفكػرم، ك ال ػل الغػزك الفكػرم بحػرب 
ال صطمحوت، ك و سآتو  مد ذكر أثر الغزك الفكرم شو اإل ػالـ الفربػو كالغربػو، خوت ػل ذلػؾ بأسػبوب 

 .ذـ الفم وء لم صطمحوت الغوزلل، كبلوف حكـ استف وؿ هذه ال صطمحوت

                                                 
1
 .22ص ،ال رج  السوبؽ ((
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 المبحث األول
 التعريف بالغزو اللكري 

 
 :أواًل: الغزو اللكري لغة

 الغزو اللكري مركب من كممتين هما: غزوم وفكري.
 
 كممة الغزو: -أ

  
، غػوز شهػك دلػورهـ شػو كا تهػوبهـ  تػولهـ إلػد سػور كغزكا ػون  غػزكان  الفػدك غػزاشو ال فجـ الكسلط: "

  (1)." ك صده طمب كغزك اللوء 

 

ك ػف ه ػو لقػوؿ  ،أك المّْقػوح ،الطمب كالقصد :ك و لقكؿ صوحب  فجـ  قوللس المغل كأصؿ الغزك
لقوحهو . رأة التو غزا زكجهو ) يٍغًزلىل (لم   (2)، ك    تقكؿ الفرب أغزت ال و ل إذا  ىسير ى

 

 كممة اللكر: ب_
 

 شػػو كأٍشكيػر ،بػولفتح ٍكػري الفى  كال صػدر كالًفٍكػرةي  الًفٍكػػري  كاالسػـ ،التأ ػؿ التَّفىكُّػر" :شفػو  ختػور الصػحوح
كالفكر تػردد القمػب شػو اللػوء، كشكػر شػو اي ػر شكػران أ  ػؿ الفقػؿ  ،شل  تىفىكَّرك  بولتلدلد شل  شىكَّر  اللوء

 (3) ."شل 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 . 2/652 كآخركف،إبراهلـ ك صطفد  ،ال فجـ الكسلط ((1

 .4/423 –ابف شورس  –وللس المغل ا ظر:  فجـ  ق ((2

،  فجػػػـ  قػػػوللس المغػػػل، ابػػػف شػػػورس، 1/517، الػػػرازم القػػػودر  بػػػد بػػػف بكػػػر أبػػػو بػػػف  ح ػػػد ،الصػػػحوح  ختػػػورا ظر: ((3
 .2/298، ال فجـ الكسلط، إبراهلـ  صطفد كآخركف، 4/446
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 الغزو اللكري اصطالحًا:  اييًا: 

 لمغزو اللكري عدة تعريلات ذكرها العمماء والباح ون:
الفكرم بػ: "الكسوئؿ غلر الفسكرلل التو اتخذهو الغزك الصػملبو إلزالػل أ.  رؼ ايستوذ  ح د  طب الغزك 

 ظوهر الحلوة اإلسػال لل، كصػرؼ ال سػم لف  ػف الت سػؾ بوإلسػالـ،   ػو لتفمػؽ بولفقلػدة، ك ػو لتصػؿ بهػو 
 (1) ف أشكور كتقوللد كأ  وط سمكؾ". 

 

قػكـ بهػو أ ػل  ػف اي ػـ لالسػتلالء ب. ك رش  الللخ  بد الفزلز بف بوز شقوؿ: "هك  ج ك ػل الجهػكد التػو ت
 (2) مد أ ل أخرل، أك التأثلر  ملهو حتد تتج  كجهل  فل ل". 

 

ج. ك رشػػ  الػػدكتكر تكشلػػؽ الرا ػػو  ػػوئالن: " صػػطمح الغػػزك الفكػػرم  صػػد بػػ  إغػػورة اي ػػداء  مػػد أ ػػل  ػػف 
كا تهػػػوب كػػػؿ  ػػػػو  اي ػػػـ بأسػػػمحل  فل ػػػل كأسػػػوللب  ختمفػػػل، لتػػػد لر  كاهػػػو الداخملػػػل، ك زائ هػػػو ك قك وتهػػػو،

 (3)ت مؾ".

 

د. ك رش  الدكتكر صولح الر ب بأ  : "تغللر أحكاؿ ال سم لف السلوسػلل كالثقوشلػل كاالجت و لػل كاال تصػودلل 
 ف طرلؽ استف ور القمكب كالفقكؿ، كتبدلؿ ايشكور كالقػلـ كالفقوئػد، شلصػبح ال غػزك شكرلػون خوضػفون بلػكؿ 

 (4)دائـ لقودة الغزك كج كده". 

 

 ػف  ػف طرلػؽ تخملصػ  الفقػؿ البلػرم  استف ور  ملل التفورلؼ تقكد و إلد أف الغزك الفكرم هك:  كهذه
 لتو تتفمؽ بولثقوشل كالدلف، كاستبدالهو ب فوهلـ غربلل بدلمل.ج ل  ال فوهلـ ا

 
 

 

 
 

                                                 

 .182ص ،ق1418،  4 ط – صر  –دار اللركؽكا ف و ال فوصر،  ح د  طب،  ((1

 .1/386 ،دار الكطف الرلوض ،الللخ  بد الفزلز بف بوز –شتوكل ك قوالت  ت ك ل  ج كع  ((2
 – 1ط –ال  صػػػػػكرة  –دار الكشػػػػػوء  –د. تكشلػػػػؽ لكسػػػػػؼ الرا ػػػػو  ،الحضػػػػورة اإلسػػػػػال لل  قور ػػػػل بولحضػػػػػورة الغربلػػػػػل ((3

 .680ص
 .32ص – 1ط ،سطلفشم ولح حسلف الر ب،  طبفل الر تلسو،د. ص ،حوضر الفولـ اإلسال و كالغزك الفكرم ((4
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 المبحث ال ايي

 عالقة الغزو اللكري بالمصطمحات
 

بقػوءن  مػد  ،ل سػم لف شػو كػؿ ز ػوف ك كػوفاالستف ور كسػوئؿ  تفػددة ل حوكلػل هزل ػل ا لستخدـ كا 
تبفلتهـ ال طمقل لمغرب، شتورة لستخدـ الغزك الفسكرم  ستف الن شو ذلؾ السالح كولطػوئرة كالدبوبػل، كتػورة 
لسػػػتخدـ الغػػػزك الفكػػػرم  سػػػتف الن شػػػو ذلػػػؾ سػػػالح الكم ػػػل كالػػػذم لفػػػد  ػػػف أ ػػػكل كأخطػػػر ايسػػػمحل  مػػػد 

  قد ل لالستلالء  مد ايلخوص. اإلطالؽ ي   لستهدؼ الفقكؿ كالتو تفد
 

ب ػو شػو ال صػؼ الثػو و  ػف القػرف الفلػرلفك ر هػكر، غػزك الفكػرم  ػد بػدأ  تػأخران شػو الظإف  صطمح ال     
ال كاجهػػل بػػلف اإلسػػالـ كبػػلف خصػػك   لػػـ تكػػف  وصػػرة  مػػد ظهػػكر هػػذا ال صػػطمح، كال  تك فػػل  مػػد  لكػػفٌ 

بتػػورلخ اإلسػػالـ   ػػذ ألػػوـ الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ،  و، كا   ػػو ت تػػد هػػذه ال كاجهػػل لتػػرتبطظهػػكره تورلخلنػػ
"الغػػزك الفكػػرم". إف هػػذه الح ػػالت   مػػد ح ػػالت ت ػػدرج تحػػت هػػذا ال فهػػكـحلػػث كو ػػت ال كاجهػػل ت ضػػكم 

تض  ت أحلو ون التلكلؾ شو  بكة الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ، كالتلكلؾ شو القرآف الكرلـك كهؿ هك كحو 
در؟ ك ػو رسػكؿ صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ؟ هػؿ هػك إلهػو ال صػدر؟ أـ بلػرم ال صػس وكم؟ أـ هك  ػف   ػد ال

ال بكلل كشػو الصػحوبل الكػراـ. شكػأف  ضػلل الغػزك الفكػرم أك ال كاجهػل الفكرلػل تض  ت التلكلؾ شو الس ل 
لإلسالـ، لـ تقتصر  مد ظهكر ال صطمح شو ال صؼ الثػو و  ػف القػرف الفلػرلف، كا   ػو ا تػدت لتبػدأ  ػ  

 (1)ايكلد لتورلخ اإلسالـ.  البدالوت

 

إف  كضػكع الغػزك الفكػرم ك ػو لمحػؽ بػ   ػف تلػورات هػك أخطػر  ػو لكاجػ  الفػولـ اإلسػال و شػو "
حوضػػػػره ك سػػػػتقبم ، خوصػػػػل ك حػػػػف  ػػػػرل آثػػػػوره  ػػػػد تغمغمػػػػت شػػػػو القمػػػػكب كالفقػػػػكؿ كايذكاؽ، ك ػػػػألت  مػػػػد 

 (2). "خهـغلر  سبكؽ شو تورل لوئسال سم لف كؿ لفب حلوتهـ، كتركتهـ  مد كض  

 
ف لمغػػزك الفكػػرم أبفػػودان رهلبػػل، كأهػػداشون  بط ػػل ر ػػت بثقمهػػو  مػػد الفػػولـ اإلسػػال   ذم ك ػػ  الػػ وكا 

ببمػػػكاه كسػػػ ك   الخبلثػػػل، لػػػذا كجػػػب  مل ػػػو دراسػػػل هػػػذا الغػػػزك الجدلػػػد شػػػو  شرلسػػػل لهػػػو، كسػػػرل شػػػو كلو ػػػ 
 رض الخطلػر الػذم أصػبح ، ب ظرة شوحصل د لقل، كرؤلل لو مل يبفود هذا اله صطمح ، القدلـ شو كجكد

 كولداء لفتؾ بكؿ شئوت ال جت   ال سمـ.

                                                 
 .11ص ،2008 ،جو فل ال دل ل الفول لل،ا ظر: الغزك الفكرم ((1

 .17ص فودلل لإلسالـ،  بد الستور سفلد، الغزك الفكرم كالتلورات ال ((2
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ف  ف أهـ كأخطر أ كاع الغزك الفكرم شو  جوؿ الصراع هك  ذؼ ال جت   ال سمـ بج مل  ف ك  ا 
حرب ال صطمحوت كايلفوظ حرب حقلقلل لخطط ش، ال صطمحوت ال خولفل التو تهدؼ إلد تد لر الفكر

كال تمبث تكرر ال صطمح  هو ككوالت اي بوء  ف خالؿ كسوئؿ اإل الـ،ءراك  د، كتسف ت ك كفلهو خبراء 
كتألف     كثرة  ،ل  تمؾ الفقكؿ كال فكس شتخض اآلخرلف، كلستقر شو  قكلهـ ك فكسهـ،  بلف ت لرهحتد 
 ترداده.

 

شمقد أصبحت ال صطمحوت أدكات شو الصراع الحضػورم الفكػرم بػلف اي ػـ، كشػو داخػؿ اي ػل "
ال صػطمحوت، كحتػد ك إذ لهتـ أ داء أم  بدأ أك شكر شو صرا هـ  ػ  ال بػودئ ايخػرل بويلفػوظ الكاحدة، 

 لككف القـك لفودكف الحؽ ش  هـ لحرشكف ايلفوظ كال فو و، كلغلبكف القكؿ الحؽ شلهو.

كا   ػو كػوف ال صػطمح أداة شػػو الصػراع ي ػ  الك ػػوء ال فبػر  ػف الفقلػػدة، أك الفكػر، أك الػرأم، كلػػذلؾ     
 مػد الفقوئػد، أك اآلراء أك ايشكػور يم  لش ف كسر ذلؾ الك وء غرض رئلس لم فودلف ل ثؿ خطكرة كبر 

 (1). "أ ل

 

تكتلػػؾ اسػػتراتلجو ك فركػػل تبػػدأ  ػػف الفقػػؿ البػػوطف لت تهػػو شػػو اسػػتطراؽ إف حػػرب ال صػػطمحوت 
تسػػػػمؿ كولخملػػػػل حػػػػرب لػػػػدلدة الفو ملػػػػل،  كلػػػػل التػػػػأثلر، ت، شهػػػػو الفكػػػػر كتحجػػػػلـ القػػػػدرة كخٍصػػػػو ال بػػػػودرة

السرطو لل إلد  قكؿ كأشئدة ال سم لف لتسك هو، كتبدأ   مهػو شػو تخرلػب كتػد لر  ػو حكلهػو كذلػؾ بفػد أف 
هػػذه الحػػرب  دل ػػل  ػػدـ كجػػكد اللهػػكد حػػلف حرشػػكا الكمػػـ  ػػف  كاضػػف ، كغٌلػػركا ، ل ٌكػػف لهػػو شػػو ايرض

ُؾؤقَن افَؽؾِؤَؿ ] ل ك و أخبر تفولد   هـ بقك  ، صكص التكراة كاإل جلؿ دالالتو كألفوظون  رِّ ؤوُدوا َُيَ َْ ـَ  ـَ افَّؤِذي ِم

ـْ َمَقاِضؤؤِعفِ  ك ػػو اسػػتخد كهو  ػػ  رسػكؿ اهلل صػػمد اهلل  ملػػ  كسػمـ شػػو  حجػػتهـ كرطػػو تهـ  {46}الـسككىء:[ َظؤؤ
ـِ َوَيُؼقُفقَن َشِؿْعـَو َوَظَصْقـَو َواْشَؿْع َؽْرَ ُمِْضَؿٍع َوَراِظـَو َفقًّؤو بَِلْفِِضؤـَتِِفْؿ َوَضْعـًؤ]كحكارهـ  ي  ،{.46:}الـسكىء [.و ِِف افؤدِّ

فمػل ،  سػتغالن غل صطمحوت غزك لفت د تكثلؼ الهجكـ، كت كلػ  ايسػوللب، كال بوغتػل كالت كلػ حرب اإف 
، كا لػػغولهـ كتفػػر هـ، كرداءة   ػػوهجهـ شػػو التفو ػػؿ  ػػ  الكا ػػ  الفكػػرم ال سػػم لف ك ػػو أ  قهػػو  ػػف غفمػػل

 (2) كالد كم، ك مل  توبفتهـ، ل و لير ىكف ب  .

                                                 
  ك ػ  اإلسػالـ  ،، كتػوب الكترك ػو بد الرح ف بف  فال المكلحؽ ،اإلرهوب كالغمك دراسل شو ال صطمحوت كال فوهلـ( (1

http://www.al،islam.com ، 4ص. 
، .save.php?t=word&cid=113saadalbreik.com/saadwww/ –سػفد البرلػؾ  –حػرب ال صػطمحوت ظػر: ( ا 2                     (

25/9/2012. 

http://www.islamhouse.com/ip/9164
http://www.islamhouse.com/ip/9164
http://www.saadalbreik.com/saad/save.php?t=word&cid=113
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كا  ال لون لطمؽ ال صطمحوت التو تفبر  ف رؤلت  لقضلل  شولغرب كطرؼ أ كل حضورلنو كثقوشلون 
 ال صطمحوت إلد الفولـ  بر أجهزة إ ال   ال سلطرة، شت تلر هذه ال صطمحوت ثـ لسٌكؽ هذه، فل ل

 .كتسكد حتد لك كو ت خوطئل ك تحلزة كأ و لل
 

لغرب كخصكصون شو الفصر الحدلث لكضح أف الغرب إف تورلخ الصراع الفكرم بلف اإلسالـ كا
 ٌدـ  دة  صطمحوت كلدت شو بلئت ، كتح ؿ  فو و ك فػوهلـ خوصػل بػولغربللف كلهػو خمفلػل تورلخلػل لػدلهـ 

لوسػػػ  بػػلف الػػػدلف كالػػػدلف، كبػػػلف  ػػد كهو إلػػػد ال سػػػم لف لتسػػقط  مػػػد بفػػػض جكا ػػػب حلػػوتهـ،  ػػػ  البػػػكف ال
ركؼ، كلفػػؿ  ػػف اي ثمػػل الكاضػػحل  مػػد ذلػػؾ ال صػػطمحوت اآلتلػػل: رلخ، كبػػلف الظػػركؼ كالظػػالتػػورلخ كالتػػو

 (1). يصكللل، الرجفلل، القركف الكسطدا

 
لقكؿ د.  حسف  بد الح لػد: "إ ػ  إلػد جو ػب ال فػورؾ الكثلػرة كال تفػددة التػو تػدكر رحوهػو  مػد  

أف تكػػػػكف  الثقػػػوشو، ه ػػػوؾ  فركػػػػل ل كػػػف االحتػػػػكاءايرض اإلسػػػال لل شػػػو إطػػػػور االسػػػتف ور ك حػػػوكالت 
ايخطػػر شػػو  جػػوؿ الصػػراع الحضػػورم، هػػو  فركػػل ال صػػطمحوت، حلػػث تقػػذؼ  جت فوت ػػو لك لػػون  ػػف 

كال رئلػػػػػل بكثلػػػػػر  ػػػػػف ال صػػػػػطمحوت السلوسػػػػػلل كالفكرلػػػػػل  لطرلػػػػػؽ كسػػػػػوئؿ اإل ػػػػػالـ ال كتكبػػػػػل كال سػػػػػ ك 
، كتسػػػػتمب كالجغراشلػػػػل.... البدلمػػػػل ل ػػػػو ألف ػػػػو ك رش ػػػػو إلػػػػد درجػػػػل اإلغػػػػراؽ لتخرج ػػػػو  ػػػػف  كا ف ػػػػو الفكرلػػػػل

  و لخػوؼ  كثلره ال فو و التو ترلدهو، حتد أصبح لخصلت و الحضورلل، كتطورد  صطمحوت و كتحدد لهو 
 (2)إللهو".  اال تسوب ف طرحهو أك  جرد 

  
بػػػؿ إف بفػػػض ال فكػػػرلف كالكتػػػوب شػػػو الفػػػولـ اإلسػػػال و أصػػػبح لػػػغم  اللػػػوغؿ الػػػدشوع  ػػػف هػػػذه 

 الد كة لهذه ال صطمحوت هوجسون ل وضؿ  ف أجم . ال صطمحوت الدخلمل، كالت ظلر لهو، بؿ أصبح
 

ف  ف اي ثمل  مد ذلؾ  صطمح اللسور، كالذم لدؿ  مد ذلؾ التلور االجت و و الدا و إلد  "كا 
اسػػتخداـ "الصػػراع الطبقػػو" أداة لتسػػكلد طبقػػل ايجػػراء  مػػد طبقػػل ال ػػالؾ، ت هلػػدان إللغػػوء الت ػػولز الطبقػػو، 

تمغػػد شلػ  سػػوئر ألػكاف ال مكلػل الخوصػػل، ك جػد  ػػف ال ػوس  ػػف لػد ك إلػػد  كا  و ػل ال جت ػ  الالطبقػػو، الػذم

                                                                                                                                                     
 
 

دار الكشوء لمطبو ل  –الكارث سفلد ، ترج ل:  بد  ريتشارد هرير كميجان –ربو ا ظر: ايصكللل شو الفولـ الف (1(
 .12صـ، 1992 – صر  –كال لر 

 .8ص ،هػ1404 – 1ط – حل بد الح لد،  طبفل الدك د.  حسف  –ال ذهبلل اإلسال و كالتغللر الحضورم  ((2

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D1%ED%CA%D4%C7%D1%CF%20%E5%D1%ED%D1%20%DF%E3%ED%CC%C7%E4


 ____________________________الغزو الػؽري واداطؾحىت الغىزَة  الثىين:الػا  

56 

،   ػػد و ك ػػ هـ  ػػف لحػػوكؿ أسػػم ت  -كال ضػػ كف الغربػػو -ذم ال لػػأة الغربلػػل –اسػػتخداـ هػػذا ال صػػطمح 
شوللسور شو الفربلل لف و اللسر ال قوبؿ لمفسر، كالغ د ال قوبؿ لمفقر كاإل سػور  لد كه "اللسور اإلسال و"،

ؤؤُيِريؤؤ] ؤؤ َوََل ُيِريؤؤُد بُِؽؤؤُؿ افُعَّْسَ ك ػػف ثػػـ شػػ ف "أهػػؿ اللسػػور" كاالتجػػوه الفكػػرم  ،{185}ال ؼككرة:[ ُد اهللُ بُِؽؤؤُؿ افُقَّْسَ
كاتجػوه اللسػر ال البػؤس،  -ال الفقػر –هػـ أهػؿ الغ ػد  -شو اصطالح الفربلػل –كاالجت و و يهؿ اللسور 

غرلػػب، الػػذم لبمػػغ شػػو اإلغػػراب درجػػل شكلػػؼ  فسػػر لغت ػػو  مػػد أف لقبػػؿ حسػػهو االصػػطالحو ه ػػو الضػػد ال
 (1) ."ال قلض

 
 لم صطمحوت شو الصراع الحضورم لقكـ  مد  حكرلف: اإلسالـإف استخداـ أ داء  

سػقوطهو  مػد الفقلػدة  ": المحور األول جمب ايلفوظ كال صػطمحوت التػو هػو أ ػالـ  مػد  فػوف سػلئل، كا 
ل ػػوس  ػػف ذلػؾ اال تقػػود أك الػػرأم أك   ػػو لتضػػ    أك الفكػر أك ال ػػذهب أك الػػرأم الػػذم لفودك ػ ك لت فلػػر ا

  ف الحؽ.
لقػػكؿ جلمػػز كبلػػؿ خػػالؿ  رضػػ  ل صػػطمح ايصػػكللل شػػو المغتػػلف الفر سػػلل كاال جملزلػػل: "هػػذاف 
ال صػػػػطمحوف لػػػػ قالف إلػػػػد الفػػػػولـ ال سػػػػمـ أدكات شكرلػػػػل، صػػػػوغت تفسػػػػلران لمحظػػػػوت خوصػػػػل شػػػػو تػػػػورلخ 

(2)  جد سببون  ق فون ل ثؿ هذا ال قؿ". كال التكالوالكوثكللكلل كالبركتستو تلل  مد 
  

: أخذ ايلفوظ السمل ل كالصولحل، كجفمهو أ ال ون  مػد  ػو ل فػر  أصػحوب الفكػرة ال فودلػل، المحور ال ايي 
 للسهؿ دخكؿ أشكورهـ ك قوئدهـ دكف حصكؿ ال فرة كالكراهل. 

 

لػلر إلػد التطػكر كالر ػو، ك ف ذلؾ تسػ لل البفػد  ػف  ػ هج اهلل "تقد لػل"،  ػ  أف لفظػل تقد لػل ت
 (3)."شو ال فكس لذلؾ حتد تككف  قبكل

 
لتضح   و سبؽ أف الغرب حوكلكا كلحػوكلكف جوهػدلف لم لػؿ  ػف أب ػوء هػذه اي ػل بكوشػل الكسػوئؿ 
كالتػو   هػػو اسػػتبداؿ ال فػػوهلـ كال صػػطمحوت اإلسػػال لل بػػأخرل كاشػػدة ال  ال ػػل لهػػو بػػدل  و ك قلػػدت و، إ هػػـ 

للسػػهؿ  مػػد  ف  مػػب ال فػػوهلـ لتػػذكب اللخصػػلل اإلسػػال لل كت حػػد  زتهػػو الركحلػػلكلففمػػكف ذلػػؾ  حػػوكلل
هػذا " :تحدلػد ال صػطمح كخطكرتػ  ػف أ دائهو القضػوء  ملهػو، لقػكؿ ابػف حػـز شػو  قد ػل كتوبػ  اإلحكػوـ 

                                                 

 .9،10سالـ كالغرب،  ح د   ورة، ص فركل ال صطمحوت بلف اإل: ا ظر ((1

 .12ص – بد الكارث سفلد  –ايصكللل شو الفولـ الغربو  ((2
 .5،7ص – بد الرح ف المكلحؽ  –اإلرهوب كالغمك  ((3
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بػػوب خمٌػػط شلػػ  كثلػػر   ػػف تكمػػـ شػػو  فو لػػ ، كلػػبؾ بػػلف ال فػػو و، كأك ػػ  ايسػػ وء  مػػد غلػػر  سػػ لوتهو، 
 (1)."الحؽ كالبوطؿ، شكثر لذلؾ اللغب كااللتبوس، ك ظ ت ال ضٌرة، كخفلت الحقوئؽك زج بلف 
شحرب ال صطمحوت تر و إلد إلبوس اي ل اإلسال لل لبوسون غلر لبوسهو، كالحدلث بغلر  

لسو هوك لتككف أ ل أسهؿ لال سالخ  ف تورلخهو كدل هو، كأسهؿ شو اال قلود كالتبفلل لمغرب، كأهداؼ 
 حوت تتمخص شل و لمو:حرب ال صطم

  فلػػل ك صػػطمح التطػػرؼ كالتلػػدد كالتز ػػت شػػو الك ػػت الػػذم  إرهػػوب ال سػػم لف بوسػػتف وؿ ألفػػوظو " .1
 .لصؼ الغربلكف أ فسهـ  مد أ هـ أهؿ الحرلل كاال فتوح كالحكار كالكسطلل

 
اسػػػػتف وؿ الفبػػػػورات التػػػػو تػػػػؤدم إلػػػػد  تػػػػوئج  فركشػػػػل سػػػػمفون كتحللػػػػد الطػػػػرؼ اآلخػػػػر ك  فػػػػ   ػػػػف  .2

ض، شال لطرح أ داء اإلسالـ  داءهـ بطرلقل سوشرة لػئال لثلػركا غضػب ال سػم لف، كا   ػو اال ترا
ك و الػػػدل و، كلسػػػور كف لهوج ك ػػػ   بػػػر  ظمػػػل اسػػػ هو: )تحملػػػؿ التػػػدلف كالسػػػمكؾ الػػػدل و، أك الػػػ

شػػو بدالػػل أم دراسػل أك تحملػػؿ لهػـ لإلسػػالـ لتحللػػد  لػو ر ال سػػم لف ك ػػدـ  الف ػكافبكضػ  هػػذا 
 . التحملؿ لطف كف شل  أث وء هذه الدراسل أكاستفزازهـ، ثـ 

 
سػالـ شقد لككف لم صػطمح داللػل خوصػل شػو اإل ،لطل ال  هجلل لتحقلؽ أغراض خبلثلتف د ال غو .3

 ثوؿ ذلؾ لفظ )االجتهػود( الػذم لح ػؿ  فهك ػون خوصػون كتفرلفػون  ،شلجرم تحرلفهو لصولح خصك  
هػػػذا  ،(2)"لل السػػػت بوط ايحكػػػوـ اللػػػر للبػػػذؿ الكسػػػ  شػػو ال ظػػػر شػػػو ايدلػػػل اللػػر " حػػددان كهػػػك: 

ك شبػػدالن  ػػف أف لكػػكف االجتهػػود داخػػؿ الػػ ص تفرشػػػون ح لسػػتخدـ اآلف اسػػتخدا ون  فككسػػون ال صػػطم
ػ  ػػػراه لسػػػتخدـ ب فهػػػكـ غربػػػو غرلػػػب  ػػػف ،ػػػت بوطون يحكو ػػػ  اآل ػػػرة ال وهلل مػػػد  فطلوتػػػ ، كاسػػػ

 ف جهد بلرم  طمؽو  ف كػؿ  لػد، ال ك إذ ليفٌبر ب  اآلف تهود ال فركؼ شو ثقوشت و ايصلملاالج
 ال ػػػل لػػػ  بول صػػػكص كايدلػػػل اللػػػر للك حلػػػث لػػػرل بفضػػػهـ أف الػػػدلف تجربػػػل  جت ػػػ ، ك تػػػوج 

 . فل لظركؼ كبلئل 
 

  

                                                 
، دار اآلشوؽ ت: أح د  ح د لوكر ،أبك  ح د  مو بف أح د بف سفلد بف حـز ،اإلحكوـ شو أصكؿ ايحكوـ ((1

 .1/35 –الجدلدة، بلركت 
 

 11/264 –ابف تل لل  – ج كع الفتوكل ( (2
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 بػػر صػػ و ل كالءات جدلػػدة، كزرع أشكػػور ذات جػػذكر  قملػػل ك قدلػػل ال ت ت ػػو لإلسػػالـ، كذلػػؾ  .4
 مد  فت قو لمداللل م لف  لسكللف( ) سكوستف وؿ  صطمح  ،تكظلؼ ال صطمح تكظلفون خوصون 

ال صػػػرا لل ال رتػػػدلف  ػػػف ال سػػػم لف لليبقػػػكا جػػػزءان  ػػػف ثقػػػوشتهـ ال حملػػػل ككطػػػ هـ، ك ػػػدـ اسػػػتفزاز 
 (1) ". لو ر ال وس حكلهـ

 

                                                 
 .11/11/2011سفد البرلؾ،  –حرب ال صطمحوت ( (1
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 ال الثالمبحث 

 .أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغازية 

 ويشتمل عمى مطمبين:

 ات الغازية قديمًا.أسباب ذم العمماء لممصطمح 

أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغربية الغازية. 
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 المطمب األول

 أسباب ذم العمماء لممصطمحات اللمسلية قديمًا. 
 

لقد كوف السمؼ الصولح ال لستدلكف إال بولكتوب كالس ل، شكو كا شو بوب ال فو كاإلثبوت 
شل و  دا ذلؾ بؿ لسكتكف  ف الكالـ شل   فلون لدكركف    ال صكص حلث دارت كال لتكم كف 

ثبوتون، كل و كو ت ايلفوظ الكال لل   و لـ لرد ب  كتوب كال س ل، شمـ لتكمـ بهو السمؼ، كلـ لستدلكا  كا 
ذا خكطبكا  حتد لطمبكا التفصلؿ شو بلوف ال راد  بمفظو كال و ال لتثبتكه كال ل فكه ب   مد الفقوئد، كا 

ف كوف بوطالن ريد.   ، ش ف كوف حقون  ي   (1) بؿ، كا 
يما امتيل السمف الصالح عن استعمال هذ  األللاظ من وجو  عدةم يذكر مي ا ما يمي  (2) :وا 

شػو الػدلف ضػاللل،  لأ هو ألفوظ  بتد ل لر ون، شوسػتف وؿ هػذه ايلفػوظ لفػد بد ػل، ككػؿ بد ػ -1
وُء ]: كهو تفد   و لـ لأذف ب  اهلل،  ػوؿ تفػولد ـَ ْؿ ُُشَ ـِ َمؤو َتْ َيؤْلَذْن بِؤِف َأْم ََلُ ي ـَ افؤدِّ ْؿ ِمؤ ُظقا ََلُ َُشَ

ُ ى: .[اهللُ  .{ 21}الرُّ

مكتوب كالسػ ل، شهػـ ل فػكف ايسػ وء كالصػفوت  ػف اهلل  ػز الت ولهو  مد ال فو و ال خولفل ل -2
شقػػد ظهػر ل ػػو أف لمكػػؿ  ”كجػؿ تحػػت اسػـ التكحلػػد، ش جػد الفالسػػفل لفرشػكف التكحلػػد شلقكلػكف: 

 ،برلئػػو  ػػف الكػػـ،أك برهوف ،أك كا ػػ  تحػػت حػػد ،، غلػػر داخػػؿ شػػو جػػ س بػػدأ كاجػػب الكجػػكد
كال تػػد، كالحركػل، ال  ػػد لػػ ، كال لػرلؾ، كال ضػػد لػ ، كأ ػػ  كاحػػد  كايلػف، ،كالكلػؼ، كال وهلػػل

 ػػف ج لػػ  الكجػػكه، ي ػػ  غلػػر   قسػػـ، ال شػػو ايجػػزاء بػػولفرض كالػػكهـ، كول تصػػؿ، كال شػػو 
ملػل  تغػولرة لتحػد بهػو ج متػ  كأ ػ  كاحػد  ػف حلػث الفقؿ بأف تككف ذات   ركبل  ػف  فػوف  ق

شػػػو كجػػػكده الػػػذم لػػػ ، شهػػػك بهػػػذه الكجػػػكه شػػػرد، كهػػػك كاحػػػد ي ػػػ  تػػػوـ  البتػػػلهػػػك غلػػػر  لػػػورؾ 
الكجكد،  و بقو ل  لوء ل تظر حتد لتـ ك د كوف هذا أحد كجػكه الكاحػد، كلػلس الكاحػد شلػ  

 "إال  مد الكج  السمبو
(3)

 

هك إ كور  وهلل الرب الزائػدة  مػد كجػكده، كا  كػور السوبؽ: " ابف القلـ شو  قده لمتفرلؼ  وؿ
صفوت ك ول ، كأ   ال س   ل ، كال بصر، كال  درة كال حلوة، كال إرادة كال كالـ كال كج ، كال 

                                                 
 .153ص –البرلكوف  إبراهلـ –( ا ظر: تغللر الداللل الكضفلل (1
 –الحرا و بف تل لل  بد الحملـ بف  بد السالـ أح د  –بلوف تمبلس الجه لل شو تأسلس بد هـ الكال لل : ( ا ظر(2

    – ج ػػكع شتػػوكل ابػػف تل لػػل  ،2/499 ،السػػفكدلل ، ج ػػ  ال مػػؾ شهػػد لمطبو ػػل  ،تحقلػػؽ: د. رلػػلد  ح ػػد  مػػو
دار  ،سمل وف بف سح وف ،، ت بل  ذكم ايلبوب السمل ل  ف الك كع شو ايلفوظ ال بتد ل الكخل ل299 ،5/298

 ك و بفدهو.  9ص –هػ 1349 ،مكل الفربلل السفكدللال   ،الفوص ل الرلوض
 .639ص –ـ 1985 ،هػ1405 – 1ط – ولـ الكتب  –د. جففر آؿ لوسلف  –الفورابو شو حدكده كرسك   ( 3(
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لػػدلف، كلػػلس شلػػ   ف لػػوف  ت لػػز أحػػده و  ػػف اآلخػػر البتػػل،  ػػولكا: ي ػػ  لػػك كػػوف كػػذلؾ لكػػوف 
كػف كاحػدان  ػف كػؿ كجػ ، شجفمػكه  ػف جػ س الجػكهر الفػرد،  ركبون، ككوف جسػ ون  ؤلفػون، كلػـ ل

 (1)"الذم ال لحس، كال لرل، كال لت لز     جو ب  ف جو ب، بؿ الجكهر الفرد ل كف كجكده
أ هو ألفوظ لػـ تػرد بهػو أدلػل لػر لل، لقػكؿ لػلخ اإلسػالـ ابػف تل لػل: "ش  ػ  ال لكجػد شػو كػالـ  -3

د  ػػف ايئ ػػل ال تبػػك لف أ ػػ   مػػؽ ب سػػػ د الرسػػكؿ كال أحػػد  ػػف الصػػحوبل كالتػػوبفلف كال أحػػ
(2)الجكهر كالجسـ كالفرض ك حك ذلؾ للئون  ف أصكؿ الدلف ال الدالئؿ كال ال سوئؿ". 

 

اإل ػػوـ   ػػوؿأ هػػو ألفػػوظ  ج مػػل  به ػػل  حت مػػل ل ف لػػلف حػػؽ كبوطػػؿ شػػال لفػػرؼ ال ػػراد بهػػو،  -4
لسػتخد كف ال ج ػؿ أح د رح   اهلل تفولد شو  فػرض رده  مػد الػذلف لتال بػكف بويلفػوظ ك 

  هو إلضالؿ ال وس: "ثـ إف الجهـ اد ػد أ ػران كهػك  ػف ال حػوؿ شقػوؿ: أخبرك ػو  ػف القػرآف 
أهك اهلل أك غلر اهلل، شود د شو القرآف أ ران لكهـ ال ػوس، شػ ذا سػئؿ الجوهػؿ  ػف القػرآف هػك 

 اهلل أك غلر اهلل، شالبد ل   ف أف لقكؿ بأحد القكللف.  

ف  وؿ: هك غلر اهلل،  وؿ: صد ت، شمػـ ش ف  وؿ: هك ا        هلل،  وؿ ل  الجه و كفرت، كا 
ال لككف غلػر اهلل  خمك ػوي؟ شلقػ  شػو  فػس الجوهػؿ  ػف ذلػؾ  ػو ل لػؿ بػ  إلػد  ػكؿ الجه ػو، 

 كهذه ال سألل  ف الجه و هو  ف ال غوللط.

شولجكاب لمجه و إذا سػأؿ شقػوؿ: أخبرك ػو  ػف القػرآف هػك اهلل أك غلػر اهلل؟  لػؿ لػ : 
إف اهلل جؿ ث وؤه لـ لقؿ شو القرآف أف القرآف أ و كلـ لقؿ غلرم، ك وؿ: هك كال و، شسػ ل وه 
بوسـ س وه اهلل ب ، شقم و: كػالـ اهلل، ش ػف سػ د القػرآف بوسػـ سػ وه اهلل بػ  كػوف  ػف ال هتػدلف 

 (3)ك ف س وه بوسـ غلره كوف  ف الضوللف." 
ضػػاللهـ، ش -5 هػػو طرلػػؽ ال تقػػود البوطػػؿ كالقػػكؿ بػػ  ل ػػو شػػو هػػذه ايلفػػوظ  ػػف خػػداع ال ػػوس كا 

ابػف   ػوؿبسبب  و تحتكل  هذه ايلفوظ  ػف إلحػود كتفطلػؿ صػفوت الخػولؽ سػبحو   كتفػولد، 
القػػلـ: "كلقكلػػكف  حػػف   زهػػ   ػػف اي ػػراض كايغػػراض كايبفػػود كالحػػدكد كالجهػػوت كحمػػكؿ 

  ػػو لفهػػـ  ػػف  الحػػكادث، شلسػػ   الغػػر ال خػػدكع هػػذه ايلفػػوظ شلتػػكهـ   هػػو أ هػػـ ل زهػػكف اهلل
 فو لهػو   ػػد اإلطػػالؽ  ػف الفلػػكب كال قػػوئص كالحوجػل، شػػال للػػؾ أ هػـ ل جدك ػػ  كلفظ ك ػػ  

                                                 
ق/ 1418  ،3ط –الرلوض  –دار الفوص ل  ،ابف القلـ الجكزلل –الصكا ؽ ال رسمل  مد الجه لل كال فطمل  ((1

 .3/929 ،ـ1998
ابراهلـ د.  – دراسل   هجلل يصكؿ  ذهب السمؼ شو تقرلر الفقلدة كالدشوع   هو الخمؼ ب  هج السمؼ تفرلؼ ((2

 ،الطبفل ايكلد ،ال  مكل الفربلل السفكدلل ،دار ابف الجكزم لمطبو ل كال لر  –البرلكوف بف  ح د بف  بد اهلل 
 .129ص ،ـ1997 ،ق1418

 – 1ط –بلركت  –دار  تلب  –قلؽ: د. أح د بكلر  ح كد تح –أح د بف ح بؿ  –الرد  مد الجه لل ( (3
 .21ص
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كلكلػؼ ال و ػػد البصػػلر  ػو تحػػت هػػذه ايلفػوظ شلػػرل تحتهػػو اإللحػود كتكػػذلب الرسػػؿ كتفطلػػؿ 
 (1)الرب تفولد   و لستحق   ف ك ول ".

اإل ػػوـ   ػػوؿداللػػل خوصػػل بهػػـ، ل ػػو تفضػػو إللػػ   ػػف الت ػػوزع بػػلف طكائػػؼ اي ػػل، شمكػػؿ  ػػـك  -6
: " ػػو جهػػؿ ال ػػوس كال اختمفػػكا إال لتػػركهـ لسػػوف الفػػرب ك ػػلمهـ إلػػد  -رح ػػ  اهلل - اللػػوشفو

   مػػػد االخػػػتالؼ الحوصػػػؿ بػػػلف الفػػػرؽ، كلفػػػد لفػػػظ التكحلػػػد  ثػػػوالن (2)لسػػػوف أرسػػػطو طػػػوللس" 
 الضولل شو تفللف  ف د هذا ال صطمح.

 ت الكجكد ال طمؽ،  جردان  ف ال وهلل كالصفل."شولتكحلد   د الفالسفل لف كف ب  إثبو
 ك  د االتحودلل كأصحوب كحدة الكجكد: التكحلد هك أف الرب تفولد  لف كؿ  كجكد.

ك  د الجه لل: التكحلد هك إ كػور صػفل الفمػك هلل تفػولد كالكػالـ كالسػ   كالبصػر كغلػر ذلػؾ 
  ف الصفوت التو ثبتت بولس  ، كدؿ  ملهو الفقؿ.

 (3).”: التكحلد هك إ كور  درة اهلل ك  ـك  للئت  شو الكوئ وت ك درت   ملهوك  د القدرلل
: "ككثلػػػران   ػػػف تكمػػػـ  -رح ػػػ  اهلل - ابػػػف تل لػػػل  ػػػوؿل ػػػو شلهػػػو  ػػػف التبػػػوس الحػػػؽ بولبوطػػػؿ،  -7

بويلفوظ ال ج مل ال بتد ل كمفظ الجسـ كالجكهر كالفرض كحمكؿ الحكادث ك حػك ذلػؾ كػو كا 
سالـ بهػذه الطرلقػل كأ هػـ بػذلؾ لثبتػكف  فرشػل اهلل كتصػدلؽ رسػكل  لظ كف أ هـ ل صركف اإل

شك ػ   ػػ هـ  ػػف الخطػأ كالضػػالؿ  ػػو أكجػػب ذلػؾ، كهػػذا حػػوؿ أهػؿ البػػدع كػػولخكارج كأ ثػػولهـ، 
 حضػػون ال حػػؽ شلهػػو، إذ لػػك كو ػػت كػػذلؾ لػػـ تخػػؼ  مػػد ال ػػوس،  بػػوطالن شػػ ف البػػدع ال تكػػكف 

لػبس الحػؽ بولبوطػؿ إ ػو  خطئػون غولطػون، كلكف تلت ؿ  مػد حػؽ كبوطػؿ شلكػكف صػوحبهو  ػد 
لحود،  وؿ تفولد:  ْؿ إَِلَّ َخَّضؤوًَل َوأَلَْوَضؤُعقا ]كا  و  تف دان ل فوؽ شل  كا  ـُ َفْق َخَرُجقا ؾِقُؽْؿ َمو َزاُدو

ْؿ َواهللُ َظؾِقٌؿ بِوفظَّودِِغَ  ُظقَن ََلُ ". {47:}ال ُبة [ِخََلَفُؽْؿ َيّْضُغقَكُؽُؿ افِػْتـََي َوؾِقُؽْؿ َشامَّ
(4) 

 

كب ػػوءن  مػػد ذلػػؾ شلحػػـر اسػػتف وؿ هػػذه ال صػػطمحوت إال شػػو حػػؽ  ػػف ال لفهػػـ إال بهػػو   ػػف  
ا تبرهو لغل ل ، ال لفهـ إال بهو شلجػكز أف لخوطػب بهػو،يف ذلػؾ داخػؿ شػو تبملػغ دلػف اهلل كهػذا ك ػو 

 (5)ف  قو لف:  خوطب  ف لـ لفمـ الفربلل بمسو   الذم لتكمـ ب ، ك مل  شالبد شو  ثؿ هذه ايلفوظ  

                                                 
 .3/934 –ابف القلـ  –الصكا ؽ ال رسمل  مد الجه لل ال فطمل  ((1
تحقلؽ: أح د شرلد  ،جالؿ الدلف  بد الرح ف السلكطو ، صكف ال  طؽ كالكالـ  ف شف ال  طؽ كالكالـ (2(

 .32ص ،2007 ،1ط ،دار الكتب الفم لل ،ال زلدم
 .2/717 – ث وف  مو حسف  –  هج الجدؿ كال  وظرة شو االستدالؿ  مد  سوئؿ اال تقود  ((3
 .1/283 –ابف تل لل  –درء تفورض الفقؿ كال قؿ  ((4
 .2/499، 1/22 –ابف تل لل  –ا ظر: بلوف تمبلس الجه لل شو تأسلس بد هـ الكال لل  ((5
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 .كاإلثبوتايكؿ: بلوف ال راد بكؿ لفظ   هو  بؿ الحكـ بول فو 
 لهو  ذ ـك شو اللرع. الثو و: بلوف أ هو ألفوظ  بتد ل كال ستف ؿ
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 المطمب ال ايي

 أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغربية الغازية

ب أسػػػمحت  إف الصػػػراع بػػػلف ال سػػػم لف كالغػػػرب هػػػك صػػػراع  ػػػدلـ جدلػػػد، لسػػػتخدـ شلػػػ  الغػػػر 
ل  ايشكػور هػك جػزء  ػف  ػ  ال سػمـ، كتزللػؼ ال صػطمحوت كتلػك لمسلطرة كشرض الهل  ل  مػد ال جت

هذا الصراع، ك ف الحرب ال فم ل  مد اإلسالـ، حلث لف د الغػرب إلػد إغػراؽ ال جت فػوت ال سػم ل 
ب ج ك ػػػل  ػػػف ال صػػػطمحوت ال ضػػػممل كالتػػػو تف ػػػؿ  مػػػد تلػػػكل  الفكػػػر اإلسػػػال و، شهػػػو كولخملػػػل 
السػػرطو لل تتسػػمؿ لمفقػػكؿ لتسػػك هو كتف ػػؿ  مػػد تخرلبهػػو كتػػد لرهو، كلقػػد كجػػدت هػػذه ال صػػطمحوت 

هػػذه ال صػػطمحوت  التػػو سػػو دت بلػػكؿ كبلػػر  مػػد ا تلػػور طرلقهػػو  بػػر كسػػوئؿ اإل ػػالـ ال ختمفػػل
تف مهو ال ضممل كالتو  ف كاجب و ك سم لف الحذر   هو ك كاجهتهو بكؿ  و أكتل و  ف  كة، بػدؿ أف  سػ

 بتكرارهو شو حدلث . كال  و، بؿ كلفخر بفض و شو
إف ايصػػؿ الرجػػكع لمكتػػوب كالسػػ ل   ػػد اسػػتف ول و يم  صػػطمح، شه ػػو الحصػػف الحصػػلف، 
ال شلطػػرح كل بػػذ كلػػتـ  ك ػػرل هػػؿ لكاشػػؽ اللػػرع أـ ال، شػػ ف كاشػػؽ اللػػرع شػػال ضػػلر شػػو اسػػتخدا  ، كا 

  ف خطر استف ول .التحذلر 
 ت الغربية الغازية ما يمي:ومن أسباب ذم العمماء لممصطمحا

الػػذم  و ػػت  (الدل قراطلػل) صطمح وسػػدة  خولفػل لتفػػوللـ اإلسػالـ، كػػػالػت ولهو  مػػد  فػو و ش -1
حاللػػ   حػػؿ )اللػػكرل( ب دخولػػ بفػػض ح مػػل ألكلػػل التجدلػػد شػػو الفػػولـ اإلسػػال و  ، كذلػػؾ كا 

تفوللـ الحتكائ  ال لكرة كج مل حقكؽ اإل سوف    أ    صطمح شكرم سلوسو لحكم  خولفل 
 اإلسالـ كولتحوكـ إلد رأم اللفب.

، (اإلرهػػػوب)تلػػػكل  اإلسػػػالـ كت فلػػػر ال ػػػوس   ػػػ ، بوسػػػتخداـ هػػػذه ال صػػػطمحوت، ك صػػػطمح  -1
، كذلػػؾ لمف ػػؿ  مػػد ت فلػػر ال ػػوس  ػػف (اإلرهػػوب)شأصػػبح ال لػػذكر اإلسػػالـ إال كلػػذكر  فػػ  

تحػػػت  اإلسػػػالـ، بػػػؿ كاسػػػتخدـ الغػػػرب هػػػذا ال صػػػطمح للضػػػغط  مػػػد الحكك ػػػوت اإلسػػػال لل
 لؽ الخ وؽ  مد الج و وت اإلسال لل كالد كلل.ل س د الحرب  مد اإلرهوب لتض

هجػػػراف ال صػػػطمحوت اإلسػػػال لل، حلػػػث تسػػػتخدـ هػػػذه ال صػػػطمحوت كبػػػدلؿ لم صػػػطمحوت  -4
كلفػػؿ هػػذا لظهػػر بكضػػكح إلػػد تركلجهػػو ك بكلهػػو بػػلف ال ػػوس، اإلسػػال لل، حلػػث لػػؤدم ذلػػؾ 
لكا كتربكا شو  جت فوت الغرب، ش  ؾ تجد لدلهـ أك  و  لئكالدل كثلر  ف ال سم لف الذلف 

ؿ ال لػػػكالت  ػػػف تغمغػػػؿ القػػػلـ كال فػػػوهلـ الغربلػػػل  ػػػو جفمهػػػـ لػػػركف شلهػػػو البػػػدائؿ ال ثمػػػد لحػػػ
 .السلوسلل كاالجت و لل
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التهػػػكلف  ػػػف ال حر ػػػوت كارتكوبهػػػو، حلػػػث   ػػػؿ أ ػػػداء اإلسػػػالـ  مػػػد تبػػػدلؿ ال صػػػطمحوت  -1
رلـ إلػػد أسػػ وء تجفػػؿ ال سػػمـ لتجػػرأ  مػػد ارتكوبهػػو، اإلسػػال لل ال تفمقػػل ب سػػوئؿ ال هػػو كالتحػػ

 كتغللر  س د الخ ر بوللراب الركحو، كالرلكة بولهدلل، كالربو بولفكائد الب كلل.

 ل و شو استف وؿ هذه ال صطمحوت  ف التلب  بول جت فوت الغربلل الكوشرة. -5

اإل سػوف أ هو  صطمحوت شضفوضل تحت ؿ حقون كبوطالن، ك صطمح حقكؽ اإل سوف، شحقكؽ  -6
 كفكلل شو الدلف اإلسال و لكؿ لخص كلك هو  قلػدة بلػركط كضػكابط، كلك هػو شػو الغػرب 

 تف و الحرلل الكو مل كاإلبوحلل كالتحمؿ  ف ايخالؽ.

ل ػػو شػػو اسػػتف وؿ هػػذه ال صػػطمحوت  ػػف  بػػرر لتػػدخؿ الغػػرب شػػو لػػئكف الػػبالد اإلسػػال لل  -7
ربػػػل اإلرهػػػوب، ك ػػػو حػػػدث شػػػو تحػػػت  سػػػ د ح ولػػػل حقػػػكؽ اإل سػػػوف كحرلػػػوت ايشػػػراد، ك حو
 الفراؽ كأشغو ستوف، كلحدث لك لون شو كؿ البالد اإلسال لل.

 ػػو تفمػػؽ ال فهػػـك  ف تب ػػو هػػذه ال صػػطمحوت الغربلػػل  ػػد لكػػكف  ػػدخالن لمبد ػػل، خوصػػل إذاإ -8
ف ا بثػػػوؽ  فظػػػـ ال فػػػوهلـ اإلسػػػال لل الغربلػػػل  ػػػف الخبػػػرة كالتجربػػػل الغربلػػػل بولفقلػػػدة، حلػػػث إ
 و  و دتهو الفقدلل لم فوهلـ ال  بثقل  ف  قلدة اإلسالـ.لف و  خولفتهو ش

 دـ استف وؿ هذه ال صطمحوت لف ؿ  مد الحفوظ  مد الهكلل اإلسػال لل خولصػل  ػف أم  -9
 خمؿ.
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  الرابلالمبحث 

 حكم استعمال المصطمحات الغازية. 

 ويشتمل عمى مطمبين:

 لية.رأي السمف في استعمال المصطمحات اللمس: 

 المصطمحات الغربية الغازية في ميزان الشرع.         
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 المطمب األول
 .رأي السمف في المصطمحات اللمسلية قديماً  

 
إف ايصػػػؿ   ػػػد أهػػػؿ السػػػ ل كالج و ػػػل اسػػػتف وؿ ايلفػػػوظ اللػػػر لل التػػػو كردت شػػػو الكتػػػوب  

زلػل  ػف   ػد الحػؽ سػبحو   كتفػولد، ك ػو كالس ل، ك دـ اال جػرار إلػد  ػو سػكاهو، ذلػؾ أ هػو الحػؽ ك  
أ هو تكفو   و سكاهو  ف ايلفوظ ال بتد ل التو ابتد تهو الفرؽ كحوكلكا  سبتهو ك فو لهو إلد الكتوب 

ككضح للخ اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل طرلقل السمؼ شو التفو ؿ    ال صطمحوت شقوؿ:  كالس ل،
و و الصػػحلحل ال فمك ػػل بوللػػرع كالفقػػؿ كلرا ػػكف ألضػػون " شطرلقػػل السػػمؼ كايئ ػػل أ هػػـ لرا ػػكف ال فػػ

ايلفػػوظ اللػػر لل شلفبػػركف بهػػو  ػػو كجػػدكا إلػػد ذلػػؾ سػػبلالن ك ػػف تكمػػـ بمفػػظ  بتػػدع لح ػػؿ حقػػون كبػػوطالن 
 (1)". سبكه إلد البد ل ألضون ك ولكا إ  و  وبؿ بد ل ببد ل كرد بوطالن ببوطؿ

 
 ممون إلى األيواع التالية:ويمكن تقسيم األللاظ التي اصطمح عمي ا المتك 

 األللاظ التي اصطمح عمي ا المتكممون أربعة أيواع:
 اليوع األول:

ألفوظ  كضك ل ل فوفو صحلحل جوءت شو كتوب اهلل كس ل رسكل ، ثـ إف ال تكم لف  قمكهو  
لتو ، ش ف هؤالء  بركا  ف ال فو و ا ف  فو لهو الحقل إلد  فوفو أخرل ال لدُّؿ  ملهو كتوب كال س ل

أثبتهو القرآف بفبورات أخرل للست شو القرآف، كرب و جوءت شو القرآف ب ف د آخر، كمفظ الفقؿ 
كالفو ؿ كال فقكؿ، ش ف لفظ " الفقؿ" شو لغل ال سم لف إ  و لدؿ  مد  ىرىض، إ و  يس َّد  صدر 

 جردان  وئ ون ب فس ،  ىقىؿ لفقؿ  قالن، كا  و  كة لككف بهو الفقؿ كهو الغرلزة، كهـ لرلدكف بذلؾ جكهران 
ُػًقا َأَحٌد ]لفظ "ايحد" جوء شو القرآف ب ف د الفرد ك و شو  كل  تفولد: ككذلؾ  ـُ ـْ َفُف  ْ َيُؽ [. َوَت

ـَ اهللِ َأَحٌد ]ك كل :  ،{.4:}آختص ـْ ُُيَِرِِن ِم ُك ]ك كل :  ،{22}اجلّن: [ُؿْؾ إِِنِّ َف َق اهللُ َرِّبِّ َوََل ُأُْشِ ُْ َفؽِـَّو 

شح م  ال تكم كف  مد  ف د أ   هك الذم ال ل قسـ ككؿ جسـ   قسـ،  ،{.38:}الؽفف[. ِّبِّ َأَحًدا بِرَ 
كب وء  مد ذلؾ  ولكا: ال لكصؼ بويحد الجسـ، كهذا خالؼ لغل القرآف كلغل الس ل كلغل الفرب، إذ 

اللت  الكضفلل د أفٌ الكحدة شو الكؿ ال لكصؼ بهو إال  و هك جسـ ك و أ هـ جفمكا  ف وه ال فو    
  (2)شو الكتوب كالس ل تدؿ  مد  ف د كجكدم ال سمبو.

 

                                                 
 .1/254 –درء تفورض الفقؿ كال قؿ  ((1
 .438ص –ابف تل لل  –، بلوف تمبلس الجه لل 1/222،223 –ابف تل لل  –تفورض الفقؿ كال قؿ  ا ظر: درء ((2
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 اليوع ال ايي:
ألفوظ  كضك ل ل فوفو صحلحل لك هو لـ ترد شو كتوب اهلل كرسكل   ثؿ القدلـ كايزلو " 

 (1) ."كال كجكد كالذات كال وهلل ك حك ذلؾ

 
 اليوع ال الث:

الفرب  كضك ل لمداللل  مد  فوفو صحلحل، ألفوظ لـ ترد شو الكتوب كالس ل كهو شو لغل " 
كلكف ل و تفددت االصطالحوت صور المفظ  ج الن لفبر     كؿ  كـ بحسب  و اصطمحكا  مل  

 (2) ." ف ال فو و  ثؿ الحلز، الفرض، الجهل، الجزء، البفض، ك حك ذلؾ

 اليوع الرابل:
فرد، ايسطقس، الهلكلو، ألفوظ لـ ترد شو الكتوب كالس ل كال شو لغل الفرب كولجكهر، ال 

شج كا  مد ال صكص  ف جهل، كرتبكا أحكوـ ال صكص  شح مكا  صكص اللرع  مد هذه ايلفوظ
لقكؿ ابف   (3).اللرلفل اإلسال لل، شأبطمكا  ف وهو كأحكو هو مد غلر ال فو و ال كضك ل لهو شو 

و هك  فركؼ شو المغل  ف ش ف  و ل ألفوظهـ االصطالحلل ال لرلدكف بهو  : "-رح   اهلل  - تل لل
ثبوتون، كلهذا  وؿ اإل وـ أح د شلهـ: "لتكم كف   ف وهو بؿ  فو و اختصكا هـ بولكالـ شلهو  فلون كا 

كلقكؿ شو  كض  آخر:  ،(4) مد جهوؿ ال وس ب و للبهكف  ملهـ""بول تلوب   ف الكالـ كلمبسكف  
ذا كو ت ألفوظ ال صكص لهو حر ل ال ل كف ال ظهر لإلسالـ أف لفورضهو، شهـ لفبركف  ف  )كا 
ج وؿ ك و  وؿ اإل وـ أح د: "شهـ وال فو و التو ت وشلهو بفبورات أخرل ابتد كهو، كلككف شلهو التب ه كا 

 ختمفكف شو الكتوب،  خولفكف لمكتوب،  ج فكف  مد  خولفل الكتوب، لقكلكف  مد اهلل كشو اهلل 
  (5)كشو كتب اهلل بغلر  مـ"(. 

  

 (6) رحمه اهلل إلى أمرين م مين هما: فحشار ابن تيمية 
ألفػػػوظ ف بهػػػو  ػػػف حقػػػوئؽ الفقلػػػدة تػػػوركلف ابتػػداع ألفػػػوظ  ػػػو أ ػػػزؿ اهلل بهػػػو  ػػػف سػػػمطوف لفبػػرك  -1

 الكتوب كالس ل الدالل  مد هذه الحقوئؽ.

                                                 
 .146ص –ابراهلـ البرلكوف  –تغللر الداللل الكضفلل ( (1
 .147ص –ال رج  السوبؽ ( (2
 .147ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ ( (3
 .474/ 1 –ابف تل لل  –بلوف تمبلس الجه لل ( (4
 .2/12 –ؽ ال رج  السوب( (5
  فس الصفحل. –ا ظر: ال رج  السوبؽ ( (6
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ف كو كا  فورضلف لهو شو حقلقػل  إف الذم -2 د وهـ إلد ذلؾ إ  و هك التحرج  ف  فورضتهو كا 
ؤكا إلد هذه ايلفوظ لفدـ  و لفلف داللتهو لمحؽ   و لدع لهػـ  جػوالن اي ر ككا ف  كلك هـ لج

 ػوؿ ابػف تل لػل: "شػ ف هػؤالء  بػركا  ،للح مكهو  و أرادكه  ف ال فػو و ال خولفػل لمكتػوب كالسػ ل
 ػػف ال فػػو و التػػو أثبتهػػو القػػرآف بفبػػورات أخػػرل للسػػت شػػو القػػرآف كرب ػػو جػػوءت شػػو القػػرآف 

رات   ػو أثبتػ  القػرآف بػؿ  ػد لكػكف  ف وهػو ال فػركؼ شػو لغػل ب ف د آخر، شملست تمػؾ الفبػو
الفػرب التػو  ػزؿ بهػو القػرآف   تفلػون بػوطالن  فػوه اللػرع كالفقػؿ، كهػـ اصػطمحكا بتمػؾ الفبػػورات 
 مد  فوفو غلر  فو لهو شو لغل الفرب شتبقد إذا أطمقػكا  فلهػو لػـ تػدؿ شػو لغػل الفػرب  مػد 

بوطػؿ، ش ػف خػوطبهـ بمغػل الفػرب  ػولكا إ ػ  مػد اصطالحهـ الخػوص   شوبوطؿ، كلكف تدؿ 
لػـ لفهػػـ  راد ػو، ك ػػف خػوطبهـ بوصػػطالحهـ أخػػذكا لظهػركف   ػػ  أ ػ   ػػوؿ  ػو لخػػولؼ القػػرآف 

(1)ككوف هذا  ف جهل ككف تمؾ ايلفوظ  ج مل  لتبهل".  
 

 
 :(2)أما آ ار هذ  األللاظ فيمكن تمخيص ا فيما يمي 

 ؿ.حصكؿ االلتبوه كاإلج وؿ   د االستف و -1
 التبوس الحؽ بولبوطؿ   د اإلطالؽ. -2

ثبوتػػون  ػػد لكػػكف ال ف ػػد  -3  خولفػػل الكتػػوب كالسػػ ل شػػو الظػػوهر، كذلػػؾ ي هػػـ إذا أطمقكهػػو  فلػػون كا 
 ال  فو ثوبتون بولكتوب كالس ل كال ف د ال ثبت   فلون شو الكتوب كالس ل.

مػد اسػـ أك صػفل كرد    أ هو ال تترتػب لػر ون إال   ،ب وء ايحكوـ الفقدلل  مد هذه ايلفوظ -4
 اللرع بهو.

   أف ذلؾ ال لترتب إال  مد اسػـ أك صػفل كرد اللػرع  ،الذـ كال دح ب وء  مد هذه ايلفوظ -5
 بهو.

كاللرع لـ لرتب ذلؾ إال  مػد اسػـ أك صػفل كرد بػ   ،ترتلب الك د كالك لد  مد هذه ايلفوظ -6
 اللرع.

 
  (3) من عدة أمور: ولقد جيى المتكممون باستعماالت م الملظية عمى اليصوص

 "إبطوؿ داللتهو الكضفلل. -1
 تركهو  فطمل  ف التحوكـ كالتحكلـ. -2

                                                 
 . 1/223 –ابف تل لل  –درء تفورض الفقؿ كال قؿ ( (1
 .242 – 1/232 ،ابف تل لل –لم زلد ا ظر: ال رج  السوبؽ ( (2
 .151ص ،ابراهلـ البرلكوف –تغللر الداللل الكضفلل ( (3
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 تح لمهو لم ف د البوطؿ ال خولؼ لظوهر الكتوب كالس ل. -3
  فو ال ف د الحؽ الذم دلت  مل  بكضفهو اللر و. -4
 ترتب أحكوـ ال صكص  مد غلر  و دلت  مل  ألفوظهو". -5

 
 اظ التي اصطمح عمي ا المتكممون:موقف السمف من األلل 
 

إف  ػػف ال سػػٌمـ بػػ  أف السػػمؼ الصػػولح كػػوف  ػػرجفهـ دائ ػػون كأبػػدان كتػػوب اهلل  ػػز كجػػؿ كسػػ ل 
ف ايلفػػوظ الكال لػػل لػػـ تػػرد شػػو  الكتػػوب كال شػػو السػػ لك شػػ ف إرسػػكل  صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ، كحلػػث 
فقوئدلػل، بػؿ كل هػكف  ػف اسػتف ولهو  مػد لػوء  ػف اي ػكر ال والسمؼ لـ لتكم كا بهػو كلػـ لسػتدلكا بهػ

: "إف السػمؼ كػو كا لرا ػكف لفػظ القػرآف كالحػدلث شل ػو -رح ػ  اهلل  - ابػف تل لػل  وؿكاالستدالؿ بهو، 
لثبتك ػػ  كل فك ػػ  شػػو اهلل كصػػفوت  كأشفولػػ ، كال لػػأتكف بمفػػظ  بتػػدع شػػو ال فػػو كاإلثبػػوت، بػػؿ كػػؿ  ف ػػد 

(1)  مل  كسمـ". صحلح ش    داخؿ شل و أخبر ب  الرسكؿ صمد اهلل
 

 
كا  و لرلد ال ػتكمـ  كلك هـ شو  فس الك ت ال لحك كف ب ثبوت هذه ايلفوظ أك  فلهو حتد لتبل

بهػو، شػ ف كو ػت حقػػون  بمػت   ػ ، كلكػػف  ػ  إرلػوده إلػػد المفػظ اإلسػال و البػػدلؿ  ػف القػرآف أك السػػ ل، 
ف كو ت بوطالن ريٌدت،  ت ت ػ   ػف الػتكمـ بويلفػوظ ال بتد ػل، : "إ ػو أف  -رح   اهلل - ابف تل لل  وؿكا 

ذا كو ػػت هػػذه ايلفػػوظ  ج مػػل شول خوطػػب لهػػـ إ ػػو أف  كا  ػػو أف  قبػػؿ  ػػو كاشػػؽ  ف ػػوه الكتػػوب كالسػػ ل، كا 
ف شسػػرهو  لفصػػؿ كلقػػكؿ:  ػػو ترلػػد  ػػف هػػذه ايلفػػوظ؟ شػػ ف شسػػرهو بػػول ف د الػػذم لكاشػػؽ القػػرآف  بمػػت، كا 

 (2)بخالؼ ذلؾ ريدت". 
ه ايلفوظ ال بتد ل ال تستف ؿ كال لستدؿ بهو إال شو حؽ  ف ال لتضح   و سبؽ أف  ثؿ هذ

لفهـ إال بهو، شلجكز  خوطبت  بوستف وؿ هذه ايلفوظ    كجكد  رائف تفل هو لمحؽ، ك د استف ؿ للخ 
اإلسالـ ابف تل لل هذا ايسمكب شو رده  مد أهؿ الكػالـ كالفالسػفلك حلػث رٌد  مػلهـ بوصػطالحوتهـ 

"ك حف  حتوج إلد  فرشل اصطالحهـ كهذا جوئز بؿ :  - رح   اهلل - ابف تل لل ؿ والتو لفه ك هو، 
 (3)حسف، بؿ  د لجب أحلو ون". 

                                                 
 .79ص ،دار الفوص ل ،ت:  ح د الخ لس  ،ابف تل لل  –لرح حدلث ال زكؿ ( (1
 .1/133 –( درء تفورض الفقؿ كال قؿ (2
 كتبل  ،د.  كسد سمل وف الدكلش :تحقلؽ ،ابف تل لل ،بغلل ال رتود شو الرد  مد ال تفمسفل كالقرا طل كالبوط لل( (3

 . 234ص –ق 1408 – 1ط –الفمـك كالحكـ 
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كلقكؿ ألضون: "ك فرشت و بمغوت ال وس كاصطالحوتهـ  وشفل شو  فرشت و  قوصدهـ، 
 ثـ  حكّْـ شلهو كتوب اهلل تفولد، شكؿ  ف لرح كالـ غلره كشسره كبلف تأكلم  شالبد ل   ف

 (1) فرشل حدكد ايس وء التو شل ". 

 

 (2): ويبقى المخاطب ل م والراد عمي م مترددًا بين أمور
 

بؿ بويلفوظ كال فو و اللر لل، شحل ئذو  د لقكلكف: إ ػو ال  فهػـ  ايكؿ: أف لخوطبهـ بغلر اصطالحهـ
كف  مد ال وس، بأف الػذم  و  لؿ ل و، أك أف ال خوطب ل و كالراد  مل و لـ لفه كا  كل و ك راد و، كلمبس

   ل وه بكال  و حؽ  فمـك بولفقؿ أك الذكؽ، كأ    كاشؽ لملرع.
 

شحل ئػذو  -ك د لككف ذلؾ  خولفون يلفوظ القرآف شو الظػوهر–الثو و: أف لخوطبهـ بمغتهـ كاصطالحهـ 
جهػػوؿ  ػػد ل سػػبكف ال خوطػػب لهػػـ إلػػد أ ػػ  أطمػػؽ تمػػؾ ايلفػػوظ التػػو تحت ػػؿ حقػػون كبػػوطالن، كأكه ػػكا ال

 بوصطالحهـ الخوص.
 

ثبوتون، بؿ لستفصؿ  ف  رادهـ: ش ف أرادكا بهذه  الثولث: أف ل ت    ف  كاشقتهـ شو التكمـ بهو  فلون كا 
ف أرادكا بوطالن رد، كه و  د ل سبك   إلد الفجز كاال قطوع.  ايلفوظ حقون  يبؿ، كا 

 

و  خوطبتهـ كالرد  ملهـ، شحل ئذو تختمؼ ال صمحلك شلختور ال خوطب لهـ ايسمكب اي ثؿ ش
(3)كذلؾ حسب  و لقتضل  ال قوـ: 

 

لػػزا هـ بػػ ، إف أ كػػف أف لقػػوؿ لهػػـ: ال لجػػب  - شػػ ف كػػو كا شػػو  قػػوـ د ػػكة ال ػػوس إلػػد  ػػكلهـ كا 
إلد  و د و إلل  رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ، ش ػو ثبػت أف الرسػكؿ إال  مد أحد أف لجلب دا لون 

 ل وس إجوبل  ف د و إلل ، كال ل  د كة ال وس إلد ذلؾ.د و الخمؽ إلل ، لـ لكف  مد ا
أ و إف كوف ال خولؼ  فورضون لملرع ب و لػذكره، أك كػوف غلػر  متػـز بوللػرلفلك شهػؤالء البػد  -

شو  خوطبتهـ  ف الكالـ  مد ال فػو و التػو لػد ك هو: إ ػو بألفػوظهـ، كا  ػو بألفػوظ لكاشقػكف  مػد أ هػو 
ف أ كف   ف لػـ ل كػف  خػوطبتهـ تقكـ  قوـ ألفوظهـ، كا  قؿ  فو لهـ إلد الفبورة اللػر لل كػوف حسػ ون، كا 

إال بمغػتهـ، شبلػوف ضػاللهـ، كدشػػ  صػلولهـ  ػف اإلسػػالـ بمغػتهـ، أكلػد  ػف اإل سػػوؾ  ػف ذلػؾ يجػػؿ 
  جرد المفظ.

 

                                                 
 .235ص –ال رج  السوبؽ ( (1
 .229 ،223/ 1 ،ابف تل لل – ا ظر: درء تفورض الفقؿ كال قؿ( (2
 ك و بفدهو. 1/229 –ا ظر: ال رج  السوبؽ ( (3
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 (1): فمخاطبة أهل االصطالح بمغت م واصطالح م يليد من وجود
 ايكؿ: أ هـ لفه كف الحجل.

 لؾ لككف أبمغ شو الرد  ملهـ ككسرهـ.الثو و: أف ذ
 الثولث: بلوف ت كف أهؿ الحؽ  ف  فو و  سوئمهـ ك رضهو بأم أسمكب لقتضل  ال ك ؼ.

 
ممااا سااابا يت اااح ماااي ج السااامف فاااي التعامااال مااال المصاااطمحات المبتدعاااةم وهاااو عااادم  

وال يلي ااا االسااتدالل ب ااا وعاادم اسااتعمال ا خاصااة فااي األمااور العقائديااةم ولكاان ال يحكاام بد بات ااا 
ن كايت للظاًا مجمااًلم حيي اا يجاب التوقاف واالستلصاال واالستلساار عان ماراد صااحب ا  خاصة وا 
ن أراد  ب ام فدن أراد حقًا ُقبمتم مل إيجاد معيى شرعي مرادٍف ل ا مما ورد فاي الكتااب والسايةم وا 

اظ شارعية وردت فاي ب ا باطاًل ُردَّتم فاستعمال السمف الصالح لألللاظ مردود  اتصاف ا بحي ا أللا
 الكتاب والسية وداللت ا شرعية.

                                                 
 .2/720 – ث وف  مو حسف  –  هج الجدؿ كال  وظرة ( (1
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 المطمب ال ايي
 المصطمحات الغربية الغازية في ميزان الشرع

 
ال صػػػطمحوت  الكاشػػػدة إلل ػػػو  ػػػف الغػػػرب  ػػػف أ ػػػكل أسػػػمحل الغػػػرب شػػػو حػػػربهـ الفكرلػػػل  تفػػػد 

ولهو، كشػػرض كالفقوئدلػػل ضػػد اي ػػل اإلسػػال لل، شهػػـ لحػػوكلكف بكػػؿ الكسػػوئؿ ترسػػلخ التبفلػػل بكػػؿ ألػػك
 ال فكذ كالهل  لك لتككف لهـ الرلودة بلف بقلل الثقوشوت.

 
إف  كضكع ال صطمحوت الكاشدة كالذم  يػرؼ  ػف  م ػوء المغػل كاللػرلفل ب"االصػطالحوت  

اي ج لػػػل" لػػػلس كللػػػد القػػػركف ايخلػػػرة، كلكػػػٌف اي ػػػل اإلسػػػال لل تفرضػػػت لهػػػو إبػػػوف حركػػػل الترج ػػػل 
لهػػػو الفػػػرب إلػػػد ترج ػػػل ال صػػػطمحوت اي ج لػػػل ترج ػػػل حرشلػػػل، ايكلػػػد، تمػػػؾ الحركػػػل التػػػو لجػػػأ ش

زاء ال صػػطمح الكاشػػد ب ػػو لتضػػ     ػػف  فػػوفو  خولفػػل  خصكصػػون كتػػب الفمسػػفل كال  طػػؽ اللك و لػػل، كا 
لمفقلػػػدة أك اللػػػرلفل اإلسػػػال لل شضػػػالن  ػػػف أف تكػػػكف   وكئػػػل، كػػػوف  ػػػف الضػػػركرم  فرشػػػل ال ػػػ هج 

و، ككلػػػؼ لقبػػػؿ بولمفظػػػل اي ج لػػػل الدخلمػػػل  مػػػد المسػػػوف اإلسػػػال و شػػػو تفو مػػػ   ػػػ  ايلفػػػوظ بف ك هػػػ
 (1)الفربو، ك تد لرشضهو كلحذر   هو. 

 
 :مي ج اإلسالم في التعامل مل المصطمحات الوافدة *

أواًل: ي ااي القاارآن الكااريم عاان األللاااظ المحتممااة لمعيااى ساايءم وتحااذير  ماان توريااة الي ااود فااي 
 (2) .كالم م

لو ل المسػػوف  ػػف ايلفػػوظ التػػو ت ثػػؿ ا حراشػػون، أك تح ػػؿ شػػو شػػولقرآف الكػػرلـ  ػػف  قوصػػده صػػ 
 طلوتهو  ف د بوطؿ، حلث أ ر بهجر هذه ايلفوظ التو  ف لأ هو إلو ل الفسود  مد ألس ل ال وس. 

َََمـُؤؤقا ََل َتُؼقُفؤؤقا َراِظـَؤؤو َوُؿقُفؤؤقا اْكُظْرَكؤؤو َواْشؤؤَؿُعقا ]لقػػكؿ اهلل  ػػز كجػػؿ:   ـَ  ؤؤو افَّؤؤِذي َ َيؤؤو َأُّيُّ

ـَ َظَذاٌب َأفِقؿٌ َوفِؾْ   {.  104:[. }ال ؼرةَؽوؾِِري
شو تفسلره لهذه اآللوت: "كتذكر الركالوت أف السبب شػو ذلػؾ  -رح   اهلل  - سلد  طب  وؿ 

ال هػو  ػػف كم ػػل )را  ػو( أف سػػفهوء اللهػػكد كػػو كا ل لمػكف ألسػػ تهـ شػػو  طػػؽ هػذه المفػػظ كهػػـ لكجهك ػػ  
ر  لتؽ  ف الر ك ل، شقد كو كا لخلكف أف للت كا لم بو صمد اهلل  مل  كسمـك حتد لؤدم  ف د آخ

ال بػػػػو صػػػػمد اهلل  ملػػػػ  كسػػػػمـ  كاجهػػػػلن، شلحتػػػػولكف  مػػػػد سػػػػب  صػػػػمد اهلل  ملػػػػ  كسػػػػمـ بهػػػػذا الطرلػػػػؽ 

                                                 
 .23،24ص –الهلثـ ز فوف  –ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ا ظر: ((1
 .25ص –ال رج  السوبؽ  ا ظر: ((2
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ال متكم... ك ف ثـٌ جوء ال هو لم ؤ  لف  ف المفظ الذم لتخذه اللهػكد ذرلفػل، كأي ػركا أف لسػتبدلكا بػ  
 (1)فهوء تحرلف  كا  ولت ".  رادش  شو ال ف د، الذم ال ل مؾ الس

 
كلقكؿ ابف كثلر: " هد اهلل ال ؤ  لف أف لتلبهكا بولكوشرلف شو  قولهـ كشفولهـ، كذلؾ يف  

اللهكد كو كا لفو كف  ف الكالـ  و شل  تكرلل ل و لقصدك    ف الت قلص  ملهـ لفوئف اهلل، ش ذا أرادكا 
وُدوا ]: ، ك و  وؿ اهلل تفولدأف لقكلكا اس   ل و لقكلكف: را  و، لكركف بولر ك ل َْ ـَ  ـَ افَِّذي ِم

ـْ َمَقاِضِعِف َوَيُؼقُفقَن َشِؿْعـَو َوَظَصْقـَو َواْشَؿْع َؽْرَ ُمِْضَؿٍع َوَراِظـَو َفقًّو بَِلْفِِض  ُؾقَن افَؽؾَِؿ َظ ـَتِِفْؿ َُيَرِّ

ُْؿ َؿوُفقا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو َواْش  ـِ َوَفْق َأَّنَّ ي ـْ َوَضْعـًو ِِف افدِّ
ْؿ َوَأْؿَقَم َوَفؽِ ا ََلُ َؿْع َواْكُظْرَكو َفَؽوَن َخْرً

ْؿ َؾََل ُيْمِمـُقَن إَِلَّ َؿؾِقًَل  ِْ  (2) ".{46[ }الـسىء:َفَعـَُفُؿ اهللُ بُِؽْػِر

 

 كه و  هو كاضح  ف استف وؿ كالـ الكوشرلف  و لـ لتضح  ف وه ك قصكده. 
 

تفسلره: " كوف ال سم كف لقكلكف حلف كلقكؿ الللخ  بد الرح ف السفدم رح   اهلل شو  
خطوبهـ لمرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ   د تفم هـ أ ر الدلف )را  و( أم راع أحكال و، شلقصدكف بهو 
 ف دن صحلحون، ككوف اللهكد لرلدكف بهو  ف دن شوسدان، شو تهزكا الفرصل، شصوركا لخوطبكف الرسكؿ 

فوسد، ش هد اهلل ال ؤ  لف  ف هذه الكم ل، سدان لهذا صمد اهلل  مل  كسمـ بذلؾ، كلقصدكف ال ف د ال
، كشل  ايدب، كاستف وؿ ايلفوظ، التو ال  البوب، شفل  ال هو  ف الجوئز، إذا كوف كسلمل إلد  حـر
تحت ؿ إال الحسف، ك دـ الفحش، كترؾ ايلفوظ القبلحل، أك التو شلهو  كع تلكلش كاحت وؿ غلر 

 الئؽ.
 ش  هو كوشلل لحصؿ بهو [ك كلكا ا ظر و]إال الحسف، شقوؿ: شأ رهـ بمفظل ال تحت ؿ  

لـ لذكر ال س كع للفـ ل و أ ر بوست و  ، شلدخؿ شل   [كاس فكا]ال قصكد  ف غلر  حذكر، 
س وع القرآف، كس وع الس ل التو هو الحك ل، لفظون ك ف د، كاستجوبل، شفل  ايدب كالطو ل. ثـ 

َأْن ]  . كأخبر  ف  داكة ال لركلف لم ؤ  لف، أ هـ  و لكدكفتك د الكوشرلف بولفذاب ال ؤلـ ال كج

ُؽؿْ  ـْ َربِّ ـْ َخْرٍ ِم َل َظَؾْقُؽْؿ ِم حسدان   هـ، كبغضون لكـ أف  [ ف ربكـ]م ال  ملالن كال كثلران أ [ُيـَزَّ

                                                 
 .1/101 ،سلد  طب – ( تفسلر شو ظالؿ القرآف(1
 .1/373 –سلر القرآف الفظلـ، ابف كثلر ( تف(2
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ك ف شضم   ملكـ أ زؿ الكتوب  مد رسكلكـ للزكلكـ،  [ذك الفضؿ الفظلـ]صكـ بفضم  ش    لخت
 (1)  و لـ تكك كا تفم كف، شم  الح د كال  ل". كلفم كـ
شولقرآف الكرلـ لكلؼ ه و لفبل اللهكد شو تال بهـ بويلفوظ بولتكرلل كالتفرلض، كلبس الحؽ  

بولبوطؿ، ك و لكضح أف اللهكد ال لرلدكف خلران لم سم لف البتلك ذلؾ  ف خالؿ ا ت وص الفرص 
لفوظ ال به ل أك ال كه ل ل ف د سوء، كاستف وؿ لسبهـ كلت هـ، ك و لأ ر و القرآف بتج ب اي

ايلفوظ التو ال تحت ؿ إال حس ون، كاالبتفود  ف ايلفوظ التو تحت ؿ السكء كتح ؿ شو بوط هو 
 (2)الخبث. 

 

كلقد  هد الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ  ف استف وؿ ألفوظ اللهكد حل  و  ولكا ل : إ و  س    
أ تـ  (3)ل أف  كتب بفضهو؟!!، شقوؿ صمد اهلل  مل  كسمـ: "أ تهكككفأحودلث  ف لهكد تفجب و، أش ر 

ك و تهككت اللهكد كال صورل؟!! لقد جئتكـ بهو بلضوء  قلل، كلك كوف  كسد حلون  و كسف  إال 
 (4)اتبو و".  

 
  اييًا: موقف عمماء المسممين من األللاظ والمصطمحات الوافدة واستعماالت ا:

 (5) فو مهـ    ال صطمحوت الكاشدة لتحركف اآلتو:شفم وء ال سم لف شو ت 
 (6) شرط بحث المعيى وتل م الم مون: -1

شويصؿ   د  م وء ال سم لف  دـ الحكـ ب دح أك ذـ  صطمح كاشد إال بفد  فرشل  ف وه  
 ك ض ك  ، شولفبرة بول قوصد كال فو و، ال بويلفوظ كال بو و.

 

ظ إلد  ك لف رئلسلف ه و: " كع  ذككر شو كتوب اهلل كلقسـ للخ اإلسالـ ابف تل لل ايلفو 
كس ل رسكل  صمد اهلل  مل  كسمـ ككالـ أهؿ اإلج وع، شهذا لجب ا تبور  ف وه كتفملؽ الحكـ ب ، 

                                                 
ت:  بد الرح ف بف  فال  ، بد الرح ف بف  وصر بف السفدم ،( تلسلر الكرلـ الرح ف شو تفسلر كالـ ال  وف(1

 .1/61 –ـ  2000،هػ1420  ،1ط – ؤسسل الرسولل  ،المكلحؽ
 .27ص –الهلثـ ز فوف  –ل اإلسال لل ( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكل(2
 .6/4722 ،ابف   ظكر ،( التهكؾ: التحلر، لسوف الفرب(3
بوب شو اإلل وف بولقرآف ال  زؿ  مد  بل و  ح د  ،ت: د.  بد الفمو  بد الح لد حو د ،البلهقو ،(  لفب اإلل وف(4

 1423 ،1ط –الرلوض  ،م لر كالتكزل  كتبل الرلد ل ،صمد اهلل  مل  كسمـ كسوئر الكتب ال  زلل  مد اي بلوء
 .1/347 –ـ  2003 ،هػ

 ك و بفدهو. 28ص –الهلثـ ز فوف  –اإلسال لل  ( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل(5
 .28،31ص – ال رج  السوبؽ( ا ظر: (6
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ف أثبت للئون كجب  ف كوف ذ ون استحؽ الذـ، كا  ش ف كوف ال ذككر ب   دحون استحؽ صوحب  ال دح، كا 
ف  فد للئون، كجب  فل ،  مـ حؽ، ككالـ يف كالـ اهلل حؽ ككالـ الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسإثبوت  كا 

كأ و ايلفوظ التو للس لهو أصؿ شو اللرع، شتمؾ ال لجكز تفملؽ ال دح كالذـ  أهؿ اإلج وع حؽ...
 (1)كاإلثبوت كال فو  مد  ف وهو إال أف لبلف أف لكاشؽ اللرع".

 
كلالت لـ لقبؿ  كل  كلـ لرد حتد شو  كض  آخر: " ف تكمـ بمفظ لحت ؿ  فو و كتأ ك وؿ 

 ستفسره ك ستفصم ، كذلؾ حتد لتبلف ال ف د ال راد كلبقد الكالـ شو ال فو و الفقملل ال شو 
ال  وز وت المفظلل، شقد  لؿ: أكثر اختالؼ الفقالء  ف جهل التراؾ ايس وء، ك ف كوف  تكم ون 

 دلت  مل . بول فقكؿ الصرؼ لـ لتقلد بمفظ بؿ لجرد ال ف د بأم  بورة
كأربوب ال قوالت  د تمقكا  ف أسالشهـ  قوالت بألفوظ لهـ،   هو  و كوف أ ج لون شفربت ك و  

 ربت ألفوظ اللك وف كاله د كالفرس كغلرهـ، ك د لككف ال ترجـ   هـ صحلح الترج ل، ك د ال لككف 
ش ذا  قمكا  ف صحلح الترج ل، ك  هو  و هك  ربو، ك حف إ  و  خوطب اي ـ بمغت و الفربلل، 

 (2)أسالشهـ لفظون بل كا  و تحت ؿ هذه ايلفوظ  ف ال فو و".  
 

كل أخذ  مد سبلؿ ال ثوؿ  صطمح حقكؽ اإل سوف ك ثوؿ لم صطمحوت الغربلل الحودثل، 
حلث  جد أف شكرة حقكؽ اإل سوف ارتبطت شو الغرب بولثكرة الفر سلل، كالتو سفت إلزالل سمطوف 

كرة ال جت   ال د و، كككف اإل سوف ذا حقكؽ طبلفلل  د لل ال إلهلل دل لل، الك لسل،  ؤكدةن  مد ش
 (3)شول د و لحؿ  حؿ اإللهو، كبولتولو ش رادة اللفب هو   وط سمطل الحكـ. 

ش رل أف حقكؽ اإل سوف شو الغرب  د ض  ت حؽ   ورسل اللذكذ الج سو تحت  س د  
ف إشكضد الج س، كاختالط اي سوب، حلث ، ك أكركبوالحرلل اللخصلل، ك و تجد ال ثملل شو 

لإل سوف الحرلل الكو مل شو شفؿ  و لرلد  ف غلر ضوبط كال رادع، حتد أف ل  الحرلل شو  تؿ  فس  
 ش جد ه وؾ ا تلور ظوهرة اال تحور بلكؿ  رلب،    أف الحلوة حؽ  كفكؿ لإل سوف   ذ  دلـ ايزؿ.

و اإلسالـ   ذ أكثر  ف ألؼو كأربف وئل شو حلف  جد أف  صطمح حقكؽ اإل سوف  د كجد ش 
   حؽ ربو و  صدره اهلل  ز كجؿ، شحقكؽ اإل سوف ت ظـ  ال ل اإل سوف ب ف حكل  وـ، حلث إ 

                                                 
 .1/241 –ابف تل لل  –درء تفورض الفقؿ كال قؿ  ((1
 .1/299 –( ال رج  السوبؽ (2
 .51ص –الهلثـ ز فوف  –ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل ا  ((3
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دكف تفدو  مد حرلوت اآلخرلف، ك و أف حرلل اإل سوف كحقك   تق  ض ف ضكابط دل لل ال لجكز 
 (1) لرع كال تتجوكز حقكؽ اآلخرلف.تجوكزهو، كهو تض ف لإل سوف الحرلل  و دا ت ال تتجوكز ال

إذف شول صطمح كاحد كلكف لتوف بلف ال ض كف كال ض كف، لذا كجب بحث ال ف د كتفهـ  
 ال ض كف حتد ال تستكرد ال صطمحوت الكاشدة  مد  التهو.

 
 (2) التلصيل في األللاظ المحتممة لمحا والباطل: -2

ايلفوظ ال حدثل ال حت مل لحؽ كبوطؿ: لقكؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل شو هذه  
"ايلفوظ ال ج مل ال تلوبهل ال لت مل  مد حؽ كبوطؿ شفو إثبوتهو إثبو حؽ كبوطؿ، كشو  فلهو  فو 
حؽ كبوطؿ، شل     ف كال اإلطال لف، بخالؼ ال صكص اإللهلل إ هو شر وف شرؽ اهلل بهو بلف الحؽ 

ف كالـ اهلل كرسكل  هك اإل وـ كالفر وف الذم لجب كالبوطؿ. كلهذا كوف سمؼ اي ل كأئ تهو لجفمك 
اتبو  ، شلثبتكف  و أثبت  اهلل كرسكل  كل فكف  و  فوه اهلل كرسكل ، كلجفمكف الفبورات ال حدثل 
ثبوتون، ال لطمقكف المفظ كال ل فك   إال بفد االستفسور، كالتفصلؿ  ال تلوبهل    ك ون  ف إطال هو  فلون كا 

ف لـ لفهـ ش ذا تبلف ال ف د أث بت حق  ك فد بوطم ، بخالؼ كالـ اهلل كرسكل  ش    حؽ لجب  بكل  كا 
 (3) ف وه، ككالـ غلر ال فصـك ال لجب  بكل  حتد لفهـ  ف وه".  

 

ف كوف   لتضح   و سبؽ أف ابف تل لل ال لقبؿ لفظون إال بفد تبلوف  ف وه ك قصده الحقلقو، كا 
  كاشقون لمكتوب كالس ل أـ ال. 

 
 حذرش راه   -رح   اهلل -  مد تم لذه ابف القلـ -رح   اهلل  -  فكس رأم ابف تل للكلقد ا 

: "ش لوؾ ثـ إلوؾ كايلفوظ ال ج مل ال لتبهل التو ك   اصطالح القـك شقوؿ ف ايلفوظ ال لتبهل 
 (4) ملهو، ش  هو أصؿ البالء كهو  كرد الصدلؽ كالز دلؽ".  

  
كالذم لف و شو ال ف د الغربو شو أبسط صكره رسـ ، ك ثوؿ ذلؾ  صطمح تحرلر ال رأة 

 جرل حلوة ال رأة كشؽ تطمفوتهو،    تحرلرهو  ف كؿ  و لفر ؿ تمؾ التطمفوت خوصل الضكابط 
ضفوؼ  الدل لل،  فتبران إلوهو  لكدان تفر ؿ ط كحوت ال رأة، شأصبح الهدؼ  حوربل تمؾ القلكد، كا 

                                                 
ربل   – 164الفدد  –ض ف  جمل البلوف  – الء الدلف صبحو  –( ا ظر: حقكؽ اإل سوف شو ال  ظكر الغربو (1

 .59ص – 2001لكللك  –ق 1422اآلخر 
 .29،31ص –الهلثـ ز فوف  –( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد اي ل اإلسال لل (2
 .1/76 –ابف تل لل  –( درء تفورض الفقؿ كال قؿ (3
لوؾ  ستفلف  ((4  .151ص ––ابف  لـ الجكزلل – دارج السولكلف بلف   وزؿ إلوؾ  فبد كا 
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 ف الضوبط الدل و، حتد تففؿ  و لحمك لهو، ذلؾ أف أم أف تحرلر ال رأة لف و التخمص لككتهو، 
 (1). بز  هـ الدلف أهو هو كأ قص  ف حقهو، ككوف ل ظر إللهو  خمكؽ  و ص

كلكف اإلسالـ   د و هك  ف حرر ال رأة، كأ طوهو  كو تهو التو تملؽ بهو، كسوكل بل هو  
ُؼقا ]   كتفولد: كبلف الرجؿ شو كثلر  ف اي كر   هو الخمؽ كاإل سو لل، لقكؿ سبحو و افـَّوُس اتَّ َ َيو َأُّيُّ

رًِرا َوكَِِضوًء وَ  ـَ ٌَّ ِمـُْفاَم ِرَجوًَل  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَجَفو َوَب ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ُؼقا اهللَ افَِّذي َربَّ اتَّ

وَن َظَؾقُْؽْؿ َرؿِ  ـَ  {1}ال سوء:[. قّضًوَتَِضوَءُفقَن بِِف َواألَْرَحوَم إِنَّ اهللَ 
شفو حلف أف تحرلر ال رأة شو الغرب هك ا سالخهو  ف الضكابط الدل لل،  جد أف تحرلر  

ال رأة شو ال جت فوت اإلسال لل ل ب   ف اإلسالـ ك ف القرآف الكرلـ كالس ل ال بكلل اللرلفل، شول رأة 
 ال سم ل تحررت بوإلسالـ كللس  ف اإلسالـ.

لر ال رأة إذا أطمؽ بغلر ضوبط احت ؿ حقون كبوطالن، لذا كجب شه و  جد أف  صطمح تحر  
 تبلوف ال ف د كال قصد الحقلقو  بؿ الحكـ بقبكؿ أك رد أم  صطمح.

 
 (2) إ لاء الصبغة الشرعية عمى المصطمحات الوافدة:الحذر من  -4

 د ب فالصبغة اإلسالمٍة على الىمىذج الىافد،  إن مفهىم أسلمة المصطلحات ٌعىً إضفاء 
آخر ليقصد ب  اإلسقوط ال صطمحو كالذم لف و: "أف ل طمؽ البوحث  ف ثقوشت  الغربلل، كلحوكؿ أف 
لسقطهو  مد اإلسالـ كحضورت ، أم أف لحكـ  ف خالؿ ضكابط كخصكصلل   ط حضورم  مد 

 (3)  ط حضورم آخر، لختمؼ     اختالشون جذرلون، كهذا  مد القط  لفكد إلد الخطأ شو ال توئج". 
 

كلتضح ذلؾ  ف خالؿ ال ثوؿ التولو، شفمد صفلد اال بهور الغربو شو  ظوـ الحكـ، لطرح  
أحد أصحوب الفكر اإلسقوطو  فودلل بسلطل كاضحل حوس ل شلقكؿ: "إف  ظوـ الحكـ شو اإلسالـ 

 (4)هك اللكرل، ك و اللكرل؟ إ هو الدل قراطلل التو  راهو اللـك شو بالد الدل قراطلوت".
 

كالفم و لل كالملبراللل...  لالدل قراطلآخركف  ف أصحوب هذا الفكر اإلسقوطو أف ك و لرل  
الخ، كمهو أشكور إسال لل، كلكف الغرب سر هو  ف ال سم لف ألوـ الفصكر الكسطد، ك ف ثـ ش حف 

 (1)لس و بحوجل إلد رش  لفور اإلسالـ  ملهو، كا  ودة  سبتهو إلد  صودرهو ايكلد.!! 

                                                 
 .75،76ص –الهلثـ ز فوف  –( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد اي ل اإلسال لل (1
 .33،34ص –( ا ظر: ال رج  السوبؽ(2
 .145ص – حسف  بد الح لد  –ال ذهبلل اإلسال لل كالتغللر الحضورم  ((3
للؾ الجكاب  ((4  ـ.24/6/1985 –القوهرة  – جمل ايهراـ  –خولد  ح د خولد  – قوؿ بف كاف:  د سألت كا 
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ب بول صطمحوت  ف خالؿ إضفوء الصبغل اللر لل  ملهو لهك أ ر إف  ضلل التال  

كاضح، ال ل خدع ب  صوحب كؿ  قؿ، شكلؼ تتسوكل ايلفوظ التو  زؿ بهو الفر وف  فر ون بهو بلف 
 الحؽ كالبوطؿ،    ايلفوظ الكضفلل التو كضفهو الغرب لتتسوكؽ    أهداش  كغولوت .

تسفد لتبدلؿ ايحكوـ كالحقوئؽ اللر لل بجمب  الللخ بكر أبك زلد: "هؤالء طوئفل  وؿ 
الحقوئؽ  الفوسدة كتبرلرهو بويس وء اللر لل للسورع ال سم كف إلد تقبمهو، كالك كع شو لركهو، 

 (2)كتس لل اللرؾ ب حبل ايكللوء، كالربو  رضون كشوئدة ك حك ذلؾ" . 
 

لفوظ،  وؿ  مل  الصالة كهؤالء لهـ سمؼ  د حذر ال بٌو   هـ، ك ف  كرهـ كتال بهـ بوي 
 (3)كالسالـ: "للربٌف  وسه  ف أ تو الخ ر لس ك هو بغلر اس هو". 

 
ك و أف االصطالح الذم لخولؼ  ف وه  ف د  ف  فو و اإلسالـ ال لجكز ذكره  مد سبلؿ  

الد كة إلل ، كال أف لقلد بكصؼ إسال و ل  ك و لحمك لمبفض أف لص  ، شلضلؼ اإلسالـ لمفف أك 
سالـ بهذا االلترا ال ش و  ال ل اإلو كلل أك الدل قراطلل  مد سبلؿ التركلج لهذه البضوئ  الفوسدة، كا 
 (4)كم . 

  
: "كلك أكجب تبدلؿ ايس وء كالصكر تبدؿ -رح   اهلل  - ابف  لـ الجكزلل  وؿكشو هذا  

لركلف ايحكوـ كالحقوئؽ لفسدت الدلو وت كبدلت اللرائ ، كاض حؿ اإلسالـ، كأم لوء  ف  ال 
تس لتهـ أص و هـ آلهل، كللس شلهو لوء  ف صفوت اإللهلل كحقلقتهو؟ كأم لوء  ف  تس لل 
اإللراؾ بوهلل تفولد تقربون إلد اهلل؟ كأم لوء  ف  ال فطملف لحقوئؽ أس وء اهلل كصفوت  تس لل ذلؾ 

َل إِ ]تفظل ون كاحترا ون... شهؤالء كمهـ حقلؽ أف لتمد  ملهـ  كل  تفولد:  ِْ و َأْكتُْؿ إِْن  َْ ْقُتُؿق َلَّ َأْشاَمٌء َشؿَّ

ـْ ُشْؾَطونٍ  و ِم َ ِِ ْؿ َمو َأْكَزَل اهللُ  ـُ َبوُؤ ََ  (5) ".  {23}الـَجْ: [َو
 

                                                                                                                                               
 ،هػ1428 –الطبفل ايكلد  –القوهرة  –الزهراء لإل الـ الفربو  –ج وؿ سمطوف  –ا ظر: غزك  ف الداخؿ  ((1

 . 39ص
 .1/156 –ال كاضفل شو االصطالح  ((2
 وؿ ايلبو و حدلث  ،664ص – 3688حدلث ر ـ  –بوب شو الداذم  –كتوب ايلربل  –س ف أبو داككد  ( (3

 صحلح.
 –دار اإلل وف لم لر كالتكزل  –سفلد  بد الفظلـ  –( ا ظر: الدل قراطلل ك ظرلوت اإلصالح شو ال لزاف (4

 .58ص
 .3/127 –ابف  لـ الجكزلل  –ـ ال ك فلف ( إ ال(5
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 (1) قبول االصطالح من حيث االستعمال والمردود: -4
 و سبؽ كوف  ف  وحلل تبوحث  بكؿ المفظ داللل ك ف د، أ و  ف حلث  بكل  استف والن  

طو   الكمو،  طوؽ الفمكـ ال  بثؽ   هو ال صطمح كال فورؼ كايشكور التو لفبر   هو كتكظلفون شو  
  د إطال  ، شممفم وء لرط أصمو شلهو، كهو تكاشر الث رة التكملفلل اللر لل ال ترتبل  مد استخداـ 
كتكظلؼ ال جت   اإلسال و لم صطمحوت الكاشدة إلل ، ب ف د ال ردكد الف مو ال صوحب لتطبلقوت 
 ضو لف تمؾ ال صطمحوت شو ال جت   اإلسال و، كالتو البد لهو  ف إحراز   ففل د لكلل لم سمـ 
تمؾ ال  ففل ال  ضبطل بضكابط اللرلفل اإلسال لل ك فطلوتهو، شضالن  ف ال  ففل ايخركلل 

 التفبدلل، كالتو تحققهو ال  ورسوت الف ملل شو ضكء ال قوصد اللر لل.
لل  ف الفمـ هك الف ؿ ب    و لجفؿ ث رت  تفكد  مد الفرد أف الغو كذلؾ لرج  إلد 

 كال جت   سكاء شو حلوة الفرد أك بفد   وت .
ال   شولفمـ ب و شل   ف  صطمحوت كسلمل كللس غولل، شكوف البد لمفمـ  ف ث رة تكملفلل، كا 

ؽ بهو ث رة حدثت  كا ب كخل ل، لقكؿ اإل وـ اللوطبو: "إف  و ل ال لتغملف بولفمكـ التو ال تتفم
تكملفلل، تدخؿ  ملهـ الفت ل كالخركج  ف الصراط ال ستقلـ، كلثكر بل هـ الخالؼ كال زاع ال ؤدم 
ذا شفمكا ذلؾ خرجكا  ف الس ل كلـ لكف أصؿ  إلد التقوط  كالتدابر كالتفصب حتد تفر كا للفون، كا 

رجكا إلد  و ال لف و، التفرؽ إال بهذا السبب، حلث ترككا اال تصور  مد الفمـ  مد  و لف و، كخ
 (2)شذلؾ شت ل  مد ال تفمـ كالفولـ كتفطلؿ لمز وف شو غلر تحصلؿ".

 

الفمـ ال وش  الصحلح الذم ت صمح ب  د لوه كلفكز ب  شو  فشول سمـ  طولب لر ون بولبحث        
 آخرت .
       
لمكتوب  لتضح   و سبؽ أف  فلور  بكؿ  صطمح  فلف   د ال سم لف هك  دل  كاشقت      

كالس ل، كاحت ول  ل ف د كاحد لككف شل  الحؽ، حلث ال لمتبس شل  الحؽ بولبوطؿ، ك و أف  ف 
الكاضح أف أسمكب تف لـ الثقوشل الغربلل  مد كؿ الثقوشوت هك أسمكب غلر  وج ، كال لجكز تف ل   

 بأم لكؿ  ف ايلكوؿ.
 

ككؿ لغل هو حصلمل أب وئهو ال ثقفػلف  الفال ل  ح كد  ح د لوكر: "ثقوشل كؿ أ ل  وؿكشو هذا     
بقدر  لترؾ  ف أصكؿ كشركع كمػ   غ ػكس شػو الػدلف ال تمقػد  ػف ال لػأة، شبوطػؿ كػؿ الػبطالف أف 

                                                 
 .34،35ص –الهلثـ ز فوف  –( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد اي ل اإلسال لل (1
 .50،51ص –أبك اسحوؽ اللوطبو  –ال كاشقوت شو أصكؿ اللرلفل  ((2
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ثقوشػػل ل كػػف أف تكػػكف )ثقوشػػل  ول لػػل( أم ثقوشػػل كاحػػدة  - مػػد  ػػو هػػو  ملػػ  –لكػػكف شػػو هػػذه الػػد لو 
ك ممهـ ك حمهـ كأج وسهـ كأكطػو هـ، شهػذا للترؾ شلهو البلر ج لفون، كل تزجكف  مد اختالؼ لغوتهـ 

تدللس كبلر. كا   و لراد بللكع هذا ال قكلل بػلف ال ػوس كاي ػـ، هػدؼ آخػر لتفمػؽ بفػرض سػلطرة أ ػل 
غولبػػل  مػػد أ ػػـ  غمكبػػل لتبقػػد تبفػػون لهػػو، شولثقوشػػوت  تفػػددة بتفػػدد ال مػػؿ، ك ت لػػزة بت لػػز ال مػػؿ كلكػػؿ 

 (1)الؿ   تزع  ف الدلف الذم تدلف ب  ال  حولل".ثقوشل أسمكب شو التفكلر كال ظر كاالستد
 

لفكرة الفكل لل ل بغػو أف ل ظػر إللهػو رؼ بول صطمحوت الكككبلل ال كرسل ك مد ذلؾ ش ف  و لف     
 ػػػف خػػػالؿ الجو ػػػب الفقوئػػػدم ال  لػػػز لمػػػدلف اإلسػػػال و، ككشػػػؽ تػػػأثلره  مػػػد ال سػػػم لف كدلػػػ هـ، شهػػػو 

بقػوءن  مػد الهل  ػل، كالتقملػد لهػـ شػو  صطمحوت  صػوغل ك صػ ك ل لتكػرلس شكػرة ال تبفلػل لمغػرب، كا 
 (2)كؿ   وحو الحلوة. 

 
لػػذا كجػػب  مػػد  م ػػوء ال سػػم لف أف لقلسػػكا هػػذه ال صػػطمحوت ب لػػزاف اللػػرع ل فرشػػل هػػؿ تقبػػؿ      

 ثػؿ هػػذه االصػطالحوت الكاشػػدة أـ تػرد  ػػف حلػث أتػػت، إبقػوءن  مػػد الػدلف اإلسػػال و خولصػون  ػػف أم 
 رب أف تد لس  بهو.لوئبل لحوكؿ الغ

 
 

                                                 
 – 1997 –القوهرة  – الهلئل ال صرلل الفو ل لمكتوب ، ح كد  ح د لوكر–رسولل شو الطرلؽ إلد ثقوشت و  ((1

 .74،75ص
 .36،37ص –الهلثـ ز فوف  –( ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد اي ل اإلسال لل (2
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  :.فركل ال صطمحوت شو ال لداف الفكرم  
  :.فركل ال صطمحوت شو ال لداف اإل ال و  
 : .فركل ال صطمحوت شو ال لداف االجت و و  

  فركل ال صطمحوت شو ال لداف السلوسو . 

 افػصؾ افروفٌ
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 .معركة المصطمحات في الميدان اللكري
 

 ويشتمل عمى  ال ة مطالب: 
العقاليية.

وحدة األديان.
 التجديد.
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 المطمب األول
 العقاليية

 
 سوف للصؿ ب  إلد اهلل  ز كجؿ، كجفؿ الفقؿ توب  للػر   تفػولد، خمؽ اهلل الفقؿ  ف ل لإل

 شال لتفورض الفقؿ السملـ    لرلفل اهلل.
كلكف دلدف أ داء اإلسالـ هك  حوكلل الكلد لػ  بوسػتخداـ أم كسػلمل ككػؿ كسػلمل، شكػوف  ػف  

تقلـ بتح ػلمهـ هذه الكسوئؿ تقدلس الفقؿ كا ت وده  رجفون لكؿ لو، شو حرشكا بػذلؾ  ػف الطرلػؽ ال سػ
 الفقؿ أكثر   و ليطلؽ،  ف طرلؽ إ  وؿ الفقؿ شو كؿ لوء دكف حدكد أك  لكد.

إف الدلف لحتـر الفقؿ، كلفطل   كو ل تملؽ ب ، إال أ   حظر  مل  التفكلر شل و ال طوئػؿ كال  
ـ شوئػػدة  ػػف كرائػػ ، ح ولػػل لػػ  كحفوظػػون  ملػػ   ػػف اإل هػػوؾ، شولفقػػؿ  حػػدكد ك وصػػر  ه ػػو بمػػغ  ػػف الفمػػ

 كال فرشل.
 

 العقل في المغة:
قػػكؿ، كالفقػػؿ التثبػػت شػػو  ػػوؿ ابػػف   ظػػكر: "الفقػػؿ الحجػػر كال هػػو، ضػػد الح ػػؽ، كالج ػػ    
كس و الفقؿ  قػالن ي ػ  لفقػؿ صػوحب   ػف التػكرط شػو ال هولػؾ، أم لحبسػ ، ك لػؿ الفقػؿ  اي كر...

 (1)هك الت للز الذم ب  لت لز اإل سوف  ف سوئر الحلكاف". 

 
 القرآن الكريم والحديث اليبوي الشريف: العقل في
كا   و لكجد  و تصرؼ      ثؿ لفظ،  قمػكه،  الفقؿ كجكد شو كتوب اهلل  ز كجؿللس السـ  

 لفقمكف، تفقؿ، لفقمهو، كلفقمكف، ك ف اي ثمل  و لمو:
ـْ ُدوِن اهللِ َمؤؤو ََل َيؤؤـَْػُعُؽْؿ َصؤؤْقًئو َوََل ] ػػوؿ تفػػولد:   ْؿ)َؿؤؤوَل َأَؾَتْعُّضؤؤُدوَن ِمؤؤ ـُ ؤؤ ( ُأفٍّ َفُؽؤؤْؿ َودَِؤؤو 66َيُُضُّ

ـْ ُدوِن اهللِ َأَؾََل َتْعِؼُؾقَن)   {.67-66:}األك قىء [.( 67َتْعُّضُدوَن ِم
ـُْتْؿ َتْعِؼُؾقنَ ]ك وؿ تفولد:   ـُ ِق َواَدْغِرِب َوَمو َبْقـَُفاَم إِْن    {.28:}الرعراء[. َؿوَل َربُّ اَدْؼِ
ـَّ ]ك وؿ تفولد:   ـُ ؤِعِر)َوَؿوُفقا َفْق  ـَّو ِِف َأْصؤَحوِب افِضَّ ـُ ُؾقا بِؤَذْكّضِِفْؿ 40و َكِْضَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َمو  ( َؾؤوْظَسَ

ِعِر)   {.11-10:}ادؾَ [.( 44َؾُِضْحًؼو أِلَْصَحوِب افِضَّ
ك ػػو ال لكػػود لكجػػد لفػػظ الفقػػؿ ال صػػدر شػػو كػػالـ الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ سػػكل شػػو 

شػػو أضػػحد أك شطػػر إلػػد ال صػػمد ش ػػر  مػػد  كؿ اهلل خػػرج رسػػحػػدلث أبػػو سػػفلد الخػػدرم  ػػوؿ: 

                                                 
 .4/3046 – ودة  قؿ  –لسوف الفرب ( (1
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 :شقم ػو: كبػـ لػو رسػكؿ اهلل؟  ػوؿ يا معشر اليساء تصدقن فديي أريتكن أك ر أهل الياار" :ال سوء شقػوؿ
تك اارن المعاان وتكلاارن العشااير مااا رأياات ماان ياقصااات عقاال ودياان أذهااب لمااب الرجاال الحااازم ماان 

ألايس شا ادة المارأة يصاف شا ادة  :سػكؿ اهلل ؟ شقػوؿك ػو  قصػوف  قم ػو كدل  ػو لػو ر  :.  م ػو إحداكن
بمػد.  :.  م ػوإذا حا ات لام تصال ولام تصام :.  ػوؿهاذا مان يقصاان عقم اا :بمد.  ػوؿ : م و الرجل؟

 . (1) "ف ذا من يقصان ديي ا : وؿ
 

: "الفقؿ شو كتوب اهلل كس ل رسكل  ككالـ الصحوبل كالتوبفلف، -رح   اهلل  - ابف تل لل  وؿ
ل ال سػػم لف هػػك أ لػػر لقػػكـ بػػ  الفو ػػؿ، سػػكاء سػػ و  رضػػون أك صػػفل لػػلس هػػك  ل ػػون  وئ ػػل كسػػوئر أئ ػػ
 (2)ب فسهو". 

 
 العقل عيد العمماء: 

"الفقػػؿ ضػػرب  ػػف الفمػػـك الضػػركرلل، كهػػك  ثػػؿ الفمػػـ بوسػػتحولل اجت ػػوع  :(3)لفمػػو   ػػوؿ القوضػػو أبػػك

 (4)الضدلف، كككف الجسـ شو  كو لف". 
الفقؿ للس بجسـ كال صكرة " :(5) ك وؿ أبك الحسف الت ل و": ء ل  شقوؿثـ ذكر تفرلفوت بفض الفم و

ؿ بوكتسوب كا   ػو كللس الفق" : (1)ك وؿ أبك  ح د البربهورم (6) ."كال جكهر كا   و هك  كر شهك كولفمـ

                                                 
  .45، ص304حدلث ر ـ   – ترؾ الحوئض لمصـكبوب  ،الحلضكتوب  –صحلح البخورم  (1)
  .9/721 ج كع الفتوكل،  (2)

الفال ل ، للخ الح وبمل ، القوضو أبك لفمد ك  ح د بف الحسلف بف  ح د بػف خمػؼ بػف أح ػد البغػدادم  اإل وـ ((3
 ،ق380كلػد شػو أكؿ سػ ل  ،، الح بمو ، ابف الفراء ، صوحب التفملقل الكبرل ، كالتصو لؼ ال فلدة شو ال ػذهب

 ح ػػد حو ػػد الفقػػػو، دار  ، ت: ح ػػد بػػف أبػػو لفمػػو أبػػػك الحسػػلف ،ق. ا ظػػر طبقػػوت الح وبمػػػل458تػػكشو سػػ ل 
 .2/193،210 –ال فرشل، بلركت، لب وف 

القوضو أبك لفمو  ح د بف الحسلف بف  ح د بف خمػؼ ابػف الفػراء، حققػ  ك مػؽ  ملػ   –الفدة شو أصكؿ الفق  ( 4)
   .1/81 –1990ق، 1410كخرج  ص : د. أح د بف  مو بف سلر ال بوركو، الطبفل الثو لل، 

ػػو،  ػػتهـ هػػك  بػػد الفزلػػز بػػف  ((5 الحػػورث بػػف أسػػد، أبػػك الحسػػف الت ل ػػو،  ػػف أكػػوبر  م ػػوء الح وبمػػل أصػػكال كشرك ن
هػػػ، كتػػكشو 317بولكضػػ ، شقػػد كضػػ  حػػدلثنو أك حػػدلثلف شػػو  سػػ د اإل ػػوـ أح ػػد،  سػػأؿ اهلل السػػال ل، كلػػد سػػ ل: 

 بػػف  ث ػػوفشػػو  قػػد الرجػػوؿ، لػػ س الػػدلف ابػػك  بػػد اهلل  ح ػػد بػػف أح ػػد  هػػػ. ا ظػػر:  لػػزاف اال تػػداؿ371سػػ ل:
، 4/360ـ، 1995ت:  مو  ح د  فكض ك ػودؿ أح ػد  بػد ال كجػكد، دار الكتػب الفم لػل، بلػركت،  ،ولمذهب

 .2/139طبقوت الح وبمل 
 .1/81 –، القوضو أبك لفمو ق الفدة شو أصكؿ الفكتوب الفقؿ يبو الحسف الت ل و  قالن  ف  (6)
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ك ػوؿ أبػك بكػر  ، (3)" ػكة لفصػؿ بهػو بػلف حقػوئؽ ال فمك ػوت": الجرجو وك وؿ  ،(2)" هك شضؿ  ف اهلل
ك ف د ذلؾ كم   تقورب " :ثـ  وؿ أبك لفمد .(4)" هك الفمـ الذم ل ت   ب   ف شفؿ القبلح" بف شكرؾ:

 (5)  ."كلكف  و ذكر وه أكلد ي    فسر كهك  كؿ الج هكر  ف ال تكم لف
فالتعريلااات السااابقة تليااد أن العقاال يعمااة ميح ااا اهلل لبيسااان ييلاارد بااه عاان غياار  ماان  

تميياز واإلدراكم وأن العقال ميااط التكميافم وأن العقال ال يساتغيي ستطيل من خاللاه الالمخموقات ي
 عن الشرع.

 
 لكن ما هو المذهب العقمي؟ أو ما هي العقاليية كمذهب واتجا  فكري؟ 

كرد شػػو ال كسػػك ل ال لسػػرة: "الفقال لػػل  ػػذهب شكػػرم لػػز ـ أ ػػ  ل كػػف الكصػػكؿ إلػػد  فرشػػل 
االسػت ود إلػد الػكحو اإللهػو أك التجربػل البلػرلل، طبلفل الككف كالكجكد،  ف طرلؽ االستدالؿ بدكف 

 (6)ك و لرل إخضوع كؿ لوء شو الكجكد لمفقؿ إلثبوت  أك  فل  أك تحدلد خصوئص ". 

 
 تاريخ ظ ور المدرسة العقمية عيد الغرب: -

تفتبر الفقال لػل  ػذهب  ػدلـ شػو البلػرلل لبػرز ألػد  ػو لبػرز شػو الفمسػفل اإلغرلقلػل القدل ػل،  
 د  و ل ثم  سقراط كأرسطك.كل ثم  أل
شمقد كو ت الفقال لل اإلغرلقلل لك ون  ف  بودة الفقؿ كتألله  كا  طوئػ  حج ػون أكبػر بكثلػر  ػف  

حقلقت ، كلفتبر أكؿ إ حراؼ شو ال ذهب الفقال و  دل ون هك  حوكلل إ حوـ الفقؿ شل و للس  ف لأ   
 (1)هلل. أف لمـ ب  شضالن  مد أف لحلط بك ه  شو  ضلل الذات اإلل

                                                                                                                                               
لخ الح وبمل شو ك ت ، صحب ج و ل  ف أصػحوب اإل ػوـ هك الحسف بف  مو بف خمؼ أبك  ح د البربهورم، ل ((1

هػػ. 329أح د،   هـ ال ركزم كسهؿ التٍُّستيًرم. ل   ص فوت   هو: لرح الس ل. تكشو شو بغػداد شػو رجػب سػ ل: 
شو أخبور  ف ذهب، ابف الف ود، ألرؼ  مد تحقلق  ك مؽ  مل :  بد القودر اير وؤكط،  لذارت الذهب :ا ظر

، 4/158 – ـ1988ق، 1408 ح ػكد اير ػوؤكط، دار ابػف كثلػر، د لػؽ، الطبفػل ايكلػد،  حقق  ك مؽ  مل :
 .2/18طبقوت الح وبمل 

 –ق 1408 – 1ط –الػػد وـ  –دار ابػػف القػػلـ ،ت: د.  ح ػػد سػػفلد سػػولـ القحطػػو و –البربهػػورم  –لػػرح السػػ ل  ((2
 .37ص

 .152ص –التفرلفوت  ((3
 ،القوهرة –ال د و لمطبو ل كال لر  –ت:   ح د  حلد الدلف  بد الح لد  ،ابف تل لل ،ال سكدة شو أصكؿ الفق  ((4

– 1/497. 
  . 1/83،86 –ـ 1990 –ق 1410 – 2طالقوضو أبو لفمو،  –الفدة شو أصكؿ الفق   (5)

 .2/796، ال كسك ل ال لسرة  ((6
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لقػػكؿ الفقػػود: "ك ػػذهب أرسػػطك شػػو اإللػػ  أ ػػ  كػػوئف أزلػػو أبػػدم  طمػػؽ الك ػػوؿ ال أكؿ لػػ  كال  
 (2)آخر ال   ؿ ل  كال إرادة". 

  طمؽ الك وؿ، كلكف ال لف ؿ كال لرلد، كلؼ لككف ذلؾ؟! ون أبدل ون أزلل ون شكلؼ لككف اهلل كوئ  
  

فمساالة وهرطقااات يتيجااة لتحمياال  وبماارور الوقاات تحااول الكااالم  عاان الااذات اإلل يااة إلااى
 العقل أكبر مما يطيا.

 ف هذه الجوهملل ا تقؿ الفكر ايكركبو إلػد  صػر سػلودة الػدلف، حلػث كػوف  ػف ال فػركض  
أف لخرج هذا الفكر  ف الجوهملل إلد ال كر، كلك   لألسؼ دخؿ شػو ظم ػوت حولكػل، حلػث كػوف  ػف 

حػؽ كاللقػلف أف ل طمػؽ الفكػر شػو  لودل ػ  ايصػلمل ال فركض ك د التػـز الفقػؿ بػولكحو كاسػت ٌد   ػ  ال
لبدع كل تج كلفٌ ر ايرض، كلكف الك لسل ايكركبلل أشسدت كؿ لوء ب ػو أدخمتػ   ػف تحرلػؼ  مػد 
الػػكحو الربػػو و الهػػودم لمبلػػر  مػػد ايرض، كتخبطػػت شػػو  ضػػلل ايلكهلػػل تخبطػػون  ػػف  ػػكع جدلػػد، 

رلـ كاحػد  ػف هػذه اي ػو لـ الثالثػل، كأ ػ  ابػف اهلل، كشػو شقولت إف اهلل ثالثل أ و لـ، كأف ال سػلح ابػف  ػ
الك ت ذات  إل  كلرلؾ شو ال مؾ، هذا بولطب  إضوشل لمحجر  مد الفقؿ البلرم أف لف ؿ كأف لفكػر 
حلػػث ابتػػد ت الك لسػػل ألغػػوزان شػػو لػػأف ايلكهلػػل لػػـ تكػػف  فقكلػػل، شكلػػؼ لتصػػكر الفقػػؿ البلػػرم أف 

شو  فس الك ت، ككلؼ ل كف لفقؿو أف لتصكر أف اهلل كػوف  تفػردان ثالثل أللوء هو ثالثل كهو كاحد 
بويلكهلل كتدبلر الككف كؿ هذه الس لف، ثـ ارتأل شجأة أف ليكجد كوئ ون آخر لرلكون شػو ايلكهلػل كشػو 

 تدبلر الككف.
 د ابتد ت الك لسل ذلؾ، كحجرت  مد الفقكؿ التفكلر ال  طقػو شػو هػذه اي ػكر، ش لػأ شػو  
كركبػػو  تمػػؾ ال سػػم وت التػػو ال ل كػػف أف ت ػػو ش، شهػػو بوإلضػػوشل لكك هػػو  فركضػػل  مػػد الفكػػر اي

 (3)ال وس شرضون  ف  بؿ رجوؿ الدلف شهو   و ضل لمفقؿ. 

لقكؿ كلمز شو كتوب   فولـ تورلخ اإل سو لل: "شأصبح  سوكستهو كأسو فتهو  مد التدرلج رجوالن  
جػػراءات  كػػررة كثوبتػػل..... ك ظػػران يف كثلػػران  ػػ هـ كػػو كا   كلفػػلف كشػػؽ  ػػذاهب كا تقػػودات حت لػػل، كا 

 مد ايرجح لسركف الرلبل شػو سػال ل ب لػوف  بػودئهـ الضػخـ ال حكػـ كصػحت  ال طمقػل، لػـ لسػ حكا 
 لفل، ال ي هـ شو ثقل  ف  قلدتهـكبأم   و لل شل ، ككو كا ال لحت مكف أسئمل كال لتسو حكف شو  خو

 (4)بؿ كو كا غلر كاثقلف   هو". 

                                                                                                                                               
 .501ص – ـ1983،ػه1403 ،1ط ،دار اللركؽ ، ح د بف  طب بف إبراهلـ ،ا ظر:  ذاهب شكرلل  فوصرة ((1
 .33بلركت،  –صلدا  –ال كتبل الفصرلل  – بوس  ح كد الفقود   –حقوئؽ اإلسالـ كأبوطلؿ خصك    ((2
 .507،508ص ، ح د  طب –شكرلل  فوصرة   ذاهبا ظر:  ((3
 .1/179ـ، 1967، 3ط   –ترج ل:  بد الفزلز تكشلؽ جوكلد  –ق ج كلمز  – فولـ تورلخ اإل سو لل  ((4
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لقد استخد ت الك لسل كػؿ طغلو هػو الركحػو لمحجػر  مػد الفقػؿ كصػ فت ذلػؾ بوسػـ الػدلف،  
ـ شػو تفملقػ  430شكضفت الك لسل دسػتكران تمتز ػ  إزاء كػؿ حركػل  قملػل، شصػرح القػدلس أكغسػطلف 

 مػد سػفر التكػكلف بػأف: "لػلس شػو الكسػ  التسػملـ بػرأم ال تؤلػده الكتػب ال قدسػل يف سػمطو هو أ ػػكل 
 (1)مطوف أ ر ب  الفقؿ البلرم".  ف كؿ س

 

هذا بوإلضوشل إلد إصرار الك لسل  مد  ضولو  م لل أثبت الفمـ  قضهو كقػكلهـ أف ايرض  
ف   بسكطل ثوبتل كهو  ركز الككف، كقكؿ أحد آبوء الك لسل: "إف ثبػوت ايرض أ ػر  قػدس ثالثػون، كا 

ف لمقػػػد تسػػػو حون  بػػػؿ أف لظفػػػر بهػػػذا التػػػدللؿ  مػػػد ش ػػػوء الػػػ فس، كا  كػػػور اهلل، ك ػػػدـ تجسػػػلده ل كػػػف أ
 (2)التسو ح التدللؿ  مد أف ايرض تدكر". 

 
شو ظؿ  هذا اإلرهوب الفكرم الذم  ورست  الك لسل ا ك ش  لوط الفقؿ ايكركبو كا حصر  

شو التسملـ ب و ت مل  الك لسػل كال جػو   ال قدسػل، كظػؿ الفكػر ايكركبػو كػذلؾ خػالؿ شتػرة  ػو لسػ د 
ال ظم ػػل، حلػػػث خػػػلـ شلهػػو  مػػػد أكركبػػػو ظػػالـ الجهػػػؿ كاال حسػػػور شػػو ظػػػؿ هػػػذا  بولفصػػكر الكسػػػطد

 (3)الطغلوف الك سو  تفدد الجكا ب. 

 
"لكػػػػف شػػػػو  صػػػػر ال هضػػػػل ك تلجػػػػل احتكػػػػوؾ أكركبػػػػو بول سػػػػم لف شػػػػو الحػػػػركب الصػػػػملبلل،  

كاالتصػػوؿ ب راكػػز الثقوشػػل شػػو اي ػػدلس كصػػقملل، أصػػبح الفقػػؿ ايكركبػػو شػػو لػػكؽ لػػدلد السػػترداد 
اإلغرلقلل، ك فػر  ػف الػدلف الك سػو، كسػٌخر الفقػؿ لمبفػد  لالجوهملرلت  شو التفكلر، كلك    ود إلد ح

 ف اهلل، شأصبح التفكلر الحر  ف وه اإللحود، كذلؾ يف التفكلر الػدل و  ف ػوه   ػدهـ الخضػكع لمقلػد 
 (4)الذم  لدت ب  الك لسل الفقؿ، كحجرت  مل  أف لفكر". 

 
ه الفكػػرم ال ػػوشر  ػػف الػػدلف كال تجػػ  إلػػد اإللحػػود، لػػـ لكػػف  تلجػػل رد شفػػؿ  ػػ  الفمػػـ أف االتجػػو 

لخطػػأ كاحػػد  ػػف أخطػػوء الك لسػػل كهػػك الحجػػر  مػػد الفقػػؿ خكشػػون  ػػف   و لػػل ال سػػم وت، كا   ػػو كػػوف 
 ألضون  تلجل لمجهولل الفم لل التو  و تهو أكركبو  دة  ركف شو ظؿ سلطرة الك لسل.

                                                 
 .81ص – صر  – كتبل اآلداب  –د. تكشلؽ الطكلؿ  –ال زاع بلف الدلف كالفمسفل   صل( (1
 .197ص –ال رج  السوبؽ  ((2
 . 512ص – ح د  طب  ،ا ظر:  ذاهب شكرلل  فوصرة  ((3
 .2/797 ،ال كسك ل ال لسرة  ((4
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ودلف، لسفد كؿ   ه و لمسلطرة  مد حسوب اآلخر، شكاله و إف الدلف كالفمـ للسو  دلف  تف 
 (1) ز ل شطرلل شو ال فس السكلل ال لت وشر بفضهو    بفض. 

 
كهػذا  ػو كػوف سػوئدان شػػو الفػولـ اإلسػال و، حلػث كػوف الػػدلف كالفمػـ لسػلراف  فػون بػال  ػػزاع كال  
 جداؿ.

 
 :العقل والعقاليية في اإلسالم-

 ػػف أ ظػػـ الػػ فـ التػػو أ فػػـ اهلل بهػػو  مػػد  شهػػك     زلػػل تملػػؽ بػػ كسػػالـ الفقػػؿ كل زلػػلقػػدر اإل 
ؤْؿَع َواألَْبَصؤوَر ]اإل سوف،  وؿ تفػولد:  َفوتُِؽْؿ ََل َتْعَؾُؿقَن َصْقًئو َوَجَعَؾ َفُؽؤُؿ افِضَّ ـْ ُبُطقِن ُأمَّ َواهللُ َأْخَرَجُؽْؿ ِم

ُؽُرونَ  ِْ ُؽْؿ َت    {.78:}الـح [. َواألَْؾئَِدَة َفَعؾَّ
  ذلؾ ال لبولغ شو تقدلر  ل ل الفقؿ، ك و تففؿ الفقال لػل االغرلقلػل ك ػف كرثهػو  ػف كلك      

 بفد، حلث جفمت الفقؿ هك ال تحكـ شو كؿ لوء، كهك ال رج  ايخلر لكؿ لوء.
شه وؾ أ كر ال لستطل  الفقؿ  ف ذات  فس  أف لصؿ إللهو ي هو للست شو  حلط تجربتػ ،  

ف كػػوف ب  كػػوف الفقػػؿ أف لفقمهػػو حػػلف لتبػػلف لػػ ، شهػػذه تمقػػف  كي هػػو خورجػػل  ػػف  طػػوؽ ال حسػػكس، كا 
لمفقػػؿ تمقل ػػون  ػػف طرلػػؽ الػػكحو، كلكػػكف دكر الفقػػؿ أف لفقمهػػو  ػػف طرلػػؽ التػػلقف  ػػف صػػدؽ الخبػػر، 

 (2)كصدؽ ال خبر، كللس بطرلؽ التجربل ال بولرة أك بطرلؽ الحس. 

 
 (3)فاإلسالم يحظر عمى العقل أمورًا  ال ة: 

د حرلػػل الفكػػر، كا   ػػو صػػلو ل لمفقػػؿ  ػػف مػػكهػػذا لػػلس  ػػف  بلػػؿ الحجػػر   ذات اهلل:التلكاار فااي  -1
 التفكلر شل و ال طوئؿ  ف كرائ ، شوإلحوطل بك   الذات اإللهلل   و ال ل كف الكصكؿ إلل .

: شوإل سوف لكو لدرؾ كلؼ ليجرم اهلل  دره بخلره كلره لحتوج يف لكػكف  مػد التلكير في القدر -2
كذلؾ أ ر  ستحلؿ، شوهلل كحده هػك ال تفػرد بويلكهلػل، كالفمػـ ال حػلط بولز ػوف كال كػوف  ستكل اإلل ، 

كايلخوص كايحػداث، ك  ػ  اإلسػالـ اإل سػوف  ػف الػتكمـ شػو القػدر إ  ػو هػك  ػف بػوب الحفػوظ  مػد 
 .الفقؿ، ك دـ إ هوك  شل و ال  وئد كال شوئدة  ف كرائ 

ل كف أف لحمؿ  و حـر اهلل، أك لحـر  و أحؿ اهلل،  شولفقؿ ال التشريل بغير ما أيزل اهلل: -3
ل وف، ذلؾ أف الفقؿ إف آ ف بأف اهلل هك الخولؽ، كاإل سوف هك ال خمكؽ،  شولقضلل ه و  ضلل كفر كا 

                                                 
 .517ص – ح د  طب  ،ا ظر:  ذاهب شكرلل  فوصرة  ((1
 .531ص ال رج  السوبؽ،ا ظر:  ((2
 .535، 533ص ،ا ظر: ال رج  السوبؽ ((3
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شقد تحدد  قوـ ايلكهلل، ك قوـ الفبكدلل، كأصبح صوحب الحؽ شو أ ر التلرل  هك اهلل الخولؽ ال 
شوهلل ل  الحوك لل، ك ف حق   ،{54}األعراف:[ َأََل َفُف اخَلْؾُؼ َواألَْمرُ  ]اإل سوف ال خمكؽ،  وؿ تفولد: 

، كللس ل  لركوء شو  كحده أف ليفبد، كأف تيقدـ ل  اللفوئر التفبدلل، شوهلل هك  ف لحكـ شلحمؿ كلحـر
 التلرل ، كلكف إف ا تقد اإل سوف أف هلل لركوء شو التلرل  لقكلكف  ف   د أ فسهـ هذا حالؿ كهذا
حراـ بغلر سمطوف  ف اهلل، شمقد ألرؾ كسمؾ طرلؽ الجهؿ كالضالؿ، ك و كوف سوئدان شو الجوهملوت 
القدل ل، شهـ لؤ  كف بأف اهلل هك الخولؽ كلك هـ للرككف  ف  آلهل أخرل، لضفكف  ملهو بفض 

حؽ  ف الحقكؽ ال تفمقل بويلكهلل كهك حؽ  ي فسهـخصوئص ألكهلت ، ككوف كبراؤهـ لفطكف 
طوف  ف اهلل، كلتبفهـ الضففوء ك و ل اللفب، شحممكا كحر كا محوك لل كالتلرل ، شللر كف بغلر سال

ـِ َمو َتْ َيْلَذْن بِِف ]طبقون يهكائهـ كأط و هـ الخوصل،  وؿ تفولد:  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُظقا ََلُ وُء َُشَ ـَ ْؿ ُُشَ َأْم ََلُ

ؾَِؿُي افَػْصِؾ َفُؼِِضَ َبْقـَ  ـَ ْؿ َظَذاٌب َأفِقؿٌ اهللُ َوَفْقََل  ُ ى:[ ُفْؿ َوإِنَّ افظَّودَِِغ ََلُ  . {21}الرُّ
 

لقد أي طو اإل سػوف أ و ػل الحلػوة، كأي طػو الفقػؿ كالقمػب، كلػـ ": (1)ايستوذ أ كر الج دم  وؿ
لكف  قم  إال جهوزان كظلفت  شو حدكد ال فطلوت كالقكل ال ختمفل، كلـ لفط هذا الفقػؿ القػدرة الكو مػل 

 كؿ لوء، أك الكصكؿ إلد ك   الكجكد كأ  وؽ الغلب.  مد كلؼ 
كلك ػػ  أ طػػو  فػػوتلح الحقػػوئؽ  ػػف طرلػػؽ الػػكحو أك الفمػػـ، شأصػػبح لػػ  طرلقػػ  الكاضػػح  ػػف 
خػالؿ هػذه ال فطلػوت ال توحػل شػ ذا  ضػد شػو هػذا الطرلػؽ، أضػوء كأ طػد، أ ػو إذا أراد أف ل ضػو 

 جز  ف أف لصؿ إلد الحقلقل. بولفقؿ كحده للكلؼ كؿ لوء، لـ لجد الطرلؽ كاضحون، ك 
ك ػػػف ه ػػػو كػػػوف خطػػػر القػػػكؿ بقداسػػػل الفقػػػؿ، أك سػػػمطوف الفمػػػـ، هػػػذه الػػػد كل التػػػو ح متهػػػو 
الفمسػػػفوت، كرشػػػػ  لكاءهػػػػو الفكػػػر البلػػػػرم شػػػػو  حوكلػػػل لالسػػػػتقالؿ أك التجػػػػرد  ػػػف ) فػػػػوتلح( ال فرشػػػػل 

 .  (2) "الكتب ال  زللايصلمل التو ألقوهو الحؽ تبورؾ كتفولد لخمق   ف طرلؽ رسوالت اي بلوء ك 
 

                                                 
شػو  ـ، كلقػد  لػأ1917ق، 1335سػلكط  ػوـ كلد ال فكر أح د أ كر السلد الج دم شو  دل ػل دلػركط ب حوشظػل ا( 1)

 ػ  القمػػـ كهػػك شػو سػػف الثو  ػل  لػػر  حلػػث  حلوتػػ  جػك إل ػػو و حلػث حفػػظ القػراف الكػػرلـ شػػو كتػوب القرلػػل، كبػدأ
شػػو  جمػػل الػػبالغ كأبكلػػك، كلػػ  آراء كثلػػرة شػػو الغػػزك الفكػػرم لمفػػولـ اإلسػػال و. ـ 1932 لػػر أكؿ  تػػوئج لػػ  سػػ ل 

 ،ـ2006 ،رسػولل  وجسػتلر لمطولػب شضػؿ لػك س سػفلفوف ،ا ظر: أ كر الج دم ك ك ف   ػف الفكػر الغربػو الكاشػد
 .29،30ص

 – 2ط – لػػػر لمطبو ػػػل كال اإلسػػػال وال كتػػػب  –أ ػػكر الج ػػػدم  – اإلسػػػال ولػػبهوت التغرلػػػب شػػػو غػػػزك الفكػػػر  (2)
 .185ص –ـ 1983 –ق 1403
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التو حظر اإلسالـ  مػد الفقػؿ ت وكلهػو،  جػد أف كػؿ  ش ذا جوكز و الثالثل أ كر السوبقل الذكر 
ال جوالت ايخرل  توحل لمفقؿ، بؿ أف اإلسالـ لد ك إللهو د كة صرلحل، شهك لد ك إلد التدبر شو 

الص لخمؽ كالتػدبلر   ػو لػؤدم إلػد إخػكتفػرده بػو ،آلوت اهلل شو الككف لمتفرؼ  مد  درة اهلل ال فجػزة
إِنَّ ِِف ]:  ف اآللػوت التػو تػد ك اإل سػوف لمتػدبر شلهػو،  ػوؿ تفػولد كثلره الفبودة ل  كحده، كشو الككف 

ْقؤِؾ َوافـََّفؤوِر آَلََيؤوٍت أِلُوِِل األَْفَّضؤوِب) اَمَواِت َواألَْرِض َواْخؤتََِلِف افؾَّ ُروَن ا490َخْؾِؼ افِضَّ ـُ ـَ َيؤْذ هللَ ؿَِقوًمؤو ( افَّؤِذي

َذا َبوضًَِل ُشّضْ  َْ  ًَ ـَو َمو َخَؾْؼ اَمَواِت َواألَْرِض َربَّ ُروَن ِِف َخْؾِؼ افِضَّ ِْؿ َوَيَتَػؽَّ ِِ َحوَكَؽ َؾِؼـَو َظَذاَب َوُؿُعقًدا َوَظَذ ُجـُق

  {.191: 190: }تل عؿران. [( 494افـَّوِر)

سالـ لمتفرؼ  مػد السػ ف الكك لػل  ػف  أجػؿ   ػورة ايرض بفػد تكجلهػ   شتكجل  الفقؿ شو اإلو
حلػث  إلد اإلل وف بوهلل هك ال  هج الصػحلح لت لػئل اإل سػوف الصػولح ال سػتخمؼ  مػد هػذه ايرض،

ال تػدبرا  ظرلػو شمسػفلو لبػدأ شػو الفقػؿ كل تهػو شػو الفقػؿ ك ػو كػوف لػأف  لجػب  مػد الفقػؿ أف لتػدبرهو
شػو   جت   الصولح الذم لسػتحؽ الت كػلف مو إ و ل ال بك و قال لل اإلغرلؽ . إ  و لتدبرهو للف ؿ 

وِت ]و،  ػػػوؿ تفػػػولد:  قتضػػػو الك ػػػد الربػػػو بايرض  ؤؤؤوحِلَ َمـُؤؤؤقا ِمؤؤؤـُْؽْؿ َوَظِؿُؾؤؤؤقا افصَّ ََ ـَ  َوَظؤؤؤَد اهللُ افَّؤؤؤِذي

ْؿ ِديـَُفُؿ افَّ  َـّ ََلُ ـَ ـْ َؿّْضؾِِفْؿ َوَفُقَؿؽِّ ـَ ِم اَم اْشَتْخَؾَػ افَِّذي ـَ ـْ َفَقِْضَتْخؾَِػـَُّفْؿ ِِف األَْرِض  َفـَُّفْؿ ِمؤ ؤْؿ َوَفُقَّضؤدِّ ِذي اْرَتَه ََلُ

ُؿ افَػوِشُؼقنَ  ُْ َؽ 
َػَر َبْعَد َذفَِؽ َؾُلوَفئِ ـَ ـْ  قَن ِِّب َصْقًئو َوَم ـُ  {.55:}الـُ . [ َبْعِد َخْقؾِِفْؿ َأْمـًو َيْعُّضُدوَكـِل ََل ُيْؼِ

ظػل، كلػلس لمتسػملل ك و أف اإلسالـ لد ك الفقػؿ لدراسػل التػورلخ السػتخالص الفبػرة كأخػذ الف 
لتسػػػػجلؿ ا تصػػػػورات الجلػػػػكش  – ػػػػف كجهػػػػل  ظػػػػر إسػػػػال لل  –كتفبئػػػػل الفػػػػراغ، كالتػػػػورلخ ال لػػػػدرس 

ك لوة الدكلل كزكالهو  جردة  ف القلـ ال صوحبل لهو، ك ػف  جػرم السػ ف الربو لػل شلهػو،  ،كا كسوراتهو
و لجػرم خػالؿ كػؿ  ػػف الؿ، ك ػ: حولػػل الهػدم كحولػل الضػشػو حولتلػ  إ  ػو لػدرس لتتبػ  حلػوة اإل سػوف

 فلػػػػور السػػػػ ل الربو لػػػػل الحت لػػػػل ب ػػػػف أحػػػػداث، ك تػػػػوئج تترتػػػػب  مػػػػو ايحػػػػداث،  ضػػػػبكطل  تلفالحػػػػول
 (1).التحقلؽ

 

سالـ ال لحجر  مد الفقؿلتضح   و سب  بؿ لحث   مػد التفكلػر كالتػدبر شػو لػئكف  ؽ أف اإلو
 فهو شو ال هولل إلد  فرشل اهلل.الحلوة، كشو الس ف الربو لل، كشو اآللوت الكك لل، كالتو تيكصؿ ج ل

  
بولفقال لل بتفرلفهو الغربػو، كلػـ تكػف الفقال لػل  فركشػل  لبدك كاضحون أف اإلسالـ لـ ل ودً  ك و 

ف ك ػػو  جػػد أف ال فتزلػػل تقتػػرب  ػػف الفقال لػػل جزئلػػون، إذ  شػػو  هػػد الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ، كا 

                                                 
 .551،552ص ، ح د  طب –ا ظر:  ذاهب شكرلل  فوصرة  ((1
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كا الفقػؿ  مػد ال قػؿ، كأٌكلػكا ال صػكص ب ػو لكاشػؽ ا ت دكا  مد الفقؿ كجفمكه أسوس تفكلرهـ، بؿ  د 
 (1)أهكاءهـ، حلث كوف ذلؾ  تلجل تأثر ال فتزلل بولفمسفوت اللك و لل. 

 
شهذه الفقال لل التو  ودل بهو الغرب كصدكرهو لملرؽ لـ تكف  وبفل  ف  حبل الغرب الكوشر  

اإلسػالـ  ػف طرلػؽ تػد لر أهػـ  لملرؽ ال سمـ، كا   و كو ت  وبفػل  ػف  خططػوتهـ الرا لػل إلػد تػد لر
 قك وت  كهك اإل سوف الفو ؿ الذم لفكر كلتدبر كلست تج، حلث ليف ؿ  قم  شل و ال طوئؿ  ػف كرائػ ، 
كلصػػلب  بوإل هػػوؾ كاللػػقوء، لػػلس لمتكصػػؿ إلػػد  تلجػػل لرضػػوهو الفقػػؿ كلرضػػوهو الػػدلف، كلكػػف إللجػػود 

، (ف الػدلف لحجػر  مػد الفقػكؿلفور )إ ل كالدلف  ف جهل أخرل، تحتهكةو بلف الفقؿ كالفمـ  ف جه
الفقػػؿ، كأف  مػػد اإل سػػوف أف  كس أف الػػدلف لت ػػو ض  ػػ كال لتػػرؾ لهػػو حرلػػل التفكلػػر، شلتكلػػد شػػو ال فػػ

 لختور إ و سلودة الدلف أك سلودة الفقؿ. 
 

سػػال و هػػدؼه رئػػلس  ػػف أهػػداؼ اللهػػكد، أثبػػت ك ػػو  التػػورلخ أف  لػػر الفقال لػػل شػػو الفػػولـ اإلو
ل رلضػل، كلسػمككهـ م ػكف كثػرة ال صػكص القرآ لػل الفوضػحل لهػـ كي  ػولهـ كل فسػلتهـ اذلؾ ي هػـ لف

ف هػػذه ال صػػكص هػػو ال رجػػ  ايكؿ كايخلػػر لم سػػم لف، كػػوف البػػد  ػػف صػػرؼ ال  حػػرؼ، كحلػػث إ
ال سػػم لف   هػػو، كلػػـ لكػػف  ػػف سػػبلؿ لػػذلؾ إال بػػ حالؿ الفقال لػػل بػػدالن   هػػو، يف الفقال لػػل ال تحػػتكـ 

س، شلسهؿ التفو ؿ  فهو شو ال ستقبؿ، كال لككف ه ػوؾ تحملػؿ كال تحػرلـ إال كشػؽ هػذه إلد  ص  قد
كا   ػو بولبحػث لػـ لخػػو ر و " :لقػكؿ ايسػتوذ  بػد السػالـ بسػلك و شػو بحثػ  حػكؿ الفقال لػلالفقال لػل، 

دهشه كال  جب حلف  رأت أف بذكر الػد كة الفقال لػل بػذكر لهكدلػل، لبػرر سػورتر الكجػكدم اللهػكدم 
رهو شػػو الفػػول لف )بػػأف البلػػر  ػػو دا ػػكا لؤ  ػػكف بولػػدلف شسػػلظؿ لقػػ   مػػد اللهػػكد ت للػػز  جحػػؼ،  لػػ

 مد ا تبور أ هـ لهكد، أ و إذا زاؿ الدلف  ف ايرض كتفو ػؿ ال ػوس بفقػكلهـ، شفقػؿ اللهػكدم كفقػؿ 
 . (2)"غلر اللهكدم. كلف لق   ملهـ الت للز ال جحؼ

 
ف اللهكد كأكللوئهـ، شهـ لستخد كف كؿ الكسوئؿ الخبلثل إف الكلد بوإلسالـ كال سم لف هك دلد 

لمقضػػػػػوء  مػػػػػد هػػػػػذا الػػػػػدلف، أك  حوكلػػػػػل إبفػػػػػوده  ػػػػػف حلػػػػػوة ال سػػػػػم لف، شلصػػػػػبح ال سػػػػػمـ كػػػػػوللهكدم 
 كال صرا و، ال شرؽ بل هـ، كال لفد ه وؾ أ كر  سم وت، شكؿ لوء خوض  لسمطوف الفقؿ.

  

                                                 
 .2/797 –ا ظر: ال كسك ل ال لسرة ( (1
 .10ص –ـ 2000 – 1ط –دار الكشوء  ، بد السالـ البسلك و –هدالل أـ غكالل  :الفقال لل (2)
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 ػػو هػػو إال ا تػػداد لالتجػػوه الفقال ػػو شػػو  إف حركػػل الفقال لػػل الحدلثػػل شػػو الفػػولـ اإلسػػال و 
الغرب، كالذم لت ثؿ شو حركوت الت صلر كاالستلػراؽ كاالحػتالؿ، ثػـ شػو البفثػوت كاسػتلراد اي ظ ػل 

 الغربلل  ف  بؿ ال سم لف أ فسهـ.
إف حركػػل الفقال لػػػل حػػػدثت شػػػو أكركبػػػو كػػػرد شفػػؿو ضػػػد الػػػدلف بسػػػبب  ك ػػػؼ تفػػػوللـ الك لسػػػل  

وـ ال ز ػكـ بػلف الػدلف كالفمػـ، ك و ػت الحضػورة الغربلػل  مػد ال ودلػل البحتػل البوطمل، شحصؿ اال فصػ
كاإللحػػػػود، شأ لػػػػأ هػػػػذا اال فصػػػػوـ أجلػػػػوالن حػػػػوئرة  مقػػػػل ال تفػػػػرؼ لمفضػػػػلمل  ل ػػػػل، كال لمسػػػػفودة  ف ػػػػد، 
كوللػػػلك لل، كالفكضػػػكلل، كالحركػػػوت اإلبوحلػػػل، كجػػػوءت هػػػذه التلػػػورات ال ت و ضػػػل كمهػػػو إلػػػد الفػػػولـ 

 (1)وه ت شو  لأة االتجوهوت الفقملل بلف ال سم لف. اإلسال و، كس
 

كك ػػو أسػػمف و شمقػػد كػػوف  ػػف أسػػبوب ا تلػػور الفقال لػػل شػػو الفػػولـ اإلسػػال و حركػػوت الت صػػلر 
 (2)كاالستلراؽ كاالحتالؿ حلث كو ت كمهو تر و إلد: 

لغػوء الف ػؿ بوللػرلفل اإلسػال لل، كترسػل -1 خ شصؿ الدلف )اإلسالـ(  ػف الدكلػل كالحلػوة، كا 
 االتجوهوت الفم و لل.

تربلػػل جلػػؿ  ػػف أب ػػوء ال سػػم لف  مػػد الفكػػر كالسػػمكؾ الغربػػو، ك زلػػ   ػػف  قلدتػػ ، ثػػـ  -2
اصطفوء  خبل  ف هؤالء للص فهـ االحػتالؿ الغربػو  مػد  ل ػ ، كلػكللهـ  قوللػد الحكػـ 

 شو البالد بفد خركج    هو.
صػػػبغهو بولصػػػبغل الغربلػػػل تكجلػػػ    ػػػوهج التفمػػػلـ كالتربلػػػل  كاإل ػػػالـ كالثقوشػػػل كالفكػػػر، ك  -3

بفود ال فوهلـ اإلسال لل ايصلمل.  الخولصل، كا 
إثػػػورة اللػػػب  كتلػػػجل  ال ثلػػػرلف لهػػػو بػػػلف أ صػػػوؼ ال ثقفػػػلف كاللػػػبوب ال ولػػػئلف، كتػػػركلج  -4

 البدع القدل ل كالجدلدة كت كلف أصحوبهو.
رؽ تلػػػتلت بػػػالد اإلسػػػالـ، جغراشلػػػو بتقسػػػل هو إلػػػد دكلػػػالت، كشكرلػػػون ك قػػػدلون بتلػػػجل  الفػػػ -5

 كاي ملوت غلر اإلسال لل، كب لجود االتجوهوت السلوسلل كايحزاب ال ت وحرة لكؿ دكلل.
 

                                                 
 ،هػػػ1422 ،1ط ،الرلػػوض ،دار الفضػػلمل ،الكػػرلـ الفقػػؿد.  وصػػر بػػف  بػػد  ،ا ظػػر: االتجوهػػوت الفقملػػل الحدلثػػل (1)

 .74ص ،ـ2001
 دراسل كتحملؿ كتكجل  ،االستف ور ،االسًتلراؽ ،التبللر :ا ظر: أج حل ال كر الثالثل كخكاشلهو (2)

بى َّكىل ال لدا و ، الصراع ، 201ص ،ـ 2000 ،هػ 1420 ،8ط ،د لؽ ،دار القمـ ، بد الرح ف بف حسف حى
 ،2ط ،لب وف ،دار ال دكة ،أبك الحسف ال دكم ،سال لل كالفكرة الغربلل شو اي طور اإلسال للبلف الفكرة اإل

 ك و بفدهو. 172ص ،ـ1968 ،ق1388
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ك ػػو أف البفثػػوت لمغػػرب  ػػد سػػوه ت بلػػكؿ كبلػػر شػػو تب ػػو  ثػػؿ هػػذا االتجػػوه، ك ػػد كػػوف  ػػف 
ـ( كخلػر الػدلف التك سػو 1873 - 1801أكائؿ ال بتفثلف إلد الغرب رشو ل الطهطوكم  ػف  صػر )

ػػ ( ككاله ػػو ذهػػب إلػػد الغػػرب كهػػكـ1879 - 1830)  ػػف الفقلػػدة السػػمل ل، ككػػؿ   ه ػػو درس رمّّ  ى
أكج تقػػد هو، شأ جبػػو بػػولغرب إ جوبػػون  مػػؾ شػػو شػػو شر سػػو شػػو ك ػػت  تقػػورب، ككو ػػت الػػدكؿ الغربلػػل 

ال سػػم لف كحػػوؿ الغػػرب ه ػػوؾ، شجػػوء كػػؿ   ه ػػو بهػػذه   قكله ػػو، كذهػػال لمفػػورؽ بػػلف أكضػػوع  مله ػػو
الفقملػػػل الغربلػػػل، كأخػػػذ ل ػػػودم بلػػػفورات غربلػػػل دكف بصػػػلرة كك ػػػو، كأخػػػذ للػػػلد ال فسػػػلل ال  هز ػػػل ك 

بولغرب كالغربللف، كحوكؿ كؿ   ه و أف لخض  تفوللـ الدلف كأصكل  لم فوهلـ الغربلل التو تأثر بهو، 
شمقػػد د ػػو كػػؿ   ه ػػو إلػػد تقملػػد الغػػربللف، حتػػد شػػو أسػػوللب ال فللػػل كايخػػالؽ، كبػػذلؾ بػػدأت بػػذكر 

 (1)الفقال لل شو البالد الفربلل.  االتجوهوت
 

أكركبو كأ جب بولغرب أل و  ـ( الذم زار1898 - 1817أح د خوف )كشو اله د  جد السلد 
إ جػػوب، شػػد و ال سػػم لف إلػػد  صػػولحل اال جملػػز، كبػػذؿ جهػػكدان كبلػػرة شػػو إخ ػػود حركػػل الجهػػود ضػػد 

 مػػػد ايصػػػكؿ الفقال لػػػل كالتػػػو اال جملػػز، ثػػػـ أ مػػػف  ػػػف حركتػػػ  الفقال لػػػل ال سػػػتغربل، كالتػػػو  و ػػػت 
 (2)هو:

تجدلػػد الفكػػر اإلسػػال و كال فػػوهلـ اإلسػػال لل حسػػب ال فهػػـك الغربػػو، كتفسػػلر القػػرآف  مػػد  -1
 ضكء الفمـك الغربلل الحدلثل.

 االتصوؿ ال بولر بولغرب كال هؿ  ف  مك هـ دكف تحفظ كال ت حلص. -2
  شػػػو اال تقػػػود كالتمقػػػو الػػػد كة  إلػػػد إ ػػػودة ال ظػػػر شػػػو كػػػؿ  بػػػودئ الػػػدلف كأصػػػكل  ك  وهجػػػ -3

كاالسػػتدالؿ، كالتلػػكلؾ شػػو ال غلبػػوت كايصػػكؿ اإلسػػال لل التػػو ال تصػػد هو الفقملػػل الحدلثػػل 
 شو الغرب.

ه وؿ الجكا ب الفقدلػل كالفقهلػل كشصػؿ الفمػـ  ػف  -4 االهت وـ ب هضل ال سم لف  م لون ك ودلون كا 
 الدلف.

لغربلػػل كال لكػػػكف  كجػػػ  ضػػػد تغللػػر  فهػػػـك الجهػػػود لػػػدل ال سػػم لف للتفػػػؽ  ػػػ  ايشكػػػور ا -5
 االحتالؿ كال حتملف، كالد كل إلد التسو ح الدل و بلف ال سم لف كالكفور.

 
 (3) بعض آراء الحركة العقاليية الحدي ة: -

                                                 
 .83ص ، وصر الفقؿ ،ا ظر: االتجوهوت الفقملل الحدلثل (1)
 .82،90ص ،ف ال دكمأبك الحس ،ا ظر: الصراع بلف الفكرة اإلسال لل كالفكرة الغربلل شو اي طور اإلسال لل (2)
 ك و بفدهو. 115ص ،د.  وصر بف  بد الكرلـ الفقؿ ،لم زلد  ف ال فمك وت راج : االتجوهوت الفقملل الحدلثل( 3)
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 أواًل: في الدين ويشحته والتوحيد عبر التاريخ البشري:
ك قمػ  ك للػ ،  حلث ترل أف اإل سوف شو ايرض بدأ ه جلون سوذجون بدائلون، شػو تدل ػ  كشكػره

ك ف ثـ شهك لـ لفرؼ التدلف إال بفػد أحقػوب طكلمػل  ػف حلوتػ ، ثػـ تطػكر  قمػ  كشكػره، حتػد تكلػدت 
  ده شكرة التدلف دكف ت للز كاضح أك تفملـ خورجو، إ  و لفر بحوجل ذاتلل لمتدلف، ثـ بدأ اإل سوف 

كالرهبػل كالرغبػل، ثػـ بفػد ذلػؾ كث لون لفبد  و حكلػ ،  ػف  ػكل طبلفلػل كأركاح، بػداش  الخػكؼ كالرجػوء، 
تطكر كتدرج شو التدلف  ف الكث لػل الخولصػل إلػد الت للػز كالتػرجلح بػلف ال فبػكدات، إلػد أف تكصػؿ 
إلػػد االسػػتفداد لإلل ػػوف ب لػػ  كاحػػد، أم: أف اإل سػػوف جػػوء إلػػد هػػذه ايرض ال لفػػرؼ اهلل ثػػـ اكتلػػف  

 (1) ب حوكالت  قم ،  قب تجورب ك راحؿ ز  لل طكلمل.
جػػد أف  ػػف أكثػػر الفقال لػػلف ال حػػدثلف تطرشػػون شػػو هػػذا الجو ػػب، أ.  بػػوس  ح ػػكد الفقػػود، ك 

شهك لرل: "أف اي ـ القدل ل لـ تكف تفرؼ اإلل وف ب ل  كاحد ال إل  غلره إال  و كوف  ف ال صرللف، 
ف كو ػت البلػرلل  رشػت اإللػ  الكاحػد ش مػـ بفد ز ف طكلؿ  ػف تػورلخ اإل سػو لل، شػو  هػد أخ ػوتكف، كا 

 (2)تفرؼ التكحلد، إ  و  رشت أ   خمؽ ايحلوء كخمؽ  فهـ أربوبون آخرلف".
 

  اييًا: عقيدة اإليمان بالغيب:
إف  سولل اإلل وف بولغلب، كاال تقود بكجكد  خمك وت كأللوء غوئبل  ف  دارك و، كمهو أ كر 

 ودلػػل الغربلػػل ك ػػف ال تخضػػ  لمتجربػػل كال لػػوهدة، شهػػو  ػػف أ قػػد ال لػػكالت التػػو كاجهػػت الفقملػػل ال
لػػدكر شػػو شمكهػػو اللػػكـ، ك ػػػف ثػػـ لػػو ت تمػػؾ  الػػد كل التػػػو تػػز ـ أف الغلبلػػوت التػػو تتحػػدث   هػػػو 

 الدلو وت الس وكلل إ  و هو كهـ ال دللؿ  مل  كال س د ل .
لقػػػكؿ د. كو ػػػؿ  لػػػود: "إف طرلقػػػل البحػػػث الفم ػػػو جفمت ػػػو ال  تقلػػػد إال بػػػولكا   التػػػو تدركػػػ  

 (3)ف الفقوئد الغلبلل".الحكاس، كأف  تحرر  
كلقػكؿ د. أح ػػد زكػو أبػػك لػودم: "كالػػدلف اإلسػال و لت لػػز بأ ػ  لػػد ك إلػد ال فرشػػل بولبحػػث 
كالتحقلػػؽ التجرلبػػو، كال لطمػػب اإلل ػػوف بػػدكف ا ت ػػوع كال لفتػػرض اال ت ػػوع بػػدكف برهػػوف، شهػػك لختمػػؼ 

ف تفػػرع  ػػف بفضػػهو، أك  مػػد ايصػػح اسػػتك ب ، لختمػػ ؼ  ػػف حلػػث إ ػػ  ال  ػػف ايدلػػوف ايخػػرل، كا 
لتفػػرؼ الحقلقػػل بولغلبلػػوت أك  ػػف كجهػػل  ختمفػػل لكجهػػل الفمػػـ أك  مػػد  ػػدركوت  خولفػػل لتمػػؾ التػػو 

                                                 
 .13،28ص ،لب وف ،بلركت ،ال كتبل الفصرلل ، بوس  ح كد الفقود ،ا ظر: اهلل (1)
 .30ص ،ال رج  السوبؽ (2)
 ،اللػكاؼ ح د ال جذكب دار  ،كتوب  لكالت الجلؿ شو ضكء اإلسالـ قالن  ف  ،164ص ،الفولـ لكو ؿ  لود (3)

 .25ص ،5ط
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تؤلؼ  ودة الفمـ الطبلفو"، شهك ه و لجرد اإلسالـ  ػف الغلبلػوت  ػف أجػؿ أف لتفػؽ  ػ  الفمػـ، ككػأف 
 (1) الفمـ  دك الغلب.

 
 مم: ال ًا: رأي م في اليبي محمد صمى اهلل عميه وس

شهـ لركف أ   ال بو  ح د صمد اهلل  مل  كسمـ إ سوف  بقرم   توز شحسػب، كأ ػ  ال صػمل 
ل  بفولـ ك كل غلبلل خورج ذات ، كول الئكل، ك ف هذا ال  طمؽ لفزكف كؿ  و صػدر   ػ   ػف  لػوط 
 م و ك  مو )ك    الكحو( إلد ذات  صمد اهلل  مل  كسمـ بصفت   بقرم شػذ، أك  صػمح اجت ػو و 

 ـ، أك ثوئر سلوسو  ح ؾ، إلد غلرهو  ف الصفوت. ظل
حلث  الحظ أف أكثر  و اهت ت ب  الحركل الفقملل  ف لػخص ال بػو صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ 
جو ب الفبقرلل، شهو ترلد أف تضلؼ كؿ  و  ول  أك شفم  صمد اهلل  ملػ  كسػمـ إلػد  بقرلتػ  الفردلػل 

 (2) لل ال تثبت شو البحث الفم و.الفذة، ذلؾ أف الكحو كال بكة كالرسولل أ كر غلب
 ػػف  ؤلفػػوتهـ تح ػػؿ شػػو   وكل هػػو اسػػـ الرسػػكؿ ) ح ػػد(  جػػرد دكف ا تبػػور  ش جػػد أف كثلػػران 

لم بكة كالرسولل، كذلؾ  ثؿ: ) بقرلل  ح د( لمفقود، ك)إ سو لوت  ح د( لخولد  ح ػد خولػد، ك) ح ػد( 
 لتكشلؽ الحكلـ، كغلرهو.

الحدلثػػل  ػػف جهػػؿ بولفقلػػدة كأدلتهػػو، كضػػفؼ االلتػػزاـ  شهػػذه هػػو سػػ وت االتجوهػػوت الفقال لػػل
بأحكوـ الدلف، كتفسلر الدلف كشؽ ايهكاء اللخصلل البحتل كالتو تتكاشؽ كتتسوكؽ    أهداؼ الغرب 

 الكوشر.
  

سػػالـ  قال لػػل سػػمل ل  وضػػجل،  قال لػػل تفطػػو الفقػػؿ  كو ػػ  الالئػػؽ بػػ ، بػػال  "إف  قال لػػل اإلو
ولو شو تقدلر  ل ل الفقؿ شتقح   شو كؿ لػوء، كتجفمػ  ال رجػ  ايخلػر إشراط كال تفرلط، شهو ال تغ

لكؿ لوء، حتد لمكحو الربو و، كال هػو تبخسػ   ػدره، شت  فػ   ػف  زاكلػل  لػوط  شػو ال لػودلف التػو 
لصمح لهو، كهو  قال لل تكؿ إلد الفقؿ  هوـ خطلرة ككاسفل،   هو  ه ل حراسل الكحو الػذم تكفػؿ 

لؿ الفوسد، كحراسل أحكوـ اهلل  ف اال حراؼ بهػو  ػف الطرلػؽ الصػحلح، كحراسػل اهلل بحفظ   ف التأك 
ال جت ػػ   ػػف اآلشػػوت االجت و لػػل كالخمقلػػل، التػػو تػػؤدم إلػػد تػػد لره، كتكػػؿ إللػػ   ه ػػل التقػػدـ الفم ػػو 

                                                 
 .127ص ، وصر الفقؿ ، قالن  ف االتجوهوت الفقملل  الحدلثل ،72ص ،أح د زكو أبك لودم ،ثكرة اإلسالـ (1)
 .224،225ص ، وصر الفقؿ ،ا ظر: االتجوهوت الفقملل  الحدلثل (2)
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ك  ورة ايرض، كلك هو ال تكؿ ل  أف لحلد  ف ال  هج الربو و، كال أف لجتهد  ف   ده ب و لػـ لػأذف 
 (1)، ي   حل هو لجو ب الصكاب، كلبتفد  ف الجودة". ب  اهلل

 
هذ  العقاليية التي يادى ب ا اإلسالم وما زالم وليست تمك التي يادى ب ا اإلغريام ومان  
 روبيونم ف ي عقاليية متوازيةم ت ل كل شيء في يصابه الصحيح.و بعدهم األ 

                                                 
 .552ص ، طب ح د  – ذاهب شكرلل  فوصرة  ((1
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 المطمب ال ايي
 وحدة األديان

 
لهو أف دلف اإلسالـ هك خوتـ ايدلوف اإللهلل، كلكف شػو  صػر و  ف القطفلوت التو اللؾ ش 

 ػف التخمػؼ  -الػذلف كػو كا سػودة اي ػـ –هذا تغلرت ايكضػوع كاختمػت ال ػكازلف، كحصػؿ لم سػم لف 
 كاال حطوط  م لون ك قوئدلون كسمككلون كسلوسلون  و لـ لق  شو  صر  ف الفصكر.

تفػولش كالتسػو ح كالتقرلػب بػلف ايدلػوف، كتحػت كتب د بفضهـ شكرة كحدة ايدلوف، بد كل ال 
 سػ د ز ولػل ايدلػػوف،  ػ  أف الز ولػل تقتضػػو ال دلػل كال سػوكاة، ك ػػف ال فمػـك بولضػركرة أف اإلسػػالـ 

 أ مد كأ ز.
إف الد كة إلد كحدة ايدلوف كثرت هذه ايلوـ يسبوب  دة، كظهر شو كسوئؿ اإل الـ  

بؿ  لألسؼ جمهـ  ف البمداف اإلسال للكحدة ايدلوف، ك  ال قركءة كال رئلل  ف لد ك صراحل إلد
 كالثقوشل كالفمـ شو الحلوة الد لو كهـ  ف اآلخرة غوشمكف.ك مد  در  ف ال كو ل 

إف الد كة إلد كحػدة ايدلػوف د ػكة غلػر خوشلػل، شهػو  وئ ػل  مػد  ػدـ كسػوؽ   ػذ ز ػف بفلػد  
 سػكرلون، شوتجػ   اإلسػالـور بولقضوء  مد لهدـ اإلسالـ كتقكلض د وئ  ، ذلؾ بفد أف شلؿ االستف 

 إلد  حوكلل احتالؿ  قكؿ  فت قل  شكرلون.
 ش و  ف د كحدة ايدلوف؟ كهؿ ل كف التقرلب شفالن بلف اإلسالـ كغلره  ف ايدلوف؟

 
 تعريف وحدة األديان:

خضػػوع لػػفكب   "  هػػو د ػػكة  وسػػك لل تسػػتغؿ ال سػػم لف السػػذج شػػو القضػػوء  مػػد اإلسػػالـ كا 
 مػد ز ػـ أف ه ػوؾ  كا ػد  تقػكـ شمسفل هػذه الػد كةك  د التكشلؽ بلف اإلسالـ كال صرا لل...تحت  س 

 لػػتركل بػػلف اإلسػػالـ كال صػػرا لل كوإلل ػػوف بػػوهلل ك الئكتػػ  كرسػػم  كاللػػـك اآلخػػر، كأف الخػػالؼ بػػلف 
(1)". ون كللس جكهرل ون اإلسالـ كال صرا لل خالؼ لكمل

 

دياااانم والخاااروج بااادين جدياااد موحااادم بماااا أن بااازعم أن هيااااك إمكايياااة لمتقاااارب باااين األ 
 االختالفات بيي ا شكمية وليست جوهرية.

 

                                                 
 .2/1166، ال كسك ل ال لسرة ((1
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كلقد اتخذت هذه الد كة لفورات برا ل كثلرة ضممت ال وس  ػف الحقػوئؽ كخػد تهـ بهػو، كػوف  
، ال ؤ  ػػكف، الدلو ػػل اإلبراهل لػػل ػػف هػػذه اللػػفورات، اإلخػػوء الػػدل و، الصػػدا ل اإلسػػال لل ال سػػلحلل، 

 ، كحدة الكتب الس وكلل، كحدة الدلف اإللهو، كغلرهو  ف اللفورات.الفول لل
شو غػالؼ كاحػد،  كاإل جلؿثـ ا تٌد أثر هذه اللفورات إلد شكرة طب  القرآف الكرلـ، كالتكراة،  

ثـ دخمت هذه الد كة شو الحلوة التفبدلل الف ملل، إذ د و البوبػو إلػد إ و ػل صػالة  لػتركل  ػف   ثمػو 
ل: اإلسػػػال للف، كالكتػػػوبللف، كذلػػػؾ بقرلػػػل "أسػػػلس" شػػػو  إلطوللػػػو، شأ ل ػػػت شلهػػػو بتػػػورلخ ايدلػػػوف الثالثػػػ

 ـ.27/10/1986
ثػػـ تكػػرر هػػذا الحػػدث  ػػرات أخػػرل بوسػػـ صػػالة ركح القػػدس، شفػػو اللوبػػوف ك مػػد   ػػل جبػػؿ  

تضػػػـ لألسػػػؼ   ثمػػػلف  ػػػف  ؤسسػػػوت إسػػػال لل  تكلتػػػك، أ ل ػػػت هػػػذه الصػػػالة ال لػػػتركل، حلػػػث كو ػػػ
(1) ر ك ل. 

 

 
إف الد كة إلد كحدة ايدلػوف  ػف لػ و وت الفصػر كابتدا وتػ ، كهػو  تلجػل لمتسػو ط ال فسػو  

كالفقوئدم لػدل بفػض ال فكػرلف ال  تسػبلف لإلسػالـ، كلقػد كيجػدت هػذه الػد كة  ػدل ون   ػد بفػض أهػؿ 
 الز د ل  ف غالة الصكشلل كغلرهـ  ف أ ثوؿ ابف سبفلف كابف هكد كالتم سو و.

  
سػػالـ ابػػف سػػبفلف كابػػػف هػػكد كالتم سػػو و كغلػػػرهـ  كػػػوفابػػػف تل لػػل رح ػػ  اهلل: "  ػػوؿ لػػلخ اإلو

سػالـ، كلجفمػكف هػذه طر ػون إلػد اهلل  لسكغكف لمرجؿ أف لت سؾ بوللهكدلل كال صػرا لل ك ػو لت سػؾ بوإلو
(2)ب  زلل  ذاهب ال سم لف".

 

  
 مراحل الدعوة إلى وحدة األديان:

  (3)تولو:  رت هذه الد كة الخبلثل بأرب   راحؿ هو كول
 المرحمة األولى: مرحمت ا في عصر اليبي صمى اهلل عميه وسمم:

أف اللهػػكد كال صػػورل شػػو  حوكلػػل دائبػػل  القػػرآف الكػػرلـ شػػو –كتفػػولدسػػبحو    -ف اهلل  ػػد بػػلٌ 
هـ، كردهػـ إلػد الكفػر، كد ػكتهـ ال سػم لف إلػد اللهكدلػل أك ال صػرا لل إلضالؿ ال سم لف  ف إسال 

ـْ بَ  َودَّ ]تفولد:   شقوؿ ـْ ِظـِْد َأْكُػِِضِفْؿ ِم وًرا َحَِضًدا ِم ػَّ ـُ ـْ َبْعِد إِياَمكُِؽْؿ  وَكُؽْؿ ِم ِؾ افؽَِتوِب َفْق َيُردُّ ْْ ـْ َأ رٌِر ِم ْعِد ـَ

                                                 
دار  – 1ط –د. بكر   بد اهلل أبك زلد  –ا ظر: اإلبطوؿ ل ظرلل الخمط بلف دلف اإلسالـ كغلره  ف ايدلوف  ((1

 .23،25ص –ق 1417 –الفوص ل لم لر كالتكزل  
 .14/164 – ج كع شتوكم ابف تل لل ( (2
 ك و بفدهو. 16ص  –بكر أبك زلد  –سالـ كغلره  ف ايدلوف لم زلد ا ظر: ابطوؿ الخمط بلف اإل ((3
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ٍء َؿؤِديرٌ  ؤؾِّ ََشْ ـُ ُؿ احَلؼُّ َؾوْظُػقا َواْصَػُحقا َحتَّؤك َيؤْلِِتَ اهللُ بِؤَلْمِرِه إِنَّ اهللَ َظؤَذ  َ ََلُ ك ػوؿ ، {109}ال ؼكرة:[ َمو َتَّضغَّ
ؤوَكُؽْؿ إِنْ ] تفولد: َْ ؤوُتقا ُبْر َْ ؤقًدا َأْو َكَصؤوَرى تِْؾؤَؽ َأَمؤوكِقُُّفْؿ ُؿؤْؾ  ُْ ؤوَن  ـَ ـْ  ـْ َيْدُخَؾ اَوـََّي إَِلَّ َمؤ ـْؤُتْؿ َوَؿوُفقا َف ـُ  

ؤؤ444َصؤؤوِدؿَِغ) ـٌ َؾَؾؤؤُف َأْجؤؤُرُه ِظـْؤؤَد َربِّ ؤؤَق ُُمِِْضؤؤ ُْ ـْ َأْشؤؤَؾَؿ َوْجَفؤؤُف هللِ َو ؤؤْؿ ( َبؤؤَذ َمؤؤ ُْ ِف َوََل َخؤؤْقٌف َظَؾؤؤْقِفْؿ َوََل 

َزُكقَن) َوََل َتْؾّضُِِضقا احَلؤؼَّ بِوفَّضوضِؤِؾ َوَتْؽُتُؿؤقا احَلؤؼَّ َوَأْكؤُتْؿ ]ك وؿ تفولد:  {،112: 111:[. }ال ؼرة(441ََيْ

شػػو تفسػػلره لهػػذه اآللػػل: "كال تمبسػػكا اللهكدلػػل  -رح ػػ  اهلل- {.  ػػوؿ ابػػف كثلػػر42:[. }ال ؼككرةَتْعَؾُؿؤؤقنَ 
سالـ، إف دلف اهلل اإلسالـ، كاللهكدلل كال صػرا لل بد ػل للسػت  ػف اهلل"كا كهكػذا شػو  ،(1)ل صرا لل بوإلو

 ػػدد  ػػف آلػػوت اهلل لتمكهػػو ال سػػم كف شػػو كتػػوب اهلل للحػػذركا الكػػوشرلف  ػػف اللهػػكد كال صػػورل كغلػػرهـ، 
 شخ دت حل ون  ف الدهر حتد ا قراض القركف ال فضمل .

 
 ة الدعوة إلي ا بعد ايقراض القرون المل مة:المرحمة ال ايية:  مرحم

ثـ بدت  حوكالتهـ  رة أخرل تحت لفور ص فكه، ك كهكا ب   مد الجهوؿ، كهك: أف ال مؿ: 
هو ب  زلل ال ذاهب الفقهلل ايربفل   ػد ال سػم لف كػؿ طرلػؽ   هػو  ،لل، كاإلسالـاللهكدلل، كال صرا 

 لكصؿ إلد اهلل  تفولد.
 

ف اللػػػػب ، ك تلػػػػوب  القػػػػكؿ، كبتػػػػػر ال صػػػػكص،   ػػػػو لكه ػػػػكف بػػػػػ ، كهكػػػػذا شل ػػػػو لثلرك ػػػػ   ػػػػػ
 .صدكف ب  آخرلفكل كلستدرجكف ب  أ كا ون،

 

كغلػرهـ  ػف ال  تسػبلف إلػد  (3)كالحمػكؿ" ك "االتحود (2)كحدة الكجكد"  ثـ تمقوهو   هـ د وة: "
ء حتػػػد بمػػػغ الحػػػوؿ أف بفػػػض هػػػؤال ،اإلسػػػالـ  ػػػف  الحػػػدة ال تصػػػكشل، ك ػػػف غػػػالة الراشضػػػل كغلػػػرهـ

 .ال الحدة لجلزكف التهكد، كالت صر بؿ شلهـ  ف لرجح دلف اللهكد كال صورل  مد دلف اإلسالـ
 

                                                 
 .1/245 –تفسلر القرآف الفظلـ  ((1
حقلقػػػػل كاحػػػػدة، كأف اهلل هػػػػك الكجػػػػكد الحػػػػؽ،  دل ػػػػو لقػػػػكؿ بػػػػأف اهلل كالطبلفػػػػل شمسػػػػفو ال  ػػػػذهب :كحػػػػدة الكجػػػػكد ((2

أ ػػو  ج ػػكع ال ظػػوهر ال ودلػػل شهػػو صػػكرة هػػذا الفػػولـ ال خمػػكؽ،  ،تفػػولد اهلل   ػػو لقكلػػكف  مػػكان كبلػػران  ،كلفتبرك ػػ 
 .2/783ال كسك ل ال لسرة، تفمف  ف كجكد اهلل دكف أف لككف لهو كجكد  وئـ بذات .

هػػك  أك هػػك اتحػػود جسػػ لف بحلػػث تكػػكف اإللػػورة إلػػد أحػػده و إلػػورة إلػػد اآلخػػر كحمػػكؿ  ػػوء الػػكرد شػػو الػػكرد.( (3
كاسػتف ؿ بفػض ال تصػكشل  رة إلػد اآلخػر.اختصوص لوء بلوء، بحلث تككف اإللورة إلد أحده و  لف اإللو

لفػػػظ الحمػػػكؿ لللػػػلركا بػػػ  إلػػػد صػػػمل الػػػرب كالفبػػػد كالالهػػػكت كال وسػػػكت، ب ف ػػػد أف اهلل تفػػػولد لحػػػؿ شػػػو بفػػػض 
شػػرؽ  فوصػػرة ت تسػػب إلػػد اإلسػػالـ كبلػػوف  ك ػػؼ اإلسػػالـ   هػػو، غولػػب بػػف  مػػو  ػػكاجو،  .ايجسػػود الخوصػػل

 .987ص ـ، 2001ق، 1422، 4ال كتبل الفصرلل، جدة، ط
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ك ػػػػد  يً فىػػػػت هػػػػذه الػػػػد كة الكفرلػػػػل ب كاجهػػػػل  م ػػػػوء اإلسػػػػالـ لهػػػػو، كال  ػػػػوداة  ملهػػػػو، ك مػػػػد 
   تحملهو، بأ هو كفر كردة  ف اإلسالـ .

 لل  لهكرة خولدة، كلغلػره  ػف  م ػوء ككوف لللخ اإلسالـ ابف تل لل  رح   اهلل  كا ؼ إسال
، ال قتكؿ  مد (1)الحالج: الحسلف بف   صكر الفورسوال سم لف الذلف ردكا  مد هؤالء الغالة،  ثؿ 

،  ػػدكة السػػكء لمقػػوئملف بكحػػدة الكجػػكد، ال تػػكشد (2)كابػػف  ربػػو  ح ػػد بػػف  مػػو الطػػوئو، ق309الػػردة 
 .لر، كغلرهـ كث(3)ق699، كابف سبفلف ت س ل ق638س ل 

 
 مرحمة الدعوة إلي ا في اليصف األول من القرن الرابل عشر:المرحمة ال ال ة: 

، ال بط ػلف لمكفػر كاإللحػود، حتػد تب تهػو حلث خ دت حل ػون هػذه الػد كة شػو صػدكر  فت قلهػو
تحت غطوء الد كة إلد كحدة ايدلوف الثالثل، ك بذ التفصب بجو   اإلل وف بوهلل، شكمهـ  (4)ال وسك لل

                                                 
أصػم   ػف بلضػوء شػورس، ك لػأ بكاسػط الفػراؽ )أك بتسػتر( ،  غلػث: شلمسػكؼ الحسلف بف   صػكر الحػالج، أبػك ((1

كػػػوف لت قػػػؿ شػػػو البمػػػداف كل لػػػر طرلقتػػػ  سػػػرا، كػػػوف لظهػػػر  ػػػذهب اللػػػلفل لم مػػػكؾ ، كحػػػج، كا تقػػػؿ إلػػػد البصػػػرة
ككثػرت الكلػولوت بػ  ، اللهلػل شلػ ضػو لؼ ذلػؾ لػد و حمػكؿ ا)الفبوسللف( ك ػذهب الصػكشلل لمفو ػل، كهػك شػو ت

، حلث  طفت أطراش  كحز رأس  كأحر ت جثت   مل ، شسجف ك ذب كضرب إلد ال قتدر الفبوسو شأ ر بولقبض
ك ػوؿ ابػف ال ػدلـ شػو كصػف : كػوف  حتػوال لتفػوطد  ػذاهب الصػكشلل كلػد و كل و صورت ر ودان ر لت شو  هػر، 

. ا ظػر: اي ػالـ لمزركمػو، ، لرـك إ الب الدكؿ كلقػكؿ بػولحمكؿكؿ  مـ، جسكرا  مد السالطلف،  رتكبو لمفظوئـ
2/260. 

، ال فػركؼ ب حلػو الػدلف بػف  ربػو، اي دلسػو ح د بف  مو بف  ح د ابف الفربو، أبػك بكػر الحػوت و الطػوئو  ((2
( كا تقػػؿ إلػػػد بوي ػػػدلسكلػػد شػػػو  رسػػلل )، كؼ،  ػػف أئ ػػػل ال تكم ػػلف شػػػو كػػؿ  مػػػـال مقػػب بوللػػػلخ االكبػػر: شلمسػػػ

 إلبلملل.
كأ كػػر  ملػػ  أهػػؿ الػػدلور ال صػػرلل )لػػطحوت( صػػدرت ، لػػوـ كبػػالد الػػرـك كالفػػراؽ كالحجػػوزك ػػوـ برحمػػل، شػػزار ال

شػتح كحػبس، شسػفد شػو خالصػ   مػو بػف ، د  ، ك ػو أرلػؽ دـ الحػالج كألػبوه    ، شف ؿ بفضهـ  مد إرا ل 
ك ػو لقػكؿ الػذهبو:  ػدكة القػوئملف بكحػدة كهػك، و، كاسػتقر شػو د لػؽ، شتػكشو شلهػ، البجوئو ) ف أهؿ بجولػل( ش جػو

 الكجكد.
 .6/281ا ظر: اي الـ لمزركمو، 

 بد الحؽ بف إبراهلـ بف  ح ػد بػف  صػر ابػف سػبفلف االلػبلمو ال رسػو الر ػكطو،  طػب الػدلف أبػك  ح ػد: هك  ((3
إلػػد سػػبتل، كحػػج، ، كا تقػػؿ اي ػػدلسدرس الفربلػػل كاآلداب شػػو ، سػػفل، ك ػػف القػػوئملف بكحػػدة الكجػػكد ػػف زهػػود الفال
 .3/280. ا ظر: اي الـ لمزركمو،  رلدكف كأتبوع لفرشكف بولسبفل للل  ، ثلر  ف ال وسفره ك، ككالتهر أ ره

لغػل  ف وهػو الب ػوءكف ايحػرار، كهػو شػػو االصػطالح   ظ ػل لهكدلػل سػرلل هدا ػل، إرهوبلػل غو ضػػل، ال وسػك لل:  ((4
لفسػػود، كتتسػػتر كاإلبوحلػػل كا مػػد الفػػولـ كتػػد ك إلػػد اإللحػػود حك ػػل الت ظػػلـ تهػػدؼ إلػػد ضػػ وف سػػلطرة اللهػػكد  

 .1/510. ال كسك ل ال لسرة،  سو للكاإلسوكاة كال خوء كاإلحرلل كولتحت لفورات خدا   
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كتم لػذه اللػلخ ، بتركلػو 1314ت سػ ل   ك د ك   شو حبوؿ د ػكتهـ: ج ػوؿ الػدلف ايشغػو و ،ف ؤ  ك 
 بوإلسك درلل. 1323ت س ل   ح د  بده

: "إف ايدلوف الثالثل ال كسكلل كالفلسكلل كال ح دلل،  مػد ت ػوـ االتفػوؽ ايشغو وك ف أ كاؿ 
ذا  قص شو الكاحد لوء  ف أكا ر الخل ر ال طمؽ استك مت  الثو لل... ك مد هذا شو ال بدأ كالغولل كا 

 (1)الح لو بورؽ أ ؿ كبلر أف لتحد أهؿ ايدلوف الثالثل". 
ككػػوف  ػػف جهػػكد  ح ػػد  بػػده، شػػو ذلػػؾ، أف ألػػؼ هػػك، كز ػػلـ الطوئفػػل  لػػرزا بػػو ر اإللرا ػػو، 
 الذم ت صر، ثـ  ود إلد اإلسالـ، ك فهػـ  ػدد  ػف رجػوؿ الفكػر شػو بلػركت ألفػكا شلػ  ج فلػل بوسػـ:

ك د دخؿ شو هذه الج فلػل بفػض  ،"ج فلل التأللؼ كالتقرلب"  كضك هو التقرلب بلف ايدلوف الثالثل
 (2) .اإللرا للف، كبفض اإل جملز

 
 مرحمة الدعوة إلي ا في العصر الحا ر: المرحمة الرابعة:

كال صػورل  جهػرت اللهػكد، خلر  ف القرف الراب   لر هجرم، كحتد  و  و هذاشو الرب  اي
ال كسػػػػكلل،  لػػػػد كة إلػػػػد التج ػػػػ  الػػػػدل و بلػػػػ هـ، كبػػػػلف ال سػػػػم لف، كبفبػػػػورة أخػػػػرل: " التكحلػػػػد بػػػػلفبو

بأسػػ وء كثلػػرة: كولػػد كة إلػػد التقرلػػب بػػلف ايدلػػوف، اإلخػػوء الػػدل و، الصػػدا ل " كالفلسػػكلل، كال ح دلػػل
 اإلسال لل ال سلحلل، التضو ف اإلسال و ال سلحو ضد الللك لل كغلرهو.

 
 ،(3)ولبهوئلػػػػلإلسػػػػالـ ظم ػػػػون ك ػػػػدكا ون، ك ػػػػف الفػػػػرؽ الضػػػػولل ال  تسػػػػبل ل لػػػػره كثك ػػػػو أف ه ػػػػوؾ 

تد ك إلد كحدة ايدلوف، كأف التفو ؿ بلف البلػر لجػب أف لكػكف  مػد أسػوس إ سػو و   (4) كالقودلو لل
 كللس  مد أسوس  قوئدم، شو خطكة لخمط ايكراؽ بفضهو ببفض.

                                                 
،  قال  ف الفصرا لكف بلف  زا ـ التجلد ك لودلف 69ص ، ح د   ورة ،اي  وؿ الكو مل لج وؿ الدلف ايشفو و ((1

ـ، 2001ق، 1422ال وصػػر،  كتبػػل الكػػكثر لم لػػر كالتكزلػػ ، الرلػػوض، الطبفػػل الثو لػػل، التغرلػػب،  ح ػػد حو ػػد 
 .305ص

 .21ص ،بكر أبك زلد ،ا ظر: االبطوؿ ل ظرلل الخمط بلف ايدلوف ((2
ـ تحػػت ر ولػػل االسػػتف ور الركسػػو 1844/ ه1260البهوئلػػل حركػػل  بفػػت  ػػف ال ػػذهب اللػػلفو اللػػلخو  سػػ ل  ((3

السػتف ور اإل جملػزم بهػدؼ إشسػود الفقلػدة اإلسػال لل كتفكلػؾ كحػدة ال سػم لف كصػرشهـ  ػف كاللهكدلل الفول لل كا
 1/409، ال كسك ل ال لسرة  ضولوهـ ايسوسلل.  أسسهو ال لرزا  مو  ح د رضو الللرازم.

 سػم لف ـ بتخطلط  ف االستف ور اإل جملزم شو القورة اله دلل، بهدؼ إبفود ال1900القودلو لل حركل  لأت س ل  ((4
 رزا غالـ   ف دل هـ ك ف شرلضل الجهود بلكؿ خوص، حتد ال لكاجهكا ال ستف ر بوسـ اإلسالـ،  ؤسسهو هك

 .1/416، ال كسك ل ال لسرة. أح د القودلو و
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صػػػػبوت، كأف لتبػػػػودلكا زلػػػػورة الجكا ػػػػ  : "لجػػػػب  مػػػػد الج لػػػػ  تػػػػرؾ التفأحػػػػد البهػػػػوئللفلقػػػػكؿ 
هلل، شػػال خػػالؼ ك يف اسػػـ اهلل شػػو ج لػػ  هػػذه ال فوبػػد  ػػو داـ الكػػؿ لجت فػػكف لفبػػودة ا فػػون كالك ػػوئس 

، شمػػلس  ػػ هـ أحػد لفبػػد اللػػلطوف، شلحػؽ لم سػػم لف أف لػػذهبكا إلػد ك ػػوئس ال صػػورل، كصػػكا   بلػ هـ
(1)". اللهكد، كبولفكس لذهب هؤالء إلد ال سوجد اإلسال لل

 

 
مجمل لملترات التاريخية التي مرت ب ا هاذ  الادعوة ال االةم حياث يت اح أن دعاوة  ف ذا

وحدة األدياان وحريت اا والتقرياب بيي اا هاي فكارة عصارية االسام قديماة الماذهب والمشاربم وهاي 
تتساام بااالكلر الوا ااح البااّينم وت اادف إلااى إماتااة الاادين فااي اليلااوسم تحاات شااعار يبااذ التعصاابم 

 إلى التسامح. والدعوة 
 

لج لػ  البلػر، ككخػوتـو  دل ػون كلقد اجتهد  م وؤ و الكراـ  دل ون كحدلثون شػو الػدشوع  ػف اإلسػالـ 
لمرسوالت، ك وسخو لهو، شكوف  ف هذه ال جهكدات شتكل المج ل الدائ ل لمبحػكث الفم لػل كاإلشتػوء تبػلف 

(2)ولتولو:  ف خاللهو خطر هذه الد كة، كآثورهو  مد  قلدة ال سم لف، كهو ك
  

التػػػػو أج ػػػػ   ملهػػػػو  أف  ػػػػف أصػػػػكؿ اال تقػػػػود شػػػػو اإلسػػػػالـ، ال فمك ػػػػل  ػػػػف الػػػػدلف بولضػػػػركرة، أواًل:
اإلسالـ، كأ ػ  خوت ػل ايدلػوف، ك وسػخ  ال سم كف: أ   ال لكجد  مد كج  ايرض دلف حؽ سكل دلف

  سػػكل د اهلل بػػشمػػـ لبػػؽى  مػػد كجػػ  ايرض دلػػف ليتفبػػ لج لػػ   ػػو  بمػػ   ػػف ايدلػػوف كال مػػؿ كاللػػرائ ،
ـَ ] اإلسالـ،  وؿ اهلل تفولد:  ي ـَ اخَلوِِسِ َق ِِف اآلَِخَرِة ِم ُْ ـْ ُيْؼَّضَؾ ِمـُْف َو ـْ َيّْضَتِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديـًو َؾَؾ [. }تل َوَم

 كاإلسالـ بفد بفثل  ح د هك  و جوء ب  دكف  و سكاه  ف ايدلوف. {. 85:عؿران
هػك آخػر كتػب اهلل  ػزكالن  الـ أف كتوب اهلل تفولد: )القػرآف الكػرلـ( ف أصكؿ اال تقود شو اإلس  اييًا:

ولتكراة كالزبكر كاإل جلؿ كغلرهو، ك هل ف ك  ك هدان برب الفول لف، كأ    وسخ لكؿ كتوب أ زؿ  ف  بم
افؽَِتوَب  َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ ] اهلل ب  سكل: )القرآف الكرلـ(  وؿ اهلل تفولد:  ملهو، شمـ لبؽ كتوب   زؿ ليتفبد

                                                 
 .296ـ، ص1981هػ، 1402البهوئلل ك ك ؼ اإلسالـ   هو، دخلؿ اهلل ايزكرم،  ((1
هػػػ  ػػف المج ػػل الدائ ػػل لمبحػػكث الفم لػػل  25/1/1418شػػو  19402هػػذه الفتػػكل اللػػر لل ال كثقػػل صػػدرت بػػر ـ  ((2

كاإلشتػػػوء برئوسػػػل إدارة البحػػػكث الفم لػػػل كاإلشتػػػوء )اي و ػػػل الفو ػػػل لهلئػػػل كبػػػور الفم ػػػوء( السػػػفكدلل كالمج ػػػل التػػػو 
 أصدرت هذه الفتكل  كك ل  ف س وحل الرئلس الفػوـ ك فتػو  ػوـ ال  مكػل الفربلػل السػفكدلل )اللػلخ  بػد الفزلػز
بف  بد اهلل بف بوز( رئلسون ك )الللخ  بد الفزلػز ابػف  بػد اهلل آؿ اللػلخ  وئبػون( ك ضػكلل كػؿ  ػف اللػلخ د بكػر 

أح ػد بػف  بػػد  ،شتػوكل المج ػل الدائ ػػل لمبحػكث الفم لػل كاإلشتػػوء –ك اللػلخ د صػػولح بػف شػكزاف الفػػكزاف  ،أبػك زلػد
 ،19402شتػكل ر ػـ اإلدارة الفو ل لمطبػ ، الرلػوض،   ،وءالرئوسل الفو ل لمبحكث الفم لل كاإلشت  ،الرزاؽ الدكلش

12/275،276. 
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ـَ افؽَِتوِب َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقِف َؾوْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ باَِم َأْكؤَزَل اهللُ وَ  ًؿو دَِو َبْغَ َيَدْيِف ِم ْؿ َظؤامَّ َجؤوَءَك بِوحَلؼِّ ُمَصدِّ ُْ ؤَقاَء ْْ ََل َتتَّّضِؤْع َأ

ـَ احَلؼِّ    {. 48:[. }ادىئدةِم
لحقه و التحرلؼ كالتبدلؿ  د  يًسخو بولقرآف الكرلـ، كأ    دلجب اإلل وف بأف )التكراة كاإل جلؿ(    ال ًا:

َؾؤّضاَِم ]اهلل الكػرلـ   هػو  ػكؿ اهلل تفػولد:   ذلػؾ شػو آلػوت  ػف كتػوب تأكلػدبولزلودة كال قصوف ك ػو جػوء 

ـْ َمَقاِض  ُؾقَن افَؽؾَِؿ َظ ْؿ َؿوِشَقًي َُيَرِّ ُ َِ ْؿ َوَجَعْؾـَو ُؿُؾق ُْ ُروا بِِف َوََل َتؤَزاُل َكْؼِضِفْؿ ِمقَروَؿُفْؿ َفَعـَّو ِـّ َّو ُذ ِعِف َوَكُِضقا َحظًّو ِِم

ـَ َيْؽُتُّضؤقَن افؽَِتؤوَب ]ك كلػ  جػؿ ك ػال: {. 13:[. }ادىئدةَتطَّؾُِع َظَذ َخوئِـٍَي ِمـُْفْؿ إَِلَّ َؿؾِقًَل ِمـُْفؿْ  ؤِذي َؾَقْيؤٌؾ فِؾَّ

َسُ  ِْ ـْ ِظـِْد اهللِ فَِق َذا ِم َْ َّو َيْؽِِضُّضقنَ بَِلْيِدُّيِْؿ ُثؿَّ َيُؼقُفقَن  ْؿ ِِم ًْ َأْيِدُّيِْؿ َوَوْيٌؾ ََلُ َتَّض ـَ َّو  ْؿ ِِم [. وا بِِف َثَؿـًو َؿؾِقًَل َؾَقْيٌؾ ََلُ

أك  . كلهػػذا ش ػػو كػػوف   هػػو صػػحلحون شهػػك   سػػكخ بوإلسػػالـ، ك ػػو سػػكل ذلػػؾ شهػػك  حػػرؼ{79:}ال ؼككرة
ػػرى أىتىػػوهي   -صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ- بػػدؿ . ك ػػد ثبػػت  ػػف ال بػػو  وًدلػػثى ً ػػفى  أىفَّ  ي ى : ًإ َّػػو  ىٍسػػ ى ي أىحى شىقىػػوؿى

كىػًت اٍللىهيػكدي  ػو تىهىكَّ كيكفى أىٍ تيـٍ كى ى : " أى يتىهىكّْ هىو ؟ شىقىوؿى ػورىل ؟ لىقىػٍد اٍللىهيكًد تيٍفًجبي ىو أىشىتىرىل أىٍف  ىٍكتيبى بىٍفضى كال َّصى
لِّو  ى  لىٍك كىوفى  يكسىد حى وءى  ىًقلَّلن، كى ـٍ ًبهىو بىٍلضى ًسفى ي ًإالَّ اتّْبىوً وًجٍئتيكي  ."و كى

 هػػك خػػوتـ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ  ػػف أصػػكؿ اال تقػػود شػػو اإلسػػالـ: أف  بل ػػو كرسػػكل و  ح ػػدان  رابعااًا:
ـْ َرُشؤقَل اهللِ َوَخؤوَتَؿ ]اي بلوء كال رسملف، ك و  وؿ اهلل تفػولد: ]  ـْ ِرَجوفُِؽْؿ َوَفؽِؤ ٌد َأَبو َأَحٍد ِم وَن ُُمَؿَّ ـَ َمو 

ٍء َظؾِؤقاًم افـَّّضِقِّغَ  وَن اهللُ بُِؽؤؾِّ ََشْ ـَ  ح ػد، كلػك  شمػـ لبػؽ رسػكؿ لجػب اتبو ػ  سػكل {. 40:[. }األحكزا  َو
أتبػو هـ إال ذلػؾ ك ػو  ػوؿ اهلل  كوف أحػد  ػف أ بلػوء اهلل كرسػم  حلػون ل ػو كسػف  إال اتبو ػ  كأ ػ  ال لسػ 

َتقْ ]تفػولد: ]  ََ ٌق دَِؤو َمَعُؽؤْؿ َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقَروَق افـَّّضِقَِّغ َدَو  ْؿ َرُشؤقٌل ُمَصؤدِّ ـُ ـْ ـَِتؤوٍب َوِحْؽَؿؤٍي ُثؤؿَّ َجؤوَء ُتُؽْؿ ِمؤ

ي َؿؤوُفقا َأْؿَرْرَكؤو َؿؤوَل َؾوْصؤ ِ َْ ُف َؿؤوَل َأَأْؿؤَرْرُتْؿ َوَأَخؤْذُتْؿ َظؤَذ َذفُِؽؤْؿ إِ ؤكَّ َـّ بِِف َوَفَتـُُْصُ ـَ َفُتْمِمـُ َفُدوا َوَأَكؤو َمَعُؽؤْؿ ِمؤ

ـَ  ِدي ِْ و َِّ . ك بو اهلل  لسد  مل  الصالة كالسالـ إذا  زؿ شو آخر الز ػوف لكػكف {81:ران[. }تل عؿاف
ؤلَّ افَّؤِذي َُيُِدوَكؤُف ]كحوك ون بلرلفت  . ك ػوؿ اهلل تفػولد: ]  توبفون ل ح د ُشؤقَل افـَّّضِؤلَّ األُمِّ ـَ َيتَّّضُِعقَن افرَّ افَِّذي

ْؿ ِِف افتَّْقَراِة َواإِلْكِجقِؾ َيْلمُ  ُْ ُم َظَؾؤْقِفُؿ َمْؽُتقًبو ِظـَْد ؤرِّ ؤُؿ افطَّقَِّّضؤوِت َوَُيَ ـِ اُدـَْؽِر َوَُيِؾُّ ََلُ ْؿ َظ ُْ ْؿ بِوَدْعُروِف َوَيـَْفو ُْ ُر

ُروُه َوكَ  َََمـُقا بِِف َوَظؤزَّ ـَ  ًْ َظَؾْقِفْؿ َؾوفَِّذي وَك ـَ ْؿ َواألَْؽََلَل افَّتِل  ُْ َ َْ ٌَ َوَيَضُع َظـُْفْؿ إِ َّضُعؤقا افـُّؤاخَلَّضوئِ ؤوُه َواتَّ قَر َُصُ

ُؿ اُدْػؾُِحقنَ  ُْ َؽ 
اال تقػود شػو اإلسػالـ أف  . ك ػو إف  ػف أصػكؿ{157:[. }األعرافافَِّذي ُأْكِزَل َمَعُف ُأوَفئِ

َـّ ]بفثل  ح د  و ل لم وس أج فلف،  وؿ اهلل تفولد:  ؤًرا َوَكؤِذيًرا َوَفؽِؤ ِِ ؤًي فِؾـَّؤوِس َب وؾَّ ـَ َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إَِلَّ 

َرَر افـَّوِس ََل  ـْ   {. 28:[. }ش لَيْعَؾُؿقنَ  َأ
 ػػػف اللهػػػكد  ك ػػػف أصػػػكؿ اإلسػػػالـ أ ػػػ  لجػػػب ا تقػػػود كفػػػر كػػػؿ  ػػػف لػػػـ لػػػدخؿ شػػػو اإلسػػػالـ خامساااًا:

كأ ػػ   ػػف أهػػؿ ال ػػور ك ػػو  ػػوؿ  كال صػػورل كغلػػرهـ كتسػػ لت  كػػوشران، كأ ػػ   ػػدك هلل كرسػػكل  كال ػػؤ  لف،
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ِؾ افؽَِتوِب ]تفولد:  ْْ ـْ َأ َػُروا ِم ـَ ـَ  ـِ افَِّذي َغ َحتَّك َتْلتَِقُفُؿ افَّضقِّـَؤيُ َتْ َيُؽ ـَِغ ُمـَْػؽِّ كثبػت  {.1:[. }ال قِّـكةَواُدْؼِ
بلػده ال لسػ   بػو أحػد  ػف  كالػذم  فسػو" ػوؿ:  -صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ-شو صحلح  سمـ أف ال بػو 

 (1)."بولػػذم أرسػػمت بػػ  إال كػػوف  ػػف أهػػؿ ال ػػور هػػذه اي ػػل: لهػػكدم كال  صػػرا و، ثػػـ ل ػػكت كلػػـ لػػؤ ف
لػـ لكفٌػر الكػوشر شهػػك  ا: ش ػف لػـ لكفٌػػر اللهػكد كال صػورل شهػك كػػوشر، طػردان لقو ػدة اللػرلفل: ) ػػفكلهػذ

 كوشر( .
 وتحسيسًا عمى ما تقدم:

ش    ال لجكز ل سمـ لؤ ف بوهلل ربون، كبوإلسالـ دل ون، كب ح د  بلون كرسكالن، الد كة إلد هػذه الفكػرة  -1
 ف االستجوبل لهو، كالدخكؿ شػو  ؤت راتهػو  ل سم لف، شضالن اآلث ل، كالتلجل   ملهو، كتسملكهو بلف ا

 ك دكاتهو، كاال ت وء إلد  حوشمهو .
الكػرلـ شػو غػالؼ كاحػد ! !  ال لجكز ل سمـ طبو ل التكراة كاإل جلػؿ   فػردىلف، شكلػؼ  ػ  القػرآف -2

الكػرلـ( ذلػؾ  ػف الج ػ  بػلف الحػؽ )القػرآف  ش ف شفؿ ذلؾ أك د و إلل  شهك شو ضالؿ بفلػد، ل ػو شػو
 كاإل جلؿ( . كال حرؼ أك الحؽ ال  سكخ )التكراة

 ج ػػ  كاحػػد، ل ػػو شػػو  ك ػػو ال لجػػكز ل سػػمـ االسػػتجوبل لػػد كة: )ب ػػوء  سػػجد كك لسػػل ك فبػػد( شػػو -3
ظهكره  مد الدلف كم ، كد ػكة  ودلػل  ذلؾ  ف اال تراؼ بدلف لفبد اهلل ب  غلر دلف اإلسالـ، كا  كور

بػػأم   هػػو، كأ هػػو  مػػد  ػػدـ التسػػوكم، كأف اإلسػػالـ غلػػر  يرض التػػدلفإلػػد أف ايدلػػوف ثالثػػل كيهػػؿ ا
كال لػػػؾ أف إ ػػػرار ذلػػػؾ أك ا تقػػػوده أك الرضػػػو بػػػ  كفػػػر كضػػػالؿك ي ػػػ    وسػػػخ ل ػػػو  بمػػػ   ػػػف ايدلػػػوف،

ج ػػػوع ال سػػػم لف، كا تػػػراؼ بػػػأف تحرلفػػػوت اللهػػػكد  خولفػػػل صػػػرلحل  لمقػػػرآف الكػػػرلـ كالسػػػ ل ال طهػػػرة كا 
 ولد اهلل  ف ذلؾ .كال صورل  ف   د اهلل، تف

صػػحلحل  ك ػػو أ ػػ  ال لجػػكز تسػػ لل الك ػػوئس )بلػػكت اهلل( كأف أهمهػػو لفبػػدكف اهلل شلهػػو  بػػودة
بػػؿ هػػو: بلػػكت ليكفػػر شلهػػو بػػوهلل.  ػػوؿ لػػلخ   بػػودة  مػػد غلػػر دلػػف اإلسػػالـ  قبكلػػل   ػػد اهللك ي هػػو

 كا   ػو بلػكت اهلل ال سػوجد ت اهلل،للست أم: البل  كالك ػوئس بلػك "اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل تفولد: 
ف كػػوف  ػػد لػػذكر شلهػػو ك شػػولبلكت ب  زلػػل أهمهػػو كأهمهػػو كفػػور، شهػػو  بػػؿ هػػو بلػػكت ليكفػػر شلهػػو بػػوهلل، كا 

(2) ."بلكت  بودة الكفور
  

 
 
 

                                                 
صحلح  سمـ، كتوب اإلل وف، بوب كجكب اإلل وف بوف رسولل  بل و  ح د صمد اهلل  مل  كسمـ لج ل  ال وس،  ((1

 .92، ص279حدلث ر ـ 
 .22/162 – ج كع الفتوكل  ((2
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 اآل ار المرتبة عمى دعوة وحدة األديان:
لغػػوء الفػػكا -1 رؽ بػػلف كسػػر حػػوجز الػػكالء كالبػػراء بػػلف ال سػػمـ كالكػػوشر كبػػلف السػػ و كالبػػد و، كا 

اإلسػػػالـ كالكفػػػر كالحػػػؽ كالبوطػػػؿ، ك ػػػو لػػػتـ كسػػػر حػػػوجز ال فػػػرة بػػػلف ال سػػػم لف كالكػػػوشرلف،  
َأْم َحِِضؤؤَى ]: كال فػػركؼ أف اهلل  لػػز بػػلف ال سػػمـ كالكػػوشر، كبػػلف البػػر كالفػػوجر شقػػوؿ تفػػولد

َََمـُقا َوَظِؿُؾقا  ـَ  وفَِّذي ـَ قَِّئوِت َأْن َكْجَعَؾُفْؿ  ُحقا افِضَّ ـَ اْجَسَ ْؿ َشؤوَء افَِّذي ُ ُُ ْؿ َوَِمَؤو ُْ َقؤو وِت َشَقاًء َُمْ وحِلَ افصَّ

ـَ ِِف ]، وِىل تعىىل: {21:}اجلىثقة[. َمو ََيُْؽُؿقَن  وُدْػِِضؤِدي ـَ وِت  ؤوحِلَ َََمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ـَ  َأْم َكْجَعُؾ افَِّذي

ؤؤورِ  وفُػجَّ ـَ ت لػػز ال سػػمـ  ػػف  شولفػػدؿ اإللهػػو لقتضػػو {.28:}ص[. األَْرِض َأْم َكْجَعؤؤُؾ اُدتَِّؼؤؤَغ 
ال   اإلسػالـالكوشر، شػولكالء لم سػم لف  كالبػراء  ػف الكػوشرلف أصػؿ  ػف أصػكؿ اال تقػود شػو 

 لجكز الغفمل    .
هػػػدـ اإلسػػػالـ كتقػػػكلض د وئ ػػػ  كجػػػر أهمػػػ  إلػػػد ردةو لػػػو مل، كا فػػػراط  قػػػد اي ػػػل كت زلقهػػػو  -2

ـْ ِديؤـُِؽْؿ إِِن َوََل َيَزاُفقَن ُيَؼؤوتِ ] : تلجل لفلك اي لل الدل لل،  وؿ تفػولد ْؿ َظؤ ـُ و ُؾقَكُؽْؿ َحتَّؤك َيؤُردُّ

َػؤُروا َؾَتُؽقُكؤقَن َشؤَقاًء ]، كن ِىل تعىىل: {.217: }ال ؼرة[. اْشَتَطوُظقا ـَ ؤاَم  ـَ وا َفْق َتْؽُػؤُروَن  [. َودُّ

   (1) {.89: }الـسىء
ر كػػؼ ال سػػم لف  ػػف ذركة سػػ وـ اإلسػػالـ: الجهػػود شػػو سػػبلؿ اهلل، ككسػػ   بوإلرهػػوب لمت فلػػ -3

َم اهللُ َوَرُشقُفُف ]:    ،  وؿ تفولد ُمقَن َمو َحرَّ ـَ ََل ُيْمِمـُقَن بِوهللِ َوََل بِوفَقْقِم اآلَِخِر َوََل َُيَرِّ َؿوتُِؾقا افَِّذي

ؤْؿ َصؤوِؽُرونَ  ُْ ـْ َيؤٍد َو ـَ ُأوُتؤقا افؽَِتؤوَب َحتَّؤك ُيْعُطؤقا اِوْزَيؤَي َظؤ ـَ افَّؤِذي ـَ احَلؤؼِّ ِمؤ [. َوََل َيِديـُقَن ِديؤ

  {.29:}ال ُبة
حؿ الرابطل اإلسال لل بلف الفولـ اإلسال و شو لتد بقو  ك إلحالؿ ايخػكة البدلمػل المفل ػل  -4

)أخكة اللهػكد كال صػورم( شكحػدة ايدلػوف تقتضػد ال سػوكاة بػلف ال سػمـ كالكػوشر تحػت ذرلفػل 
 التقورب كالتسو ح، شلصبح ال سمـ كولكوشر، كال شرؽ بل هـ.

كاستفالئ  كظهكره كت لزه بجفؿ دلف اإلسػالـ ال حكػـك ال حفػكظ  ػف  جكهر اإلسالـ إسقوط -5
 كؿ تحرلؼ شو  رتبل  تسوكلل    غلره  ف كؿ دلف  حرؼ   سكخ.

ت هلػػد السػػبلؿ لمتبلػػلر كالت صػػلر، كبسػػط سػػلطرة الكفػػرة  ػػف اللهػػكد كال صػػورل  مػػد الفػػولـ  -6
لفكػػػػرم كالثقػػػػوشو بأسػػػػره كالتهو ػػػػ ، شػػػػو خطػػػػكةو لغػػػػزكو لػػػػو ؿ ضػػػػد اإلسػػػػالـ بلػػػػتد أ كا ػػػػ  ا

                                                 
 ك    – 8ص –كتوب الكترك و،  بد الرح ف اللترم  –ايدلوف ا ظر: الفر وف شو بلوف التقورب كالتسو ح بلف  ((1

 صلد الفكائد.
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كاال تصػػػودم كالسلوسػػػو، كا  و ػػػل سػػػكؽ  لػػػترؾ ال تحك ػػػ  لػػػرلفل اإلسػػػالـ، شلفلػػػك الربػػػو، 
(1)كت تلر ال فسدات، كتلتد القكل الخبلثل ضد كؿ شطرةو سمل ل. 

 

 
داتهو هو ألد  و ابتمو ب  فر لتضح   و سبؽ أف الد كة إلد كحدة ايدلوف بجذكرهو كلفوراتهو ك 

هػػذا، كهػػو د ػػكة خبلثػػل تهػػدؼ إلػػد هػػدـ  كا ػػد اإلسػػالـ، كجفمػػ  غرلبػػون بػػلف ال سػػم كف شػػو  صػػر و 
أهم ، ك و تهدؼ إلد خمط الحػؽ بولبوطػؿ، كجفػؿ الػدلف اإلسػال و كغلػره  ػف ايدلػوف، شػال ت لػز كال 

 تفكؽ ل   مد غلره  ف ايدلوف ال حرشل.
و أف  ف لػد ك إللهػو لذا ال لصح كال لجكز الد كة إلد كحدة ايدلوف بأم لكؿ  ف ايلكوؿ، ك 

، ذلػػؾ ي هػػو تصػػطدـ  ػػ  بػػدلهلوت اال تقػػود، كت تهػػؾ حر ػػل الرسػػؿ، كتبطػػؿ صػػدؽ القػػرآف، ان كػػوشر  لفػػد
ك سخ  ل و  بم   ف الكتب، كتبطؿ ختـ  بػكة  ح ػد كالرسػولل ال ح دلػل، شهػو  ظرلػل  رشكضػل لػر ون 

ج وع. ل حر ل  طفون بج ل  أد (2)ل التلرل   ف كتوب كس ل كا 
 

 
خ اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل: "ك فمكـ بوالضػطرار  ػف دلػف ال سػم لف كبوتفػوؽ ج لػ  لقكؿ لل

غلػر دلػف اإلسػالـ أك اتبػوع لػرلفل غلػر لػرلفل  ح ػد صػمد اهلل  ملػ   اتبػوعال سم لف أف  ف سػكغ 
(3)كسمـ شهك كوشر". 

 

  لف.شم حذر ج لفون  ف هذا ال صطمح الذم لح ؿ شو طلوت  المف ل  مد اإلسالـ كال سم

 

                                                 
 .37،43ص –بكر أبك زلد  –ا ظر: البلوف ل ظرلل الخمط بلف دلف اإلسالـ كغلره  ف ايدلوف  ((1
 .35ص – بد الرح ف اللترم  –ا ظر: الفر وف شو بلوف حقلقل التقورب كالتسو ح بلف ايدلوف ( (2
 .3/534 –ـ 1386، 1ط –بلركت  –دار ال فرشل  –ابف تل لل  –لكبرل الفتوكل ا ((3
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 ال الثالمطمب 
 التجديد
 

إف القصػػد  ػػف كراء إلضػػوح  ضػػ كف  صػػطمح التجدلػػد الػػكارد شػػو بفػػض ايحودلػػث ال بكلػػل  
أحػد  ػف  وهك التحذلر   و لبث  بفض ال  حرشلف  ف أشكور غرلبل  ف اإلسالـ كأحكو  ، كلـ لقؿ به

ؾ اسػـ التجدلػد الػكارد لملف بػذأئ ل ال سم لف  ف سمؼ اي ل كخمفهو، زا  لف أ هو  ف اإلسالـ،  ستغ
شػػو السػػػ ل اللػػػرلفل، ك ػػػو أشكػػػورهـ هػػػذه بتجدلػػػد، كا   ػػو هػػػو تهػػػدلـ يحكػػػوـ اإلسػػػالـ كتخرلػػػبه لقكا ػػػده 
كأصػػػكل ، كتلػػػكلش يشكػػػور ال سػػػم لف، كتطكلػػػ  لإلسػػػالـ ك ظ ػػػ  كػػػو لتقبػػػؿ اي ظ ػػػل الدخلمػػػل بوسػػػـ 

 (1)ال صطمح بلف اللرؽ كالغرب؟  ك و الفرؽ بلف إلحوء هذه سالـ الجدلد، ش و  ف د التجدلد؟اإل

 
 التجديد لغة:

 التجدلد  ف الففؿ )جدد( كالذم  جده شو ال فوجـ ب ف د: 

ضػػػد البمػػػػد جػػػد لجػػػػد شهػػػك جدلػػػػد . كأجػػػده كجػػػػدده لقػػػكؿ الفلػػػػركز أبػػػودم شػػػػو  ف ػػػد جػػػػدد: "
 (2)"، كهك  قلض الخمؽصلره جدلدا شتجدد :كاستجده

 
   كوف شػو بدالػل  هػده جدلػدان، ثػـ تقػودـ  ملػ  إشولتجدلد هك إ ودة اللوء بفد و بمو، حلث 

 الفهد شبمو كخمؽ، ثـ تـ تجدلده ب  ودت  إلد سوبؽ  هده.
 

  معيى التجديد في اإلسالم:
لقد اختمفت  بػورات السػمؼ كتبول ػت ألفػوظهـ شػو تفرلػؼ التجدلػد كال جػدد، كذلػؾ ب ػوء  مػد  

كلػ  صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ: "إف اهلل لبفػث   شه هـ يكشد كأل ؿ كأدؽ ايحودلث شو هذا البوب، كهك
 (3) .لهذه اي ل  مد رأس كؿ  وئل س ل  ف لجدد لهو دل هو"

 
 أقوال العمماء في تعريف مصطمح التجديد:

                                                 
 كتبل دار  –د.  ح كد الطحوف  –ا ظر:  فهـك التجدلد بلف الس ل ال بكلل كبلف أد وء التجدلد ال فوصرلف  ((1

 .1ـ.، ص1986هػ، 1406 –الطبفل الثو لل  –الككلت  –التراث 
 .1/562،563ابف   ظكر،  –، لسوف الفرب 1/119الرازم،  ،  ختور الصحوح،346القو كس ال حلط، ص ((2
 ػوؿ اايلبػو و  ،768ص ،4291حػدلث ر ػـ  –بوب  و لذكر شو  ػرف ال وئػل  ،كتوب ال الحـ –س ف أبو داككد  ((3

 حدلث صحلح.
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  (1) ويجمم ا فيما يمي:
حلوء الس ف، ك فو الكذب  ف ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ،  وؿ اإل وـ أح د بف  األول: تفملـ الدلف كا 

اهلل لقلض لم وس شو كػؿ رأس  وئػل سػ ل  ػف لفمػـ ال ػوس السػ ف كل فػو  ػف ال بػو صػمد  ح بؿ: "إف
 (2)اهلل  مل  كسمـ الكذب". 

: تصحلح الدلف، كال  وضمل  ػف  قلػدة ال كحػدلف، كتبلػلف السػ ل ك صػرة أهمهػو، ك  ػ  البد ػل ال ايي
ذالؿ أهمهو،  وؿ ال  وكم: "لجدد لهو دل هو: أم لبلف الس ل  ف البد  ل، كلكثر الفمـ، كل صر أهم ، كا 

 (3)كلكسر أهؿ البد ل كلذلهـ،  ولكا: كال لككف إال  ول ون بولفمكـ الدل لل الظوهرة كالبوط ل". 
: إحلوء  و ضفؼ كا درس  ف  فولـ الػدلف، ك ػو ذهػب  ػف أ ػكر السػ ل، ك ػو خفػو  ػف  مػـك ال الث

 الفقلدة كالفبودة.
  بأف لقلـ ل   ػف لجػدد أ ال ػ ، كلحلػو   ػ   ػو مظ دل  ، كتكف"كلكال ض وف اهلل بحفلقكؿ ابف القلـ: 

أ وتػػ  ال بطمػػكف، كلػػ فش  ػػو أخ مػػ  الجػػوهمكف، لهػػد ت أركو ػػ ، كتػػدا د ب لو ػػ ، كلكػػف اهلل ذك شضػػؿ 
 (4) مد الفول لف". 

ك وؿ ال  وكم: "لجدد لهذه اي ل أ ػر دل هػو: أم  ػو ا ػدرس  ػف أحكػوـ اللػرلفل ك ػو ذهػب  ػف  فػولـ 
 (5)كخفو  ف الفمـك الدل لل الظوهرة كالبوط ل".  الس ف،
 كحفظ   ف التحرلؼ كاال تحوؿ.  ،لسمؼ  ف جلؿ إلد جلؿ  قلون سمل ون    ف ام: إحلوء الفمـ ب قالرابل

خضػػػػوع الخااااامس : إحلػػػػوء الف ػػػػؿ بولكتػػػػوب كالسػػػػ ل شػػػػو ج لػػػػ  لػػػػئكف ال ػػػػوس ك جػػػػوالت الحلػػػػوة، كا 
 ال ستجدات ل و جوء شله و.

 (6) ف د التجدلد: إحلوء  و ا درس  ف الفمـ  ف الكتوب كالس ل كاي ر ب قتضوه و". وؿ الفمق و: "

: تأصػػلؿ الفمػػـ اللػػر و، كد ػػكة ال ػػوس إلػػد أخػػذ الػػدلف  ػػف  صػػودره ايصػػملل  ػػف طرلػػؽ السااادس
 الفم وء الفو ملف    تربلتهـ  مد الفهـ الصحلح ل صكص .

                                                 
 –لفمػو د.  ح د بف  بػد الفزلػز بػف أح ػد ا –رسولل دكتكراة  –ا ظر: الحداثل شو الفولـ الفربو: دراسل  قدلل  ((1

 .79،83هػ، ص1414
 .2/62 – بلركت –دار الكتب الفم لل  ،أح د بف  مو أبك بكر الخطلب البغدادم ،تورلخ بغداد  ((2
ضػبط  كصػحح    ، ح ػد  بػد الػرؤكؼ ال  ػوكم ،شلض القدلر لرح الجو   الصغلر  ف أحودلث البلػلر ال ػذلر ((3

 .2/375،ـ 1994 ،ق 1415 1ط ،لب وف ،دار الكتب الفم لل بلركت ،اح د  بد السالـ
لوؾ  ستفلف ((4  –ق 1393 –دار الكتػوب الفربػو  ، ح د حو د الفقوت:  ، دارج السولكلف بلف   وزؿ إلوؾ  فبد كا 

 .3/79 ،بلركت ،ـ1973
 .1/14 –شلض القدلر  ((5
 .2/375 بد الرؤكؼ ال  وكم،   –شلض القدلر  ((6
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مكب  ف أهؿ االختصوص بأف لفلدكا لمدلف جدت  لقكؿ الللخ صولح الفكزاف: "ش ف التجدلد لمدلف  ط
لػػرا  ، كل لطػػكا   ػػ  الحجػػب التػػو اصػػط فهو الجهػػوؿ ك  كال  -.ال غرضػػكف أك الضػػالؿ ال محػػدكف..كا 

 (1)لقكـ ب  إال الفم وء الفو مكف كال جوهدكف الصوبركف". 
 

 تمك هي أقوال العمماء في تعريف مصطمح التجديدم ويمكن أن يجمم ا فيما يمي:
جديد هو إحياء ما  عف وايدرس من أصول الدين ومعالم السينم ويشرها وحمال اليااس عماى الت

عاااادة روياااا الااادين وب ائاااهم وحلظاااه مااان التحرياااف وااليحااااللم ومحارباااة البااادع  العمااال ب اااام وا 
م ف ااو لاايس تغيياار لحقااائا الاادين ال ابتااةم ولكيااه تغيياار لمملاااهيم المترساابة فااي أذهااان والخرافااات

 نم ورسم صورة صحيحة ووا حة ل ذا الدين.الياس عن الدي
 

كالتجدلد شو اإلسالـ ال لف و بحوؿ  ف ايحكاؿ إضوشل لوء جدلد لمدلف، ك و أ   ال لف ػو  
 ا تطوع لوء     ك بذه، شهذا للس شو الحقلقل تجدلد، كا   و  سخ كتجرلد.

 
ضػلوت الفمسػفل "كلكف االتجوهوت الفقال لل  و ل تحوكؿ تفسلر ال صػكص اللػر لل كشػؽ  قت 

البلػػرلل، حلػػث لمػػككف   ػػؽ ال صػػكص للػػون لتتفػػؽ  فهػػو، شهػػذا لػػلس تجدلػػد لمػػدلف، يف تجدلػػد الػػدلف 
ظهور ت لزهو كاختالشهو   و سكاهو".  (2)لف و تثبلت  فول   ك قوئده كأحكو  ، كا 

 
ش جد التجدلد الصحلح شو  جوؿ الفقلدة  مد سػبلؿ ال ثػوؿ أ ػ  ال لف ػو إضػوشل لػوء آخػر 

لفقلػػدة اإلسػػال لل، بػػؿ التجدلػػد هػػك تخمػػلص الفقلػػدة اإلسػػال لل  ػػف اإلضػػوشوت البلػػرلل لتصػػبح إلػػد ا
 قلػػل صػػوشلل لػػلس شلهػػو أثػػر لصػػ   البلػػر أك شمسػػفوتهـ، حلػػث لكػػكف التجدلػػد الفقػػدم بت قلػػل الفقلػػدة 

ط  ف التجدلد شو  جػوؿ الفقلػدة ربػ ـ، ك ف ج ل   و  مؽ بهو، ك و أفاإلسال لل  ف آثور  مـ الكال
آثورهػػو الكا فلػػل بهػػو، شػػال لكفػػو أف لػػؤ ف ال ػػرء بػػوهلل سػػبحو   كتفػػولد كأسػػ وئ  كصػػفوت  كأشفولػػ   مػػد 
 قتضػد  ػو لػػدلف بػ  أهػػؿ السػ ل إل و ػػون  قال لػون جو ػػدان، بػؿ البػػد  ػف الفمػػـ  مػد إحلػػوء اآلثػور القمبلػػل 

ال لسػتقلـ إال إذا صػوحب  ال وبفل  ف صدؽ اإلل وف، شتكجل  ال وس اللتزاـ ايكا ر كاجت ػوب ال ػكاهو 
حلوء لم لو ر القمبلل الصػود ل التػو ت  ػ  التقصػلر، ك ػو أف التجدلػد لف ػو  ػرض  تربلل لمض لر، كا 

                                                 
  – 332ص –كتوب الكترك و  –بف صولح الفكزاف الللخ صولح  –البلوف يخطوء بفض الكتوب  ((1

http://www.saaid.net/book/2/513.zip 

ق، 1422 كتبل ال مؾ شهد الكط لل، الرلوض، الطبفل الرابفل،   –ال  تدل اإلسال و  –التجدلد شو اإلسالـ  ((2
 .43ـ، ص 2001

http://www.saaid.net/book/2/513.zip
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اال حراشوت الجكهرلل التو تفلش اللكـ بلف ال سم لف،   و لتفمؽ بجكا ب اال تقود،    بلػوف خطرهػو 
 (1)كالتحذلر   هو. 

 
 التجديد في الغرب:

تجدلػد   ػػد الغػػرب إشػرازان لصػػراعو حػػود بػلف الك لسػػل  ػػف جو ػب، كبػػلف سػػمطل لفتبػر  فهػػـك ال 
ال فرشل كالفمـ كالفقؿ  ػف جو ػب آخػر، كهػذا دشػ  ايخلػرة لالتجػوه  حػك تجػوكز كػؿ ال ظرلػوت الدل لػل 

 تحت  س د التجدلد.
ة كهك لف و: "كجهل  ظر شو الدلف  ب لل  مد اال تقود بػأف التقػدـ الفم ػو كالثقوشػل ال فوصػر 

لسػػتمز وف إ ػػودة تأكلػػؿ التفػػوللـ الدل لػػل  مػػد ضػػكء ال فػػوهلـ الفمسػػفلل كالفم لػػل السػػوئدة، كا تبػػور أف 
 (2)الدلف صحلح  و داـ ال لتفورض    التطكر". 

 (3) حيث يرتكز مل وم التجديد في اللكر الغربي عمى أساسين:
ل القػػػلـ، كغلػػػوب لر  ػػػف  سػػػبال تيػػػرل   ملػػػل التجدلػػػد إال ب  ظػػػكر التكلػػػؼ شػػػو إطػػػو" األسااااس األول:

ك مػػد اإل سػػوف أف  ،كػػؿ  ل ػػل  وبمػػل لمتبػػدؿ كالتكلػػؼ أفالفال ػػل الكاضػػحل بػػلف الثوبػػت كال تغلػػر، إذ 
 لستجلب لهذه التغلرات.

لغمب  مد  فهكـ التجدلد شػو الفكػر الغربػو   ملػل التجػوكز ال سػت رة لم وضػو، أك  األساس ال ايي:
كضفلل   مدالثكرة كالذم لللر إلد التغللر الجذرم كاال قالب حتد الكا   الراهف،  ف خالؿ  فهـك 

ال فرشػو البلػرم ال جت  ، كشكرة التجوكز تقـك  مد  فو كجكد  صدر  فرشػو  سػتقؿ  ػف ال صػدر 
 . "د الكا   ال لوهد أك ال حسكس ال ودممال ب و  

رلوتهػػػو كآراء شولتجدلػػد لػػدلهـ إ و ػػػل  طلفػػل  ػػػ  ال ػػكركث الػػػدل و، كالت ػػرد  مػػػد الك لسػػل ك ظ
 رجولهو، ك قض كتجوكز لمثبوت الذم شرض  الالهكت  مد ال تغلرات الد لكلل.

 (4) ك ف  ظوهر التجدلد شو الغرب  و لمو:
طػالؽ حرلػل االختلػور بل هػو  -1 الد كة لفدـ االلتزاـ الحرشو ب صكص الكتوب ال قدس، كا 

 كشقون ل و ت مل  ظركؼ ك تغلرات الفصر.

                                                 
 .49،51ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((1
 .1002ال كسك ل ال لسرة، ص( (2
 – www.slc.gov – 16/11/2011  ، بد المطلؼ درلوف ،التجدلد بلف الفكر اإلسال و كالفكر الغربو (3(

  ـ.11:21
 .1003ال كسك ل ال لسرة، ص ((4

http://www.slc.gov/
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بظركشهػػو التػػو ظهػػرت شلهػػو، كأ هػػو للسػػت دائ ػػل، شػػال لجػػب  اللػػرلفل اإللهلػػل  ك كتػػل -2
 االلتزاـ بهو، كل بغو إ ودة تأكلمهو ب لجود تلرلفوت بدلمل.

 ػدـ القبػػكؿ  ػف اللػػرلفل ال كسػػكلل إال أحكو هػو ايخال لػػل، كرشػػض كػؿ  ػػو ال لػػتالءـ  -3
    أشكور كسمكؾ الحضورة ال فوصرة، كتحكلؿ الك لسل إلد  ؤسسل اجت و لل.

 كحدة الحوكـ  مد حقوئؽ الدلف. اإل سو ور الض ل -4
تجدلد صكر كهلئوت بفػض الفبػودات  ثػؿ الصػالة، كاسػتحداث طػرؽ ككسػوئؿ جدلػدة  -5

 لتتالءـ     فوهلـ الفصر.
 

 ايتقال التجديد بمل ومه الغربي إلى العالم اإلسالمي: -
تبػػوع الغػػزك كلقػػد تػػـ اسػػتلراد هػػذا ال صػػطمح بكػػؿ  لكبػػ  إلػػد بالد ػػو، حلػػث تمقفػػ  صػػ وبلر كأ

الفكػػرم شػػو بالد ػػو الفربلػػل كاإلسػػال لل كأخػػذكا لػػد كف إلػػد تطبلػػؽ ال  ػػكذج الغربػػو شػػو شكػػر البلػػر 
كحلوتهـ، شأصبح التجدلد الذم هك إحلوء  و ا درس  ف أصكؿ الدلف بولفكدة لمكتوب كالس ل، أصػبح 

البلرلل، ك ف ثـ استبفود هك االستجوبل لمضغكط الكا فلل كال تغلرات االجت و لل كالدكللل كالفمسفوت 
بفض القضولو الفقدلل كاللر لل ال سم ل، كذلؾ ب  ودة ال ظر شو أصكؿ الفق  كالحدلث ك مـ الجرح 

خضو هو لمفقملل ال فوصرة  (1).كالتفدلؿ، بؿ إ ودة ال ظر شو كثلر  ف  ضولو الفقلدة كا 

شػػو الػػدلف ب حػػداث شقػػ  جدلػػد لقػػكؿ اللػػلخ صػػولح الفػػكزاف: "إف التجدلػػد الػػذم ل ػػودكف بػػ  هػػك التجدلػػد 
 (2)ال ل وسب هذا الفصر، بلكم  ك ض ك  ". -بز  هـ – فوصر ك و لس ك  ك يف الفق  القدلـ 

 
سػػالـ  ػػ  إذابػػػل  ال  حػػرؼشولتجدلػػد  هػػػك ايخػػذ بول  ػػوهج الغربلػػػل، كالتقرلػػب بل ه ػػو كبػػػلف اإلو

خضػوع الفكارؽ بل ه و،    االبتداع شػو الػدلف بوإلحػداث شلػ   ػو لػلس   ػ ، ك  تغللػر أصػكؿ الػدلف، كا 
ران لػ  أخػذ بػ ، ك ػو خولفػ  لػـ لف ػؿ للمكا ػ  ك سػو ون  ملػ ، ش ػو كػوف  كاشقػاإلسالـ لمكا   كا تبوره حك ػوي 

 (3) ب .

 
 
 
 
 

                                                 
 .46ص –ال  تدل اإلسال و  –ـ ا ظر: التجدلد شو اإلسال ((1
 .332ص –البلوف يخطوء بفض الكتوب ((2
 . 106،107ص –ا ظر: الحداثل شو الفولـ الفربو  ((3



 _____________________________الثىلث: مقى َن معركة اداطؾحىت  الػا  

 113 

 خطورة التجديد الميحرف:
  (1) إن من أخطر ما تبيا  أدعياء التجديد ما يمي:

حػػرؼ بتطػكلر الػدلف كمػ   قلػػدة حلػث ل ػودم أصػحوب التجدلػد ال   يظرياة التطاور والتغياار: -1
بػؿ تفػدل ذلػؾ إلػد ايصػكؿ  هـ  مػد اي ػكر ال سػتجدة كالطورئػلكلرلفل، كلـ تقتصر د ػكا

 الفقدلل، بد كل  سولرة الكا   ك كاكبل التقدـ.
لقػػكؿ  ح ػػد شتحػػو  ث ػػوف شػػو كصػػؼ أحػػد كتبػػ  بأ ػػ  " حوكلػػل ل  و لػػل  وبملػػل اإلسػػالـ شػػو 

شو التطكر كلمكا   ال فوصر، كاحتلوج و لمك و  ولتورلخأصكل  لمتطكر، كلرصلد ال سم لف ا
 (2)التطكر   د و، ك  د غلر و". بحقلقل

لغاء اللوارا بيي ا -2 حلث لقكـ هذا ايسوس البوطػؿ  مػد القػكؿ بػأف  :التقارب بين األديان وا 
ايدلػػػوف كالتفصػػػب لػػػدلف بفل ػػػ  لػػػرؾ، لقػػػكؿ  فالتكحلػػػد هػػػك حرلػػػل اال تقػػػود، كأف التفر ػػػل بػػػل

"اإلسالـ هك أف تسمـ كجهؾ هلل كأ ت  حسف، كأم ا رئ كوف هذا حول ك ش     سػمـ  أحدهـ:
ذف شػػ ف لػػ  أجػػره  سػػكاء كػػوف  ؤ  ػػون ب ح ػػد أك كػػوف  ػػف اللهػػكد أك ال صػػورل أك الصػػوبئلفك كا 

دلػػػف أف اهلل لختصػػػهـ  أمزف.... ل ػػػوذا لفتقػػػد أتبػػػوع   ػػػد ربػػػ  كال خػػػكؼ  ملػػػ  كال هػػػك لحػػػ
ال ػػوس شػػو ال ػػور؟... إف إلهػػون هػػذا لػػأ   _ إف صػػح كحولػػو أف  بولج ػػل، كلػػذر غلػػرهـ، كأكثػػر

لصػح_ ال لكػكف إال إلػػ  طوئفػل  ملمػػل بول سػبل لسػػوئر ال ػوسك ي ػ  لػػلس ث ػل دلػػف لضػـ أكثػػر 
 (3)البلرلل". 

خ اع اإلساالم لحكم اا -3 ك ػف ذلػؾ الػد كة إلػد  :االستلادة من المياهج الغربية وأساليب ا وا 
تحدلػػد الطػػالؽ، ك  ػػ  تفػػدد ايج بلػػل  ثػػؿ اخػػتالط الج سػػلف، ك  ايخػػذ بػػولقكا لف االجت و لػػل

، ك ف أكائؿ  ف التهر بتمؾ الد وكل رشو ػل الطهطػوكم شػو كتوبػ  "ال رلػد اي ػلف الزكجوت
لمب وت كالب لف" حلث  رر شل  أف  د لل أكركبو الحدلثػل التػو تقػكـ  مػد الفقػؿ تحقػؽ ال تػوئج 

 (4) فسهو التو تهدم إللهو  دل ل الدلف". 
ك ف ايصكؿ التو لد ك إلد تجدلدهو كتطكلرهو  مػد  حػك لػـ لقػؿ بػ   تجديد أصول اللقه: -4

  م وء اي ل الراسخكف  ف السوبقلف أك ال فوصرلف:
 : بأف لحؿ إج وع اي ل ال سم ل، أم االستفتوء،  حؿ إج وع الصحوبل.اإلج وع . أ

                                                 
 .1004،1005، ال كسك ل ال لسرة، ص114، 108ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((1
الفربػػو،  ح ػػد الفمػػو، ،  قػػالن  ػػف الحداثػػل شػػو الفػػولـ 75،  ح ػػد شتحػػو  ث ػػوف، صالفكػػر اإلسػػال و كالتطػػكر ((2

 .108ص
 24، 22، 16صال رج  السوبؽ،  ((3
 .18،19صـ، 1975دار القر وف، الرلوض،   ، ح د  ح د حسلفد.  ،: اإلسالـ كالحضورة الغربللا ظر( (4
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 ملهػو ايصػكللكف القلوس: بولد كة إلد تبػدلؿ القلػوس الػذم بػ  ضػكابط ك لػكد  ػص  . ب
  لوس كاس   فكم غلر  تقلد بتمؾ القكا د كالضكابط.

 أ ر الحوكـ: حؽ الحوكـ شو اي ر ب  لوء ايحكوـ اللر لل. . ت
 شتح بوب االجتهود لكؿ ال سم لف، كا  ودة تدكلف كتب الفق   مد ضكء الفصر. . ث

 التجديد في العبادات: -5
 ل سم لف.أف الجهود لرع شقط شو حولل ا تداء الكوشرلف  مد ا . أ

 الد كة لتقللد الطالؽ كرشض تفدد الزكجوت. . ب
  دـ  فو بل ال رتدلف كا  كور حد الردة. . ت
 إبوحل االختالط بلف الج سلف. . ث
رشػػػػض حػػػػدكد رجػػػػـ الزا ػػػػو ال حصػػػػف، كلػػػػرب الخ ػػػػر، ك قكبػػػػل الحرابػػػػل، كالسػػػػر ل.  . ج

 .ك لركغلرهو 
 

لػػػد اي ػػػػل صػػػػدلره إلتضػػػح   ػػػو سػػػػبؽ أف التجدلػػػد ال  حػػػرؼ الػػػػذم  لػػػأ شػػػػو الغػػػرب، كتػػػـ ت
شصؿ لحوضر اي ػل  ػف  وضػلهو، كهػك إحػداث شػو الػدلف  أ   ف الد وة  كثلره  اإلسال لل ككجد

ًُ  ]  و للس     إ و بزلودة شو الػدلف أك  قصػوف   ػ  أك تحرلػؼو لػ ،  ػوؿ تفػولد: َؿْؾؤ ـْ افَقؤْقَم َأ

ًُ َفُؽؤؤُؿ اإِلْشؤؤََل  ًُ َظَؾؤؤْقُؽْؿ كِْعَؿتِؤؤل َوَرِضؤؤق شولتجدلػػد  ،{3}ادىئككدة:[ َم ِديـًؤؤوَفُؽؤؤْؿ ِديؤؤـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿؤؤ
ال  حرؼ هك  ف لفتح ايبكاب ي داء اإلسالـ للغلػركا  ػو لرلػدكف تحػت  سػ د التقػدـ كال فرشػل 

 كالتجدلد.
 

"إف التجدلػػػد ال قصػػػكد ال  لػػػكد لػػػلس تغللػػػران لحقػػػوئؽ الػػػدلف الثوبتػػػل القطفلػػػل لػػػتالئـ أكضػػػوع  
رسػػبل شػو أذهػػوف ال ػوس  ػف الػػدلف، كرسػـ لمصػػكرة ال ػوس كأهػكائهـ، كلك ػػ  تغللػر لم فهك ػوت ال ت

الصػػػحلحل الكاضػػػحل، ثػػػـ هػػػك بفػػػد ذلػػػؾ تفػػػدلؿ يكضػػػوع ال ػػػوس كسػػػمككهـ حسػػػب و لقتضػػػل  هػػػذا 
 الدلف.
 

ف بػدا  إف أم حركل تستهدؼ تغللر  فولـ الدلف تككف شو حقلقتهو هد ون لػ  ك ضػوء  ملػ ، كا 
 (1)أ هو تد ك إلل ، أك تحقؽ ل  بفض ال كوسب اآل لل". 

                                                 
  .48ص –ال  تدل اإلسال و  –التجدلد شو اإلسالـ  ((1
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لذا كجب التفرلػؽ بػلف التجدلػد ب ف ػوه اإلسػال و كهػك بلػوف الكجػ  الحقلقػو لإلسػالـ كأصػكل   
للككف الدلف حك ون  مد الكا  ، كبلف التجدلد ب ف وه الغربو كهك إخضوع كػؿ لػوء لسػمطوف الفقػؿ، 

 كالفصؿ بلف الدلف كالكا   ال يفوش ب و لف و أف لككف الكا   هك الحكـ  مد الدلف.
 

 ر المترتبة عمى مصطمح التجديد:اآل ا
لغػػػوء  ػػػو هػػػك   ػػػ ، كهػػػذا لفتبػػػر  خػػػولؼ لمكتػػػوب  -1 إحػػػداث شػػػو الػػػدلف  ػػػو لػػػلس   ػػػ ، ك فػػػو كا 

ؤؤوؾُِظقنَ ]كالسػػ ل، شػػوهلل تفهػػد بحفػػظ كتوبػػ ،  ػػوؿ تفػػولد:  ؤؤو َفؤؤُف حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَؤؤو افؤؤذِّ ـُ َكزَّ ؤؤو َكْحؤؤ  [إِكَّ

الثوبتػل كالفقوئػد الراسػخل تحػت ذرلفػل  شهػـ لسػفكف إلػد التجدلػد شػو أصػكؿ الػدلف، {9}اكجر:
 التقدـ كالتحضر كأف لكؿ أكاف لرائف ، شلزلدكا شو الدلف أك ل قصكا     كشؽ أهكائهـ.

شصػػػؿ حوضػػػر اي ػػػل اإلسػػػال لل  ػػػف  وضػػػلهو، كأكثػػػر  ػػػف ذلػػػؾ شهػػػـ ل سػػػبكف الػػػ قص إلػػػد  -2
سػلك مكف  الصحوبل، كأ هـ  قصهـ  ف الدلف لوء، كأف هؤالء الدا لف إلد التجدلد هـ  ػف
افَقؤؤْقَم ]: الػػدلف، شهػػـ جهمػػكا أك تجػػوهمكا أف الػػدلف كو ػػؿ تػػوـ ال لفترلػػ  الػػ قص،  ػػوؿ تفػػولد

ًُ َفُؽُؿ اإِلْشََلَم ِديـًو ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَرِضق ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿ َؿْؾ ـْ  . {3}ادىئدة: [َأ
فرشػػػل بػػػأف لغلػػػركا شػػػو الػػػدلف تحػػػت شػػتح البػػػوب ي ػػػداء اإلسػػػالـ كال تطفمػػػلف  مػػػد الفمػػـ كال  -3

إف شتح ال جوؿ لغلر ذكم االختصوص  صدر : " س د التجدلد،  وؿ الللخ صولح الفكزاف
يف لتال ػػػػب بػػػػدلف اهلل أ صػػػػوؼ ال تفم ػػػػلف كال تفػػػػول كف الػػػػذلف  مػػػػؤكا الػػػػد لو بوالجتهػػػػودات 

حتد ": سمـصمد اهلل  مل  ك  -الخوطئل   و لس ك   الفق  الجدلد كهذا  صداؽ  و أخبر ب  
 (2) . ( 1)"شسئمكا شأشتكا بغلر  مـ شضمكا كأضمكا جهوالن  اتخذ ال وس رؤكسون  إذا لـ لبؽ  ول ون 

 

 

                                                 
 23، 100ـ صحلح البخورم، كتوب الفمـ، بوب كلؼ لقبض الفمـ، حدلث ر  ((1
 .333ص –البلوف يخطوء بفض الكتوب  ((2
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 .اإلعالميمعركة المصطمحات في الميدان 
 

 ويشتمل عمى  ال ة مطالب: 
.األصولية

.العمميات االستش ادية )االيتحارية(
 .معاداة السامية
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 المطمب األول
 األصولية

 
 صطمح ايصكللل  ف ال صطمحوت الكاشدة التو لو ت كذا ت  مد ألس ل ال فكػرلف،  لفد

كتردد صداهو  بر كسوئؿ اإل الـ ال ختمفل دكف تحدلد لداللل ك ضػ كف هػذا ال صػطمح،   ػو جفمػ  
 دـ الت للػز بػلف  فػو و هػذه ال صػطمحوت، كاخػتالؼ   كذجون  ف   وذج الخمط الفكرم ال ولئ  ف 

 ضػػو ل هو ك ػػدلكالتهو بػػلف اللػػرؽ كالغػػرب، حلػػث أصػػبحت كػػؿ حركػػل إسػػال لل تكصػػؼ بويصػػكللل، 
كأصػػبح اإلرهػػوبلكف هػػـ ايصػػكللكف، كأصػػبح  لػػلفكا الفت ػػل ك ثلػػركا البمبمػػل هػػـ ايصػػكللكف، كأصػػبح 

 كؿ إ سوف ضد الغرب كالحضورة الغربلل هك أصكلو.
 ش ف هك ايصكلو؟ ك و  ف د ايصكللل؟

 
 معيى األصولية لغة: 

ال لكجػد شػو ال فػػوجـ القدل ػل أك الحدلثػل ذكػػر لهػذا ال صػػطمح، كا   ػو  جػد الجػػذر المغػكم لػػ   
 كهك أصؿ.

 

  (1)شفو توج الفركس: "أصمت  تأصلالن: جفمت ل  أصالن ثوبتون ليب د  مل  غلره".  
  

   (2)  مل  ك  لؤه الذم ل بت شل ". "كأصؿ اللوء أسوس  الذم لقكـ
 

  (3) كهك  بورة   و ليفتقر إلل ، كال لفتقر هك إلد غلره". "كايصكؿ  ج   أصؿ،
 

كايصػػؿ أسػػفؿ اللػػوء كهػػك القػػو كف كالقو ػػدة ال  وسػػبل  ال  طبقػػل  مػػد الجزئلػػوت، كهػػك  ػػو 
  (4) ليب د  مل  غلره، كقكل و )ايصؿ شو اإل سوف الفمـ(.

 
ؿ ا ب ػوء ثػوء السػقؼ  مػد الجػدار، أك  قملػون   ػ بوب د  مل  غلره سكاءن كوف حسلون ككهك  و لي 

 ايشفوؿ  مد ال صودر، كايحكوـ الجزئلل  مد القكا د الكملل.

                                                 
 .27/447 ، رتضد الزبلدم –توج الفركس  (1)
 .1/20 ،ال فجـ الكسلط (2)
 .28ص –الجرجو و  –التفرلفوت  (3)
 .122ص –ا ظر: الكملوت  فجـ شو ال صطمحوت كالفركؽ المغكلل،  أبك البقوء الكفكم  (4)
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كلقػػد  قػػؿ الفم ػػوء كم ػػل أصػػؿ  ػػف  ف وهػػو المغػػكم إلػػد  فػػوفو أخػػرل  جوزلػػل   هػػو: القو ػػدة 
 (1)  ل الكتوب كالس ل.الكملل، كالدللؿ، شلقوؿ ايصؿ شو هذه ال سأل

 

 يت ح مما سبا أن األصل في المغة هو ما ُيجعل أساسًا ومبيى لغير .  
 

 :األصولية اصطالحاً 
ايصػػكللل  ػػف ال صػػطمحوت التػػو لختمػػؼ  ضػػ ك هو بػػلف اإلسػػالـ كالغػػرب، شهػػو   ػػد كػػؿو  

   ه و لهو داللتهو ك ف وهو الخوص بهو.
 

الػػذم لػػوع  ضػػ ك   شػػو ايكسػػوط اإل ال لػػل بػػول ف د  (Fundamentalism)شويصػػكللل  
كالثقوشلػػػل ال فوصػػػرة هػػػك  صػػػػطمح غربػػػو ال لػػػأة كال ضػػػ كف، كيصػػػػم  الفربػػػو ك فو لػػػ  اإلسػػػػال لل 
 ضو لف  غولرة ل ضو ل   الغربلل، كلقد لوع هػذه االخػتالؼ شػو ال ضػو لف كال فػوهلـ،  ػ  االتحػود 

لتػػداكلهو الفػػرب كال سػػم كف كلتػػداكلهو  شػػو الفدلػػد  ػػف ال صػػطمحوت التػػو –الك ػػوء  –شػػو ال صػػطمح 
 ػف المػبس كالخمػط  ان كثلػر وف اخػتالؼ الحضػورتلف،   ػو لحػدث الغػرب، هػذا بػولطب   ػ  ايخػذ بولحسػب

 (2)شو حلوت و الثقوشلل كاإل ال لل ال فوصرة. 

 

 وفيما يمي تو يح لمل وم ومعيى مصطمح األصولية في اإلسالمم وعيد الغرب. 
 

 ين:األصولية عيد المسمم
إف  صػػطمح أصػػكللل   ػػد ال سػػم لف لف ػػو الفػػكدة إلػػد ايصػػكؿ الصػػحلحل لإلسػػالـ كالف ػػؿ  

 بهو كالد كة إللهو.
لقػػوؿ ايصػػؿ، كلقصػػد بػػ : الفمػػـك اللػػر لل: أصػػكؿ الػػدلف،  ماككطؾحىت"ش ػػف الجػػورم شػػو   

 (3) مـ التكحلد، ك  هو: أصكؿ التفسلر، أصكؿ الحدلث كأصكؿ الفق ".
 

                                                 
 .1/213التهو كم،  –ا ظر: كلوؼ اصطالحوت الف كف  (1)
 42 ح د   ورة، ص –ا ظر:  فركل ال صطمحوت بلف الغرب كاإلسالـ  (2)
 ،ـ1996 ،ق1417 ،3ط  ،الرلػوض ،دار الفوص ل لم لػر كالتكزلػ  ،بكر بف  بد اهلل أبك زلد ،المفظلل ل  وهوا (3)

 .87ص
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ف جػػوءت  ػػف لقػػكؿ د. لكسػػؼ القر   ضػػوكم: "إف  صػػطمح ايصػػكللل للسػػت غرلبػػل  مل ػػو، كا 
  صدر ص و و   سكب إلد "ايصكؿ".  -بمغل  مك  و الفربلل –بفلد، شهو 
ككم ػػل "ايصػػكؿ" لهػػو شػػو ثقوشت ػػو اإلسػػال لل  كػػوف  ر ػػكؽ، شػػ حف لػػدل و "أصػػكؿ الػػدلف" أم  

لتفرلؼ ببفض  م وئ ػو الكبػور ليقػوؿ: أصكؿ الفقلدة، كلدل و "أصكؿ الفق " أم أصكؿ اللرلفل، كشو ا
 كوف  ول ون ب"ايصمٍلف" أم أصكؿ الدلف كأصكؿ الفق .

كلكؿ  مػـو   ػد و أصػكل  ال فتبػرة، شمفمػـ الفقلػدة أك الكػالـ: أصػكل  التػو تت ثػؿ شػو  قد وتػ   
صػكل ، ال ظرلل أك الفقملػل التػو لقػـك  ملهػو ب لو ػ  بفػد ذلػؾ، كلفمػـ التفسػلر أصػكل ، كلفمػـ الحػدلث أ

 ك و لمفق  أصكل ، ك ف  ج كع هذه الفمـك ايصكللل لتككف   هج ال فرشل اللر لل شو اإلسالـ.
ػػـر الكصػػكؿ...ك ػػد لػػو ت   ػػد ال سػػم لف هػػذه الحك ػػل  شويصػػكللل  :  ػػف أضػػوع ايصػػكؿ حي

 (1)تف د الفكدة إلد ايصكؿ، أك الجذكر، شو شهـ اإلسالـ كالف ؿ ب  كالد كة إلل ." 

 

ال كسػػػك ل ال لسػػػرة: "ايصػػػكللل هػػػو الفػػػكدة إلػػػد ايصػػػكؿ الصػػػحلحل لإلسػػػالـ، كجػػػوء شػػػو  
كاالجت ػػوع  ملهػػػو كالف ػػؿ بهػػػو كالػػد كة إللهػػػو،   مػػػد  ػػو كػػػوف  ملػػ  سػػػمؼ اي ػػل الصػػػولح رضػػػو اهلل 

 (2)  هـ".
 
  (3) فما المراد من تمك األصول التي ُيستمد مي ا اإلسالم؟ -

بلف، كالذكر الحكلـ الذم ال لأتل  البوطؿ  ف بلف لدل  كال  ف ، كهك الكتوب ال األول: القرآن الكريم
 خمف .

، أم الصحلح الثوبت ال قصكد ب  التلرل    هو، كهو اللرح ال ظرم ال ايي: السية اليبوية الشريلة
َر فُِتَّضؤ]كالتطبلؽ الف مو لمقرآف،  وؿ تفػولد:  ـْ ُبِر َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افذِّ َل بِوفَّضقِّـَوِت َوافزُّ َ فِؾـَّؤوِس َمؤو ُكؤزِّ غِّ

ُرونَ  ُفْؿ َيَتَػؽَّ   {44}الـح :[ إَِفْقِفْؿ َوَفَعؾَّ

، كهك  و أج فت  مل  اي ل إج و ون لقل ون   ف أ كر الدلف، شأ ل اإلسالـ ال تجت   ال الث: اإلجماع
َ ]:  مد ضاللل أبدان،  ػوؿ تفػولد ـْ َبْعِد َمو َتَّضغَّ ُشقَل ِم وِؿِؼ افرَّ َِ ـْ ُي  َفُف اَُلَدى َوَيتَّّضِؤْع َؽؤْرَ َشؤّضِقِؾ َوَم

   {115}الـسىء:[ ادُْمِمـَِغ ُكَقفِِّف َمو َتَقػَّ َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَشوَءْت َمِصًرا

                                                 
ـ، 1998ق، 1418 – 3ط –ال كتػػػػػب اإلسػػػػػال و  –د. لكسػػػػػؼ القرضػػػػػوكم  – سػػػػتقبؿ ايصػػػػػكللل اإلسػػػػػال لل   (1)

 .12،14ص
 .2/665ال كسك ل ال لسرة،  (2)
 .14ص –لكسؼ القرضوكم  – ستقبؿ ايصكللل اإلسال لل  (3)
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هذه ايصكؿ التو لجب الت سػؾ بهػو كشه هػو شه ػون صػحلحون ك ػو شه هػو السػمؼ الصػولح  ػف  

 الدلف.الصحوبل كالتوبفلف كتوبفلهـ ب حسوف إلد لـك 
 

ككم ػػػػػل أصػػػػػكؿ شػػػػػو اللػػػػػرلفل اإلسػػػػػال لل تطمػػػػػؽ  مػػػػػد  مػػػػػـ لػػػػػركض الفقػػػػػؿ  مػػػػػد البحػػػػػث  
كاالسػػت بوط، ا طال ػػػون  ػػػف  كا ػػػد ل ػػػدر كجػػػكد  ثمهػػػو شػػو أم دلػػػف آخػػػر، شفمػػػـ أصػػػكؿ الفقػػػ  هػػػك ذلػػػؾ 
ال لػػزاف الػػد لؽ الػػذم لضػػبط  ػػ هج الفقلػػ  شػػو اسػػت بوط ايحكػػوـ، كلفصػػ    ػػف الزلػػؿ شػػو اجتهػػوده، 

أصكلو"  مد ال تخصص شو هذا الفمـ، شويصكلو هك  ػف لػتقف هػذا الفمػـ، كلصػكؿ شتطمؽ كم ل "
كلجكؿ شو  لداف الفق  ال ست بط  ف الكتوب كالس ل، كهك  تحرر الفقؿ  ف التقملػد اي  ػد،  ػورؼه 

 (1)ألف لض   د  ،  قدره لم صولح الراجحل كال فوسد حؽ  درهو. 

 

ج ػػوع شه ػػون كا تقػػودان ك  ػػالن "شويصػػكلو الحػػؽ هػػك  ػػف لمتػػـز بويصػػكؿ  ػػ  ف كتػػوب كسػػ ل كا 
 كد كة، كايصكللل بهذا ال فهـك شخر ك  قبل، كللست ته ل كجرل ل،  وؿ اإل وـ اللوشفو:

 إف كوف رشضون حب آؿ البلت           شمللهد الثقالف أ و راشضو. 
 كة إللػ ، ك حف  قكؿ إف كوف الت سؾ بوإلسالـ الصحلح:  قلدة كلرلفل ك  هوج حلوة، كالػد
 (2)كاال تزاز ب ، كالدشوع  ف  بودئ  كحر وت  "أصكللل" شمللهد الثقالف أ  و أصكللكف أ حوح".

  
 األصولية عيد الغرب: 

ايصػػػكللل هػػػو شػػػو ايصػػػؿ كايسػػػوس حركػػػل شكرلػػػل بركتسػػػتو تلل التكجػػػ ، أ رلكلػػػل ال لػػػأة،  
مقػت  ػف صػفكؼ حركػل أكسػ  ـ، ا ط1895ا طمقت شو القػرف التوسػ   لػر بفػد  ػؤت ر  لػوجرا  ػوـ 

ثو لػل إلػد  - ملػ  السػالـ –هو "الحركل ايلفلل" التو كو ت تؤ ف بػولفكدة ال ودلػل كالجسػدلل لم سػلح 
 هذا الفولـك للحك   ألؼ  وـ تسبؽ لـك الدل ك ل كالحسوب.

ك د ظهرت لهـ كتلبوت بف كاف ايصكللوت د كا شلهو إلػد الت سػؾ بولتفػوللـ الدل لػل القدل ػل،  
لقكؿ بألكهلل ال سلح، ك ص ل الكتوب ال قدس  ػف الخطػأ، ككجػكب ايخػذ بػ  حرشلػون، ك ػو لػد كف كا

إلد اإلل وف بقلو ل ال سلح  ف بلف اي كات بجس  ، ك ػكدة تجسػده ثو لػون، بوإلضػوشل إلػد رشػض كػؿ 
 ال ظرلوت الفم لل الحدلثل شو  مـ الالهكت، كالدراسوت التو ت تقض  أك ت و ض  و شل .

                                                 
كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب  – بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودرم ايهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ  –ا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  (1)

 .170،171، صwww.islamicbook.ws/amma/alsbaq،ila،alaqwl.pdfالكترك و،
 .12ص –لكسؼ القرضوكم  –إلسال لل  ستقبؿ ايصكللل ا (2)
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 ك ػػػؼ الفكػػػرم الػػػذم  ٌلػػػز كل لػػػز هػػػذه ايصػػػكللل هػػػك التفسػػػلر الحرشػػػو لال جلػػػؿ، ككػػػػؿ كال 
ال صػػكص الدل لػػل ال كركثػػل، كالػػرشض الكو ػػؿ يم لػػكف  ػػف ألػػكاف التأكلػػؿ يم  ػػص  ػػف ال صػػكص 

  هػػو، كا طال ػػػون  ػػف التفسػػػلر  ره ل كر ػػكزان صػػدشلل ك ػػػو هػػك حػػػوؿ كثلػػحتػػد كلػػك كو ػػػت  جػػوزات ركحلػػػ
ايصػػػكللكف البركتسػػػتو ت بػػػولفكدة الجسػػػدلل لم سػػػلحك لػػػلحكـ الفػػػولـ ألػػػؼ سػػػ ل الحرشػػػو لإل جلػػػؿ  ػػػوؿ 

 سفلدة.
ك  ػػد و أصػػبحت ايصػػكللل  ػػذهبون  سػػتقالن بذاتػػ  شػػو بدالػػل القػػرف الفلػػرلف تبمػػكرت لهػػو  بػػر  

 ؤسسػػػوتهو ك ؤت راتهػػػو  قػػػكالت ت طمػػػؽ  ػػػف التفسػػػلر الحرشػػػو لال جلػػػؿ دا لػػػل إلػػػد  خوصػػػ ل الكا ػػػ  
داة ال جت فػوت الفم و لػل بخلرهػو كلػرهو، شهػـ لػٌد كف التمقػو ال بولػر  ػف اهلل، كرشض التطكر، ك فػو

كلتكجهكف إلد الفزلل شػو حلػوتهـ االجت و لػل، كرشػض التفو ػؿ  ػ  الكا ػ ، ك فػوداة التفكلػر الفم ػو، 
 (1)شهجركا الجو فوت كأ و كا  ؤسسوت خوصل لهـ. 

  
رايية فكريااة تاادعو إلااى التمسااك يت ااح أن األصااولية الغربيااة هااي حركااة بروتسااتايية يصاا

بظاااواهر اليصاااوص تمساااكًا شاااديدًام ويؤمياااون باااالعودة الجسااادية لممسااايحم ويرف اااون اليظرياااات 
العممية الحدي ة التي تياقض كتاب م المقدس المحكوم عميه بالعصمةم ويقلون موقلًا متشددًا من 

طااورم وكتحجاار فااي كاال ماان يخااالل مم فاألصااولية عياادهم ت اال يلساا ا كجموديااة فااي مواج ااة الت
 مواج ة التقدم والحدا ةم مل اتصاف ا بعدم التسامح وااليغالا.

 
ش ػػػػػف حػػػػػؽ لػػػػػفكب الفػػػػػولـ الغربػػػػػو، كلػػػػػفكب ايرض  وطبػػػػػل أف ت ػػػػػز ج  ػػػػػف د ػػػػػكة هػػػػػذا " 

رهوبهػػػو الػػػذم   ضػػػ ك هو، ي هػػػو تف ػػػد الفػػػكدة إلػػػد ظم ػػػوت الفصػػػكر الكسػػػطد ال صػػػرا لل كظم هػػػو كا 
البػػػوبكات، كب قتضػػػد ذلػػػؾ  ف ك صػػػكص الكتػػػب ال قدسػػػل ك صػػػ ل ورسػػػت  الك لسػػػل  رك ػػػون بوسػػػـ الػػػدل

لسػػل ثػػوئرة  ملهػػو ت ايشػػكاه، كحجػػرت  مػػد الفقػػكؿ، كسػػج ت ك تمػػت حتػػد ا فجػػرت لػػفكب الك  ػػك 
بؿ  مد الدلف  فس ، ك رركا الفصؿ بلف الدلف كالحلوة حتػد تسػلر الحلػوة  تحػررة  ك مد رجوؿ الدلف

ذا جوءهـ اللـك  ف لد ك إلد الفكدة إلد تمؾ ايصػكؿ شػال  ف ذلؾ الطغلوف ال تسمط بوسـ الدلف، ش 
 جب أف لفز كا كأف لفتبركا ذلؾ ردة كرجفلل كتخمفون كتهدلدان لكؿ  و كسػبكه  ػف تقػدـ  ػودم كتحػرر 

 (2). "شو ظؿ الحلوة الفم و لل التو ال سمطوف لمدلف  ملهو

 

 و وصف جائر ظالم.لذا فوصف الغرب لكل من تمسك بدسالمه ودعا إليه باألصولي ل  
                                                 

 ،ق1418 ،الطبفػػػل ايكلػػػد ، صػػػر ،دار اللػػػركؽ – ح ػػػد   ػػػورة  –ا ظػػػر: ايصػػػكللل بػػػلف الغػػػرب كاإلسػػػالـ  (1)
 .2/974 –ال كسك ل ال لسرة  ،6ص ،ـ1998

 .48ص – 8الفدد  –ض ف  جمل لكاء اإلسالـ  –أح د دلدات  –ايصكللل  صطمح غربو  صرا و  ((2
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إف اإل ػػالـ الغربػػو هػػك  ػػف  ػػرف ايصػػكللل بوإلسػػالـ  مػػد الػػرغـ   ػػو شػػو هػػذا اال تػػراف  ػػف 
 غولطػػػوت، حلػػػث تفػػػ ف اإل ػػػالـ الغربػػػو شػػػو اختػػػراع ايلقػػػوب ال لػػػل ل التػػػو لصػػػفكف بهػػػو ايصػػػكللل 

"حػػػرب  كد وتهػػو، ك ػػػف تمػػؾ ايلقػػػوب كايلفػػوظ التػػػو تتصػػػدر   ػػوكلف ال جػػػالت كالصػػحؼ ايج بلػػػل:
اإلسالـ ضػد التطػكر"، "القػكة ايصػكللل تزلػد  ػف الغ ػكض"، "هػؿ بوإل كػوف أف لتفػولش اإلسػالـ  ػ  

 ال د لل"، "اإلرهوب اإلسال و" كغلرهو  ف ايلقوب الل لفل.
شويصػػػكللل شػػػو اإل ػػػالـ الغربػػػو حركػػػل هكجػػػوء  تفجرشػػػل، لػػػفورهو اإلرهػػػوب بوسػػػـ الجهػػػود، 

اهلل، كسػبمهو التطػػرؼ بوسػـ االلتػػزاـ، لقػكؿ لكسػػؼ لػكلرم: "إ ػػ  كهػدشهو ال فورضػل بوسػػـ تحكػلـ لػػرع 
بهػػػذا ال صػػػطمح،  ػػػ  أ ػػػ  ال لرشضػػػ   مػػػد  -بولكملػػػل – ػػػف ال لػػػككؾ شلػػػ  أف تجػػػد  سػػػم ون لرضػػػد 

إطال ػػ ، شػػولتفرلؼ  ػػد أسػػوء اسػػتخدا   لكثػػرة ت وكلػػ  شػػو كسػػوئؿ اإل ػػالـ الغربلػػل بطرلقػػل ال تفكػػس 
سم ون غلػر أصػكلو، كتبقػد ال لػكمل شػو إلجػود بػدلؿ لػذلؾ، جكهره، ك و تجفؿ  ف الصفب أف تجد  

ش صطمح ايصكلو الػذم أصػبح اسػتخدا   دارجػون دك  ػو تفرلػؼ د لػؽ لػ  هػك لػوء آخػر   ػد و لػتـ 
إطال ػػ   مػػد اي ػػل ال سػػم ل، إ ػػ  بػػولطب   ػػد تػػـ  قمػػ   ػػف ال سػػلحلل دك  ػػو إدراؾ بػػأف  ف ػػوه لتغلػػر 

 (1)  د و لتـ تطبلق  إسال لون. 

 

 -هػ ك ػو بفػده  1412: أم -  و لالحظ شو هذه اي كاـ الللخ  بد الفزلز بف بوز: "  وؿ
التػو تخػدـ  خططػوت أ ػداء اإلسػالـ، كتخضػ   بلكؿ خوص أف كثلػران  ػف ككػوالت اي بػوء الفول لػل

مػػ  ضػػد  ػػو لسػػ ك  : ك إلثػػورة الفػػولـ ك، تخطػػط بأيسػػمكب  ػػوكر، كال وسػػك ول راكػػز التكجلػػ  ال صػػرا و
َـّ كالقػػػدح شػػػو ال سػػػم لف ال ت سػػػللف()اييصػػػكل كلف بوإلسػػػالـ  مػػػد أيصػػػكل  ، كهػػػـ لقصػػػدكف بػػػذلؾ الػػػذَّ

 .الصحلحل، الذلف لرشضكف  سولرة ايهكاء، كالتقورب بلف الثقوشوت، كايدلوف البوطمل
كف تمػػػؾ ايخبػػػور ، كأخػػػذكا ل قمػػػ لػػػلف ال سػػػم لف شػػػو  صػػػلدة اي ػػػداءك ػػػد ك ػػػ  بفػػػض اإل ال

تداكلك هو  ف جهػؿ ب قوصػد أصػحوبهو، أك غػرض شػو  فػكس بفضػهـ، بحكا ل، كأصال فودلل لإلسالـ
 هـ بكاجب التصدم ي داء ، بدالن  ف  لولأل داء  مد اإلسالـ كال سم لف ، أ كا ون شكو كا بففمهـ هذا

بطوؿ كلدهـ ، كأف اإلسال لل بلف اللفكب اإلسال لل ، ببلوف أه لل الرابطل الدل لل كاييخكةاإلسالـ، كا 
، لمتل ل   مػد اإلسػالـ كال سػم لف ، ال ل بغو أف تككف  برران ء الفردلل التو ال لسمـ   هو أحدوايخط

 (2)كالتفرلؽ بل هـ".

                                                 
 7 – 1173الفدد  –ض ف  جمل ال جت    –د. أح د لكسؼ  –ايصكللل اإلسال لل.. االتهوـ كالحقلقل ا ظر: ( (1

 .47ص –ـ 31/10/1995ق، 1416ج ودم اآلخرة 
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إف ايصكللل بوصطالحهو الغربو ت ودم بسمطل اإل جلؿ ال طمقل، كب خضػوع كػؿ ال ظرلػوت  

و ت ػػودم بػػولفكدة إلػػد كاالكتلػػوشوت الفم لػػل لسػػمطل اإل جلػػؿ ال حػػرؼ، أ ػػو ايصػػكللل اإلسػػال لل شهػػ
 جت ػػػػ  ال دل ػػػػل الكو ػػػػؿ شػػػػو طهورتػػػػ  كر لػػػػ  كرشفتػػػػ ، شهػػػػؿ لتلػػػػوب  ال ػػػػدلكالف، بػػػػولرغـ  ػػػػف تلػػػػوب  

 ال صطمحلف؟!!!
 

لكف كسوئؿ اإل الـ الغربلػل اسػتطو ت إسػقوط  صػطمح ايصػكللل ظم ػون ك ػدكا ون  مػد تلػور  
ذ ػػػوبهـ ال  تسػػػبلف لإلسػػػالـ الصػػػحكة اإلسػػػال و الجػػػورؼك لمحػػػد  ػػػف تدشقػػػ ، كلألسػػػؼ تمقفتػػػ  بفػػػض أ

 لمتحرلض ضد اإلسالـ كالفو ملف ب .
ك ف بػوب التحػرلض ألضػون إطػالؽ لفػظ  صػلل كحرشلػل  مػد الفػو ملف بوإلسػالـ، كشػو الكا ػ   

ف ايصكللل   ػدهـ  ػو  لػأت إال تفسػلران ايصكلو ب ف وهو   د الغرب، حلث إأف هذه ال فو و تمـز 
ولو شال دخؿ كال كج  لمتلوب  بل هو كبلف الطكائؼ ال  فكتػل بهػو شػو يخطوء شو تورلخ الك لسل، كبولت

سال و، حلث االختالؼ الكاضح كالبٌلف بلف اإلسالـ كال صرا لل ال حرشل.    (1)الفولـ اإلو

 
لقػػكؿ د.  ح ػػد   ػػورة: "إف  فوصػػرت و اإلسػػال لل  ػػد ت لػػزت ت لػػز أصػػولت و اإلسػػال لل، شمقػػد 

شػػػو ال ك ػػػؼ  ػػػف ال جػػػوز  –لحػػػدلث كال فوصػػػر،  ػػػف تلػػػور ل وثػػػؿ خمػػػت تلػػػورات شكر ػػػو اإلسػػػال و، ا
 (2)"أصكللل" الغرب ال صرا لل".  -كالتأكلؿ كالتفسلر الحرشو لم صكص

  

إف بفض الكتوب الغربللف الذلف أطمقكا  صطمح "ايصػكللل"  مػد كلقكؿ شو  كض  آخر: " 
"ال وضو" اإلسػال و ػالصحكة بكهـ لتحدثكف  ف  ال ل هذه  –الصحكة اإلسال لل ال فوصرة،  راهـ 

لجفمػػػكف  ك فهػػػو هػػػذا  ػػػف "ال وضػػػو" كالتػػػراث  مػػػد الفكػػػس  ػػػف  ك ػػػؼ ايصػػػكلللف الغػػػربللف  ػػػف  –
إلػد ال وضػو،  خوصػ ل  سػحب "ايصػكللل" ب ف وهػو الغربػو  وضلهـ كتراثهـ ال صرا و شفمد حلف ت

تتخػذ  ػف  -كتوب الغػربللفبلهودة هؤالء ال –الحوضر كال ستقبؿ،  جد الصحكة اإلسال لل ال فوصرة 
الفال ل بول وضو ك ف ال ظر إللػ  ك ػف  ال تػ  بول سػتقبؿ  ك فػون  ختمفػون. شهػو ترلػد "بفػث ال وضػو" 

                                                 
 .2/975 –ا ظر: ال كسك ل ال لسرة  ((1
دار السػػالـ لمطبو ػػل كال لػػر، القػػوهرة، الطبفػػػل   –. ح ػػػد   ػػورة د –إزالػػل اللػػبهوت  ػػف  فػػو و ال صػػطمحوت  (2)

 .18ـ، ص2009ق، 1430ايكلد، 
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خػػذ   ػػ  "هدالػػل ل ظػػر إلػػد هػػذا ال وضػػو للت ال  مػػد ال حػػك الػػذم تففمػػ  التلػػورات الجو ػػدة، كا   ػػو بفثػػون 
 (1)ثكاران كللسكا  حوشظلف". –ء الكتوب ب ظر هؤال –لم ستقبؿ"، اي ر الذم لجفؿ أهؿ هذه الصحكة 

 
إذف شه ػػػوؾ اختالشػػػون كاضػػػحون  ػػػد لبمػػػغ حػػػد التضػػػود بػػػلف  ضػػػ كف  صػػػطمح ايصػػػكللل بػػػلف 

 اإلسالـ كالغرب.
كالتأكلػؿ  قملػد الػذلف لخوصػ كف الفقػؿ كال جػوز"شويصكللكف شو الغرب: هـ أهؿ الج كد كالت 

 لر الحرشو لم صكص.كالقلوس، كل سحبكف  ف الفصر، شلقفكف   د التفس
بل  ػػػو ايصػػػكللكف شػػػو الحضػػػورة اإلسػػػال لل هػػػـ  م ػػػوء أصػػػكؿ الفقػػػ  كهػػػـ أهػػػؿ االسػػػت بوط  

 (2)كاالستدالؿ كاالجتهود كالتجدلد". 

 

ف ياك خمط وا ح وبّين في داللة وم مون هذا المصاطمح الاذي يساتعممه عاماة اليااس  
دراك تام لحقيقة هذا ال  مصطمح. وحتى الم قلين مي م دون وعي وا 

 
  (3): أ ر االختالف في معيى األصولية

تمبػلس اإلسػػالـ كال سػم لف بثػػكب لػـ لفصػػؿ  مله ػػو، كا   ػو شيصػػؿ للجػوشو اإلسػػالـ كلضػػوده،  -1
 ف طرلؽ كصفهـ بويصكلللف الكصكللكف الذلف لسفكف لمكصكؿ لمسمطل لتطبلؽ الحدكد، 

 كاال غالؽ  مد ال فس.
لؼ   ه و، كذلؾ  ف طرلؽ تقدلـ الصػحكة اإلسػال لل الت فلر  ف اإلسالـ كال سم لف كالتخك  -2

 بأ هو تلور  تلدد ال لستطل  التفولش    اآلخر.

تلػػػكل  صػػػكرة اإلسػػػالـ شػػػو الغػػػرب  ػػػف طرلػػػؽ كصػػػؼ اإل ػػػالـ الغربػػػو لإلسػػػالـ بولرجفلػػػل  -3
 كالتخمؼ، كأ   ضد التطكر كالدل قراطلل كالحضورة.

كا بويصػػػكلللف حسػػػب ال صػػػطمح الظمػػػـ كالفػػػدكاف  مػػػد  م ػػػوء أجػػػالء لسػػػتحقكف أف لكصػػػف -4
 اإلسال و، ال بحسب ال صطمح الغربو الظولـ.

ت للػػػ  الحقػػػوئؽ كاسػػػتبدالهو، شلصػػػبح الحػػػؽ بوطػػػؿ كالبوطػػػؿ حػػػؽ، شلصػػػبح ال ت سػػػؾ بدل ػػػ   -5
  تطرشون  تلددان ال  كوف ل  شو ال جت   ال ت دف.

 

                                                 
 .14ص – ح د   ورة  –يصكللل بلف الغرب كاإلسالـ ا (1)
 .15ص –ال رج  السوبؽ  (2)

 .171ص – بد اهلل  ودرم ايهدؿ  –ا ظر: السبوؽ إلد الفقكؿ  ((3
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 المطمب ال ايي
 (االيتحاريةاالستش ادية )العمميات 

 
لػػػوت اال تحورلػػػل  ػػػف ال صػػػطمحوت اللػػػوئفل التػػػو تطولف ػػػو بهػػػو كسػػػوئؿ لفتبػػػر  صػػػطمح الف م

اإل ػػػالـ ال ختمفػػػل صػػػبوح  سػػػوء، كذلػػػؾ شػػػو كصػػػفهو ل ػػػو لحػػػدث شػػػو شمسػػػطلف كالفػػػراؽ كأشغو سػػػتوف، 
،    الفمـ أف هذه  قوك ل  لرك ل ركبون ك فورؾ   ذ شترةو  ف الز فكغلرهو  ف البمداف التو تلهد ح

 اف.ضد االحتالؿ شو هذه البمد
كال لستطل  أحػد أف ل كػر  ػو لإل ػالـ  ػف  ػكة تػأثلر   لػؽ  مػد  قػكؿ كأشكػور ال لػوهدلف، 
ف كػػػوف  شػػػوإل الـ لسػػػتطل  بقكتػػػ  الضػػػوغطل كال ػػػؤثرة أف لرسػػػخ  فهك ػػػون  فل ػػػون شػػػو أذهػػػوف الفو ػػػل، كا 

 ذلؾ جهؿ ال لوهد ك مل ثقوشت .الن  لكهون لمحقوئؽ،  ستغالن شو  فهك ون بوط
وت اال تحورلػػػل ال سػػػتخدـ بلػػػدة شػػػو كسػػػوئؿ اإل ػػػالـ بػػػدالن  ػػػف  صػػػطمح إف  صػػػطمح الف ملػػػ

لففؿ شفم  شو ت فلر ال ست    ف هذا الففؿ،  ظران ل و شو كم ل اال تحور  ف الف ملوت االستلهودلل لى 
 ػػدلكؿ سػػوء ك قلػػت لػػدل ال سػػم لف كغلػػرهـ، شػػوهلل تفػػولد أ ر ػػو بولحفػػوظ  مػػد الػػ فس، ك ػػدـ التفػػرلط 

 شلهو إال بولحؽ.
فما معيى االيتحار؟ وما معيى الشا ادة؟ وماا أوجاه االتلااا واالفتاراا باين المصاطمحين؟ 

 وما رأي اإلسالم في كٍل مي ما؟
 

 أواًل: تعريف الش يد لغة واصطالحًا: 
كالج   لػهداء، كالػتؽ اسػـ اللػهلد  ،كهك   د رب  حوال قتكؿ شو سبلؿ اهلل،  الش يد لغة:

 لفسؿ.  ف لهد، كال صدر: اللهد كهك ا
كاستلهد:  تؿ لهلدان، كس و لػهلدان يف اهلل ك الئكتػ  لػهكد لػ  بولج ػل، ك لػؿ ي ػ  حػو لػـ 

 (1) ل ت، شهك شفلؿ ب ف د شو ؿ، كب ف د  ففكؿ  مد اختالؼ التأكلؿ.

 

 الش يد في االصطالح:
"اللهلد هك  ف  وت  ف ال سػم لف شػو جهػود الكفػور بسػبب  ػف أسػبوب  تػولهـ  بػؿ ا قضػوء 

كاللهلد الذم ال لغسػؿ كال لصػمد  ملػ  هػك  ػف  ػوت بسػبب  تػوؿ الكفػور حػوؿ  لػوـ القتػوؿ، ، الحرب
سكاء  تم  كوشره أك أصوب  سالح  سمـ خطأ، أك  ود إللػ  سػالح  فسػ  أك سػقط  ػف شرسػ ، أك ر تػ  
دابتػػ  ش ػػوت، أك كطئتػػ  دكاب ال سػػم لف أك غلػػرهـ، أك أصػػوب  سػػهـ ال لفػػرؼ هػػؿ ر ػػد بػػ   سػػمـ أك 

                                                 
 .4/2350 –ابف   ظكر  –ا ظر: لسوف الفرب  ((1
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الن   ػػد ا كلػػػوؼ الحػػػرب كلػػػـ لفػػرؼ سػػػبب  كتػػػ  سػػكاء كػػػوف  ملػػػ  أثػػػر دـ أـ ال، لأك كجػػػد  تػػػ كػػوشر،
كسػػكاء  ػػوت شػػو الحػػوؿ أـ بقػػو ز  ػػون ثػػـ  ػػوت بػػذلؾ السػػبب  بػػؿ ا قضػػوء الحػػرب، كسػػكاء كػػوف أكػػؿ 

 (1) كلرب ككصد أـ لـ لففؿ للئون  ف ذلؾ".

 

  اييًا: تعريف االيتحار لغة واصطالحًا: 
ف  حر كال حر هك الصػدر، كال حػكر: الصػدكر،  حػر الصػدر أ ػاله، كلقػوؿ ا تحػر :  االيتحار لغة 

 (2)الرجؿ أم  حر  فس ، أك  تؿ  فس  بكسلمل  و. 

 

 االيتحار في االصطالح:
د الػػد لو هػػك أف لقتػػؿ اإل سػػوف  فسػػ  بقصػػد   ػػ  لمقتػػؿ شػػو الحػػرص  مػػاال تحػػور شػػو اللػػرع: 

 .ك جزع، أك  تؿ ال فس شو غضب أك ضجر أكطمب ال وؿ
: }الـسككىء[. َوََل َتْؼُتُؾؤؤقا َأْكُػَِضؤؤُؽؿْ  ]شػػو تفسػػلره لقكلػػ  تفػػولد:  -رح ػػ  اهلل  -القرطبػػو   ػػوؿ

، ثـ لفظهو لت وكؿ أف لقتػؿ الرجػؿ  فسػ ، ال راد بهذه اآللل ال هو أف لقتؿ بفض ال وس بفضون  : "{29
غػػرر ال ػػؤدم إلػػد بقصػػد   ػػ  لمقتػػؿ شػػو الحػػرص  مػػد الػػد لو كطمػػب ال ػػوؿ أف لح ػػؿ  فسػػ   مػػد ال

 (3)". التمؼ، كلحت ؿ أف لقوؿ كال تقتمكا أ فسكـ شو حوؿ ضجر أك غضب
 

 يات االستش ادية:متعريف العم ال ًا: 
 واالستش ادية. موتتكون من كممتين هما: العمميات

  ،ـ شػو كػؿ شفػؿ ليففػؿكالف ػؿ:  ػو، لف ملػل لفػظ  لػتؽ  ػف الف ػؿج ػ    ملػل، كاشهو الف ملوت: أ و 
أ ػػػو الف ملػػػل شهػػػو كم ػػػل  حدثػػػل تطمػػػؽ  مػػػد ج مػػػل أ  ػػػوؿ تيحػػػدث أثػػػران ، لف ػػػؿ  مػػػد ال ه ػػػلا كلطمػػػؽ
 (4). ون، لقوؿ:   ملل جراحلل أك حربللخوص

 
 

                                                 
 .5/260،261دار الفكر،  – حو الدلف ال ككم  –ال ج كع لرح ال هذب  ((1
 .2/906 –، ال فجـ الكسلط 4365/ 6 –ابف   ظكر  –ا ظر: لسوف الفرب  ((2
أبك  بد اهلل  ح د بف أح د بف أبو بكر بف شرج اي صورم الخزرجو ل س الدلف  –الجو   يحكوـ القرآف  ((3

 .5/156،157 –ـ 2003ق، 1423هلوـ س لر البخورم، دار  ولـ الكتب، الرلوض، القرطبو، تحقلؽ: 
، ال فجـ الكسلط 4/145 –ابف شورس  –،  فجـ  قوللس المغل 4/3107 –ابف   ظكر  –ا ظر: لسوف الفرب  ((4
 .2/628إبراهلـ  صطفد كآخركف،  –
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 والكممة ال ايية استش ادية ف ي من اللعل استش د.
 (1)كاستلهد: "أم تفرض أف لقتؿ شو سبلؿ اهلل". 

دلل أ هػػو أ  ػػوؿ لقػػـك بهػػو ال جوهػػد بػػول ظر إلػػد  ػػو سػػبؽ ل كػػف تفرلػػؼ الف ملػػوت االستلػػهو
 تفرض  لمقتؿ شو سبلؿ اهلل.

كهػػػذا  ػػػو أكػػػده  ػػػكاؼ هولػػػؿ التكػػػركرم شػػػو كتوبػػػ   فرشػػػون الف ملػػػوت االستلػػػهودلل بأ هػػػو: "تمػػػؾ 
 (2)اي  وؿ الجهودلل التو لقدـ  ملهو شو مهو طولبون لملهودة كرغبل شلهو". 

ت فلػػذ  ه ػػل صػػفبل، االحت ػػوؿ شلهػػو  ػػدـ بػػأف لقػػتحـ ال جوهػػد ال ػػكت ل" :ك ػػو ل كػػف تفرلفهػػو 
ال جػػوة، كلك هػػو ذات شوئػػدة كبلػػرة لم سػػم لف، شولػػذم لقػػـك بهػػذه الف ملػػل  تػػلقف شػػو الغولػػب أف  صػػلره 

 (3)ال كت". 

إذف شول قدـ  مد هذه الف ملػل ال لقصػد  تػؿ  فسػ ، كلػك أراد  تػؿ  فسػ  لكجػد كسػوئؿ أخػرل، 
 د، كثكاب اللهلد.أجر ال جوه ك و ح م   مد ذلؾ إال ابتغوء

 
 -صور العمميات االستش ادية قديمًا وحدي ًا: 
 :الصورة القديمة لمعمميات االستش ادية  -1

لػػػـ تكػػػف الف ملػػػوت االستلػػػهودلل التػػػو  فرشهػػػو شػػػو الك ػػػت الحوضػػػر  فركشػػػل  ػػػدل ون بولصػػػكرة  
أك الج و ػػػل  فسػػػهو، كالصػػػكرة القدل ػػػل لمف ملػػػوت االستلػػػهودلل: هػػػو ا غ ػػػوس كا  ػػػداـ الرجػػػؿ اللػػػجوع 

 القململ شو الفدك الكثلر الفدد رغبل شو اللهودة، ك كولل شو الفدك.
 ف الصكر كال كا ػؼ التػو تكضػح ذلػؾ كتػدلؿ  ملػ ،  كثلره ك مد  دار التورلخ القدلـ ه ولؾ 

   هو  و لمو:
حتػد تففػؿ  ػو  وإ ػؾ لسػت بقػوتم"ك شلهػو  ىػكؿ الغػالـ لم مػؾ :  و جوء شو  ٌصل أصحوب ايخدكد أ. 

 ػػف   مػػد جػػذع ثػػـ خػػذ سػػه ون  وصػػفلد كاحػػد كتصػػمب  وتج ػػ  ال ػػوس شػػ آ ػػرؾ بػػ .  ػػوؿ ك ػػو هػػك  ػػوؿ
ش  ػػؾ إذا شفمػػت ذلػػؾ  وثػػـ ار  ػػ، القػػكس ثػػـ  ػػؿ بوسػػـ اهلل رب الغػػالـكبػػد  و  السػػهـ شػػثػػـ ضػػ وك ػػو ت
 و ف ك و ت  ثـ كض  السهـ ش ذ سه ون صفلد كاحد كصمب   مد جذع ثـ أخ و. شج   ال وس شو تمت 

                                                 
 .1/497إبراهلـ  صطفد كآخركف،  –ال فجـ الكسلط  ((1
تقدلـ:  بد القودر اير وكؤط كآخركف،  كتبل  ،هولؿ التكركرم كاؼ  –االستلهودلل شو ال لزاف الفقهو  الف ملوت( (2

 .47ص –ـ 2003، 4 طايسد، د لؽ، 
 ،2ط  ،ايردف ،دار الفر وف – ح د طف ل القضوة  –ال غو رة بول فس شو القتوؿ كحك هو شو اإلسالـ  ((3

 . 9ص ،ق1422
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 وصػدغ  شػ وصػدغ  شكضػ  لػده شػ ورب الغالـ. ثـ ر وه شك   السهـ شقكس ثـ  وؿ بوسـ اهلل كبد ال
 (1)". كض  السهـ ش وت شقوؿ ال وس آ  و برب الغالـ آ  و برب الغالـ آ  و برب الغالـ

ك شلهػو أف الغػالـ "بفد ذكر  ٌصػل الغػالـ هػذه:  - اهلل رح   -  وؿ للخ اإلسالـ ابف تل ٌلل 
 شػػو  يجػػؿ ل صػػمحل ظهػػكر الػػدلف ك لهػػذا أحػػب ايئ ػػل ايربفػػل أف لػػ غ س ال سػػمـ أ ػػر بقتػػؿ  فسػػ

ف غمب  مد ظ   أ هـ لقتمك    (2) ."ذلؾ  صمحل لم سم لف شوإذا كوف  صؼ الكفور كا 

 
  و جوء شو  ٌصل تحصف ب و ح لفل لكـ الل و ل شو بستوف ل سلم ل كوف ليفرؼ بحدلقل ال كت،ب. 

وئط  د أغمؽ بوب  شل  رجوؿ  ف ال لػركلف، كاستفصػد  مػد ال سػم لف د حكف إلحلث ا تهد ال سم 
إلػػلهـ  شػػألقك وبر ػػوحكـ  ارشفػػك واهلل   ػػ   مػػد تػػرس شقػػوؿ : " رضػػوشتحػػ ، شجمػػس البػػراء بػػف  ولػػؾ 

 (3)شأدرككه  د  تؿ   هـ  لرة". شرشفكه بر وحهـ شألقكه  ف كراء الحوئط

 

ػمَّد المَّػ ي  و جوء شو صحلح  سمـ شو  فرض الحدلث  ف غج.   زكة بػدر، حلػث  ىػوؿى رىسيػكؿي المَّػً  صى
مَّـى  سى مىٍلً  كى لػو  اي صػورملقكؿ   لر بػف الح ػوـ  :.  وؿا إلد ج ل  رضهو الس كات كايرض ك ك  : " ى

صػمد اهلل  ملػ  -رسػكؿ اهلل .  ػوؿ بػخ بػخ. شقػوؿ  فـ :رسكؿ اهلل ج ل  رضهو الس كات كايرض  وؿ
ال كاهلل لػػو رسػػكؿ اهلل إال رجػػوءة أف أكػػكف  ػػف أهمهػػو.  :.  ػػوؿ بػػخ بػػخ ػػو لح مػػؾ  مػػد  كلػػؾ  :-كسػػمـ
لػئف أ ػو حللػت حتػد آكػؿ  :. شأخرج ت ػرات  ػف  ر ػ  شجفػؿ لأكػؿ  ػ هف ثػـ  ػوؿش  ؾ  ف أهمهو :  وؿ

 (4) شر د ب و كوف  ف   ف الت ر. ثـ  وتمهـ حتد  تؿ". - وؿ  -ت راتد هذه إ هو لحلوة طكلمل 

 مش ادةم وصور العمميات االستش ادية قديمًا.ف ذ  بعض صور التعرض ل

 

 الصورة الحدي ة لمعمميات االستش ادية: -2
بسبب تطكر ايسمحل كالتق لوت ال ستخد ل حدلثون شو ال فورؾ، كالتو تختمؼ ك ون ككلفون  ف  

تمػػػؾ ال سػػػتخد ل  ػػػدل ون، شػػػ ف الف ملػػػوت االستلػػػهودلل تختمػػػؼ شػػػو ز و  ػػػو   هػػػو شػػػو ال وضػػػو، حلػػػث 
 الصكارلخ كالدبوبوت كايسمحل الرلولل، كال تفجرات كغلرهو.ظهرت 

                                                 
، حدلث ر ـ بوب  صل أصحوب ايخدكد كالسوحر كالراهب كالغالـ –زهد كالر وئؽ كتوب ال –صحلح  سمـ  ((1

 .1468، ص7405
 .28/540 – ج كع الفتوكل  ((2
 .17700حدلث ر ـ  – 9/44 ،بوب  ف تبرع لمتفرض لمقتؿ –البلهقو  –الس ف الكبرل  ((3
 .230، ص1901، حدلث ر ـ ثبكت الج ل لملهلدبوب  –كتوب اإل ورة  –صحلح  سمـ  ((4
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شظهرت كسوئؿ جدلدة ل قوك ل الفدك ك كاجهت  س حت بهو الكسوئؿ القتوللل الحدلثل التو لػـ  
تكف  فركشل  ف  بؿ، كتت ثؿ هذه الف ملوت بأف ل أل ال جوهد حقلبت  أك سلورت  بػول كاد ال تفجػرة أك 

ء بػول كاد ال تفجػرة، ثػـ لقػتحـ  مػد الفػدك  كػوف تج ػ  لهػـ أك للػوركهـ لمؼ  فس  بحػزاـ  وسػؼ  مػو
الركػػكب شػػو كسػػلمل  قػػؿ كبلػػرة، أك طػػوئرة أك  طػػور ك حػػك ذلػػؾ، حتػػد إذا كػػوف شػػو ج ػػ   ػػ هـ كرأل 
الفرصػػل  كاتلػػل شجػػر  ػػو لح مػػ   ػػف ال ػػكاد ال تفجػػرة ب فسػػ  كب ػػف حكلػػ ،   ػػو لػػؤدم إلػػد  تػػؿ كجػػرح 

الت ، كحت ون سلككف   فذ الف ملل بلف القتمد، كذلؾ ي   غولبون  و لككف كتد لر شو ألخوص الفدك كآ
 (1)اي رب إلد ال كاد ال تفجرة. 

شألػػػػكوؿ الف ملػػػػوت االستلػػػػهودلل كثلػػػػرة ك تفػػػػددة كال  جػػػػوؿ لحصػػػػرهو، الخػػػػتالؼ ايسػػػػوللب 
ركػػػػوت ال ختمفػػػػل شػػػػو ت فلػػػػذ الف ملػػػػل، ك ثػػػػؿ هػػػػذه الف ملػػػػوت التػػػػو ت فػػػػذهو الح لال سػػػػتخد ل كايسػػػػمح

اإلسػػػػال لل ال جوهػػػػدة شػػػػو شمسػػػػطلف كبخوصػػػػل حركػػػػل ال قوك ػػػػل اإلسػػػػال لل ح ػػػػوس، كحركػػػػل الجهػػػػود 
 (2)اإلسال و ضد اللهكد ال غتصبلف. 

ك ػػف ذلػػؾ اصػػطداـ زكرؽ بسػػفف الفػػدك شػػو  قػػوط لفرضػػهو لمغػػرؽ  ثػػؿ  ػػو حػػدث شػػو ضػػرب  
 (3)ـ. 1956السفل ل الفر سلل جوف برت شو حرب السكلس  وـ 

لـك  ف ال جوهدلف الفرا للف ضد ال حتؿ اي رلكو شو الفراؽ، ك و لحػدث شػو ك و لحدث ال  
 أشغو ستوف، كغلرهو  ف الدكؿ ال حتمل.

 
 العمميات االستش ادية في الميزان اللق ي: رابعًا:

 (4).ذهب ج هكر الفم وء إلد جكاز الف ملوت االستلهودلل

 كب:و قن َيل خم رصًا ل عض أُِاهلْ وأ ل فْ يف هذا اجلى

مػػد ألػػؼ رجػػؿ  ػػف  ػػوؿ: " لػػك ح ػػؿ رجػػؿ كاحػػد   و ػػو  قػػؿ  ػػف  ح ػػد بػػف الحسػػف اللػػلبو  -1
، لـ لكف بذلؾ بأس إذا كوف لط   شو  جوة أك  كولل شو الفدك، ش ف لـ ال لركلف كهك كحده

، ي    رض  فس  لمتمؼ شو غلػر   ففػل لم سػم لف. شػ ف كػوف  صػده لؾ شهك  كركهلكف كذ
                                                 

 .47،48، صالتكركرم –الف ملوت االستلهودلل شو ال لزاف الفقهو ( (1
 . 48ص ،ال رج  السوبؽ( (2
 .21ص ،ـ2001 ،2ط ،سكرلو ،دار  كتبو – ح د سفلد غلبل  –الف ملوت االستلهودلل كآراء الفقهوء شلهو  ((3
 – اللوشفو – ايـ، 2/183 –لركت ب  ،دار الفكر ،ت:  ح د  ملش – مالدردلر  ،اللرح الكبلرا ظر:  ((4

  –دار الفكر، ابف  وبدلف ،للل رد ال ختور، حو28/540ابف تل لل،   – ج كع الفتوكل  ،5/391 –ـ 2001
 .4/127 – ـ2000هػ، 1421 ،2بلركت، ط
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، كيف شل    ففل لم سم لف لص فكا  ثؿ ص لف  شال لبفد جكازهد تجرئل ال سم لف  ملهـ حت
ف كػػوف  صػػده إرهػػوب الفػػدك كلػػلفمـ صػػالبل ال سػػم لف شػػو الػػدلف شػػال   مػػد بفػػض الكجػػكه. كا 
ذا كػػوف شلػػ   فػػ  لم سػػم لف شتمفػػت  فسػػ  إل ػػزاز دلػػف اهلل كتػػكهلف الكفػػر شهػػك  لبفػػد جػػكازه. كا 

ػٍؤً ً لفى أى ٍ  ال قوـ اللرلؼ الذم  دح اهلل ب  ال ؤ  لف { شو  كل  : }ًإفَّ المَّ ى اٍلتىرىل ً فى اٍل ي ـٍ فيسىػهي
 (1) ، إلد غلرهو  ف آلوت ال دح التو  دح اهلل بهو  ف بذؿ  فس ".[ اآللل111]التكبل : 

 ػػػكؿ اإل ػػػوـ اللػػػوشفو: "أال تػػػرل إ ػػػو ال أرل ضػػػلقون  مػػػد الرجػػػؿ أف لح ػػػؿ  مػػػد الج و ػػػل  -2
ف كوف ايغمب أ ػ   قتػكؿ، ي ػ   ػد بػكدر بػلف لػدم رسػكؿ اهلل أك لبودر الرجؿ كا   ،(2)حوسران 

صمد اهلل  مل  كسمـ كح ؿ رجؿ  ف اي صور حوسػران  مػد ج و ػل  ػف ال لػركلف لػكـ بػدر 
 (3)بفد إ الـ ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ  و شو ذلؾ  ف الخلر شقتؿ.

[ ِديُؽْؿ إَِػ افتَّْفُؾَؽؤؤؤؤيِ َوََل ُتْؾُؼؤؤؤؤقا بَِلْيؤؤؤؤ]: ك ػػػػوؿ ابػػػػف الفربػػػػو   ػػػػد تفسػػػػلره لقكلػػػػ  تفػػػػولد -3

{ كالصحلح   ػده جػكاز اال تحػوـ  مػد الفسػوكر ل ػف ال طو ػل لػ  بهػـ، يف شلػ  195البقرة:}
 -4ل ال سػػػػم لف  مػػػػلهـ، ئػػػػتجر  -3كجػػػػكد ال كولػػػػل،  -2للػػػػهودة، طمػػػػب ا -1أربفػػػػل كجػػػػكه: 

 (4)ضفؼ  فكسهـ للركا أف هذا ص   كاحد ش و ظ ؾ بولج  ". 
وء الك ػػت الحوضػػر كالػػذلف ذهبػػكا إلػػد جػػكاز هػػذه الف ملػػوت، ك ػػ هـ هػػذا بوإلضػػوشل إلػػد  م ػػ -4

لج ػػل  م ػػوء ايزهػػر، كالػػدكتكر لكسػػؼ القرضػػوكم، كالػػدكتكر  ح ػػد سػػفلد البػػكطو، كاللػػلخ 
 (5) تكلو اللفراكم، كالدكتكر  ح د الزحلمو، كالدكتكر كهبل الزحلمو كغلرهـ. 

لػوت بأدلػل كثلػرة، ك ػف خػالؿ  ػراءتهـ آللػوت كلقد استدؿ  م وء ال سم لف  مػد جػكاز  ثػؿ هػذه الف م
القرآف الكػرلـ، كالسػ ل ال بكلػل، كالتػو رأكا شلهػو الداللػل  مػد ذلػؾ، كسػأكتفو بػدللؿ  ػف القػرآف الكػرلـ، 

 كدللؿ  ف الس ل:
ؤُؿ اَوـَّؤ] كل  تفولد:  -1 ْؿ بِؤَلنَّ ََلُ ـَ ادُؤْمِمـَِغ َأْكُػَِضؤُفْؿ َوَأْمؤَقاََلُ ى ِمؤ َي ُيَؼؤوتُِؾقَن ِِف إِنَّ اهللَ اْصَسَ

ـْ َأْوَ   ََِن َوَمؤ ؤو ِِف افتَّؤْقَراِة َواإِلْكِجقؤِؾ َوافُؼؤْر َشّضِقِؾ اهللِ َؾَقْؼُتُؾؤقَن َوُيْؼَتُؾؤقَن َوْظؤًدا َظَؾْقؤِف َحؼًّ

ؤؤَق افَػؤؤْقُز افَعظِؤؤقؿُ  ُْ ؤؤوا بَِّضؤؤْقِعُؽُؿ افَّؤؤِذي َبؤؤوَيْعُتْؿ بِؤؤِف َوَذفِؤؤَؽ  ـَ اهللِ َؾوْشَتّْضِؼُ [ بَِعْفؤؤِدِه ِمؤؤ

                                                 
 .2/364 –القرطبو  –الجو   يحكوـ القرآف  ((1
 .2/868 –ابف   ظكر  –لفرب لسوف ا ،الحوسر: الذم ال درع ل  كال بلضل  مد رأس  ((2
 .5/391 –اللوشفو  –ايـ  ((3
 ح د ت:  مو  –القوضو  ح د بف  بد اهلل أبك بكر ابف الفربو ال غوشرم االلبلمو ال ولكو –أحكوـ القرآف  ((4

 .1/116 دار إحلوء التراث الفربو، بلركت، لب وف، الطبفل ايكلد، –جوكم البل
 . 9ص – ح د القضوة  ،كحك هو شو اإلسالـ ال غو رة بول فس شو القتوؿ ((5
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ككج  الداللل أف القتوؿ شو سبلؿ اهلل لحت ؿ إزهوؽ الػ فس احت ػوالن كبلػران، ك ػ  ، {111ال ُبة:}
ا تبور شو هذا اي ػر  ل  ظران لم قصكد، شول قصد  الج لتفولد ب  كأثوب  مل   ذلؾ أ ر اهلل

 (1).ك سألت و لراد بهو ردع الكفور  ف إلذاء ال سم لف

 جػػػب رب ػػػػو  ػػػف رجػػػؿ غػػػػزا شػػػو سػػػبلؿ اهلل، شػػػػو هـز  ػػػكؿ الرسػػػكؿ صػػػمد اهلل  ملػػػػ  كسػػػمـ: " -2
أصحوب ، شفمـ  و  مل  شرج  حتد أهرلؽ د ػ ، شلقػكؿ اهلل  ػز كجػؿ ل الئكتػ ، ا ظػركا إلػد 

  (2) بدم رج  رغبل شل و   دم، كلفقل   و   دم حتد أهرلؽ د  ". 

 
ن اتخااذت شااك اًل يت ااح ممااا ساابا أن العمميااات االستشاا ادية ليساات ولياادة العصاار الحااالي وا 

مختملًا عما كايت عميه قديمًام وهي من أجدى أيواع  اليكاية بالعادو فاي الوقات الحا ارم خاصاة 
 في بالديا فمسطينم في ظل اللارا الم ول في العدة والعدد بيييا وبين الي ود.

ولكاان بساابب ساايطرة الي ااود وماان واالهاام عمااى وسااائل اإلعااالم المختملااة حرفااوا الكماام عاان 
مصطمحاتم فححموا مصطمح العممياات االيتحارياة والتخريبياة باداًل مان مصاطمح موا عهم وبدلوا ال

 العمميات االستش ادية تيليرًا مي ام وبغ ًا ل ا.
والحا أن بعض بسطاء اليااس وعاوام م ممان لايس ل ام حاظ مان العمام الشارعي سارعان ماا 

 ييخدع ب ذ  المصطمحاتم ويبدأون بالتساؤل حول مشروعية هذ  العمميات.
ن الميتحاار كمااا بييااا سااابقًا هااو ماان ي اارب ماان الحياااة لمصاايبة حماات بااه ولاام يقااَو عمااى  وا 

لاهم ولايس لاه هادف مان وراء  دييام ف و ياقم عمى الادييا كاار ٌ مواج ت ام أو ل ياع حٍظ له في ال
ؤو افَّؤذِ ايتحار  إال إراحة يلسه كماا يعتقادم ف اؤالء توعادهم اهلل فاي كتاباه العزياز قاائاًل:  َ ـَ ]َيؤو َأُّيُّ ي

ـْ َتَراٍض ِمـُْؽْؿ َوََل َتْؼتُ  وَرًة َظ ُؾقا َأْمَقاَفُؽْؿ َبْقـَُؽْؿ بِوفَّضوضِِؾ إَِلَّ َأْن َتُؽقَن َِتَ ـُ ُؾؤقا َأْكُػَِضؤُؽْؿ َََمـُقا ََل َتْل

وَن بُِؽْؿ َرِحقاًم) ـَ ـْ َيْػَعْؾ َذفَِؽ ُظْدَواًكو َوُطْؾاًم َؾَِضْقَف ُكْصؾِقِف َكؤوًرا 19إِنَّ اهللَ  ؤوَن َذفِؤَؽ َظؤَذ ( َوَم ـَ َو

  {.40: 19:}افـِضوء( [. 40اهللِ َيِِضًرا)

ذلااك إال إعااالء أمااا ماان يقاادم عمااى م اال هااذ  العمميااات االستشاا ادية ف ااو ال يبتغااي ماان وراء 
 ام و واب الش يد في اآلخرة.ييكممة اهلل في الد

 ف ل يستوي ال ارب من الحياةم مل ال ارب إلى الحياة!!!

                                                 
 .3ص –ابف الفربو  –أحكوـ القراف  ((1
 وؿ ايلبو و  ،446ص ،2536حدلث ر ـ –بوب شو الرجؿ الذم للرم  فس   ،كتوب الجهود ،س ف أبو داككد ((2

 حسف.
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مسممة أن يعي المخططات الخبي ة من وراء دس م ل هذ  المصطمحات  لذا وجب عمييا كحمة
غراقاه ب اام ليساترجل مجاديا ويساتعيد هويتياام عمياا يرجال فاي ياوم مان  في إعالميا العربيم بل وا 

 األيام سادة األمم.
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 المطمب ال الث
 معاداة السامية

 
كثلػران هػذه ايلػوـ شػو لفتبر  صػطمح  فػوداة السػو لل  ػف ال صػطمحوت الحدلثػل التػو تتكػرر  

كتػػردده ككػػوالت اي بػػوء السػػل و التػػو تحركهػػو  -ال سػػ ك ل كال رئلػػل كال قػػركءة –كػػؿ كسػػوئؿ اإل ػػالـ 
ج و وت الضغط اللهكدلل، شكؿ  كؿو أك شفؿ لح ؿ شو طلوت  التل ل   مد اللهكد أك ا تقودهـ ليقوبؿ 

 ت شو اللهكد!!.بته لو  فدة سمفون هو  فوداة السو لل، ككأف السو لل ا حصر 
 ش و هو السو لل؟  

 تعريف معاداة السامية:
، كال ف ػػد Anti-Semitism فػػوداة اللهػػكد ترج ػػل لم فهػػـك الكػػو ف كراء الفبػػورة اإل جملزلػػل "

ـ أحلو ون إلد الالسو لل  (1)". الحرشو أك ال فج و لمفبورة هك ضد السو لل، كتيترجى

 
 صػطمح  سػتخدـ   ػذ  هولػل القػرف " :مسػو لل بأ هػوكتفرؼ دائرة ال فورؼ اللهكدلل ال فػوداة ل

آخػػػر  ػػػف ألػػػكوؿ الفػػػداء  ؿالتوسػػػ   لػػػر لإللػػػورة إلػػػد أم حركػػػل   ظ ػػػل ضػػػد اللهػػػكد، أك أم لػػػك
 (2)."لملهكد

 

 فمن هم الجيس السامي؟ وهل تيحصر السامية في الي ود؟!
 

 من هم الساميون؟
ح ليطمىػػؽ  مػػد  ج ك ػػل  ػػف سػػو لكف إلػػد سػػوـ االبػػف ايكبػػر ل ػػكح. كال صػػطم"ت سػػب كم ػػل  

 ،اللػػػفكب  ولػػػت شػػػو ر فػػػل كبلػػػرة  ػػػف ايرض تضػػػـ لػػػب  الجزلػػػرة الفربلػػػل كاللػػػوـ كبػػػالد الراشػػػدلف
الفػػرب كتحػػدثت ب ج ك ػػل  ػػف المغػػوت ال تقوربػػل هػػو المغػػوت السػػو لل كتلػػ ؿ التسػػ لل لػػفكبون  ثػػؿ 

كال ػؤابللف كايدك لػلف كالف ػك للف  اآللكرللف كالبوبمللف كاآلرا للف كالك فو للف كالفل لقللف كالف ػكرللفك 
 (3)".كالفبرا للف

                                                 
دار اللػركؽ، القػوهرة،  –ال سػلرم   بػد الكهػوب  ،  ػكذج تفسػلرم جدلػد  كسك ل اللهػكد كاللهكدلػل كالصػهلك لل  ((1

 .2/333ـ، 1999الطبفل ايكلد، 
 –ض ف  جمل رسولل ال لرؽ  – ح د خملفل حسف، بحث  حكـ  –التكظلؼ الصهلك و لد كل  فوداة السو لل  ((2

 .12ص –جو فل القوهرة  – ركز الدراسوت اللر لل 
 .4/89 –  بد الكهوب ال سلرم  ، كسك ل اللهكد ك اللهكدلل ك الصهلك لل ((3
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كتقسػػـ التػػكراة ايج ػػوس البلػػرلل إلػػد ثالثػػل أ سػػوـ كهػػو: السػػو لكف  سػػبل إلػػد سػػوـ بػػف  ػػكح،  
كالحو لكف  سبل إلد حػوـ بػف  ػكح، كاللػوشثلكف  سػبل إلػد لوشػث بػف  ػكح، كهػـ أب ػوء  ػكح  ملػ  السػالـ 

 الذلف  جكا  ف الطكشوف.
". التككلف:  جوء شو سفر لىوشىثى و نو كى كا ً فى اٍلفيٍمًؾ سىو نو كىحى رىجي كىوفى بى يك  يكحو الًَّذلفى خى "كى

(1) 

  
ػػو بػػالد الراشػػدلف كبػػالد اللػػوـ كلػػب  الجزلػػرة " شولسَّػػوً لُّكف  ج ك ػػل  ػػف اللػػفكب سػػك ت أسوسن

الكلػػػلف كالك فػػػو للف الفربلػػػل كلػػػ ولو إشرلقلػػػو كالحبلػػػل  ثػػػؿ السػػػك رللف كاآللػػػكرللف كالبػػػوبمللف كاإللب
كالفل لقلػػػػلف كاآلرا لػػػػلف كالسػػػػرلوف كالفبػػػػرا للف، كاي بػػػػوط، كاللػػػػفكب الفربلػػػػل كمهػػػػو. ك ػػػػد  ػػػػدَّ ىت هػػػػذه 
اللفكب السو لل لمفولـ الحركؼ الهجوئلػل، ككو ػت بالدهػو  هػدنا لمػدلو وت السػ وكلل الػثالث: اللهكدلػل 

 (2) ".كال صرا لل كاإلسالـ

 
الؽ  صػػػطمح سػػػو لكف  مػػػد اللهػػػكد كاختزالػػػ   مػػػلهـ   وشلػػػون بفػػػد هػػػذا التكضػػػلح لصػػػبح إطػػػ 

 .ف تل ؿ اللهكد كالفرب كغلرهـ، يف السو لللمتورلخ ك  وشلون لم  طؽ
 

 تاريخ المصطمح:
ظهر  صطمح  فوداة السػو لل شػو الربػ  ايخلػر  ػف القػرف التوسػ   لػر  مػد لػد الصػحفو  

أكؿ  ػػػػف اسػػػػتخدـ هػػػػذا  ػػػػور هػػػػك حلػػػػث لفتبػػػػر ( ـ 1904-1818اللهػػػػكدم ايصػػػػؿ كلهمػػػػـ  ػػػػور )
"ا تصػور اللهكدلػل كذلػؾ لت للػز الحركػل ال ضػودة لملهػكد، كلقػد صػدر كتوبػ   1879ـال صطمح  ػوـ 
( كالتػو أدت إلػد د ػور كثلػر  ػف ـ1871-1870 قػب الحػرب الفر سػلل البركسػلل ) مد ايل و لػل" 

 (3) وف الذلف ألقكا بولمـك  مد اللهكد. لال  كللف اي

 
، حلػث (4)الحركل ال ضودة لملهكد دشفل  كلل  مد لػد ال ستلػور ايل ػو و بسػ ورؾ كلقد لقلت 

ألػػؼ تك لػ  لطولػػب بطػػرد اللهػػكد،  255 لػأت ج فلػػل بوسػػـ  فػوداة السػػو لل كالتػػو ت ك ػػت  ػف ج ػػ  

                                                 
 .9/15 ،ـ1986 ،القدس ،جبؿ الزلتكف ،الكتوب الفول و لمكتوب ال قدس –سفر التككلف  ،الكتوب ال قدس ((1
 .12/51 ،ال كسك ل الفربلل الفول لل ((2
 .2/333 بد الكهوب ال سلرم،  –ا ظر:  كسك ل اللهكد كاللهكدلل  ((3
 ٌحد الكاللوت ايل و لل شو إ براطكرلل كاحدة،ـ(، رجؿ دكلل بركسو، ك 1898 ،ـ1815بٍس ورؾ، أكتك شكف ) ((4

ـ. 1835كلد شو ايكؿ  ف إبرلؿ شو لك هوكزف، شو  قوطفل  وجػدبكرج. درس القػو كف، ك ػورس ال حو ػوة سػ ل 
ـ، 1864خػوض بسػ ورؾ ثػالث حػركب لتكحلػػد الكاللػوت ايل و لػل. كو ػت هػذه الحػػركب ضػد الػد  ورؾ شػو سػػ ل 

ـ(. كأصبح 1871 ،1870ـ، كالحرب الفر سلل ػ البركسلل )1866سو شو س ل كحرب ايسوبل  السبفل ضد ال  
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ـ 1893 قفدان شو  وـ  15ك و ت  ظوهرات  ؤلدة لهذا االتجوه، كلقد كسب حزب ال فوداة لمسو لل 
تلرت الحركل ال فودلػل لمسػو لل  ػف أل و لػو إلػد بقلػل الػدكؿ ايكركبلػل، شتكك ػت ج و ػل شو الرالخ كا 

ـ، كشػو ا جمتػرا كالطوللػو كالكاللػوت ال تحػدة اي رلكلػل ظهػرت 1895 فودلل لمسػو لل شػو ال  سػو سػ ل 
ألػػػكوؿ لم فػػػوداة لمسػػػو لل، حلػػػث ا فقػػػد شػػػو درسػػػدف أكؿ  ػػػؤت ر دكلػػػو لم فػػػوداة لمسػػػو لل طكلػػػب شلػػػ  

 و أدل  لػر بركتككػكالت حك ػوء صػهلكف بفػد الحػرب الفول لػل كبلؽ  لكد  تفصبل ضد اللهكد، بتط
ايكلػػد إلػػد د ػػـ االتجػػوه ال فػػودم لمسػػو لل، حلػػث أظهػػرت رغبػػل لهكدلػػل شػػو السػػلطرة  مػػد الفػػولـ، 

، كد ػػـ ه ػػرم شػػكرد شػػو الكاللػػوت ال تحػػدة 1920شقو ػػت ثػػكرات   لفػػل ضػػد اللهػػكد شػػو ال جػػر  ػػوـ 
ل الحركل ال فودلل لملهكد  ف كلون ك وللون، كشو أل و لو جفؿ أدكلؼ هتمر ال فوداة لمسػو لل أحػد اي رلكل

 (1)ال بودئ ايسوسلل لبر و ج حزب  ال وزم.

 

 األسباب الحقيقة لكراهية الي ود )المعاداة لمسامية(:
 (2) ا:يمكن تمخيص األسباب والدوافل لكراهية الي ود من قبل األوروبيين في يقاط أهم 

: كهػػك داشػػ   ػػدلـ لفػػكد إلػػد بدالػػل ال سػػلحلل كتطػػكر ال ك ػػؼ اللهػػكدم، كهػػك الاادافل الاادييي -1
 ك ؼ راشض بلدة لد كة  لسػد  ملػ  السػالـ، ك  كػره ل بكتػ ، شػتـ إلقػوء ته ػل  تػؿ ال سػلح 
 مل  السالـ  مد اللهكد كحدهـ أك بول لوركل  ػ  الرك ػوف، حلػث احتمػت ته ػل  تػؿ اللهػكد 

السػػػالـ  كو ػػػل ثوبتػػػل شػػػو الالهػػػكت ال سػػػلحو كأصػػػبحت  ػػػف ثكابػػػت الفقلػػػدة  لفلسػػػد  ملػػػ 
  (3)ال سلحلل. 

: كهػػك داشػػ  ل بػػ   ػػف حقلقػػل الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػ  الج و ػػل اللهكدلػػل  ػػف الاادافل السياسااي -2
أ  ػػوؿ كرلهػػل أك  لػػبكهل تؤكػػد  مػػد  ػػدـ اال ت ػػوء السلوسػػو، اي ػػر الػػذم أثػػور اللػػبهوت 

ككظلفػػػتهـ شػػػو ال جت فػػوت ايكركبلػػػل، ك ػػػف أهػػـ هػػػذه الصػػػفوت دائ ػػون حػػػكؿ كضػػػ  اللهػػكد، 

                                                                                                                                               
بس ورؾ  ستلورنا لمرالخ الثو و لإل براطكرلل ايل و لل الجدلدة. ككوف لد د ال ستلور الحدلدم، كلقد بي ػو  جػوح 

ل كالحك ػػػل بسػػػ ورؾ شػػػو تحقلػػػؽ الكحػػػدة ايل و لػػػل كالسػػػلودة الكط لػػػل،  مػػػد القسػػػكة كالسلوسػػػل الفسػػػكرلل الصػػػور 
السلوسلل االستث وئلل، كبرا ل الت فلػذ، كال هػورة الدبمك وسػلل الصػمدة. كػرَّس بسػ ورؾ  بقرلتػ  شػو  قػد ال فوهػدات 

ف كض  أل و لو شو أكركبو.  .4/430 ،ا ظر ال كسك ل الفربلل الفول لل التو تحصّْ

 .13ص – ح د خملفل حسف  –ا ظر: التكظلؼ الصهلك و لد كل  فوداة السو لل  ((1
 للهكد كاللهكدلل،  بد الكهوب ال سلرم، ال جمد الثو و.لم زلد ا ظر:  كسك ل ا ((2
 .2/341،343 بد الكهوب ال سلرم،  ،ا ظر:  كسك ل اللهكد كاللهكدلل ((3
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السلوسػػلل:  ػػدـ الػػكالء كضػػفؼ اال ت ػػوء، كرب ػػو ازدكاجلػػل الػػكالء كاال ت ػػوء حسػػب ال صػػمحل 
 (1)السلوسلل اللهكدلل، ككذلؾ صفل ال ففلل. 

: ك د  تج هذا الداش   ػف ت كػف اللهػكد  ػف تحقلػؽ  ػكع  ػف السػلودة  مػد الدافل االقتصادي -3
ـ شػػو لػػتحكالسػػلطرة الحقلقلػػل  مػػد رأس ال ػػوؿ، كا ؿحلػػوة اال تصػػودلل شػػو أكركبػػو،  ػػف خػػالال

كالػػتغولهـ بولربػػو، اي لػػطل اال تصػػودلل كالتجورلػػل، ك مكلػػل الفدلػػد  ػػف ال صػػورؼ كالب ػػكؾ، 
ككػػوف  ػػف كسػػوئؿ تحقلػػؽ السػػلودة ال وللػػل اسػػتغالؿ ايز ػػوت اال تصػػودلل كال وللػػل لمحكك ػػوت 

 (2)راد اي ر الذم أثور  حقد اللفكب ايكركبلل  مد اللهكد ككراهلتهو لهـ.ايكركبلل كلألش

: كلت ثػػػػؿ ذلػػػػؾ شػػػػو  ػػػػدـ رغبػػػػل اللهػػػػكد شػػػػو اال ػػػػد وج شػػػػو ال جت فػػػػوت الاااادافل االجتماااااعي -4
ايكركبلػػػل ك ػػػزلتهـ   هػػػو، كهػػػو  زلػػػل  ب لػػػل  مػػػد لػػػفكر بوالسػػػتفالء كالت لػػػز ال ػػػوتج  ػػػف 

رائلؿ، كأف غلػر اللهػػكد ل ثمػػكف ايد ػوس الػػذلف لجػػب اال تقػود شػػو االختلػػور اإللهػو لب ػػو إسػػ
ا تػػزالهـ خلػػلل الك ػػكع شػػو الػػد س أك ال جوسػػل، ك ػػف ايسػػبوب االجت و لػػل لكراهلػػل اللهػػكد 
أ هػػـ تسػػببكا  ػػف  صػػد شػػو  لػػر الفسػػود االجت ػػو و كايخال ػػو شػػو ال جت فػػوت ايكركبلػػل 

 (3)سلل كاال تصودلل اللهكدلل.كذلؾ  ف طرلؽ تكظلؼ ال وؿ كال سوء لتحقلؽ ايهداؼ السلو

 
 مغالطات المصطمح:

لالحػػػػظ أف  صػػػػطمح الفػػػػداء لمسػػػػو لل لحتػػػػكم ضػػػػ  ون  مػػػػد الفدلػػػػد  ػػػػف ال غولطػػػػوت التورلخلػػػػل،  ػػػػف 
 (4)أه هو:
 السو للف شو اللهكد. أ   حصر -1
 أ   أخرج الفرب  ف دائرة اللفكب ال  ت لل لهذا ال صطمح. -2
إلػد الفػرب الػذلف هػـ أصػؿ السػو للف ككػأف الفػرب أف ته ل ال فوداة لمسو لل  كجهل ألضػون  -3

 ه و لكرهكف كلفودكف أ فسهـ.
ف اللهػػػػكد ايكركبلػػػػلف الػػػػذلف اختر ػػػػكا هػػػػذا ال صػػػػطمح ال ل ت ػػػػكف إلػػػػد السػػػػو للف، بػػػػؿ هػػػػـ إ -4

 لالدلػػػل بفػػػػد أف طػػػرد الرك ػػػػوف اللهػػػكد  ػػػػف  70أكركبلػػػكف لفللػػػكف شػػػػو أكركبػػػو   ػػػػذ  ػػػوـ 
ت ايكضػػوع الفقملػػل كالجسػػ و لل لملهػػكد ك ػػد تغلػػر الد الفػػولـ، شمسػػطلف، كلػػتتكهـ شػػو كػػؿ بػػ

                                                 
 .2/335 – ال رج  السوبؽا ظر:  ((1
 .2/234ال رج  السوبؽ، ا ظر: ( (2
 .2/66،68 – ال رج  السوبؽا ظر:  ((3
 – 1996شبرالػػػػػر ـ – 542ضػػػػػ ف سمسػػػػػمل الهػػػػػالؿ،  ػػػػػدد  – –: اللهػػػػػكد ا تربكلكجلػػػػػو، ج ػػػػػوؿ ح ػػػػػداف ا ظػػػػػر ((4

 –أح ػػػد سكسػػػل  –، كالفػػػرب كاللهػػػكد شػػػو التػػػورلخ حقػػػوئؽ تورلخلػػػل تظهرهػػػو ال كتلػػػفوت ايثرلػػػل 180،185ص
 .339،341، ص2ط –الفربو لمطبو ل كال لر 
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الذلف لتتكا شو البالد ايكركبلل، كشقػدكا ال كاصػفوت السػو لل كأصػبحكا أكركبلػكف كذلػؾ  ػف 
خالؿ  كا ؿ كثلرة كول  وخ الجغراشو الذم أشقد اللهكد صفوتهـ الفر لل شتغلر لك هـ كتبدلت 

ركبلػػلف بفػػد تحػػكؿ  ػػدد كبلػػر  ػػف اللهػػكد  قػػكلهـ، ككول صػػوهرة التػػو ت ػػت بػػلف اللهػػكد كايك 
إلد ال سػلحلل بفػد ظهكرهػو كا تلػورهو شػو أكركبػو، ك ػو خضػ  لهػكد أكركبػو ل فطلػوت الفقػؿ 
ايكركبػػػػو، كأصػػػػبحكا تػػػػوبفلف لمفكػػػػر ايكركبػػػػو، كل ت ػػػػكف بولتػػػػدرلج إلػػػػد الفقملػػػػل ايكركبلػػػػل 

 الغربلل. 
  

كلهػػو هػػذه ال صػػطمح، كالتػػو أدخمهػػو  ػػف ال غولطػػوت لحت كثلػػره لبػػدك كاضػػحون   ػػو سػػبؽ أف ه ػػوؾ 
 اللهكد  مل  لتحقلؽ أهداؼ اللهكدلل الصهلك لل.

 
لذا وجب تصحيح هذا المصطمح وتو يح ما به من أخطاء ومغالطات مقصودةم ومان أهام وجاو  

  (1): التصحيح ما يمي
ل ف ال صطمح لللر أسوسػون إلػد كراهلػل اللهػكد كالفػداء لهػـ يسػبوب ذاتلػل تفػكد إلػد طبلفػإ" -1

 الج و وت اللهكدلل كطبلفل اللخصلل اللهكدلل.
ف  فهػػكـ كراهلػػل اللهػػكد  فهػػـك  حػػدكد شػػو اللهػػكد، ك ػػف الخطػػأ تف ل ػػ  لكػػو للػػ ؿ كػػؿ إ -2

 السو للف.
ف  فهػػكـ كراهلػػل اللهػػكد  فهػػكـ غربػػو كللػػلر إلػػد ظػػوهرة غربلػػل ال كجػػكد لهػػو شػػو اللػػرؽ، إ -3

ف كراهلػل اللهػكد شػو الغػرب هػػو كبخوصػل شػو اللػرؽ الفربػو كاإلسػال و الحػدلث، كذلػؾ ي
 تلجػػل  لػػكمل طكرهػػو الغػػرب كسػػ لت بول لػػكمل اللهكدلػػل، كلػػـ ل ثػػؿ اللهػػكد  لػػكمل بول سػػبل 

 لملفكب اللر لل
ف اللهػكد شػو الغػرب للسػكا سػو للف كال لفػػكدكف إلػد أسػرة اللػفكب السػو لل الفربلػل كلكػػ هـ إ -4

، كل ت ػػػكف إلػػػد اللػػػفكب  ػػػوكالفر ـ أصػػػبحكا أكركبلػػػلف  مػػػد ال سػػػتكل الفقمػػػو 70  ػػػذ  ػػػوـ 
اله دكأكركبلػػػل كلػػػلس إلػػػد اللػػػفكب السػػػو لل الفربلػػػل  تلجػػػل ك ػػػك هـ تحػػػت التػػػأثلر ال  ػػػوخو 

 ."كالجغراشو لمغرب، كتحكؿ أ داد كبلرة   هـ إلد ال سلحلل
 

لقد جٌ د اللهكد شو كؿ أصػقوع ايرض كػؿ الكسػوئؿ ال  ك ػل لترسػلخ شكػرة  فػوداة السػو لل شػو       
لر، شكوف  ف أهـ هذه الكسوئؿ اإل الـ بأ كا  ، ذلؾ أف اللهكد ل مككف أ ػكل كأهػـ  راكػز أذهوف الب

اإل ػػػالـ ال ػػػؤثرة شػػػو الفػػػولـ، ش جحػػػكا  ػػػف طرلػػػؽ تردلػػػد هػػػذا ال صػػػطمح كربػػػط السػػػو لل بػػػوللهكد دكف 

                                                 
 .15،16خملفل حسف، ص ح د  –التكظلؼ الصهلك و لد كل  فوداة السو لل  ((1
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 غلرهـ بترسلخ هذه الفكرة شو الفقػكؿ، شأصػبحت  فػوداة السػو لل  رادشػل ل فػوداة اللهػكد، رغػـ  ػو شػو
 هذه اال تراف  ف  غولطوت تـ تكضلحهو شل و سبؽ.

كلكػػف كلػػؼ اسػػتطوع اللهػػكد ربػػػط  فػػوداة السػػو لل شػػو  قػػػكؿ البلػػر ب فػػوداة اللهػػكد، كا   ػػػو هـ      
 بذلؾ؟
إف اإلجوبػػل  مػػد ذلػػؾ كوإلجوبػػل  مػػد سػػؤاؿ كلػػؼ اسػػتطوع اللهػػكد إ  ػػوع الفدلػػد  ػػف الػػدكؿ بػػأف      

دكلل ضػحلل دائ ػون، كأف حربهػو  مػد الفمسػطل للف ت ػدرج تحػت  القدس  وص ل إسرائلؿ، كأف إسرائلؿ
  س د الدشوع ال لركع  ف ال فس.

إف اإلجوبل ال تخفو  مد أحػد، شػو تالؾ اللهػكد كالمػكبو الصػهلك و يجهػزة اإل ػالـ الضػوغطل      
لػػػد كػػػؿ  ؤسسػػػل كهلئػػػل، شأصػػػبحت هػػػذه ال صػػػطمحوت بفضػػػؿ   ك تهػػػو  ػػػف الكلػػػكج إلػػػد كػػػؿ بلػػػت، كا 

الدائـ لهو كالتأكلد  ملهو ب ثوبل   و وت ك سم وت شو أذهوف سو فلهو،  فت ػدة شػو ذلػؾ  مػد  التردلد
  مل ثقوشل ال لوهد كالذم أصبح لهرؼ ب و ال لفرؼ، شأصبح كولببغوء  رددان، ال كولفون لمحقوئؽ.

الفكػػػرة التػػػو ح ػػػؿ اللهػػػكد رالتهػػػو شػػػو الفػػػولـ  ، كضػػػكع  فػػػوداة السػػػو لل ك ػػػو اسػػػتغؿ اللهػػػكد
كإللقػػوؼ كػػؿ  قوك ػػل تتكجػػ  لصػػد ، ل كػػف أف لتحػػرؾ شػػو ا تقػػود اللهػػكد إلسػػكوت كػػؿ لسػػوف ،ربػػوالغ
، أك شػو  جػوالت الفمػـ ، شػو السلوسػل، أك شػو اال تصػود، أك شػو اإل ػالـك لوطوتهـ ال رلبلدهـ ئ كو

 كالثقوشل، أك شو غلر ذلؾ  ف  جوالت .
اة السػػو لل لتحقلػػؽ أهػػداشهـ،  كالتػػو  ػػف ال فكػػرلف كالقػػودة اللهػػكد د ػػكل  فػػود كثلػػره ك ػػو جٌ ػػد 

كػػوف   هػػو الف ػػؿ  مػػد   ػػ  ا ػػد وج اللهػػكد شػػو ال جت فػػوت التػػو  ولػػكا شلهػػو، كبولتػػولو البحػػث  ػػف 
كطػػف لضػػـ لػػتوتهـ كالهجػػرة إللػػ ، بػػؿ ا تبػػركا أف اسػػت رار حركػػوت  فػػوداة السػػو لل  كازلػػل السػػت رار 

 الحركل الصهك لل.
 ،لسػالح الػد وئو الػذم لح مػ  اللهػكد شػو الفػولـ الغربػوغدت  صل  فوداة السو لل هو القد  

بو تبػور أف  ،التهوـ كؿ  ف لفورض لهكدلون كلك كوف اللهكدم هك ال جػـر الجػو و بأ ػ   فػودو لمسػو لل
خلػلل أف ل ػكاطف الغربػو هػذا الظمػـ ؿ ا، كبػذلؾ لتح ػسو لكف   بثكف شو لفكب غلر سو للاللهكد 

 (1). وهزة  سبقون هذه الته ل ال فمبل الجتمصؽ ب  

 
ساارائيل فااي التاارويج لت مااة معاااداة السااامية   لكاانم مااا هااي أهااداف الحركااة الصاا يويية وا 

 وتوج ي ا خصيصًا لشخصيات عربية ودول عربية؟

                                                 
، 5ط –د لػؽ  –دار القمػـ   – بػد الػرح ف حسػف حب كػل ال لػدا و  –ا ظر: صػراع  ػ  ال الحػدة حتػد الفظػـ  ((1

ضػػ ف  –صػػالح  بػػد الػػرحلـ  ح ػػد  –، ك فػػوداة السػػو لل شػػو الفكػػر الصػػهلك و 226ـ، ص1992ق، 1412
 22ـ،. ص2003ل ولر  –ق 1423، ذك القفدة 1953ص – 12 جمل ايزهر، الفدد 
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  ش ج ؿ اإلجوبل شل و لمو: 
صرؼ اي ظور  ف احتالؿ إسرائلؿ لألراضو الفربلػل ك ػف اال تهوكػوت اإلسػرائلملل لحقػكؽ " -1

ل و، كا تبػػػور كػػػؿ  ػػػف لقػػػوكـ إسػػػرائلؿ أك لفتػػػرض  مػػػد سلوسػػػتهو  فودلػػػون اإل سػػػوف الفمسػػػط
 لمسو لل.

إرهػػوب ال ثقفػػلف كال فكػػرلف الفػػرب كال سػػم لف بتكجلػػ  ته ػػل ال فػػوداة لمسػػو لل إلػػد كػػؿ  ػػف  -2
 لستخدـ  م   ضد إسرائلؿ كسلوسوتهو.

إرهػػػػوب رجػػػػوؿ الصػػػػحوشل كاإل ػػػػالـ   ك ػػػػون كالػػػػذلف لفكفػػػػكف  مػػػػد شضػػػػح أ  ػػػػوؿ إسػػػػرائلؿ  -3
 اإلرهوبلل.

 حوكلل تفودم اإلج وع الدكلو ال ت ثؿ شو  رارات اي ـ ال تحدة كالػرأم الفػوـ الفػول و التػو  -4
 تدلف ال  ورسوت اإلسرائلملل.

االسػػػت رار شػػػو تزللػػػؼ الكا ػػػ  بتكجلػػػ  االتهػػػوـ إلػػػد الفػػػرب ب فػػػوداة السػػػو لل، كلػػػغؿ الفػػػرب  -5
لتهـ ايسوسلل كهو القضلل بف ملوت الدشوع  ف أ فسهـ ضد هذه الته ل، كصرشهـ  ف  ض

 (1)."الفمسطل لل
 

شهػذه هػػو  ج ػػؿ ايسػػبوب التػو اته ػػت  ػػف أجمهػػو الحركػل الصػػهلك لل الفػػرب ب فػػوداة السػػو لل،      
 ف ال كا ؼ لمحركل الصهلك لل تثبت ب و ال لػدع  جػوالن لملػؾ أ هػو تسػتخدـ هػذه  كثلره ك و أف ه وؾ 

صػػهلك لل كاسػػرائلؿ حتػػد لػػك كو ػػت هػػذا ال فػػوداة  ػػف الته ػػل ضػػد كػػؿ  ػػف لحػػوكؿ  فػػوداة الحركػػل ال
طرلػؽ الكم ػل شقػػط، كال كا ػؼ تجػوه الفػػرب كثلػرة ال  جػوؿ لحصػػرهو، كلفػؿ  ػف أه هػػو اتهػوـ اسػػرائلؿ 
لمفمسػػطل للف ب فػػوداة السػػو لل بسػػبب ك ػػكشهـ شػػو كجػػ  ال لػػركع الصػػهلك و، كضػػد سلوسػػل اسػػرائلؿ 

 ف  ك ؼ اتجوه لخصلل غربلل هك ركجل  غوركدم.التكسفلل، ك لورلفهو االستلطو لل، لذا سأبل
بته ػل  1998س ل  إلد إحدل ال حوكـ الفر سلل (2)حلث أحلؿ ال فكر الفر سو ركجل  جوركدم     

ت ػػوكؿ شلػػ  بول قػػد بف ػػكاف "ايسػػوطلر ال ؤسسػػل لمسلوسػػل اإلسػػرائلملل"   فػػوداة السػػو لل، ي ػػ  ألٌػػؼ كتوبػػون 

                                                 
 .46،47 ح د خملفل حسف، ص –التكظلؼ الصهلك و لد كل  فوداة السو لل  ((1
(. شلمسكؼ شر سو  سمـ تخصص شػو بحػكث الحضػورة كالتػورلخ  ،ـ1913 ،،هػ1331ركجل  جوركدم، رجوء ) ((2

ل لتفك ػ  شػو كايدب ك مـك اإل سوف. كلد ركجل  جوركدم ب دل ل  رسلملو بفر سو. حظو بولدراسل  مد  فقػل الدكلػ
ـ، كحصؿ 1936ج ل   راحؿ التفملـ حتد أتـٌ الدراسل الجو فلل. حصؿ  مد  رتبل أستوذ لرؼ بولفمسفل  وـ 

 مد درجل الدكتكراه شو ايدب  ف جو فل السكربكف ببورلس. كوف  ضكنا شو  جمس الللكخ الفر سو شػو الفتػرة 
ـ. أسػس 1958حتػد  ػوـ  1946كط لػل  ػف  ػوـ ـ، كرئلسنو لمج ػل الثقوشلػل ال1960حتد  وـ  1946 ف  وـ 

هػػ، 1402ال فهػد الػدكلو لمحػكار بػلف الحضػورات شػو بػورلس ػ شر سػو.. ا ت ػؽ اإلسػالـ شػو لػهر ر ضػوف  ػوـ 
 .9/117 ،ال كسك ل الفربلل الفول للكأ مف ذلؾ ب فس  شو ال ؤسسل الثقوشلل بج لؼ. 
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للهكدلػػل التػػو اسػػت دت إللهػػو الحركػػل الصػػهلك لل شػػو إ و ػػل دكلػػل الفم ػػو  فظػػـ االد ػػوءات كال ػػزا ـ ا
إسرائلؿ، ك  هو االد وء أف  ػدد ضػحولو اللهػكد شػو  حػورؽ ال وزلػل بمػغ سػتل  اللػلف، كأثبػت أف هػذا 

هػػذا  كأفكأف الفػػدد الصػػحلح لتػػراكح بػػلف تسػػف وئل ألػػؼ ك ملػػكف ك ئتػػو ألػػؼ شقػػط، الػػر ـ  بػػولغ شلػػ ، 
تفكلضوت كال سو دات  ف الدكؿ ايكركبلل، ك ػد أصػدرت ال حك ػل الفر سػلل استخدـ البتزاز ال الر ـ
 مػد  و  سػمطون أصػبح هػذا الحكػـ سػلفن ش بولحبس كغرا ػل  وللػل،لقضو ب فو بل ال فكر جوركدم  حك ون 

 (1) لمحركل الصهلك لل كالسلوسل اإلسرائلملل. ر بل كؿ  ف لحوكؿ أف لكج   قدان 

 
لهػكد لػد كة  فػوداة السػو لل لترهلػب كػؿ  ػف لحػوكؿ شضػح جػرائ هـ، كهذا دللػؿ  مػد اسػتغالؿ ال    

 كأشفولهـ القبلحل.
 

ف كو كا ل ت كف إلد الج س السو و، شهذا ال لفطلهـ الحؽ شو االستفالء  مد بو و      إف اللهكد كا 
ؤو افـَّؤوُس ]لفكب ايرض، ذلؾ أف  قلوس التفوضؿ بلف ال وس هك التقكل،  وؿ تفػولد: "  َ ؤو  َيو َأُّيُّ إِكَّ

ؤَرَمُؽْؿ ِظـْؤَد اهللِ َأْتَؼؤ ـْ ْؿ ُصُعقًبو َوَؿَّضوئَِؾ فَِتَعؤوَرُؾقا إِنَّ َأ ـُ ٍر َوُأْكَرك َوَجَعْؾـَو ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ ْؿ إِنَّ اهللَ َخَؾْؼـَو ـُ و

 .{13}اكجرات:[ َظؾِقٌؿ َخّضِرٌ 
لسلوسػػلل شكلػػؼ بػػوللهكد كهػػك أ جػػس كأخبػػث أج ػػوس البلػػر  مػػد كجػػ  ايرض، لكػػف  قػػدرتهـ ا     

كاإل ال لل استطو ت أف تركج لفكرة أف اللهكد هـ كحدهـ الج س السو و،    أف الفػرب هػـ أصػؿ 
 الج س السو و، كأف  ف لفودم اللهكد شهك  فودو لمسو لل كبولتولو لستحؽ كؿ  قكبل   ك ل.

 

 

 

 

                                                 
 .www.saaid.net ،10/11/2012 ،د. بدالفزلز بف  صطفد كو ؿ ،ا ظر:  كل ل الغضب (1(
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 .االجتماعيمعركة المصطمحات في الميدان 
 

 ب: ويشتمل عمى  ال ة مطال
.المجتمل المديي
.تحرير المرأة

 .حقوا اإليسان
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 المطمب األول
 المجتمل المديي

  
، كجػػدالن كبلػػران حػػكؿ  كضػػ  "ال جت ػػ  لقػػد لػػهدت السػػ كات ايخلػػرة ك ػػو تػػزاؿ  قولػػون صػػوخبون 

ت ػػ  ال ػػد و بصػػكرة الشتػػل لم ظػػر شػػو ال ػػد و"، كاإللػػكوللوت ال رتبطػػل بػػ ، حلػػث لػػوع  صػػطمح ال ج
 ػػػػف المػػػػبس  كثلػػػػرو ايكسػػػػوط الفكرلػػػػل كاالجت و لػػػػل كالسلوسػػػػلل، حلػػػػث  ػػػػو لػػػػزاؿ هػػػػذا ال فهػػػػـك لتسػػػػـ ب

كالغ كض، لتضح ذلؾ  ف خالؿ  توبفل كسوئؿ اإل ػالـ التػو تػتكمـ  ػف هػذا ال صػطمح دكف كجػكد 
الغربػػو، شهػػك ليفػػد  ػػف  تفرلػػؼ  حػػدد كجمػػو لػػ ، كدكف تطػػرؽو يصػػؿ كظػػركؼ  لػػأة هػػذا ال صػػطمح

التػػػػو كلػػػػػدت شػػػػو الغػػػػػرب، ثػػػػـ لػػػػػقت طرلقهػػػػو إلػػػػػد الػػػػكطف الفربػػػػػو ال طوطػػػػػل ج مػػػػل ال صػػػػطمحوت 
 كاإلسال و، دكف تفحص د لؽ لمجذكر التورلخلل لهذا ال صطمح.

 

إف  صػػػطمح ال جت ػػػ  ال ػػػد و ال لقػػػؼ   ػػػد حػػػدكده ال ظرلػػػل، شهػػػك ليفبػػػر  ػػػف ج مػػػل  ػػػف " 
 جػػػوالت حقػػػكؽ اإل سػػػوف، كتحرلػػػر ال ػػػرأة، كغلػػػر ذلػػػؾ  ػػػف ال  ظ ػػػوت تفػػػرؼ بول د لػػػل ت لػػػط شػػػو 

لغربلػػػل شػػػو القرلػػػل الكك لػػػل،  كك ػػػوت الثقوشػػػل الغربلػػػل، كهػػػو ت ثػػػؿ ايداة الف ملػػػل لتطبلقػػػوت الثقوشػػػل ا
شػرت لهػو كوشػل االحتلوجػوت ال ودلػل، ك ه تهػو  شول  ظ وت ال د لل ت ثؿ آلل التفرلؼ بولثقوشل الغربلػل كي

لصوله و لمبمػداف ايخػرل، كبولتػولو الرئلسل هو إ ودة تفرل ؼ كصلوغل ال فوهلـ، كالخطوب الغربو كا 
لصػػلر  حتػػرؼ ال  ظ ػػوت ال د لػػل هػػك الرسػػكؿ كالصػػوئغ كال ػػركج لمثقوشػػل الغربلػػل، كالكولػػؼ لخطولػػو 

 (1)اآلخرلف". 
 

 تعريف المجتمل المديي:
 عيد الغرب: -1

 فلفالسػػػػفل للفبػػػػركا بهػػػػو  ػػػػ ػػػػف التفرلفػػػػوت التػػػػو اصػػػػطمح  ملهػػػػو ال فكػػػػركف كا كثلػػػػره ه ولػػػػؾ 
  ض كف  صطمح ال جت   ال د و،  ذكر   هو  و لمو:

ال جت   ال د و بأ  : "ذلؾ الفضوء الذم ل طكم  مد ض وف   (2) (Walzer) كلمزر لفرؼ 
الظركؼ الكو مل التو تكفؿ الحلوة االجت و لل الجلدة، شهك ذلؾ ال جوؿ الذم شو إطوره لكػكف البلػر 

                                                 
 .103ص –الهلثـ ز فوف  –ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل ( (1
  (IAS) فهد الدراسوت ال تقد ل شو شخرم أستوذ . شلمسكؼ سلوسوك  أ لركو بورز ولكؿ كلمزر هك  (2(

وسلل،  ثؿ: ايخالؽ السلكتب الكتب كال قوالت حكؿ  ج ك ل كاسفل  ف ال كاضل   ك د، برل ستكف شو
 .http://en.wikipedia.org ،11/11/2012، . ا ظر: الكلكبلدلوكالفرؽ، كالفدالل االجت و لل

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosopher&usg=ALkJrhhv7qjeH2iMf5_VB3-_X_YEGGNlIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emeritus&usg=ALkJrhgs1nMjMseoUu6KaXx9ybNjy3Gb_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emeritus&usg=ALkJrhgs1nMjMseoUu6KaXx9ybNjy3Gb_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Advanced_Study&usg=ALkJrhhS_bEH1iz_V8PBnI-BL58ax9jvHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Advanced_Study&usg=ALkJrhhS_bEH1iz_V8PBnI-BL58ax9jvHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton,_New_Jersey&usg=ALkJrhjXrJ8TetVGmw7KZ_VWw2PZwU7Lrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=KiKgUNC3FsSS0QXUoYCYDg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D9%2586%2B%25D9%2587%25D9%2588%2B%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2583%25D9%2584%2B%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%26hl%3Dar%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ps&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Princeton,_New_Jersey&usg=ALkJrhjXrJ8TetVGmw7KZ_VWw2PZwU7Lrw
http://en.wikipedia.org/
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ف ببفضػػهـ الػػبفض، بغػػض ال ظػػر  ػػف  وهلػػل هػػذا اللػػكؿ ك لػػ  لتكاصػػمكف كلرتبطػػلػػكالن اجت و لػػون ش
االجت و و ككل ك ت  سكاء أكوف ج و ل أك  قوبػل أك  بلمػل أك رابطػل أك أخػكة أك ذكػكرة أك أ كثػل، إ ػ  
ذلػػػؾ ال جػػػوؿ كاإلطػػػور الػػػذم شلػػػ  لجت ػػػ  ايشػػػراد  ػػػف أجػػػؿ تحقلػػػؽ هػػػدؼ كاحػػػد سػػػوـ أال كهػػػك حػػػب 

 (1) االجت و و اإل سو و".
ويالحظ عمى التعريف السابا أن اإلطار العام لممجتمال الماديي إيساايي ولام يتطارا إلاى  
 تباط الدييي بين أفراد .ر اال 
 

ك و  يٌرؼ ال جت   ال د و بأ  : " ج ك ل  ػف ال ؤسسػوت ال د لػل ال ت ك ػل تف ػؿ خػورج  طػوؽ 
 (2) الدكلل كاال تصود".

جتمل المديي في المؤسسات التي تيادي بحقاوا ويالحظ عمى التعريف السابا أيه حصر الم
 اإليسان وتحرير المرأة والحرية من غير أي عالقة بالدولة أو باليظام السياسي.

 
 تاريخ يشحة مصطمح المجتمل المديي:

لد هذا ال فهكـ شو رحـ ال جت   الغربو إبػوف    صطمح ال جت   ال د و غربو ال لأة، شمقد كي
كالسلوسلل خالؿ القر لف السوب  كالثو ف  لر، ثـ  ػر بفػدة أطػكار، كت وكلتػ   لوـ الثكرتلف الص و لل 

 –ال جت ػػػػ   –بول سػػػػبل لفال ػػػػل الفػػػػرد  ػػػػدارس أكركبلػػػػل  ختمفػػػػل، تؤسػػػػس ل كا ػػػػؼ حقك لػػػػل  ختمفػػػػل 
 (3)بولدكلل.

 

كلقد طرحت شكرة ال جت   ال د و شػو الغػرب  قوبػؿ ال جت ػ  الػدل و، شػولزكاج ال ػد و الػذم  
شو ال جمس البمدم لقوبؿ الزكاج شو الك لسل، كبرز هذا ال ف د إبوف الثػكرة الفر سػلل التػو لبـر  قده 

 رشػػت التصػػودـ بػػلف الك لسػػل كرجػػوؿ الثػػكرة  ػػف سلوسػػللف ك م ػػوء، اي ػػر الػػذم كلٌػػد ثقوشػػل  م و لػػل 

                                                 
1))  The civil society argument, The good life, New statesman and society Micheal   

Walzer – vol.2 Oct. 1989. pp. 28،31.  ػػف دراسػل شػػو اسػتراتلجلل ب ػػوء ال فػكذ السلوسػػو   قػالن 
هػػػػ، 1412 –الطبفػػػل ايكلػػػد  –أح ػػػد حسػػػلف حسػػػف،  الػػػدار الثقوشلػػػل لم لػػػر  –كاالجت ػػػو و كالتغمغػػػؿ الفكػػػرم 

 . 53ص  ـ،2000
 .49،50ص 1999 ، ،بلركت – ركز دراسوت الكحدة الفربلل  ،دراسل  قدلل ، ز و بلورة ،ال جت   ال د و ( (2
دراسػل شػو اسػتراتلجلل ب ػوء  –لد  ف هذه ال دارس ا ظر: الج و ػوت السلوسػلل اإلسػال لل كال جت ػ  ال ػد و لم ز ( (3

 ك و بفدهو. 90ص –أح د حسلف حسف  –ال فكذ السلوسو كاالجت و و كالتغمغؿ الفكرم 
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 تطرشػػل دشفػػت إلػػد إ صػػوء كػػؿ  ػػو هػػك دل ػػو، ك زلػػ   ػػف الحلػػوة االجت و لػػل، كال ظػػر إللػػ  ك قػػلض 
 (1)حرلل كالت دف. لم
 

 يصػػد بػػ  تمػػؾ ال حػػوكالت  السػػوب   لػػر كالثػػو ف  لػػركال جت ػػ  ال ػػد و  مػػد  ػػدار القػػر لف  
الدؤكبػػل التػػو تهػػدؼ لتتبػػ  ظهػػكر الدكلػػل كالحكػػـ ال ػػد و، كا  كو لػػل صػػلوغل  ظػػوـ اجت ػػو و سلوسػػو 

 (2) د و خورج  ظوـ الك لسل، كبفلدان  ف هل  ل رجوؿ الدلف. 
 

 ف ال د و  قلض الدل و، شول د و ال لفبر إال  ف الالدل و.لتضح   و سبؽ أ 
 

الػػذم رأل شلػػ  تفبلػػران  (3)"كترجػػ  الجػػذكر الالدل لػػل لم فهػػـك شػػو الغػػرب إلػػد )تك ػػوس هػػكبز(  
الفقػد  ا تقػوؿ  بػدأ السػلودة  ػف السػ وء )الحكػـ بػولحؽ اإللهػو( إلػد ايرض )الحكػـ  مػد أسػوس  ػف

 ػػف  ـك ي ػػ  اسػػتخمص كػػؿ سػػمطل  د لػػل1683أكسػػفكرد شػػو  ػػوـ ، شأدا تػػ  جو فػػل (4)االجت ػػو و( 
أم )إلهػون(  أصؿ  جت فو د لكم كلـ لس دهو إلد الحؽ اإللهو، كجفؿ هذه السػمطل كوئ ػون اصػط و لون 

 (5) . ف ص   البلر"
 

 كلقد أكد البوحثكف  ف  فهـك ال جت   ال د و شو دكائر ال فورؼ، أف كم ل ) د و( تػرتبط 
، )دل ػو أهـ  فو لهو: غلر إكملرلكػو أم غلػر الهػكتو، كب ف ػد كاضػح ت و ػون: )غلػربول كاطف، كأف 

شهػذا ال ف ػػد لقفػػز بػػولفرد شػكؽ ألػػل ا تبػػورات  قدلػػل كدل لػػل تحػت  سػػ د ال ػػكاطف، شتلػػكلؿ ال جت ػػ  

                                                 
 –كالترج ػػػل  ال ركػػػز ال غػػػوربو لمبحػػػكث –رالػػػد الغ كلػػػو  –ا ظػػػر:  قوربػػػوت شػػػو الفم و لػػػل كال جت ػػػ  ال ػػػد و  ((1

 .83ـ،  ص 1999هػ،1420
 .89ص –أح د حسلف حسف  –ا ظر: الج و وت السلوسلل اإلسال لل كال جت   ال د و  ((2
تك وس هكبس الفلمسكؼ اال جملزم، هك أكؿ ال ودللف ال حدثلف،  صر طرلؽ ال فرشػل  مػد الحػس شقػط، كلػذلؾ  ((3

  كمهو  وئ ل  مد غرلزة حب البقػوء، شوإل سػوف لدلػ  ذئػب أ كر كجكد الخولؽ  ز كجؿ، كهك لرل أف اإل سوف سلرت
طبلفػػو، كالبلػػر كمهػػـ شػػو حولػػل حػػرب ضػػد بفضػػهـ الػػبفض، كلػػرل أف أشضػػؿ أ ػػكاع الحكػػـ هػػك السػػمطل الفو ػػل 
ال طمقل القكلل إلد ابفد حد،  ف  ص فوت :  بودئ القو كف الطبلفو كالسلوسو، شو ال جت   الك سو كال ػد و  ػودة  

ص   ،5ط ،القوهرة  ،دار ال فورؼ  ،ا ظر تورلخ الفمسفل الحدلثل لكسؼ كـر. 1679، تكشو  وـ كصكرة كسمطل
51،52. 

 الفقػد االجت ػػو و: تجرلػػد  قال ػػو  ؤسػػس  مػػد االشتػػراض أف الفػػرد هػػك ذات  ػػزكدة بػػأداة حػػرة، كأف ال جت ػػ  ((4
 مػد اإلرادة السػ وكلل.  لتفو ػد كلػلس بورة  ف تفو د بلف  ثؿ هذه الذكات، كأف لػر لل الدكلػل  وئ ػل  مػد هػذا ا

 .245ص  ، ز و بلورة ،دراسل  قدلل ال جت   ال د و 
 – جمػل البلػوف  –أح ػد إبػراهلـ خضػر  – حػف كال جت ػ  ال ػد و حقلقػل هػذه الػد كة .. ك ػو كراءهػو  ػف أهػداؼ  ((5

 .119ص – 2001هػ، شبرالر 1421ذك القفدة  – 159الفدد 
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ال د و كشؽ هذا ال س د لف و ا ت وءن  وئ ػون  مػد ال كاط ػل، كلػلس  مػد الفقلػدة أك  رابػل الػدـ، كلفػد 
لب كػؿ البلػر بػوختالؼ ك مح ال جت   ال د و بهذه الصكرة ب ثوبػل اصػطالح ك ػوئو لسػفد لتػذ صط

 (1) رجفلوتهـ شو بكتقل كاحدة  ف أجؿ تطبلؽ  لـ الثقوشل الغربلل  ه الن الهكلل الدل لل لملفكب. 
 

 تعريف المصطمح عيد بعض الكتاب العرب: -2
، كذلػػػؾ ل بػػػ   ػػػف اخػػػتالؼ ال رجفلػػػل لقػػػد اختمػػػؼ الكتػػػوب الفػػػرب شػػػو تفػػػرلفهـ لم جت ػػػ  ال ػػػد و

 كاال ت وء الفكرم لكؿ   هـ، شكثلر   هـ  و هـ إال شركع لمفكر الغربو.
 
 ج ك ػػل الت ظل ػوت التطك لػػل الحػػرة هػك "ال جت ػػ  ال ػد و  ػػوئالن: لفػرؼ  (2)سػػفد الػدلف إبػػراهلـش جػد 

ز ػل بقػلـ ك فػوللر االحتػراـ لتحقلػؽ  صػولح أشرادهػو  مت التػو ت ػأل ال جػوؿ الفػوـ بػلف ايسػرة كالدكلػلك
السػم لل لمت ػكع كاالخػتالؼ، كتلػ ؿ ت ظل ػوت ال جت ػ  ال ػد و كػالِّ  ػف:  كالتػآخو كالتسػو ح كاإلدارة

 كالركابط كال قوبوت كايحزاب كاي دلػلك أم: كػؿ  ػو هػك غلػر حكػك و، ككػؿ  ػو هػك غلػر الج فلوت
 (3). " وئمو أك إرثو

 ػػزؿ كػػؿ  ػػو هػػك دل ػػو  ػػف  فهػػـك ال جت ػػ  ال ػػد و ليالحػػظ  مػػد التفرلػػؼ السػػوبؽ  حوكلػػل  
 ب ؤسسوت  ال ختمفل، شولهدؼ ايس د هك تحقلؽ  صولح أشراد هذا ال جت  .

 
أكثػػر كضػػكحون بتلػػدلده  مػػد  م و لػػل ال جت ػػ  ال ػػد و كأ ػػ   كلقػػد كػػوف  جلػػب أبػػك اي ػػراس 

ل قراطو ال ؤسسػوتو الػذم  قوبؿ ال جت   الدل و ، شلقكؿ: "ال جت   ال د و هك ال جت ػ  ال ػد و الػد
لرتكز  مد ج مل  ف القلـ السو لل التو تسلر شو اتجوه التػأطلر كشػو اتجػوه تقػدـ اإل سػو لل بأسػمكب 

                                                 
الهلػثـ  –ال صطمحوت الكاشدة كأثرهػو  مػد الهكلػل اإلسػال لل ، 69ص – ز و بلورة  –ا ظر: ال جت   ال د و ( (1

 .105ص –ز فوف 
الجو فػػل اي رلكلػػل  ، أسااح ع م اام داعحراا ا ديس  ساا   اا  .1938دبساار   ماا    3م ويااا  اا  ساا ا ديااابر هياا د   (2(

ب ح    ، دلتو  صر    ال  صكرة ي اردس ت دإلنر ئ ة. ويا    ق بة يابر م كز  ركز ابف خمدكف وماب  بولقوهرة

 ا  سا ض فا أل د ماة دي  ي اة  الدكتوتكرلػل "وب حقاا أ  ، الفػولـ الفربػو  ا  الدل ك راطلػل مر أقوى ديام ة هيي

مااااة ماسسااا ت إلقاااو  دإلنسااا    وسااا ض رسااا رجر  ي لااا وو ديحااا  جعوفااار ". و اااو م اااو م  ااا  أم ااا  

ب ح ا  ماسا  مار ماسسا ر ود وسا،، ، وديرش وا ي ابرق دط ة    ديشا   ال ؤسسل الفربلل لمدل قراطلل مثل،

وعرث دي   ية ديرص بة جررة ديح س  يلس و  2000   أغسط  ديل كة ديرص بة ديلابثة ي ر حرع ديران ، 

ي أجاه ، ثم   مع د مر   ديش قةم م 25ي يس ر يراة  ديواب ت ديرحلاة د م بك ة داجر   وصل مقويحه هيي ديلكم

، http://ar.wikipedia.org، . دنظاا  ديوبك  اااب ماار جراام هي ااهملكرااة دياا قم ديرصاا بة ماار كاال ماا  نسااض 

11/11/2012. 
 ..97، ص3الفدد ،  ولـ الفكرض ف  جمل  ، أ و و   دلؿ ،  جت   ال د و شو  صرتطكر ال ((3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2000
http://ar.wikipedia.org/
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لػل، ك طو لل ك ركزلػل كا  مل لػل ك ول   ؤسسوت  حملل كشر لل كجهكدلل ؿ قال و ك م و و،  ف خال
لـ اإل سػو لل الفردلػل أك الج فلػلك  تلكمل شو  كاد كج فلوت ك  ظ وت كأحػزاب، تػداش   ػف ج مػل القػ

كولحرلػػػػل كال سػػػػوكاة كالفػػػػدؿ شػػػػو لػػػػتد  جػػػػوالت الحلػػػػوة الثقوشلػػػػل كاالجت و لػػػػل كالرلوضػػػػلل كال ه لػػػػل 
كالسلوسلل، كأف لككف شو  قوبؿ ال جت   الفسكرم كال جت   الدل و، كلتصدل بدكره لمتسمط كالفردلل 

 (1)كالحلؼ". 
 

 صطمح غو ض ك تفدد ال فو و، ل كف تطكلفػ  شػو خد ػل  ال جت   ال د و""كليالحظ أف      
 صػػطمح  ػػودر  مػػد أف لج ػػ  أم لػػوء بكػػؿ لػػوء،  لػػأ  بػػر تطػػكر تػػورلخو   ػػدة أغػػراضك شهػػك

 أ   ذك تورلخ  لبكه، البفضشرك ون كت و ضوت هو السر شو غ كض ، كأكد  طكلؿ لح ؿ شو طلوت 
برلقيػ   ػف  اآلف بكثلػر  ػف الزخػرؼ للف ّْػو كأ    ػد صػلغ السػتبفود طبقػوت لػفبلل  فل ػل، لك ػ  ليقػدـ

 (2)كاالجت و لل كغلرهو.  كؿ  و  داه، ككأ   الحؿ السحرم لج ل   لوكؿ ال جت   اال تصودلل
لالحظ  مد التفرلفوت السوبقل أ هػو تسػتبفد  ؤسسػوت الف ػؿ الخلػرم اإلسػال و بو تبورهػو ذات ك 

 .  ال د والرؤلل الفم و لل لم جت  رجفلوت دل لل تتبولف    
: "ال غرابػػػل أف لكػػػكف  ك ػػػؼ اإلسػػػالـ السلوسػػػو  ك فػػػون بقػػػكلهـالفم ػػػو لكف الفػػػرب  كلسػػػتطرد 

  و ضون لرؤلل ال جت   ال د و، شولرؤلتوف  تبول توف، شول جت   ال د و  جت    قال ػو لحػؿ  لػوكم  
، ك رجفلػل حسب  كا لف كضفلل كتحوكؿ شئوت  االجت و لل التكشلؽ بلف  صولحهو ك صولح ال جت ػ 

ال جت ػػػػ  ال ػػػػد و تجػػػػورب اإل سػػػػوف الثرلػػػػل شػػػػكؽ هػػػػذه ايرض، أ ػػػػو ال جت ػػػػ  اإلسػػػػال و أك )الدكلػػػػل 
اإلسػػػػال لل( ك ػػػػو تسػػػػفد إل و تهػػػػو حركػػػػوت اإلسػػػػالـ السلوسػػػػو ش  هػػػػو تسػػػػت د لػػػػر لتهو  ػػػػف السػػػػ وء 

ذة  ػف تجػورب تورلخلػل  ػر  ملهػو أكثػر  ػف خػذلػؾ  صػكص غلػر  وبمػل لالجتهػود،  تك رجفلتهػو شػو 
 (3)أربفل  لر  ر ون   كذجون أ مد ك  كذجون لحتذل". 

 
 هل يعتبر المجتمل المديي يقيض المجتمل الدييي؟

  ػػد ال ظػػر شػػو  فهػػـك ال جت ػػ   ال ػػد و  جػػده لح ػػؿ شػػو طلوتػػ    و ضػػل صػػرلحل للػػرائ   
 ل و لمو: ف ال جت   ال د و شو الفكر كال جت   اإلسال و ال لصح اإلسالـ الح لؼ، شولبحث 

أف ال جت   ال د و هك ال جت   الذم لصكغ  كا ل   كلرائف  ب فس ، كال  ال ل لمدلف بلوء  ػف -1
 جػػوالت حلوتػػ ، شػػولحراـ كالحػػالؿ، كالكاجػػب كال سػػتحب كال كػػركه، هػػك  ػػو لقػػرر ال جت ػػ  ال ػػد و ال 

                                                 
 .54ص –أح د حسو حسف  –الج و وت السلوسلل كاإلسال لل كال جت   ال د و  ((1
 .119ص –أح د إبراهلـ خضر  – حف كال جت   ال د و حقلقل هذه الد كة .. ك و كراءهو  ف أهداؼ  اوظس: ((2
 ،د لؽ –لفكر دار ا –كسلؼ الدلف  بد الفتوح اس و لؿ الحبلب الج جو و  –ال جت   ال د و كأبفوده الفكرلل  ((3

 . 43ص ،ـ2003 ،هػ1424  ،الطبفل ايكلد
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 الدلف، شهػك بػذلؾ  جت ػ    فصػؿ  ػف لػئكف الػدلف، أم  جت ػ  ال دل ػو، ذلػؾ يف الػدلف ال لسػ ح
ؤَؽ ََل ُيْمِمـُؤقَن ]يحد أف لحمؿ أك لحـر كشقون لهكاه، كا   و كشقون لمكتوب كالس ل،  ػوؿ تفػولد:  َؾََل َوَربِّ

ًَ َوُيَِضؤؾُِّؿقا َتِْضؤؾِ  َّؤو َؿَضؤْق ُؿقَك ؾِقاَم َصَجَر َبْقؤـَُفْؿ ُثؤؿَّ ََل َُيِؤُدوا ِِف َأْكُػِِضؤِفْؿ َحَرًجؤو ِِم [ قاًم َحتَّك َُيَؽِّ

 (1).  {65}الـسىء:

إف  ػػػػف  ػػػػلـ ال جت ػػػػ  ال ػػػػد و الحرلػػػػل ال طمقػػػػل يشػػػػراده شل ػػػػو لفتقػػػػدكف كلقكلػػػػكف كلسػػػػ فكف، كال  -2
لسػػتث كف  ػػف ذلػػؾ إال  ػػو لمحػػؽ الضػػرر البػػد و كال ػػولو بػػوآلخرلف، كاللػػؾ أف هػػذه الحرلػػل ال طمقػػل 
تؤدم إلد   ورسوت ت قض اإلسالـ  ف أصم ،  ف ذلػؾ إ طػوء حػؽ إ لػوء الج فلػوت القوئ ػل  مػد 

 (2)حود، ككذلؾ التلكلؾ كالتكذلب شو اهلل تحت  س د حرلل التفبلر. اإلل
أف ايبحوث التطبلقلل  ف ال جت   ال د و شو ال جت   الفربو، ا تهت إلد أ   للس ه ػوؾ ك و  -3

  جت    د و بول ف د القوئـ شو الدكؿ الغربلل.
مطل التو كو ت تج ػ  بػلف إف ال جت   ال د و  لأ  ف خالؿ  ضوؿ ال جت فوت الغربلل ضد الس-4

ال ػػػد و كالك سػػػو بهػػػدؼ الفصػػػؿ بل ه ػػػو، كهػػػك ال بػػػدأ الػػػذم لفورضػػػ  اإلسػػػالـ، بو تبػػػوره  ظو ػػػون كملػػػون 
 ل كللون.

شػػػػو تفو ػػػػؿ ثالثػػػػل أ ظ ػػػػل  ػػػػف القػػػػلـ كال فتقػػػػدات الملبراللػػػػل  إف ال جت ػػػػ  ال ػػػػد و لجػػػػد أسوسػػػػ  -5
 ل السوئدة. كالرأس وللل كالفم و لل، كهو ال تتفؽ    القلـ اإلسال ل

لقػػـك ال جت ػػ  ال ػػد و  مػػد  ػػلـ  سػػبلل تسػػ ح بػػوالختالؼ كالت ػػكع، كال تكجػػد لم جت ػػ  ال ػػد و  ػػلـ -6
لػػوء  حػػـر إ  ػػوؿ شولفقوئػػد كايخػػالؽ كال بػػودئ كمهػػو  سػػبلل  وبمػػل لمتلػػكلؾ شلهػػو، كلػػلس بػػ    طمقػػل،

ـ ال ؤسسػػوت الدل لػػل بل  ػػو  ػػل ف الفقػػؿ اللػػوء الكحلػػد الثوبػػت كال طمػػؽ   ػػدهـ، الفقػػؿ شلػػ ، حلػػث إ
 (3)كايحزاب اإلسال لل  طمقل كتقكـ  مد حراسل  لـ  طمقل. 

 
 التوظيف الغرب لمصطمح المجتمل المديي لمحاربة اإلسالم:

لتضػػػػح   ػػػػو سػػػػبؽ أف  صػػػػطمح "ال جت ػػػػ  ال ػػػػد و" ب ف ػػػػوه الغربػػػػو لػػػػلس لػػػػ  أصػػػػؿ شػػػػو الفكػػػػر 
 ػػف  لتجمػػد ذلػػؾ كاجهػػل اإلسػػالـ، اإلسػػال و، كلكػػٌف الغػػربللف كظفػػكا هػػذا ال صػػطمح شػػو  حوربػػل ك 

                                                 
 .64،65 – ز و بلورة  –ا ظر: ال جت   ال د و دراسل  قدلل  ((1
 .151ص –لكسؼ كـر  –ا ظر: تورلخ الفمسفل الحدلثل  ((2
ا ظػػر:  داخمػػل  جػػدم ح ػػود ضػػ ف ال  و لػػوت التػػو دارات حػػكؿ بحػػث كػػكثرا و: "ال جت ػػ  ال ػػد و كالدكلػػل شػػو ( (3

 – بػػد الح لػد اي صػػورم  –.  قػػالن  ػف  حػك  فهػػـك  ربػو إسػػال و لم جت ػ  ال ػد و 145التػورلخ الفربػو"، ص
 .101،102ص – 2001سبت بر  –ض ف  جمل ال ستقبؿ الفربو 
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خالؿ أف   ظ وت ال جت ػ  ال ػد و ت مػؾ القػدرة  مػد التػدخؿ شػو اللػؤكف الداخملػل لمػدكؿ تحػت ب ػد 
كتمػػػػؾ ، ال كالػػػػو الحسػػػػ ل، كذلػػػػؾ ل حوربػػػػل الصػػػػرا وت الداخملػػػػل كا تهػػػػوؾ حقػػػػكؽ اإل سػػػػوف كغلػػػػر ذلػػػػؾ

حػػت سػػلطرة دكؿ غربلػػل  حػػدكدة الػػدكلو كا فػػل ت اإلج ػػوعال  ظ ػػوت التػػو لسػػ ح لهػػو بولتػػدخؿ بوسػػـ 
 (1) .ذات  صولح  فركشل

  
كلتضػػح ذلػػؾ جملػػون  ػػف خػػالؿ  ػػو جػػوء شػػو تقرلػػر را ػػد لمتفو ػػؿ  ػػ  ال سػػم لف: "إف ال جت ػػ  
الدل قراطو ال د و لف للج   كا لف اللرلفل اإلسال لل التو لدلرهو التلور التقملػدم، ك ػو أف الحداثػل 

لجمػػد كالبتػػػر بو تبورهػػو  قكبػػوت ج وئلػػػل  قبكلػػل، ك ػػػو لػػف تتقبػػػؿ ال تت ولػػد  ػػ   قكبػػػل القتػػؿ لمز ػػػو كا
الفصػػؿ اإلجبػػورم بػػلف الج سػػلف أك التفر ػػل ال تطرشػػل كالكاضػػحل ضػػد ال ػػرأة شػػو  ػػو كف ايسػػرة  ثػػؿ 
ال لػػػراث، كشػػػو الفدالػػػل الج وئلػػػل، كشػػػو الحلػػػوة الفو ػػػل كال جػػػوؿ السلوسػػػو، إف هػػػذا التلػػػور اإلسػػػال و 

كب     لـ ال جت   ال ػد و، كالرؤلػل الغربلػل لمحضػورة، كال ظػوـ السلوسػو ال تلدد بلكؿ  وـ ال لتكا
كال جت ػػ ، ك ػػو أف إ لػػوء   ظ ػػوت ال جت ػػ  ال ػػد و شػػو ال  ػػوطؽ الرلفلػػل كالضػػكاحو، للػػكؿ ب لػػل 
لد ص    لودات  فتدلل تؤ ف بولحداثل، ككذلؾ  أسوسلل ل كف أف تؤدم إلد  لر الك و السلوسو، كا 

لػل  و تبػدك أكثػر ت لػلون  ػ  ال جت ػ  ال ػد و الحػدلث، ش ػثالن ه ػوؾ  ػدارس  و ك لجب د ـ الفئوت التػ
 (2)لدلهو القوبملل لمتفدلؿ بحلث تت ولد     ظرت و لمفدالل كحقكؽ اإل سوف أكثر  ف اآلخرلف". 

 
لتضح   ػو سػبؽ خطػكرة   ظ ػوت ال جت ػ  ال ػد و  مػد  قلػدة ال جت ػ  ال سػمـ، شهػو أداة 

اإلسػػػػالـ كال سػػػػم لف  ػػػػف الػػػػداخؿ اإلسػػػػال و  ػػػػف طرلػػػػؽ ال  ػػػػوداة بولحرلػػػػل  شػػػػو لػػػػد الغػػػػرب ل حوربػػػػل
كال سػوكاة، كهػو لػفورات برا ػل تخفػو شػو ث ولوهػػو الحقػد ايزلػو لإلسػالـ كأهمػ ، شأصػبحكا بػذلؾ ك ػػف 

 لدس السـ شو الفسؿ.
 

بلػػأف ال ؤسسػػوت الخلرلػػل  كاالجت و لػػل د السػػوحل الفكرلػػلمػػك ػػو أف ه ػػوؾ التبػػوس حػػودث  
لل، ش  ظ وت ال جت   ال د و  د تتلوب  أحلو ون    ال ؤسسوت اإلسال لل شو اللكؿ كبفػض اإلسال 

ال  ورسوت، لك هو تختمؼ   هو كملػون شػو ال  طمقػوت، ش  طمػؽ ال جت ػ  ال ػد و هػك تحقلػؽ ال صػولح 
يشراد بغػػض ال ظػػر  ػػف الػػدلف، أ ػػو ال  ظ ػػوت الخلرلػػل اإلسػػال لل شهػػو ت طمػػؽ  ػػف  بػػدأ بػػو الخوصػػل

 (3)ركل. لتكؽ ال  لكدة كتحقلؽ ال صولح ال لف إل طوء ايشراد الحقالد

                                                 
 .109ص –الهلثـ ز فوف  –ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ((1
.  قالن  ف ال صطمحوت 91،92، ص76،77، ص56ص –ل قراطو ال د و تقرلر  ؤسسل را د: اإلسالـ الد ((2

 .110ص –الهلثـ ز فوف  –الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل 
 .110ص –الهلثـ ز فوف  –ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ((3
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م حيث يت ح المقابمة الوا حة بين المديي واإلسالميم وأن الميطما في اال يين مختماف

فلي حين أن ميطمقات المؤسسات الخيرية اإلسالمية شرعية توحيدية وأموال ا ذاتية شرعيةم تجد 
 مديي عممايية وأموال ا غربية مشبوهة.أن ميطمقات ميظمات المجتمل ال

 
كلقػػد حػػوكؿ الػػبفض إلجػػود  فهػػـك ك سػػ د بػػدلؿ ل سػػ د ال جت ػػ  ال ػػد و خوصػػل شػػو الػػبالد 
اإلسال لل، كهذا ال س د البدلؿ: " ؤسسوت اي ل" كالذم طرح للفولج اإللكوؿ ال  هجو   ػد بفػض 

ختلػور  مػد اسػـ ، حلػث ك ػ  االالبوحثلف  بولل  س د ال جت   ال د و، كضػركرة كجػكد  سػ د بػدلؿ
 (1)ف جكهر كظلفتهو تككف  رتبطل بوي ل ال بولسمطل. إ ؤسسوت اي ل حلث 

 
الػذم  المجتمال اإلساالميكلكف البدلؿ ايشضؿ كايس د دائ ػون كشػو كػؿ الفصػكر  صػطمح 

 لقكـ  مد حراسل القلـ كايخالؽ، كلح و ال جت    ف اال هلور.
 

المجتمل المديي ليس له أصل في اإلسالمم ف او مصاطمح يتبين من السابا أن مصطمح 
غربي اليشحة والم مونم حيث  اسُتخدم بطريقة ذكية وميمقة لمحارباة اإلساالم والمساممين عبار 
التسويا لقيم الحرية والعدالة والمساواةم مما جعل الك يرين ييساقون وراء وهم المجتمل المادييم 

صااء العقائاد واألدياان مان بيياياه وأعمدتاهم وذلاك ماا ال ذلك المجتمال الاذي يشاترط فاي جاذور  إق
يتلا مل ديييا وعقيدتيام فاإلسالم كيان شمولي ال يقبال التقسايم والتجزئاةم لاذا وجاب عميياا يحان 

 المسممين أخذ الحيطة والحذر عيد التعامل مل هكذا مجتملم وعيد استعمال هكذا تعبير.
 

 جتمل المديي:اآل ار المترتبة عمى استخدام مصطمح الم
لحو هػػػو  -1 شصػػػؿ الػػػدلف  ػػػف كػػػؿ  جػػػوالت الحلػػػوة، شػػػو خطػػػكة لفم  ػػػل ال جت فػػػوت ال سػػػم ل، كا 

بػػولغرب شكرلػػون كاجت و لػػون، كبولتػػولو تػػد لر ال جت ػػ  ال سػػمـ خطػػكة خطػػكة، شػػول جت   ال ػػد و 
هك  ف لصكغ  كا ل   كلرائف  ب فس ، كال  ال ل لمدلف بلئ  ػف  جػوالت حلوتػ  السلوسػلل، 

صػػػودلل، كالفكرلػػػل، كاالجت و لػػػل، شػػػولحراـ كالحػػػالؿ هػػػك  ػػػو لقػػػرره ال جت ػػػ  ال ػػػد و ال كاال ت
 (2)الدلف. 

                                                 
و كايهمد  ف   ظكر إسال و بلف الفكر ا ظر: ال جت   ال د و كأبفوده الفكرلل  قوربل ال جت   ال د  ((1

 .97ص ،د. سلؼ الدلف  بد الفتوح إس و لؿ  –كال  ورسل 
 .64،65 ، ز و بلورة ،ا ظر: ال جت   ال د و دراسل  قدلل( (2
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 (1)لقكؿ الحبلب الج جو و  بل ون جكهر ال جت   ال د و: "شهك  فهكـ ال  ال ل ل  بولدلف".
لفتبػػر جػػكهر ال جت ػػ  ال ػػد و هػػك جػػكهر الدل قراطلػػل الغربلػػل حلػػث حكػػـ اللػػفب لملػػفب،  -2

لحػػػراـ هػػك  ػػػو لقػػرره اللػػػفب  ت ػػػثالن بػػول كاب ال  تخبػػػلف، شولحوك لػػل ه ػػػو لملػػػفب شػػولحالؿ كا
كلػػػلس هلل، كهػػػذا   ػػػو ض يسػػػوس التكحلػػػد لػػػدل ال سػػػم لف كالػػػذم لفتبػػػر  ػػػف  كا ػػػده إشػػػراد 

 .{67}َُشف:[ إِِن احُلْؽُؿ إَِلَّ هللِ]الحوك لل هلل تفولد:  وؿ تفولد: 
تقـك ب   ؤسسوت الف ؿ ال د و التو تسػفد إلػد  الف ؿ  مد إشسود ال رأة ال سم ل، كهذا  و -3

تبو هػػو  تحرلػػر ال ػػرأة كشػػؽ ال  ػػكذج الغربػػو، تحرلرهػػو  ػػف كػػؿ القػػلـ كايخػػالؽ اإلسػػال لل، كا 
 (2) لمحلوة الغربلل بكؿ شسودهو كا حاللهو.

اسػػتبفود  ؤسسػػوت الف ػػؿ اإلسػػال و  ػػف  ثػػؿ هػػذه ال جت فػػوت، شول ؤسسػػوت القوئ ػػل  مػػد   -4
 وف لهو شو ال جت   ال د و.أسوس دل و ال  ك

 

                                                 
 .243ص ،ال جت   ال د و كأبفوده الفكرلل( (1
 .269ص ، ز و بلورة ،ا ظر: ال جت   ال د و دراسل  قدلل( (2
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 المطمب ال ايي
 تحرير المرأة

  
لم رأة  كو ل  ظل ل كرشلفل شهو  صؼ ال جت  ، كهو التو تربو ال صؼ اآلخر، كهو 

ـْ ]ايـ كايخت كالزكجل كاالب ل، كهو سكف الرجؿ  وؿ تفولد:  َيوتِِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم ََ ـْ  َوِم

ُرونَ َأْكُػِِضُؽْؿ َأْزَواًجو فَِتِْض  ًي إِنَّ ِِف َذفَِؽ آَلََيوٍت فَِؼْقٍم َيَتَػؽَّ ًة َوَرْْحَ [ ُؽـُقا إَِفْقَفو َوَجَعَؾ َبْقـَُؽْؿ َمَقدَّ

وم: كهو ال درسل ايكلد التو لتمقد شلهو الطفؿ دركس الحلوة كلتأثر بهو كلكتسب أخال   ، {21}الرُّ
 كصفوت .
لهو كرا تهو بفد أف كو ت  هو ل كبال  ل ل شو كلقد كٌرـ اإلسالـ ال رأة أل و تكرلـ كأ ود إل 

ك و  وؿ: "ركلدؾ  ،(1) الجوهملل،  وؿ رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ: "استكصكا بول سوء خلران" ى 
  (2)بولقكارلر". 
شمم رأة دكر  ظلـ كبولغ ايه لل   ذ بدالل الد كة اإلسال لل كحتد  صر و الحولو، كلكاهد  

 هوت ال ؤ  لف كالصحوبلوت الجملالت رضو اهلل   هف ج لفون، شول رأة ذلؾ كثلرة  ف أ ثوؿ أ
 صب ال جت   شهو دا لل شو  لداف الد كة،  جوهدة شو  لداف الجهود،  فم ل لألجلوؿ شو  لداف 

 الفمـ، كهو ت ثؿ جزءان كبلران ك ه ون شو تطكر ال جت   ال سمـ  مد  ر الس لف.
كصمت شل  الحلوة أد د درجوت اال حطوط، شحوكؿ بكؿ  لكف الغرب لـ لرؽ ل  ذلؾ، بفد أف 

جهده تد لر ال رأة، كبولتولو تد لر ال جت   اإلسال و،  ف طرلؽ تصكلر اإلسالـ بولسجف كالقلد 
بول سبل لم رأة ال سم ل، كأف ال رأة الغربلل  و تحررت إال  ف بفد أف تخمصت  ف سلطرة الدلف، 

 ت لهـ الحلوة الغربلل، ككجدكا شو ال  كذج الغربو الحؿ لكؿ شحوكؿ بكؿ جهده، كبكاسطل أ وسو را
اللر لل أف لسمخ ال رأة ال سم ل  ف إسال هو أكالن، ك ف  فتهو  ت لوكؿ الحلوة شو ال جت فو

كحلوءهو ثو لون، شخمفت ال رأة حجوبهو، كضوع حلوؤهو، كزاح ت الرجوؿ شو كؿ ال لودلف التو ال 
 فت أب وءهو، كؿ ذلؾ تحت لفور التحرر.تملؽ بهو، كأه مت زكجهو، كضل

 فـ شهك التحرر  ف كؿ ايخالؽ الح لدة كالقلـ اإل سو لل، كلكف  و لـ ل تب  إلل  هؤالء أف  
 التحرلر الحقلقو لككف بوإلسالـ، كللس  ف اإلسالـ.

  
                                                 

حكـ  مد أحودلث:  ح د   ،1851حدلث ر ـ  ،بوب حؽ ال رأة  مد الزكج ،كتوب ال كوح ،ج س ف ابف  و( (1
  وؿ ايلبو و حدلث حسف. ،322ص ، وصر الدلف اآلبو و

 .743ص ،6161حدلث ر ـ  ،بوب  و جوء شو  كؿ الرجؿ كلمؾ ،كتوب ايدب ،صحلح البخورم( (2
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 ي اإلسالم:فمكاية المرأة 
 هػػػػػو  سػػػػػوكاة اللػػػػػقلف إف  ال ػػػػػل ال سػػػػػوء بولرجػػػػػوؿ شػػػػػو اإلسػػػػػالـ هػػػػػو  ال ػػػػػل ال سػػػػػوكاة، كلك 

ال تكو ملف، ال  سوكاة ال دلف ال ت وثملف، شمقد سكل اهلل سبحو   كتفولد شو الخمؽ كشو اإل سو لل بلف 
ـْ َكْػؤٍس ]ال رأة كالرجؿ، شخمقه و  ف  فس كاحدة  وؿ تفػولد:  ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽؤْؿ ِمؤ ُؼقا َربَّ و افـَّوُس اتَّ َ َيو َأُّيُّ

ُؼقا اهللَ افَِّذي َتَِضوَءُفقَن بِؤِف َواألَْرَحؤوَم إِنَّ اهللََواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـْ  رًِرا َوكَِِضوًء َواتَّ ـَ ٌَّ ِمـُْفاَم ِرَجوًَل  ؤوَن َفو َزْوَجَفو َوَب ـَ  

الخطوب اإللهو  و ون لم رأة كالرجؿ، ككذلؾ التكملػؼ، تأكلػدان  ، ككذلؾ ش ف{1}ال سوء:[. َظَؾْقُؽْؿ َرؿِقًّضو
إِنَّ اُدِْضؾِِؿَغ َواُدِْضؾاَِمِت َواُدْمِمـَِغ ]: ايهملل، أهملل ح ؿ أ و وت التكملؼ  وؿ تفولد لم سوكاة بل ه و شو

ؤوبَِراِت َواخَلوِصؤِعَغ  ـَ َوافصَّ ؤوبِِري ؤوِدَؿوِت َوافصَّ ؤوِدؿَِغ َوافصَّ َواخَلوِصؤَعوِت َواُدْمِمـَوِت َوافَؼوكِتَِغ َوافَؼوكَِتؤوِت َوافصَّ

ؿِغَ  رِؤؤًرا  َواُدَتَصؤؤدِّ ـَ ـَ اهللَ  اـِِري ؤؤوئاَِمِت َواحَلؤؤوؾِظَِغ ُؾؤؤُروَجُفْؿ َواحَلوؾَِظؤؤوِت َوافؤؤذَّ ؤؤوئِِؿَغ َوافصَّ َؿوِت َوافصَّ َواُدَتَصؤؤدِّ

ْؿ َمْغِػَرًة َوَأْجًرا َظظِقاًم  اـَِراِت َأَظدَّ اهللُ ََلُ كلك وؿ ال سوكاة شو أهملل التكملؼ كوف ك وؿ ، {35:}األحزا (َوافذَّ
ة شػو الحسػوب كالجػزاء  مػد التكػوللؼ كاي و ػوت التػو اسػتكل ال سػوء كالرجػوؿ شػو ح مهػو  ػوؿ ال سوكا
ُْ ]: تفػولد ـٌ َؾَؾـُْحقَِقـَُّف َحَقؤوًة َضقَِّّضؤًي َوَفـَْجؤِزَيـَُّفْؿ َأْجؤَر َق ُمْمِم ُْ ٍر َأْو ُأْكَرك َو ـَ ـْ َذ و ِم ـْ َظِؿَؾ َصوحِلً ـِ َمؤو َم ْؿ بَِلْحَِضؤ

وُكقا َيْعَؿُؾقنَ  شو الفقؿ ال سمـ كال متـز بول  هوج القرآ و لب  ت و ض  ، كحتد ال ت لأ{97}ال حؿ:[. ـَ
بػػػلف ال سػػػوكاة كالت لػػػز شػػػو  ال ػػػوت ال سػػػوء بولرجػػػوؿ،  ػػػرف القػػػرآف الكػػػرلـ بػػػلف اي ػػػرلف )ال سػػػوكاة( 

َـّ بِؤؤؤوَدْعُروِف َوفِؾ]ك)الت لػػػز( شػػػو آلػػػل كاحػػػدة  ػػػوؿ تفػػػولد:  َـّ ِمْرؤؤؤُؾ افَّؤؤؤِذي َظَؾؤؤؤْقِف ؤؤؤ َـّ َوََلُ َجؤؤؤوِل َظَؾؤؤؤْقِف رِّ

.}ال ؼرة{.[َدَرَجيٌ 
(1) 

 
شهػػذه اآللػػل تفتبػػر  و ػػدة  رآ لػػل تف ػػو أف كػػؿ  ػػو لحػػؽ لمػػزكج طمبػػ   ػػف زكجتػػ   ػػف أ ػػكر  

خػالص كحسػف  فولػرة كثقػل كتكػرلـ ك ػدـ   ػؼ كبػذاءة كتكملػؼ   لرك ل  ف طو ل كأ و ل ك فػل كا 
 (2).  و ال لطوؽ، شلحؽ لمزكجل طمب  كا تظوره  ف زكجهو

 

كهذه الج مل تفطو الرجؿ  لزا ون لػزف بػ   فو متػ  لزكجتػ  شػو ج لػ  اللػئكف كايحػكاؿ، شػ ذا   
كلقػػد سػػكل اإلسػػالـ بػػلف الرجػػؿ  هػػـ ب طولبتهػػو بػػأ ر  ػػف اي ػػكر لتػػذكر أ ػػ  لجػػب  ملػػ   ثمػػ  ب زائػػ ،

ي كثػػل كال ػػرأة شػػو الخمػػؽ كاإل سػػو لل كالكرا ػػل ك  ػػوط التكملػػؼ كالجػػزاء كالحسػػوب،  ػػ  الت للػػز بػػلف ا

                                                 
، 2009، 1 كتبػػػل اال ػػػوـ البخػػػورم، القػػػوهرة، ط –د   ػػػورة  ح ػػػ –ا ظػػػر: تحرلػػػر ال ػػػرأة بػػػلف الغػػػرب كاإلسػػػالـ ( (1

 .17،20ص
 .12ص ،ق1427 ط – حسلف بف  بد الفزلز آؿ الللخد.  ،ال بودئ الفو ل ل كو ل ال رأة شو اإلسالـا ظر:  ((2
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كالػػذككرة حفظػػون لت لػػز كتكو ػػؿ الفطػػرة التػػو شطػػر اهلل  ملهػػو ال سػػوء كالرجػػوؿ، للكػػكف التكو ػػؿ الػػد كة 
 (1)الدائ ل لتحقلؽ سفودة البلر. 

 (2)وييظر اإلسالم لممرأة وفا مبدأ عام يتكون من قاعدتين: 
وكاة الكو مل شو التككلف ايكلد: تحدلد الفال ل بلف الرجؿ كال رأة شو  ظوـ اإلسالـ  مد أسوس ال س

 ككحدة الخمؽ كاإللجود كايصؿ كال  لأ.
الثو لل: ايخكة ال قررة بلف الرجؿ كال رأة، ذلؾ أف ال رأة ت تسب هو كالرجؿ إلد أصؿ كاحد،  وؿ 

ْؿ ُصُعقًبو َوَؿّضَ ] تفولد: ـُ ٍر َوُأْكَرك َوَجَعْؾـَو ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـَو و افـَّوُس إِكَّ َ َرَمُؽْؿ ِظـَْد اهللِ َيو َأُّيُّ ـْ وئَِؾ فِتََعوَرُؾقا إِنَّ َأ

ْؿ إِنَّ اهللَ َظؾِقٌؿ َخّضِرٌ  ـُ ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة ] ك و  وؿ جؿ ك ال:، {13:}اكجرات.[َأْتَؼو َق افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ُْ

ًْ َْحًَْل  َؾ و َْحَ َْ و َِّ ـَ إَِفْقَفو َؾَؾامَّ َتَغ ًْ َدَظَقا اهلَل  َوَجَعَؾ ِمـَْفو َزْوَجَفو فَِقِْضُؽ ْت بِِف َؾَؾامَّ َأْثَؼَؾ َخِػقًػو َؾَؿرَّ

ـَ  وـِِري َِّ ـَ اف َـّ ِم و َفـَُؽقَك َتْقَتـَو َصوحِلً ََ ـْ 
اَم َفئِ ُ َِّ   {189}األعراف:[ َر

شهذاف ال صوف لكضحوف تقرلر  سبل الزكجل كهو حكاء أـ البلر إلد  فس ال صدر الذم  سب إلل  
مكف شو التقكلـ اإل سو و ال ست د  ف خصوئص  فس كاحدة، كحل ئذو شهذه ب كهو ج لفون، شولج ل  داخ

ايخػػػكة تكجػػػد رابطػػػل بػػػلف الرجػػػوؿ كال سػػػوءك للسػػػفد كػػػؿ   ه ػػػو اآلخػػػر، كللتفػػػوكف الج لػػػ   مػػػد حػػػؿ 
  لكالت الحلوة. 

شوإلسػػالـ سػػوكل بػػلف الرجػػؿ كال ػػرأة شػػو كثلػػر  ػػف اي ػػكر كولتسػػوكم شػػو التكػػوللؼ اللػػر لل  
 فركضػػػل كالجػػػزاءات ال قػػػررة ثكابػػػون ك قوبػػػون، إال شػػػو بفػػػض  ػػػو د ػػػت الضػػػركرة البلػػػرلل كالكاجبػػػوت ال

كالطبفل الجبملل شو التفرلؽ شل ، كرش  اإلسالـ اإللزاـ ببفض التكوللؼ  ف ال رأة للست ي هو للسػت 
 سوكلل لمرجػؿ شػو أسػبوب التكملػؼ، كلكػف  ػف بػوب رشػ  الف ػت   هػو  ظػران لطبلفػل ج سػهو، كتخفلفػون 

بفػػودان لهػػػو  ػػػف  هػػػوكل الرذلمػػل، ك زاح ػػػل الرجػػػوؿ، كتفرلغػػون لهػػػو لمقلػػػوـ برسػػػولتهو    هػػو كرخصػػػل لهػػػو كا 
الفظل ػل شػػو إدارة البلػت كر ولػػل ايجلػػوؿ، كلػأتو هػػذا التخفلػؼ شػػو  ثػػؿ إسػقوط الج فػػل، كالج و ػػل، 

 (3)كالجهود، كتخفلؼ اي بوء ال وللل   هو كول هر كال فقل كغلرهو  ف اي كر. 
 

ل رأة شػػو ظػػؿ تفػػوللـ اإلسػػالـ القكل ػػل كتكجلهوتػػ  الحكل ػػل تفػػلش حلػػوة كرل ػػل شػػو  جت ػػ  شػػو 
 سمـ  مؤه الحفوكة كالتكرلـ  ػف أكؿ لػـك تقػدـ شلػ  إلػد هػذه الحلػوة، كشػو كػؿ حػوؿ  ػف أحػكاؿ حلوتهػو 

كرا تهػو ب تون أك أ ون أك أختون أك   ل أك  حتد أج بلل، شوإلسالـ رش   ف  ف كلوتهو كأ طوهو حقك هػو ك 

                                                 
 .20ص – ح د   ورة  –ا ظر: تحرلر ال رأة بلف الغرب كاإلسالـ  ((1
 .8،9ص –لخ حسلف بف  بد الفزلز آؿ اللد.  ،ة شو اإلسالـال بودئ الفو ل ل كو ل ال رأا ظر: ( (2
 .10،11ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((3
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لػػد اللػػكـ لػػـ تسػػتط  أم حضػػورة أف تفطػػو ال ػػرأة  ػػف الحقػػكؽ  ثم ػػ و أ طوهػػو اإلسػػالـ، كشل ػػو لمػػو كا 
 (1) صور من رعاية اإلسالم بالمرأة:

ر ولػػل اإلسػػالـ لم ػػرأة كهػػو طفمػػل حلػػث حػػٌث  مػػد اإلحسػػوف إللهػػو كحسػػف الصػػحبل، كرتٌػػب  مػػد  -1
،  ػوؿ،  ػوؿ رسػكؿ اهلل صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ: رضو اهلل   ػ  ؾذلؾ ايجر الفظلـ، شفف أ س بف  ول

 ، كهػذا لػدؿ  مػد شضػؿ (2)" ف  ػوؿ جػورلتلف حتػد تبمغػو جػوء لػـك القلو ػل أ ػو كهػك" كضػـ أصػوبف . 
ب دخػػػكؿ الج ػػػل ، شػػػ ف ذلػػػؾ  ػػػف أسػػػبواإلحسػػػوف إلػػػد الب ػػػوت كالقلػػػوـ بلػػػئك هف، رغبػػػل شل ػػػو   ػػػد اهلل

ون شقػػد د ػػو إلػػد إكرا هػػو إكرا ػػون خوصػػون، كحػػٌث  مػػد أ ػػ ال ػػرأةاإلسػػالـ  ر ػػد  ، ك ػػوكالسػػال ل  ػػف ال ػػور
الف ولل بهو، كذلؾ ببذؿ البػر لهػو كاإلحسػوف إللهػو كالسػفو شػو خػد تهو، ك ػرف اإلسػالـ طو تهػو كبرهػو 

ـِ ] بأصؿ الدلف ك  كد ال مل كهك التكحلد، شقوؿ جؿ  اله: ؤوُه َوبِوفَقافِؤَدْي ؤَؽ َأَلَّ َتْعُّضؤُدوا إَِلَّ إِيَّ  َوَؿَهؤ َربُّ

ؤؤو وَ  ؤؤاَم ُأفٍّ َوََل َتـَْفْرَُلَ ؤؤو َؾؤؤََل َتُؼؤؤْؾ ََلُ و َأْو ـََِلَُلَ َـّ ِظـْؤؤَدَك افؽِؤؤَزَ َأَحؤؤُدَُلَ ؤؤو َيؤؤّْضُؾَغ ؤؤِرياًم إِْحَِضؤؤوًكو إِمَّ ـَ ؤؤاَم َؿؤؤْقًَل   [ُؿؤؤْؾ ََلُ

ك ػػف أبػػو هرلػػرة رضػػو اهلل   ػػ   ػػوؿ: جػػوء رجػػؿ إلػػد رسػػكؿ اهلل صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ ، {23اإلِساء:}
ثـ  ػف  :: " ثـ أ ؾ "  وؿ: ثـ  ف؟  وؿ وؿ: " أ ؾ " حؽ ال وس بحسف صحوبتو ؟  وؿشقوؿ: "  ف أ

لػث جفػؿ لهػو ، كر ػد اإلسػالـ ال ػرأة زكجػل ح(3)ثػـ أبػكؾ ""  :ثػـ  ػف ؟  ػوؿ :" ثـ أ ؾ "  وؿ :؟  وؿ
فػف   ػرك بػف ايحػكص شحقك ون  ظل ل  مد زكجهو  ف ال فولرة بول فركؼ كاإلحسوف كالرشؽ بهو، 

أ   لهد حجل الكداع    رسكؿ اهلل صمد اهلل  ملػ  ك سػمـ، شح ػد اهلل  :رضو اهلل      وؿالجيل و 
أال كاستكصكا بول سوء خلران ش   و هف  كاف   دكـ، للس ت مككف : "ثـ  وؿ ،كأث د  مل ، كذكر كك ظ

 شػ ف شفمػف شػوهجركهف شػو ال ضػوج  كاضػربكهف ،  هف للئون غلػر ذلػؾ، إال أف لػأتلف بفوحلػل  بل ػل
ضربون غلر  برح، ش ف أطف كـ شال تبغكا  ملهف سبلالن، أال إف لكـ  مد  سوئكـ حقون كل سػوئكـ  مػلكـ 

أال  ،كال لػأذف شػو بلػكتكـ ل ػف تكرهػكف ،شأ و حقكـ  مد  سوئكـ شػال لطػئف شرالػكـ  ػف تكرهػكف ،حقون 
 .(4)كحقهف  ملكـ أف تحس كا إللهف شو كسكتهف كطفو هف" 

                                                 
،    ػل ك و بفػدهو 13ص حسلف بف  بد الفزلز آؿ الللخ،د.  ،ال بودئ الفو ل ل كو ل ال رأة شو اإلسالـا ظر:  ((1

 ف  ك   صلد الفكائػد  وب الكترك وكت – وصر بف أح د السكهوجو ، الرح ف شو بلوف  كو ل ال رأة شو اإلسالـ
سػػالـ ا ك ػػو بفػػدهو، 19ص – السػػ ل  –سمسػػمل د ػػكة الحػػؽ  – ح ػػد الصػػودؽ  فلفػػو  –ل ػػرأة كحقك هػػو شػػو اإلو

 ك و بفدهو. 79ص ،هػ1402لفبوف  –الثو لل 
 .1295ص ،6590حدلث ر ـ  ،بوب شضؿ االستحسوف إلد الب وت  ،كتوب البر كالصمل ،صحلح  سمـ ((2
، كصػحلح 725ص ،5971حػدلث ر ػـ  ،بوب  ف أحؽ ال وس بحسػف الصػحبل ،كتوب ايدب ،البخورمصحلح  ((3

 .1262ص ،6395ر ـ   ،بوب بر الكالدلف كأ ه و أحؽ ب  ،كتوب البر كالصمل كاآلداب ، سمـ
،  ػوؿ 276ص  ،1163حػدلث ر ػـ  ،بػوب  ػو جػوء شػو حػؽ ال ػرأة  مػد زكجهػو ،كتوب الرضوع ،س ف التر ذم ( 4 

  بو و حدلث حسف.اايل
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شػولزكج ل بغػد  ،و لمػزكج كالزكجػل  ػف الحقػكؽ  مػد بفضػهـ الػبفضشو هذا الحدلث بلػوف ل ػ
كب ػو لضػ ف لهػو حفػظ  ،كأف لقػكـ ب ػو لجػب  ملػ   ػف ال فقػل كالكسػكة ،ل  أف لفو ؿ زكجت  بولحسػ د

طلػ  زكجهػو شػػو تأف لكػكف حسػػف ايخػالؽ، ك مػد ال ػػرأة أف ك  ،كرا تهػو كصػلو تهو كأف لتقػػو اهلل شلهػو
و  بل ػو صػمد اهلل  ملػػ  كسػمـ  ػف الحقػكؽ كالكاجبػوت اللػر لل التػو هػػو غلػر  فصػلل اهلل ب ػو بل ػ  ل ػ

ف  ػف إكػراـ ال ػرأة شػو اإلسػالـ أف بػلف حقك هػو كحفظهػو لهػو ،لمزكج  مد زكجت  ب ػو ال لكجػد شػو  ،كا 
 لرلفل  ف اللرائ  كال   د أ ل  ف اي ـ .

ال بو صمد اهلل  مل   أ طد اإلسالـ ال سوء صبغل ال سئكللل االجت و لل كولرجؿ، شقد أخذ -2
كسمـ البلفل  ف ال سوء أ فسهف، إ زازان ل كو تهف شو اإلسالـ حلث لفتبر ذلؾ  ؤلر داؿ  مد 
 سئكللتهف ال بولرة شو أ فسهف،  سئكللل  ستقمل  ف  سئكللل الرجؿ شو  زاكلل أ كرهف،  وؿ 

َو افـَّّضِلُّ إَِذا َجوَءَك اُدْمِمـَوُت ُيَّضويِ ]تفولد:  ـَ َوََل َيْزكَِغ َوََل َيو َأُّيُّ ْؿ ـَ بِوهللِ َصْقًئو َوََل َيَّْسِ ـْ ْعـََؽ َظَذ َأْن ََل ُيْؼِ

َـّ َوََل َيْعِصقـََؽ ِِف  َـّ َوَأْرُجؾِِف يـَُف َبْغَ َأْيِدُّيِ َـّ َوََل َيْلتَِغ بِّضُْفَتوٍن َيْػَسِ ُْ ـَ َأْوََلَد َـّ َواْشتَْغِػْر  َيْؼُتْؾ َمْعُروٍف َؾّضَويِْعُف

  {.12:}ادؿ حـة[. َـّ اهللَ إِنَّ اهللَ َؽُػقٌر َرِحقؿٌ َلَُ 
رش  اإلسالـ  كو ل ال رأة اجت و لون كأ مد  درهو حل  و أ طوهو حؽ اختلػور الػزكج، شقػوؿ رسػكؿ  -3

"د تسػػتأ ر، كال البكػػر حتػػد تسػػتأذف"ال تػػ كح ايلػػـ حتػػاهلل صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ: 
(1) 

كشػػو ذلػػؾ بلػػوف 
ـ رش   كو ل ال رأة اجت و لون حلث أ مف لمج ل  أ هو أهؿ لمثقل شػو إدارة لػئكف  وط   مد أف اإلسال

 أ رهو، كأ هو ال تخض  يهكاء اآلخرلف كرغبوتهـ.
غـ  ف درجػل القكا ػل شبولر ، حتد لمرجوؿ  و  رره اإلسالـ بأف ال رأة أهؿ لالستلورة كاالست صوح -4

ـ أكصػد بػأف تلػوطر ال ػرأة الرجػؿ شػو ال لػكرة، التو شضؿ اهلل بهو الرجػوؿ  مػد ال سػوء شػ ف اإلسػال
ْؿ ُصؤؤقَرى َبْقؤؤـَُفْؿ  ]شػػال لفكتهػػو بػػرأم، كال لفزلهػػو  ػػف االستلػػورة   ػػالن بول بػػدأ اإلسػػال و:  ُْ َوَأْمؤؤُر

ُ ى:  .{38}الرُّ
 ػػرر اإلسػػالـ ال سػػوكاة الكو مػػل بػػلف ال ػػرأة كالرجػػؿ شػػو أف تتصػػرؼ شػػو أ كالهػػو ك  تمكوتهػػو بكػػؿ  - 5

َكِْضؤُتْؿ ِمؤـُْفْؿ ُرْصؤًدا ]صولل  ملهو،  وؿ تفولد: حرلل كبال ك  ََ َواْبَتُؾقا افَقَتؤوَمك َحتَّؤك إَِذا َبَؾُغؤقا افـَِّؽؤوَح َؾؤنِْن 

وَن َؽـِقًّو َؾْؾَقِْضتَ  ـَ ـْ  وا َوَم اًؾو َوبَِداًرا َأْن َيْؽَزُ و إِِْسَ َْ ُؾق ـُ ْؿ َوََل َتْل ـَ َؾوْدَؾُعقا إَِفْقِفْؿ َأْمَقاََلُ ـْ  ْؾ ْعِػْػ َوَم ـُ وَن َؾِؼًرا َؾْؾَقْل

َػؤك بِؤوهللِ َحِِضؤقًّضو ـَ ْؿ َؾَلْصؤِفُدوا َظَؾؤْقِفْؿ َو لقػكؿ اللػلخ رلػلد  ،{6:}الـسكىء[. بِوَدْعُروِف َؾنَِذا َدَؾْعُتْؿ إَِفْقِفْؿ َأْمَقاََلُ

                                                 
  م639ص م5136حاااديث رقااام  مبااااب ال يااايكح األب وغيااار  البكااار وال ياااب إال بر ااااها مكتااااب اليكااااح م(  صاااحيح البخااااري1)

 م3362حاااديث رقاااام   مبااااب اساااتئذان ال ياااب فاااي اليكااااح باليطااااا والبكااار بالساااكوت مكتااااب اليكااااح موصاااحيح مسااامم
 .662ص
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لقػػد أبطػػػؿ اإلسػػالـ كػػػؿ  ػػو كػػػوف   ملػػ  الفػػػرب  كالفجػػـ  ػػػف حر ػػوف ال سػػػوء   ػػػف " :رضػػو رح ػػػ  اهلل
التضللؽ  ملهف شو التصرؼ ب و ل كف كأبطؿ استبداد أزكاج  ال تزكجوت   هف بأ كالهف  الت مؾ أك

ألكول  ال لرك ل ، بػؿ جفػؿ لهػف حػؽ ال هػر كال فقػل كلػك بشأثبت لهف حؽ ال مؾ بأ كا   كالتصرؼ 
  .(1)"كو ت غ لل

جفػػؿ لػػ  تقرلػػر اإلسػػالـ حػػؽ ال ػػرأة شػػو الف ػػؿ: حلػػث حػػٌث اإلسػػالـ  مػػد الف ػػؿ كرٌغػػب شلػػ ، ك  -6
ـْ ِرْزؿِؤِف َوإَِفْقؤِف ]   زلل  ظل ل،  وؿ تفػولد: ُؾقا ِم ـُ قا ِِف َمـَوـِّضَِفو َو ُِ َق افَِّذي َجَعَؾ َفُؽُؿ األَْرَض َذُفقًَل َؾوْم ُْ

قُر  ُِ  ف الكصولوت التو تحض  مد الف ؿ كتبلف   زلتػ ،  كثلره كشو الس ل ال بكلل ، {15:}ادؾَ [.افـُّ
ف  ػوؿ رسػػكؿ اهلل صػمد اهلل   ملػػ  كسػمـ: " ػػو أكػؿ أحػػد طفو ػػون خلػران لػػ   ػف أف لأكػػؿ  ػف   ػػؿ لػػده كا 

" كػوف لأكػؿ  ػف   ػؿ لػده بو اهلل داكد  مل  السػالـ 
(2)

، كال ػرأة   صػر  ػف   وصػر ال جت ػ  التػو 
تتكج  إللهو ال داءات كالتكجلهوت، شوإلسالـ ال لأبد   مهو شو  حلط  و تزكك ب  ال فػكس، كتقػكـ بػ  

فػػػظ بػػػ  ال ػػػرأة كرا تهػػػو كحلوءهػػػو ك فتهػػػو، الف ػػػؿ الػػػذم لصػػػؿ بوي ػػػل إلػػػد غولتهػػػو  ػػػف ايخػػػالؽ، كتح
السلودة كال جد، كذلؾ  ف خالؿ  و ل وسب شطرتهػو كطبلفتهػو ك ػدراتهو، ك ػف دالئػؿ ذلػؾ  صػل ب تػو 

، ك ػػف ذلػػؾ إذف ال بػػو صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػػمـ (3)لػػفلب  ملػػ  السػػالـ ال ػػذككرة شػػو سػػكرة القصػػص 
  شو بفض غزكاتػ ،  ػ هف أـ سػم ل شػو غػزة خلبػر كشػتح  كػل، ك وئلػل كأـ سػم ل شػو لم سوء ب راشقت

 غزكة ب و ال صطمؽ.
سػػالـ  مػػد الفمػػـ، كجفمػػ  شرلضػػل  مػػد كػػؿ  -7 ال كو ػػل الفم لػػل لم ػػرأة شػػو اإلسػػالـ حلػػث خػػٌض اإلو

ـَ ََل َيْعَؾُؿؤؤ] ػػوؿ تفػػولد: ،  سػػمـ ـَ َيْعَؾُؿؤؤقَن َوافَّؤؤِذي ؤؤْؾ َيِْضؤؤَتِقي افَّؤؤِذي َْ ُر ُأوُفؤؤق األَْفَّضؤؤوِب ُؿؤؤْؾ  َـّ ؤؤاَم َيَتؤؤَذ [. قَن إِكَّ

مر " ف سمؾ طرلقون لمت س شل   م ون سػهؿ اهلل لػ  بػ  طرلقػون إلػد وُِل  صذ اهلل عؾق  وشؾْ:  {.9:}الزُّ
، كهػػذه  صػػكص  و ػػل شػػو تكجلهوتهػػو، كلػػو مل شػػو ترغلبهػػو، ككاسػػفل ال فهػػـك شػػو خطوبهػػو (4)"الج ػػل

ؤؤْرَن َمؤؤو ُيؤؤْتَذ ِِف ]:  ػػد كرد التخصػػلص لم سػػوء شػػو  كلػػ  تفػػولدلمػػذكر كاي ثػػد  مػػد  حػػد سػػكاء، ك  ـُ َواْذ

وَن َفطِقًػو َخّضِؤًرا ـَ َََيوِت اهللِ َواحِلْؽَؿِي إِنَّ اهللَ  ـْ  َـّ ِم شمقػد ضػرب ال بػو أركع اي ثمػل ، {34:}األحكزا [. ُبُققتُِؽ

                                                 
 .11/232ـ، 1990 ،الهلئل ال صرلل الفو ل لمكتوب ، ح د رللد بف  مو رضو ،( تفسلر ال  ور1)
 .246ص ،2072ر ـ  حدلث ،بوب كسب الرجؿ ك  م  بلده  ،كتوب البلكع  ،صحلح البخورم( 2)

 .23،28آلل  –سكرة القصص  ((3
 م6747 رقم مباب ف ل االجتماع عمى تالوة القرآن وعمى الذكر موالتوبة كتاب الذكر والدعاء مصحيح مسمم( 4)

 .1326ص
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وبػػل، كبتربلتػػ   ولػػت  وئلػػل شػػو تكجلػػ   سػػوء ال ػػؤ  لف لمفمػػـ، شمقػػد كجػػ   ػػف لفمػػـ حفصػػل القػػراءة كالكت
 صمد اهلل  مل  كسمـ.  بسون  ظل ون  ف الفمـ الذم أشوء اهلل ب   مد  بل 

 
هذ  هي بعض الصور التي يت ح من خالل ا تكريم اإلسالم لممرأةم فمقد اعتيى اإلسالم 

ع كل بالمرأة أجمل عيايةم وقرر ل ا مكايت ا وعظيم ميزلت ام وجعم ا شقيقة الرجلم فاإلسالم شر 
عالء قدرها في كل مجال من مجاالت الحياةم فمقد مّ ل اإلسالم  ورة  ما يكلل رفل ميزلت ا وا 
تحررية لممرأة وحقا ل ا كامل المساواةم فاإلسالم هو الشريعة الوحيدة التي حلظت لممرأة 
حقوق ام وجعمت ل ا شخصية مستقمةم حقًا إن تحرر المرأة يكون ب ذا اإلسالم العظيمم وليس 

 من اإلسالم.
 

 المرأة في الغرب:
إف الظمػـ الػػذم تفرضػػت لػػ  ال ػػرأة الغربلػل  مػػد  ػػر الفصػػكر هػػك  ػف حػػدا بهػػو إلػػد تأسػػلس  

لد أخػذ حقك هػو االجت و لػل كالسلوسػلل كاال تصػودلل، كالتػو  حركوت تد ك إلد ال سوكاة    الرجؿ، كا 
لفالسػػفل الغػػربللف ل ظػػركف لم ػػرأة  ػػف الكتػػوب كا كثلػػران لػػـ لكػػف  فتػػرؼ بهػػو شػػو لػػـك  ػػف ايلػػوـ، ش جػػد 

 مػػد أ هػػو إ سػػوف بلػػرم  ػػو ص، لػػذا  ػػودت ال ػػرأة الغربلػػل الح ػػالت لتغللػػر هػػذه الفكػػرة التػػو كو ػػت 
 تأصمل شو ال جت   الغربو، ذلؾ بسبب  و لح مػ  ال ػكركث الػدل و كالفمسػفو الغربػو  ػف اضػطهودو 

زدراءو لهو، شول رأة هو أصؿ الخطولو كاللركر    مد كج  ايرض  ف كجهل  ظرهـ. لم رأة كا 
"ش ف الحكولوت التو تػـ تػداكلهو، كلػو ت شػو أكركبػو تمػؾ التػو تتفمػؽ بػػ)ال رأة ايكلػد(، أم   

أكؿ ا ػػرأة ظهػػرت  مػػد كجػػ  ايرض، تمػػؾ )ال ػػرأة ايكلػػد( كو ػػت تفػػرؼ بوسػػـ )بو ػػدكرا( كهػػو كم ػػل 
د أ ػػر سػػوء، أم  ػػو ح كػػؿ أ ػػكاع لك و لػػل  ف وهػػو ) ػػو ح كػػؿ لػػوء(، إال أ هػػو اسػػتخد ت لمداللػػل  مػػ

اللػػركر، كالحكولػػل ال ختمقػػل تقػػكؿ: إف )اإللػػ ( برك لثلػػكس سػػرؽ ال ػػور  ػػف السػػ وء كأ طوهػػو لسػػكوف 
ايرض   و أغضب كبلر اآللهل زلكس شقرر أف لخمؽ ا رأة س وههو )بو ػدكرا( للحػـر سػكوف ايرض 

ابل لثلػػكس شتػػأثر بج ولهػػو كاتخػػدهو   ػػف الػػ فـ، كأ زلػػت تمػػؾ ال ػػرأة إلػػد   طقػػل كػػوف لسػػتكط هو آ ػػذاؾ
زكجػػون لػػ  لتفػػلش  فػػ ، ككو ػػت هػػذه ال ػػرأة ت مػػؾ صػػ دك ون لفػػرؼ بػػػ)ص دكؽ بو ػػدكرا(، كذات لػػكـ بفػػد 
سك وهو بويرض  و ت بفتح الص دكؽ الذم كوف ل تمئ بوللركر  ف كؿ  كع، كب جرد شتحهو لغطوئ  

 (1)لـ تخؿ ايرض  ف اللر لك ون." خرجت اللركر كا تلرت  مد كج  ايرض، ك  ذ ذلؾ اللـك 

 

                                                 
دار  –ترج ل: سلد رئلس أح د البدكم  –كحلد الدلف خوف  –ال رأة بلف لرلفل اإلسالـ كالحضورة الغربلل  ((1

 .22ـ، ص1994 – 1ط –الصحكة لم لر 
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شهػػذا الغمػػك شػػو احتقػػور ال ػػرأة  ػػد أث ػػر غمػػكان سػػمكت  طرلقػػل الحركػػوت اي ثكلػػل الغربلػػل، ك ثػػؿ  
ذلؾ الغمك شو احتقػور ال ػرأة  جػده شػو التػراث الػدل و الغربػو، شولخطلئػل ايكلػد التػو ح مػت البلػرلل 

كحدهو، كالح ؿ كالكالدة كالتلوؽ ال رأة لزكجهو هػو  تبفوت أكزارهو هو شو هذا التراث  سئكللل ال رأة
 قكبػػل أبدلػػل لم ػػرأة  مػػد ارتكوبهػػو لمخطلئػػل ايكلػػد، كالػػزكاج لػػلس  ػػكدة كرح ػػل كا   ػػو هػػك تسػػمط  ػػف 
الرجؿ  مد ال رأة ك و جوء شو سفر التككلف بولفهد القدلـ، شمقد سأؿ الرب آدـ: "هؿ أكمػت  ػف ث ػر 

 هػػو ال ػػرأة التػػو جفمتهػػو رشلقػػون لػػو هػػو التػػو أطف ت ػػو  ػػف إوب آدـ: شأجػػ" ،اللػػجرة التػػو  هلتػػؾ   هػػو"
لػػد  ث ػػر الج ػػل شأكمػػت"، شقػػوؿ الػػرب لم ػػرأة: "أكثػػر تكثلػػران أكجػػوع  خوضػػؾ، شت جبػػو بػػوآلالـ أكالدان، كا 

 .(1)زكجؾ لككف التلو ؾ، كهك لتسمط  ملؾ"
 

غربلػل، لصػمو اللهػكدم كشو هذا التراث اللهكدم الذم أصبح    ال سلحلل تراثػون لمحضػورة ال 
كػػؿ صػػبوح صػػالة اللػػكر هلل ي ػػ  لػػـ لخمقػػ   بػػدان كال كث لػػون كال ا ػػرأة، كلمرجػػؿ  تػػؿ أكالده، كتقػػدل هـ 

  رابلف، كل  بل  ب وت  إ وء.
كلـ لكف  ك ؼ التراث ال صرا و لمحضورة الغربلػل بأشضػؿ  ػف التػراث اللهػكدم، شفػو رسػولل  

ذلػػػؾ يف الػػػرج  ملػػػ  أال لغطػػػو رأسػػػ  بو تبػػػوره صػػػكرة اهلل )بػػػكلس( ايكلػػػد إلػػػد أهػػػؿ )ككر ثػػػكس(: "
ك جػػده، أ ػػو ال ػػرأة شهػػو  جػػد الرجػػؿ، شػػ ف الرجػػؿ لػػـ لؤخػػذ  ػػف ال ػػرأة، بػػؿ ال ػػرأة أخػػذت  ػػف الرجػػؿ، 

أف تضػػ   مػػد  كالرجػػؿ لػػـ لكجػػد يجػػؿ ال ػػرأة، بػػؿ ال ػػرأة كجػػدت يجػػؿ الرجػػؿ، لػػذا لجػػب  مػػد ال ػػرأة
 (3). (2)رأسهو  ال ل الخضكع"

 

 ػػػت هػػػذه ال ز ػػػل اي ثكلػػػل ال تطرشػػػل، كالثػػػكرة الفكضػػػكلل التػػػو تجػػػوكزت ثػػػكرات اإلصػػػالح شكو 
د الفطرة السػكلل، ب ػو شػو ذلػؾ شطػرة اي كثػل ذاتهػو، حلػث تب ػت هػذه ال ز ػل اي ثكلػل مككو ت حربون  

 بػػدأ الصػػراع بػػلف الج سػػلف، كد ػػت إلػػد ثػػكرة  مػػد الػػدلف ك مػػد اهلل ك مػػد المغػػل  كالثقوشػػل كالفػػودات 
كالتقوللػػػد كاي ػػػراؼ، كسػػػفت إلػػػد  ػػػولـ تت حػػػكر شلػػػ  اي ثػػػد حػػػكؿ ذاتهػػػو  سػػػتقمل اسػػػتقالالن تو ػػػون  ػػػف 
لػد التحػرر اال حاللػو، اي ػر الػذم  الرجؿ، كشو سبلؿ تحقلؽ ذلؾ د ت إلػد اللػذكذ بػلف ال سػوء، كا 

جت ػػ  بلػػكؿ جفػػؿ هػػذه ال ز ػػل اي ثكلػػل ال تطرشػػل كورثػػلن  مػػد اي كثػػل، ككبػػوالن  مػػد ال ػػرأة، ك مػػد ال 
 (4)  وـ، بؿ ك هددة لمكجكد اإل سو و ذات .

                                                 
 .3/7 ،سفر التككلف ((1
 .7،11: 11اصحوح  ((2
 . 57،58ص –د.  ح د   ورة  –ا ظر: تحرلر ال رأة بلف الغرب كاإلسالـ  ((3
 .38،39ص –ال رج  السوبؽ  ا ظر: ((4
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 حركة تحرير المرأة:
ه ػػوؾ ظػػركؼ تورلخلػػل ت ػػت اإللػػورة إللهػػو سػػوبقون صػػوحبت  لػػأة ايشكػػور التحررلػػل ال رتبطػػل  

 بول رأة الغربلل،  ف ذلؾ إبفود كؿ  و هك دل و  ف ت ظلـ الحلوة شو ال جت   الغربو.
ر ال رأة، كالذم لف و شو أبسط صكره رسـ  جرل حلوة ال رأة ك ف ه و ظهر اصطالح تحرل 

كشؽ تطمفوتهو،    تحرلرهو  ػف كػؿ  ػو لفر ػؿ تمػؾ التطمفػوت خوصػل الضػكابط الدل لػل،  فتبػران إلوهػو 
ضفوؼ لككتهو.   لكدان تفر ؿ ط كحوت ال رأة، شأصبح الهدؼ  حوربل تمؾ القلكد، كا 

ف الػػػدلف ال حػػػرؼ، إذ أتػػػد ك تلجػػػل ل حوربػػػل شوالصػػطالح إذف غربػػػو ال لػػػأة، كلػػػ   ك ػػػؼ  ػػ 
الفم و لػػل لمك لسػػل، ثػػـ صػػور هػػذا ال صػػطمح  ػػف الغػػرب إلػػد اللػػرؽ شػػو  هولػػل القػػرف التوسػػ   لػػر 
ضػػػ ف   ظك ػػػل ايشكػػػور التغرلبلػػػل، ثػػػـ بفػػػد ذلػػػؾ أي لػػػد صػػػلوغل هػػػذه ال صػػػطمح للػػػدخؿ حقلبػػػل 

 (1). القرف التوس   لرال صطمحوت الفكل لل  لت الن  مد  ضو لف أكثر تحررلل  ف  سخل 

 
شحركػل تحرلػػر ال ػرأة هػػو حركػل  م و لػػل  لػػأت شػو  صػػر شػو بػػودئ اي ػر، ثػػـ ا تلػػرت  

شو البالد الفربلل كاإلسػال للك لتػد ك إلػد تحرلػر ال ػرأة  ػف اآلداب اإلسػال لل كايحكػوـ اللػر لل 
ربلػل شػو كػؿ لػوء،  ثؿ الحجوب، ك    تفدد الزكجػوت، كال سػوكاة شػو ال لػراث، كتقملػد ال ػرأة الغ

ككوف لهذه الحركل د وة ح مكا  مد  وتقهـ  سئكللل تحرلر ال رأة  ف كؿ  ػو ل ػت لمػدلف بصػمل، 
صػػوحب كتػػػوب تحرلػػػر ال ػػػرأة كال ػػػرأة   (2)ضػػ ف د ػػػكل التحػػػرر كالتقػػػدـ، ك ػػف هػػػؤالء  وسػػػـ أ ػػػلف

السفكر للست  الجدلدة، كالذم ز ـ شل  أف حجوب ال رأة السوئد للس  ف اإلسالـ، كأف الد كة إلد
ال سػوء المػكاتو   (3)خركجون  ف الدلف، كليفتبػر أكؿ  رحمػل لمسػفكر كو ػت   ػد و د ػو سػفد زغمػكؿ 

                                                 
 .75،76ص –الهلثـ ز فوف  –ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ( (1
كأحػد  ؤسسػو   صػرم ، هػك كوتػب كأدلػب ك صػمح اجت ػو و1863دلسػ بر سػ ل  1ف كلػد شػو  وسـ  ح د أ ػل( 2(

ك ػو لفػد رائػد حركػل تحرلػر ال ػرأة، كػوف   ػذ لػبوب   هت ػو بوإلصػالح  كجو فػل القػوهرة الحركل الكط لل شو  صر
 لػره  ػوـ  "تحرلػر ال ػرأة "كتبفػ  بكتػوب أسػبوب ك تػوئج كأخػالؽ ك ػكا ظ "كتػوب 1898  و شأصدر س لاالجت و
أث ػوء كجػكدهـ شػو ،الػذم ترج ػ  اإل جملز فو السػلدكأح د لط سفد زغمكؿ ، ح د  بده ، بد ـ  ف الللخ1899
 ػـ شلػ  ك لركه شو اله د كال ستف رات اإلسال لل. الذم تحػدث شلػ   ػف الحجػوب حلػث ز  اإل جملزلل إلد ، صر

شػػورؽ الحلػػػوة  .، ك ػػوؿ إف الػػد كة لمسػػػفكر للسػػت خركجػػو  ػػػف الػػدلفاإلسػػػالـ السػػػوئد لػػلس  ػػف حجػػوب ال ػػرأة أف
  http://ar.wikipedia.org. ا ظر: الكلكبلدلوكهك شو الخو سل كايربفلف  و و ـ 1908 وـ أبرلؿ  23شو

سلوسٌو  صػرٌم كلػد شػو إبلو ػل  ػف  ػرل  حوشظػل الغربلػل ب صػر، تػكشو كالػده هك سفد بف إبراهلـ زغمكؿ، ز لـ  ((3
هػػ، ش كػث  حػك أربػ  سػ كات، كاتصػؿ 1290كهك شو سف الخو سل، شتفٌمـ شو كيتَّوب القرلل، كدخؿ ايزهػر سػ ل 

بوللػػلخ ج ػػوؿ الػػدلف ايشغػػو و، شالز ػػ   ػػٌدة، كالػػتغؿ شػػو جرلػػدة الك ػػوئ  ال صػػرلل  ػػ  اللػػلخ  ح ػػد  بػػده سػػ ل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1898
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC_%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/
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لحضرف خطب  أف لزحف ال قوب  ف كجكههف، كهػك الػذم  ػزع الحجػوب  ػف كجػ  هػدل لػفراكم 
،  كك ػػل االتحػػود ال سػػوئو ال صػػرم، كذلػػؾ   ػػد اسػػتقبول  شػػو االسػػك درلل بفػػد  كدتػػ   ػػف ال  فػػو

   كاتبفتهو ال سوء ش ز ف الحجوب بفد ذلؾ.
 ػف أبػرز اللخصػلوت التػو داشفػت  ػف تحرلػر ال ػرأة  (1)ك و لفتبػر اللػلخ  ح ػد  بػده  

 ػف أ ثػوؿ  كثلػره حلث بي لت أشكور كتوب تحرلر ال رأة شو حدلقل أشكور الللخ  ح د  بده، كغلره 
 (2)اؿ السفداكم. سفد زغمكؿ، كلطفو السلد، كهدل لفراكم، كدرلل لفلؽ، ك ك 

  (3) :أفكار ومعتقدات حركة تحرير المرأة 

 كل كف إج وؿ أشكور ك فتقدات حركل تحرلر ال رأة شل و لمو:
 تحرلر ال رأة  ف كؿ اآلداب كاللرائ  اإلسال لل  ف طرلؽ:-
 الد كة إلد السفكر كالقضوء  مد الحجوب اإلسال و. -1
 جوالت.الد كة إلد اختالط ال سوء بولرجوؿ شو كؿ ال  -2
 تقللد الطالؽ، كاالكتفوء بزكجل كاحدة. -3
 ال سوكاة شو ال لراث    الرجؿ. -4
 الد كة لفدـ تحكـ الدلف شو  جوؿ الحلوة االجت و لل. -5
 ال طولبل بولحقكؽ االجت و لل كالسلوسلل. -6
كولف ؿ كالحرلل الج سلل،   و لتفؽ بولحلوة االجت و لل لم رأة، ؿاتخوذ الغرب  دكة شو ك -7

 .كغلرهو
                                                                                                                                               

ت ظل هػو  ػو بػلف سػ تو الحركػل الكط لػل ك  هػ. كل و  لبت ثكرة  يرابو كوف   ف الترككا شلهو، ا فػرد بقلػودة1298
 .12/260. ا ظر: ال كسك ل الفربلل الفول لل، 1927ك  1919

 ح د  بده بػف حسػف خلػر اهلل، أحػد رجػوؿ الفكػر اإلسػال و ال ػوبغلف شػو  صػر شػو القػرف التوسػ   لػر كأكائػؿ  ((1
ػػو جلػػدنا لمقػػو كف. حػػوكؿ أف القػػرف الفلػػرلف، ك ػػولـ  ػػف  م ػػوء ايزهػػر، كػػوف خبلػػرنا بوللػػرلفل ك قوصػػدهو  كدارسن

لض  تفكلر ال سم لف شو خط ا سجوـ كتكاشؽ    ال كتلفوت الفم لل كظػركؼ الفصػر الحػدلث، ككػوف لػد ك 
إلد تحرلر الفكر  ف  لكد التقملد ككو ت لجهكده كأشكػوره آثورهػو شػو ال هضػل اإلسػال لل، كػوف  ح ػد  بػده شػو 

ف ايشغػو و الػػذم  ػػودل بولصػػحكة الفول لػل لمقػػكل اإلسػػال لل،  ػػوـك صػغره  ػػف أتبػػوع ال فكػر ال سػػمـ ج ػػوؿ الػػدل
 ح ػػد  بػػده السػػمطوت ايكركبلػػل شػػو  صػػر  ػػدة سػػ كات، شحل  ػػو احتػػؿ اإل جملػػز  صػػر  ػػوكأهـ، كلػػورؾ شػػو 

ـ. لك   الحظ  ؤخران أٌف التفوكف 1881 ،هػ1299  وصرة الثكرة الفرابلل، شسجف ثـ  فو إلد بالد اللوـ س ل 
و للف هػػػك أشضػػػؿ طرلػػػؽو إل جػػػوز تغللػػػراتو شػػػو  جػػػولو التربلػػػل كاالجت ػػػوع  مػػػد ال ػػػدل الطكلػػػؿ.  ػػػ  البرلطػػػ

 .12/156 ،ال كسك ل الفربلل الفول لل

 .1/453،454 –ا ظر: ال كسك ل ال لسرة  ((2
 .1/455 –ا ظر: ال رج  السوبؽ ( (3
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 ح مما سبا أن هذ  األفكار والمعتقدات أليصار حركاة تحريار المارأة الشارقية ماا هاي إال يت

إعااادة صاااياغة لألفكاااار التحررياااة لممااارأة الغربياااة بغااض اليظااار عااان الماااوروث الااادييي وال قاااافي 
المختمف في كال الجاايبينم فاالمرأة الغربياة ساعت لمتحارر مان سايطرة الادين المحارف الاذي عمال 

طوياًلم ولم يعط ا مكايت ا وقيمت ا الحقيقيةم ولكي اا فاي خ ام ساعي ا هاذا وصامت  عمى ازدرائ ا
إلى مرحمة االيحالل األخالقي الذي كان وبااًل عمي ام وعمى مجتمع ا بالكاملم ذلاك عماى اليقايض 
ماان اعتاازاز ديييااا اإلسااالمي بااالمرأة وحلااظ كرامت ااا ومكايت ااا فااي المجتماال والااذي تعتباار يصاالهم 

عن طريا أتباعه في الشرا إلاى تادمير هاذ  اليصاف لتادمير المجتمال بشاكل عاام  فسعى الغرب
كما حدث ويحدث في الغربم ليمكيه بعد ذلك من السيطرة عمى المجتمال العرباي والمسامم برمتاهم 
حيث يقول أحد المبشرين: "كحس وغايية تلعالن في تحطيم األمة المحمدية أك ر مما يلعماه ألاف 

 .حب المادة والش واتمدفلم فحغرقوها في 
 

 اآل ار المرتبة عمى حركة تحرير المرأة: -
ا تلور الفسود كاال حالؿ ايخال و شو ال جت    ف طرلؽ كثرة الفسؽ، كا تلور الز و،  -1

ْؿ ]: كللكع الفكاحش،  وؿ تفولد َمـُقا ََلُ ََ ـَ  ُي ِِف افَِّذي َِ قَع افَػوِح ِِ ـَ َُيِّضُّقَن َأْن َت إِنَّ افَِّذي

ْكَقو َواآلَِخَرِة َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ ََل َتْعَؾُؿقنَ  َظَذاٌب    {19}الـُ :[ َأفِقٌؿ ِِف افدُّ

ا تلور االختالط ك زاح ل ال رأة لمرجؿ شو كؿ ال جوالت، ك و لترتب  مد ذلؾ  ف شسود  -2
َـّ َوََل َتَزَّ ]: أخال و، كخراب أسرم، كذهوب الحلوء،  وؿ تفولد َج َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ ـَ َتَزُّ ْج

اَم ُيِريُد اهللُ فُِقْذ  ـَ اهللَ َوَرُشقَفُف إِكَّ وَة َوَأضِْع ـَ ََتَِغ افزَّ ََلَة َو ـَ افصَّ ؾِقَِّي األُوَػ َوَأِؿْؿ
ِْ َى اَوو ِْ

ْؿ َتْطِفًرا ـُ َر ًِ َوُيَطفِّ َؾ افَّضْق ْْ ْجَس َأ   {33}األحزا :[ َظـُْؽُؿ افرِّ

هذه الحركوت التحررلل ب  ودة ال ظر شو بفض  اال تقوص  ف الدلف  ف طرلؽ  طولبل -3
اي كر اللر لل لتغللرهو  ثؿ تفدد الزكجوت تحت د كة  و شو اي ر  ف إلحوؽ الظمـ 

وؾُِظقنَ ]: كاإلجحوؼ بحؽ ال رأة،  وؿ تفولد و َفُف حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح {9}اكجر:[ إِكَّ
(1) 

 تد لر أهـ  قك وت  كهو ال رأة. تد لر ال جت   ال سمـ  ف طرلؽ -4
ا هداـ كلوف ايسرة  ف طرلؽ إه وؿ ال رأة زكجهو كأكالدهو شو سفلهو كراء التحرر ل لؿ  -5

 حقك هو ال ز ك ل.
                                                 

 .90،99وف، صا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل، الهلثـ ز ف ((1
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 .ال توجرة بول رأة ككسلمل د ولل أك ترشل  -6
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 المطمب ال الث
 حقوا اإليسان

 
ت ال جت   الػدكلو، كتتفػدد  كضكع حقكؽ اإل سوف  ف ال كاضل  التو تتصدر اهت و و لفد

ب مػ، كلفػتح ال جػوؿ لم زالػدات كال غولطػوت، كهػذا اي ػر لتطفشلهو كجهوت ال ظر،   و للتت ايذهػو
 تحدلد  فولـ ال ك ؼ اإلسال و الكاضح  ف هذه القضلل.

كلفػػد  صػػطمح حقػػكؽ اإل سػػوف  ػػف ال صػػطمحوت ايكثػػر لػػهرة شػػو   ظك ػػل ال صػػطمحوت 
ب إلد كوشل دكؿ الفولـ، كهك  صطمح ال لقؼ   ػد ظػوهر المفػظ الػذم ال الفكل لل ال صدرة  ف الغر 

بث الدارس لم صطمح طكلالن حتد لجػد أ ػ  لفبػر  ػف  ج ك ػل ملثلر ا تراضون لدل ال وس، لكف ال ل
 ف ال ضو لف كايشكور التو صوغهو الغربك لتمبو رغبوت الغرب كتالئـ أحكال ، ك د تطكر تكظلؼ 

الفكل لل، كصور  طركحون  مد الفولـ للككف  رجفون لت ظلـ الحلوة اإل سو لل  ال صطمح بتطكر الرؤلل
 شو كوشل دكؿ الفولـ.

شكلػػؼ  لػػأ هػػذا ال صػػطمح؟ ك ػػو هػػك تفمقػػ  بوإلسػػالـ كال سػػم لف؟ ك ػػو الفػػرؽ شػػو ال صػػطمح 
 (1)بلف اللرؽ كالغرب؟. 

 
 لغة: واتعريف الحق

قل أخص    ، لقوؿ: هذه  وؿ الجكهرم: "الحؽ: خالؼ البوطؿ، كالحؽ: كاحد ا لحقكؽ، كالحى
 (2)حقتو أم: حؽ". 

ك ػػوؿ الفلػػػركز آبػػودم: "الحػػػؽ:  ػػف أسػػػ وء اهلل تفػػولد أك  ػػػف صػػفوت ، كالقػػػرآف، كضػػد البوطػػػؿ، 
 ، كاي ر ال قضو، كالفدؿ، كاإلسػالـ، كال ػوؿ، كال مػؾ، كال كجػكد الثوبػت، كالصػدؽ، كال ػكت، كالحػـز

  (3)". ككاحد الحقكؽ
 (4)ه". : "الحؽ لغل: الثوبت الذم ال لسكغ إ كور الجرجو وك وؿ 

فااالحا هااو الشاايء ال اباات المساامم بااه وهااو يطمااا عمااى القاارآن كمااا أيااه اساام ماان أسااماء اهلل 
 الحسيى.

 
                                                 

 .51ص –الهلثـ ز فوف  –ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ((1
 .5/146 ،الجكهرم ،الصحوح ((2
 .1/1129 –القو كس ال حلط  ((3
 .94ص –التفرلفوت  ((4
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 تعريف الحقوا اصطالحًا:
 . الحقوا ل ا معييان أساسيان:

د سػػبلؿ شهػػو أكالن تكػػكف ب ف ػػد:  ج ك ػػل القكا ػػد كال صػػكص التلػػرلفلل التػػو تػػ ظـ  مػػ" -1
 اإللزاـ  الئؽ ال وس  ف حلث ايلخوص كاي كاؿ.

كهػػو ثو لػػون تكػػكف ج ػػ  حػػؽ ب ف ػػد السػػمطل كال ك ػػل ال لػػرك ل، أك ب ف ػػد ال طمػػب الػػذم  -2
 لجب يحد  مد غلره.

كهذا هك ال راد شو  ثؿ  كل و: إف لم غصكب     حؽ استرداد  لف  ول  لك  وئ ػون، كأخػذ  ل تػ  
ف التصػػرؼ  مػػد الصػػغلر هػػك حػػؽ لكللػػ  أك أك  ثمػػ  لػػك هولكػػون، كا   ف لم لػػترم حػػؽ الػػرد بولفلػػب، كا 

 كصل  ك حك ذلؾ.
كل كػػف تفرلػػؼ الحػػؽ ب ف ػػوه الفػػوـ بػػأف لقػػوؿ: الحػػؽ هػػك اختصػػوص لقػػرر بػػ  اللػػرع سػػمطل أك 

 (1)."تكملفون 

للرع لإل سوف أك هلل تفولد كذكر د. أح د شه و أف الحؽ شو  رؼ الفقهوء: "هك  و ثبت شو ا
 (2)". هلر غ مد 

كلفرش  الجرجو و شلقكؿ: "الحكـ ال طوبؽ لمكا   لطمؽ  مد اي كاؿ كالفقوئد كايدلوف كال ذاهب 
 (3)بو تبور الت ولهو  مد ذلؾ، كلقوبم  البوطؿ".

 ا تمتقي في بيان حقيقاة الحاام فاالحا هاو مصامحة شارعية تمّكان صااحب تعريلاتوهذ   
 بين الياس تجيبًا لوقوع الظمم والعدوان. م العالقةمن الحصول عمى ما لهم كما تيظ

  
 :يشحة مصطمح حقوا اإليسان

ارتبطػػت شكػػرة حقػػكؽ اإل سػػوف بػػولثكرة الفر سػػلل حلػػث لفتبػػر إ ػػالف اإل سػػوف كال ػػكاطف الػػذم  
حجػر ايسػوس شػو شهػـ طبلفػل كأسػوس  1789أغسطس  26أصدرت  الج فلل الكط لل الفر سلل شو 

، شػػولثكرة الفر سػػلل كو ػػت تفبلػػران  ػػف ت ػػرد الضػػ لر ايكركبػػو  مػػد الػػد كة لم طولبػػل بحقػػكؽ اإل سػػوف
 لػػػػكد الك لسػػػػل، كال مكلػػػػل ال طمقػػػػل، كاإل طػػػػوع، حلػػػػث د ػػػػت كأٌكػػػػدت  مػػػػد شكػػػػرة )ال جت ػػػػ  ال ػػػػد و 

                                                 
 –ـ 1998 –ق 1418 – 1ط –د لؽ  –دار القمـ  – صطفد أح د الزر و  –ا ظر: ال دخؿ الفقهو الفوـ  ((1

9/3،10. 
.  قالن  ف حكـ اللرلفل شو بدؿ الخمك. ض ف 50ص –ال ظرلوت الفو ل لم فو الت شو اللرلفل اإلسال لل  ((2

 .1751ص –الفدد الراب   – جمل  ج   المغل الفربلل 
 .94ص –التفرلفوت  ((3
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حقػػكؽ طبلفلػػػل  د لػػل ال إلهلػػػل دل لػػل، )شػػػولطبلفو( أك )ال ػػد و لحػػػؿ  كالالدل ػػو(، ككػػكف اإل سػػػوف ذ
 (1)بولتولو ش ف إرادة اللفب هو   وط سمطل الحكـ.  حؿ )اإللهو( أك )الدل و(، ك 

 

أ ػػو اإل ػػالف الفػػوـ لحقػػكؽ اإل سػػوف بصػػكرت  ال فركشػػل اآلف شقػػد ظهػػرت شكػػرة إصػػداره بفػػد 
الحػػػػرب الفول لػػػػل الثو لػػػػل، خػػػػالؿ تك لػػػػ   لثػػػػوؽ إ لػػػػوء اي ػػػػـ ال تحػػػػدة شػػػػو  ػػػػؤت ر سػػػػوف شرا سلسػػػػكك 

دـ أحػد اي ضػوء بػو تراح كضػ  إ ػالف لتضػ ف ـ، حلػث تقػ1945بولكاللوت ال تحدة اي رلكلػل  ػوـ 
ـ  قد ال جمس اال تصودم االجت و و التػوب  1946الحقكؽ كالحرلوت ايسوسلل لإل سوف، كشو  وـ 

لأل ـ ال تحدة أكؿ دكرة ل ، كأصػدر  ػراران ب  لػوء لج ػل لح ولػل حقػكؽ اإل سػوف، ك ػد أصػدرت  سػكدة 
 ػالف  مػد الج فلػل الفو ػل لأل ػـ ال تحػدة شػو ـ، ثػـ  ػرض  لػركع اإل1947 بدئلل لإل ػالف  ػوـ 

ـ، 1948دلس بر  10ـ، كبفد   و لت  أ رت  الج فلل الفو ل ب ج وع الحضكر لـك 1948دكرة  وـ 
، كلتضػ ف كهك لتككف  ف  قد ل كثالثلف  ودة احتكت  مد  ج ك ل  تفددة  ػف الحقػكؽ كالحرلػوت

إ سػػػوف حػػػؽ الت تػػ  بهػػػو دكف تفر ػػػل لكػػػكف هػػذا اإل ػػػالف  ج ك ػػػل  ػػف الحقػػػكؽ كالحرلػػػوت التػػػو لكػػؿ 
أسوسػػهو الجػػ س أك ايصػػؿ أك الثػػركة أك السػػف،  مػػد ا تبػػور أف ال ػػوس لكلػػدكف أحػػراران  تسػػوكلف شػػو 
كػػػؿ لػػػوء، ش ػػػف حػػػؽ اإل سػػػوف الت تػػػ  بولحرلػػػل، كبػػػولتحرر  ػػػف التفػػػرض لمظمػػػـ، كلػػػ  حرلػػػل الفقلػػػدة 

 (2). كالرأم، كغلر ذلؾ  ف الحقكؽ
 

سوف شو التصكرات الكضفلل ال فوصػرة  ػد ا بثقػت  ػف إ ػالف بػورلس كلئف كو ت حقكؽ اإل 
و لحقػػكؽ اإل سػػوف كال ػػكاطف، كالػػذم لفتبػػر حقػػكؽ اإل سػػوف  الز ػػل ل لػػكئ ، شػػ ف حقػػكؽ اإل سػػوف شػػ

بػػؿ  بػػؿ خمػػؽ آدـ  ملػػ  السػػػالـ، شمقػػد   حهػػو اهلل لػػ    ػػد و  ػػػوؿ  اإلسػػالـ  ػػد  ي حػػت لػػ   بػػؿ  لػػػكئ 
ـْ ُيْػِِضُد ؾِقَفو َوإِْذ َؿوَل َربُّ ]لم الئكػل:  َعُؾ ؾِقَفو َم َؽ فِْؾَؿََلئَِؽِي إِِنِّ َجوِظٌؾ ِِف األَْرِض َخؾِقَػًي َؿوُفقا َأََتْ

ُس َفَؽ َؿؤوَل إِِنِّ َأْظَؾؤُؿ َمؤو ََل َتْعَؾُؿؤقنَ  ـُ ُكَِضّضُِّح بَِحْؿِدَك َوُكَؼدِّ َموَء َوَكْح  {.30: }ال ؼكرة[. َوَيِْضِػُؽ افدِّ
 ل  تفولد )خملفل( أف هذا اإل سوف ست  ح ل  حرلل اإلرادة كاالختلور.حلث  م ت ال الئكل  ف  ك 

  السػالـ إذف ش ف  لكء حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ كو ت شػو السػ وء  بػؿ أف لهػبط آدـ  ملػ
ف الفرؽ الفظلـ بلف حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ كغلره أ هو شػو اإلسػالـ إكزكجت  إلد ايرض، حلث 

                                                 
 .51ص –الهلثـ ز فوف  –ا ظر: ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل  ((1
، 34،35ص – 2005 –أ.د.  ركاف إبراهلـ القلسسو  –ا ظر:  كسك ل حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ ( (2

 .52ص –الهلثـ ز فوف  –ال صطمحوت الكاشدة كأثرهو  مد الهكلل اإلسال لل 
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ف   ح  الحلوة كحقهو، ك ف سخر ل  ايرض لال تفوع بهو، شهو  ف الكو ؿ   حل إلهلل   حهو إلوه  
 (1)ال تصؼ بكؿ ك وؿ، ال حقكؽ طبلفلل تفرزهو لهكات الجسد الحسلل. 

 
ذا كوف"  داف ك طػوء هػذا )اإل ػالف(، ال قوـ  قوـ ال قور ل بػلف  طػوء اإلسػالـ شػو هػذا ال لػ كا 
ا ػػل التورلخلػػل التػػو جفمػػت  طػػوء اإلسػػالـ شػػو  لػػداف وؾ  ػػو هػػك أهػػـ  ػػف الفػػورؽ الز  ػػو كالفر شػػ ف ه ػػ

حقػػكؽ اإل سػػوف سػػوبقون  مػػد هػػذا اإل ػػالف.... شه ػػوؾ ت لػػز شمسػػفل اإلسػػالـ إزاء حقػػكؽ اإل سػػوف  ػػف 
ال ظػرة اإلسػػال لل كال ظرلػػل  فشمسػفل الحضػػورة الغربلػل التػػو جسػدهو ك ٌ  هػػو هػذا اإل ػػالف، شػولفكارؽ بػػل

 (2)ز  لل كال ك لل، كا   و هو كبولدرجل ايكلد  ك لل ككلفلل". الغربلل لحقكؽ اإل سوف للست شقط 
 

إف  ػػػو تضػػػ    اإل ػػػالف  ػػػف حقػػػكؽ كحرلػػػوت لإل سػػػوف  ػػػد  رشتػػػ  الحضػػػورة اإلسػػػال لل، بػػػؿ  
ك ورسػت   ػدل ون، لػلس ك جػػرد )حقػكؽ لإل سػوف(، كا   ػو كفػػرائض إلهلػل كتكػوللؼ ككاجبػوت لػػر لل، ال 

هػػو أك لفػػرط شلهػػو حتػػد ب حػػض إرادتػػ  إف هػػك أراد، شول أكػػؿ لجػػكز لصػػوحبهو اإل سػػوف أف لت ػػوزؿ   
كال مبس كال سكف كاي ف كالحرلل شو الفكر كاال تقػود كالتفبلػر كالفمػـ كال لػوركل شػو صػلوغل ال ظػوـ 
الفػوـ لم جت ػػ  ك را بػػل أكللػػوء اي ػػكر، كػػؿ هػػذه اي ػكر شػػو  ظػػر اإلسػػالـ لػػلس شقػػط حقػػكؽ لإل سػػوف 

 (3)حصكؿ  ملهو، كا   و هو ضركرات كاجبل لإل سوف.  ف حق  أف لطمبهو كلسفد لم
 

كلقد أج مت اللرلفل اإلسال لل هذه الحقلقل   د و جفمت الحفوظ  مد ال فس كالدلف كالفقؿ  
  ػػد و جفمتهػػو شػػرائض  –لحقػػكؽ اإل سػػوف  كال حقػػؽكهػػو ج ػػوع السػػلوج الحػػوشظ  –كالفػػرض كال ػػوؿ 

لت ػوزؿ   هػو حتػد بوالختلػور، بػؿ جفمتهػو شػرائض إلهلل كتكوللؼ لر لل، للست  جػرد حقػكؽ لجػكز ا
كفوئلل اجت و لل كهو آكد شو  ظر اللرلفل  ف شرائض الفلف الفردلل، شتخمؼ شرض الكفولل تأثـ ب  

 (4)اي ل، بل  و اإلثـ بتخمؼ شرض الفلف خوص بولذات الفردلل. 
 

 : عمى سبيل الم الفيجد 
 مػد أ هػو حػؽ  ػف حقػكؽ  لمحفوظ  مد الحلػوةشولحضورة الغربلل ت ظر  الحلاظ عمى الحياة: .1

اإل سوف، لكف لصوحب هذا الحؽ حرلل الت وزؿ     بوالختلور، حلث ال تجـر هذه الحضورة 
اال تحور، كلكف ال ظرة اإلسال لل ترل شو الحفوظ  مد الحلوة شرلضل إلهلل ككاجب لػر و، 

                                                 
 .35ص –ا ظر:  كسك ل حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ  ((1
 .88ص – ح د   ورة  – فركل ال صطمحوت بلف الغرب كاإلسالـ  ((2
 .14،15ـ، ص1985 ولـ ال فرشل، الككلت،  – ح د   ورة د.  – حقكؽ اإل سوف ضركرات ال حقكؽا ظر:  ((3
 .89،90ص –ا ظر:  فركل ال صطمحوت بلف الغرب كاإلسالـ  ((4
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حتػد ال صػر أك اللػهودة  ال لجكز حتد لصوحبهو أف لفرط شلهو، بػؿ لقػد أكجػب  ملػ  القتػوؿ
  (1)دشو ون  ف  قك وت هذه الحلوة. 

ف ال ػػودة الثولثػػل  ػػف اإل ػػالف الفػػول و لحقػػكؽ اإل سػػوف تػػ ص إحلػػث  الحاادود )القصاااص(: .2
ؿ ذلػػؾ للصػػبح لصػػولح   مػػد أف "لكػػؿ شػػرد حقػػون شػػو الحرلػػل كشػػو اي ػػوف  مػػد لخصػػ "، شػػأيكّْ

  القتػؿ تحػت  سػ د حػؽ اي ػوف  مػد القتمل، كهذا لف و إلغوء القصوص  ػف القوتػؿ كتج لبػ
ال فس،   و لدشف  لمقتؿ  رة ثو لل كثولثػل دكف رادع، أ ػو دل  ػو اإلسػال و شلػرشض الففػك  ػف 
القوتػػػؿ، كلػػػأ ر بولقصػػػوص   ػػػ  بولقتػػػؿ، شػػػلحفظ حػػػؽ الضػػػحلل بولقػػػو كف، إال إف  فػػػت أسػػػرة 

 (2)الضحلل شولدلل ه و كاجبل. 

 
  ورسل اللذكذ الج سو تحت  س د حقػكؽ اإل سػوف  ك و  رل أف الدكؿ الغربلل  د ض  ت حؽ

كالحرلػػػػل اللخصػػػػلل، ش جػػػػد ال ثملػػػػل شػػػػو أكركبػػػػو كشكضػػػػد الجػػػػ س، كاخػػػػتالط اي سػػػػوب، ك ػػػػو تكثػػػػر 
بوحلػػل الجػػ س، كالتػػو لسػػ ح لهػػو مػػالج و ػػوت ذات ال فتقػػدات اللػػوذة القوئ ػػل   د السػػحر كاللػػفكذة كا 

ة، شػػػو حػػػلف أف إسػػػال  و دلػػػف الطهػػػورة ب  ورسػػػل  لػػػوطوتهو بحرلػػػل تحػػػت  سػػػ د حػػػؽ حرلػػػل الفقلػػػد
شلقلـ أسوس  االجت و و كايسػرم  مػد  كالصفوء  لد ك إلد تزكلل ال فكس  ف كؿ ايحقود كايد وس

أسػػوس شطػػرم كهػػك الػػزكاج الطبلفػػو الػػالـز لح ولػػل ال جت ػػ   ػػف الرذائػػؿ، كتج لبػػ  كلػػالت ا حػػالؿ 
 (3)ايخالؽ. 

 
ال لل  مػػد الحضػورة الغربلػل ت ثمػت شػو إ سػوف هػػذه ك ػو أف ه ػوؾ ت لػزان آخػر لمحضػورة اإلسػ  

الحقكؽ، شتطبلقوت الحضورة الغربلل شو  لداف حقكؽ اإل سوف لوهدة  مد أف اإل سوف الذم استحؽ 
أف تيكفؿ ل  هذه الحقكؽ هك اإل سوف ايبلض دكف سكاه، ك ف ايدلل  مػد ذلػؾ أ  ػو  لػ و حل ػون  ػف 

 مقػػػف أب وء ػػػو شػػػو ال ػػػدارس أف  ػػػف أسػػػبوب  هضػػػوت و  -مككث ػػػرة  ػػػف ث ػػػرات الغػػػزك الفكػػػر  –الػػػدهر 
 ػف  1924-1856 ػوس ككدرك( كثكرات و، الحدلثل  و ألو ت   بودئ الرئلس اي رلكػو كلمسػكف )تك 

ا تفوش لحقػكؽ اإل سػوف، كخوصػل شػو حػؽ اإل سػوف شػو تقرلػر ال صػلر، كالحرلػل، كذلػؾ شػو أ قػوب 
 الحرب الفول لل ايكلد.

                                                 
، 4حقكؽ اإل سوف بلف تفػوللـ اإلسػالـ كا  ػالف اي ػـ ال تحػدة،  ح ػد الغزالػو،  هضػل  صػر لمطبو ػل، طا ظر:  ((1

 .89ص   – ، ك فركل ال صطمحوت بلف اإلسالـ كالغرب212، ص2005
ربلػ   – 164الفػدد  –ض ف  جمػل البلػوف  – الء الدلف صبحو  –ا ظر: حقكؽ اإل سوف شو ال  ظكر الغربو  ((2

 .59ص – 2001لكللك  –ق 1422اآلخر 
 .58ص –ا ظر: ال رج  السوبؽ  ((3



 _____________________________الثىلث: مقى َن معركة اداطؾحىت  الػا  

 168 

، شفػو الك ػت الػذم كػوف شلػ  الغػرب سػكاهؽ هك لإل سػوف ايبػلض  بػؿ كلكف  جد أف هذا الح 
لقػػلـ الػػد لو، بػػؿ كللػػف الحػػركب بػػد كل تحرلػػر الر لػػؽ حتػػد كلػػك كػػوف الر لػػؽ خود ػػون شػػو   ػػزؿ، كػػوف 
لسػػػػترؽ بغزكاتػػػػ  االسػػػػتف ورلل الحدلثػػػػل اي ػػػػـ كاللػػػػفكب كالقػػػػورات، لسػػػػترؽ إ سػػػػو هو، كلػػػػد ر كل سػػػػخ 

بػػػػؿ كلقتمػػػػ  بفضػػػػهو ا تال ػػػػون للحػػػػؿ  حمهػػػػو أبػػػػدان البػػػػلض بوالسػػػػتف ور   كارلثهػػػػو كهكلتهػػػػو الحضػػػػورلل،
 (1)االستلطو و. 

هذا شو حلف أف ال ظرة اإلسال لل لإل سػوف ال ت للػز شلهػو، شهػو ت ظػر لمج لػ   ظػرة كاحػدةك 
 .احد، كالتلرل  كاحد، كالحؽ كاحدذلؾ أف الدلف ك 

 
ا اإليساان باين اإلساالم وغيار م يمكان أما عن اليتائج واآل ار المترتبة عن اختالف مصطمح حقو

  (2) أن يجمم ا فيما يمي:
إف  طوؽ حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ كاس  جػدان، شػو حػلف أف حقػكؽ اإل سػوف شػو ال كاثلػؽ  -1

الدكللػػػل  فػػػدكدة  حػػػدكدة، ذلػػػؾ أف حقػػػكؽ ايشػػػراد شػػػو غلػػػر اإلسػػػالـ تضػػػفهو السػػػمطل شػػػو 
 صدرهو كحو  ف اهلل تفولد.ال جت   ال ت ثمل بولبرل وف، أ و شو اإلسالـ ش 

الفصؿ التوـ بلف ايخالؽ كالقكا لف، التو هػو  ػف بػوب  ػو هػك كػوئف ال  ػف بػوب  ػو لجػب  -2
أف لككف، دكف التفوؼ إلد الدلف كالخمؽ،   و لؤدم إلػد إلجػود إ سػوف د لػكم  ػودم تػتحكـ 

 أهكاؤه ك صولح  شو سمكك  كحلوت .
 سػوف أشقػد ال جت فػوت غلػر يخػالؽ كحقػكؽ اإلالفصؿ التوـ بلف ايخالؽ كالقػكا لف، كبػلف ا -3

حقػػكؽ اإل سػػوف، كالتػػو لتػػكشر  ملهػػو  ظػػوـ اإلسػػالـ بفضػػؿ ارتبػػوط  ؿل   هجلػػل تففلػػال سػػم 
الػػد لو بػػوآلخرة، كايخػػالؽ بوللػػرلفل، كارتبػػوط حقػػكؽ اآلخػػرلف بػػولكازع الػػذاتو، شػػو حػػلف أف 

 سػػػو و، كال  لػػػئل لػػػإلرادة الػػػ ظـ الغلػػػر إسػػػال لل تفتقػػػر إلػػػد الفكا ػػػؿ ال صػػػمحل لمسػػػمكؾ اإل
 ، كحفظ حقكؽ اإل سوف.ؿال متز ل بولحؽ كالفد

الفصؿ التوـ بلف ايخػالؽ كبػلف حقػكؽ اإل سػوف حػوؿ بػلف حقػكؽ اإل سػوف شػو الغػرب كبػلف  -4
اإل سوف شو بالدهـ  غربلكف ح وة لحقكؽاتصوشهو بولف كـ كالل كؿ لكؿ البلر كهكذا كوف ال

تصػػػوؿ كاال سػػػجوـ التو ػػػوف بػػػلف حقػػػكؽ اإل سػػػوف شػػػو   تهكػػػلف لحقػػػكؽ اي ػػػـ ايخػػػرل، كاال
شػػػػو  –اإلسػػػػالـ كايخػػػػالؽ الفوضػػػػمل كاإلل ػػػػوف بػػػػوآلخرة كالبفػػػػث كالحسػػػػوب جفػػػػؿ ال سػػػػم لف 

  سػػج لف  ػػ  أ فسػػهـ شل ػػو لخصػػهـ، كلخػػص اآلخػػرلف بغػػض  -د ػػكتهـ لحقػػكؽ اإل سػػوف
 ال ظر  ف  فتقداتهـ كألكا هـ كأج وسهـ.
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ـ لف ػػػو اتصػػػوشهو بػػػول قص ك ؿ  ػػػف الػػػكحو ال فصػػػصػػػدكر تلػػػرلفوت حقػػػكؽ اإل سػػػوف ب فػػػز  -5
 كالخطأ كالتخبط كالتغلر كالبفد  ف  صولح اإل سوف.

 
يت ح مما سبا أن هياك بون شاسل بين حقوا اإليسان في اإلسالمم وحقوا اإليساان 
فااي الغااربم وأن تغيااي الغاارب بااحي م أول ماان دعااا إلااى حمايااة حقااوا اإليسااان لاايس لااه أي 

الم هااو أول ماان كاارم اإليسااانم وعظاام شااحيهم وجعمااه مختااارًا بااين أساااس ماان الصااحةم فاإلساا
 .المخموقاتم فحقر له هذ  الحقوام وجعمه خميلة اهلل عمى أر ه
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 المطمب األول
 اإلرهاب

 
كثػػر الحػػدلث شػػػو السػػ كات ايخلػػرة   ػػػو لػػد د بػػػػ)اإلرهوب(، حلػػػث أصػػبح هػػذا ال صػػػطمح  

 صػطمحون  ول لػون لػػوئفون  تكػرران، ليسػتخدـ يغػػراض كثلػرة شػو ظػػؿ  ػدـ كجػكد تفرلػػؼ كاضػح ك تفػػؽ 
 ػػػف المػػػبس كالغ ػػػكض، هػػػذا  كثلػػػران هػػػذا ال صػػػطمح، حلػػػث للػػػكب   ملػػػ  ل كػػػف  ػػػف خاللػػػ  تفرلػػػؼ 

الغ ػػػكض ال قصػػػكد  ػػػف  بػػػؿ بفػػػض الجهػػػوت الدكللػػػل لمخمػػػط بػػػلف اإلرهػػػوب الففمػػػو ال ػػػذ كـ، كبػػػلف 
ال قوك ػػػل ال لػػػرك ل كحػػػؽ الػػػدشوع  ػػػف الػػػ فس، شوإلرهػػػوبو شػػػو  ظػػػر الػػػبفض هػػػك  حػػػورب  ػػػف أجػػػؿ 

 الحرلل شو  ظر اآلخرلف.
هػػوت لػػفور الحػػرب  مػػد اإلرهػػوب، ك حوربػػل اإلرهػػوب الػػدكلو كلقػػد اتخػػذت بفػػض هػػذه الج 

ذرلفل للف حركب ضد جهوت كدكؿ أخرل، ك و حدث شػو الحػرب الغربلػل  مػد كػؿو  ػف أشغو سػتوف 
، كالتػو تفتبػر 2001كالفراؽ، كاإلسالـ بلكؿ لو ؿ، خوصل بفد أحداث الحودم  لر  ف سبت بر 

 .  قطل تحكؿ شو سلر الفال وت بلف اللرؽ كالغرب
ش و تفرلؼ اإلرهوب؟ كهؿ لكجد لإلرهوب جذكر شو الفقلػدة اإلسػال لل؟ كهػؿ لػد ك اإلسػالـ  

 إلد اإلرهوب ب فهك   ال فوصر؟
 

 -تعريف اإلرهاب في المغة:
 أصػالف، وءبشولراء كالهوء كالاإلرهوب  صدر كأصم   أخكذ  ف الففؿ الثالثو رىهىبى  لىٍرهىبي "

ه و لدؿ  مد خكؼ، كاآلخر لدؿ  مد د لو  كخفل شويكؿ: الرهبػل، كلأت شو المغل يحد  ف للف أحد
 (1  ."تقكؿ رىهىٍبتي اللوء ريٍهبون كرىهىبون كرىهبلن، أم خفت 

 

 

رىهَّبػػػ  كاسػػػترهب : أخوشػػػ  رىًهػػػبى لىٍرهىػػػبي رىهبىػػػلن كريٍهبػػػون: أم خػػػوؼ، كأرهبػػػ  ك " ػػػوؿ ابػػػف   ظػػػكر: 
  (2)."كشزَّ  

 

  
اإلرهػػوبو، ك ال فػػوجـ الفربلػػل القدل ػػل  ػػد خمػػت  ػػف كم تػػو اإلرهػػوب كتجػػدر اإللػػورة إلػػد أف  

 (1) ي ه و  ف الكم وت حدلثل االستف وؿ، لـ تفرشه و ايز  ل القدل ل.

                                                 
 .2/447 –ابف شورس  – فجـ  قوللس المغل  ((1
 .3/1748 لسوف الفرب ، (2)
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 اإلرهاب في القرآن والسية:
لـ لستف ؿ  صطمح )اإلرهوب( ال شو القرآف الكرلـ كال شو الس ل ال بكلل اللرلفل، كا   و  جد  

 كأرهب:  لتقوت الففؿ رهب
 في القرآن الكريم:أ. 

كردت  لػػتقوت ال ػػودة )رهػػب( سػػب   ػػرات شػػو  كاضػػ   ختمفػػل شػػو الػػذكر الحكػػلـ لتػػدؿ  مػػد  ف ػػد 
 الخكؼ كالفزع كولتولو:

ـُ ]ُِل  تعىىل:   -1 ًُ َظَؾْقُؽْؿ َوَأْوُؾؤقا بَِعْفؤِدي ُأوِف بَِعْفؤِد ُروا كِْعَؿتَِل افَّتِل َأْكَعْؿ ـُ ائِقَؾ اْذ ْؿ َيو َبـِل إِِْسَ

ُّضقنِ  َْ وَي َؾوْر   {.40:}ال ؼرة [.َوإِيَّ

لَّػػومى شىػػوٍرهىبيكف"ش ف ػػد  كلػػ  تفػػولد:     الخػػكؼ، كلتضػػ ف اي ػػر بػػ   :أم خػػوشكف، كالرٍُّهػػبي كالرٍَّهبػػلي  كىاً 
(2) . " ف د التهدلد

 

 

ـْ ِرَبؤوِا اخَلْقؤِؾ تُ ]ُِل  تعىىل:  -2 ٍة َوِمؤ ـْ ُؿؤقَّ ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ِم وا ََلُ ْؿ َوَأِظدُّ ـُ ُّضؤقَن بِؤِف َظؤُدوَّ اهللِ َوَظؤُدوَّ ِْ ْر

ٍء ِِف َشّضِقِؾ اهللِ ُيؤَقفَّ إَِفؤ ـْ ََشْ ـْ ُدوَِّنِْؿ ََل َتْعَؾُؿقََّنُُؿ اهللُ َيْعَؾُؿُفْؿ َوَمو ُتـِْػُؼقا ِم ـَ ِم َََخِري ْقُؽْؿ َوَأْكؤُتْؿ ََل َو

  {60}األكػىل: [ُتْظَؾُؿقنَ 

ترهبكف( أم تخكشكف )ب   دك اهلل ك دككـ( أم  ف  وؿ ابف كثلر شو التفسلر: " كل  تفولد )
3الكوشرلف".

 

القرطبػػػو: ")ترهبػػػكف بػػػ   ػػػدك اهلل ك ػػػدككـ( لف ػػػو تخلفػػػكف بػػػ   ػػػدك اهلل ك ػػػدككـ  ػػػف  ك ػػػوؿ 
 (4)اللهكد ك رلش ككفور الفرب". 

"كلتضػػػح  ف ػػػد اآللػػػل كلتجمػػػد   ػػػد ال ظػػػر  مػػػلالن إلػػػد اآللػػػل السػػػوبقل لهػػػذه اآللػػػل كهػػػو  كلػػػ  
ـْ َؿْقٍم ِخَقوَكًي َؾوْكّضِْذ إَِفْقِفْؿ َظَذ َشَقاٍء إِنَّ اهللَ ََل َُيِىُّ اخَلؤوئِـِغَ ]تفػولد:  َـّ ِم وَؾ و ََتَ {، حلػث 58}اي فػوؿ: [.َوإِمَّ

ذكر شلهو الخكؼ  ػف خلو ػل ال فوهػدلف بسػبب  قضػهـ الفهػكد، ك ػو لتجمػد ال ف ػد أكثػر إذا كاصػم و 
ؤِؿقُع افَعؾِؤقؿُ َوإِ ] القراءة  ملالن   د  كل  تفولد: ؤَق افِضَّ ُْ ؤُف  ؤْؾ َظؤَذ اهللِ إِكَّ َـّ ؤو َوَتَق ْؾِؿ َؾؤوْجـَْح ََلَ . [ْن َجـَُحقا فِؾِضَّ

                                                                                                                                               
ـ 1986، 1ط –دار الحرلػل لمصػحوشل كالطبو ػل  – ز الػدلف أح ػد جػالؿ  –ا ظر: اإلرهوب كالف ؼ السلوسو  ((1
 .20ص –

 .1/332 – آفالجو   يحكوـ القر  (2)
 .2/392 –تفسلر القرآف الفظلـ ( (3
 .8/38 –الجو   يحكوـ القرآف  ((4
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{، حلػػث لتجمػػد أف  ف ػػػد )ترهبػػكف بػػ   ػػػدك اهلل ك ػػدككـ( هػػك  ػػػف أجػػؿ   ػػ  الفػػػدكاف 61}اي فػػوؿ:
لقػػكة لتثبتهػػو إزاء تػػو أي ػػرت بػػولتزاـ الحػػؽ كالفػػدؿ، كأ ػػرت بتحصػػلؿ الكالظمػػـ، كلح ولػػل أ ػػل اإلسػػالـ ا

ال وس كوشل، كيف االستفداد ال سػت ر كالجوهزلػل لمجهػود   ػد اال تضػوء لػدش  الحػرب، كل  ػ  ك ك هػو 
 (1)بسبب خكؼ  ف لفتـز  قض الفهكد، كلبلت اال تداء، كلض ر الخلو ل كالغدر". 

 

إذا  م ػػكا أف ال سػػػم لف ك ػػد أكضػػح الفخػػػر الػػرازم أف الحك ػػػل  ػػف إ ػػػداد القػػكة كربػػوط الخلػػػؿ هػػو أفَّ الكفػػػور 
 (2) . تأهبكف لمجهود ك ستفدكف ل  كل مككف ج ل  ايسمحل كايدكات:  خوشكهـ

 

ُّضقنِ ]:  كل  تفولد -3 َْ وَي َؾوْر َق إَِفٌف َواِحٌد َؾنِيَّ ُْ اَم  ْغِ اْثـَْغِ إِكَّ   {.51:}الـح [.َوَؿوَل اهللُ ََل َتتَِّخُذوا إََِلَ

ره: "ش لوم شوتقكا كخػوشكا  قػوبو ب فصػلتكـ إلػوم إف  صػلت ك و الطبرم شو تفسل اإل وـ وؿ       
 ك بدتـ غلرم، أك ألركتـ شو  بودتكـ لو لرلكون".

(3) 

 

ْؿ َوَجؤوُءوا بِِِضؤْحٍر َظظِؤقؿٍ ]:  وؿ تفولد -4 ُْ ُّضق َْ [. َؿوَل َأْفُؼقا َؾَؾؤامَّ َأْفَؼؤْقا َشؤَحُروا َأْظؤُغَ افـَّؤوِس َواْشؤَسْ

  {.116:}األعراف

شكهـ "لجكزم شو تفسلره:  وؿ ابف ا    (4) ."استرهبكهـ  أم: خكَّ

 

ُؤْؿ ]ِىل تعىىل:   -5 َؽ إَِػ ؾِْرَظؤْقَن َوَمَؾئِؤِف إَِّنَّ ـْ َربِّ وَكوِن ِم َْ ِى َؾَذاكَِؽ ُبْر ْْ ـَ افرَّ َواْضُؿْؿ إَِفْقَؽ َجـَوَحَؽ ِم

وُكقا َؿْقًمو َؾوِشِؼغَ    {32}الؼاص:[ ـَ

 بلػدة: الرٍُّهػب كالرٍَّهبػل ب ف ػد الخػكؼ كالفىػرىؽ. ك ػوؿ ابػف  ػوؿ أبػك  وؿ ابػف الجػكزم شػو تفسػلره: "
ػؿ، كتمػؾ  ػؿ، كالبىخى ، كالرُّهيب، كالرَّهىب،  ثػؿ اللَّػٍغؿ، كاللُّػٍغؿ، كاللَّػغىؿ، كالبىٍخػؿ، كالبيخي اي بورم: الرٍَّهبي

 (5). "لغوت ترج  إلد  ف د الخكؼ كالفىرىؽ

 

                                                 
 ك ػػػػ  اإلسػػػػالـ  – 11ص – بػػػػد اهلل بػػػػف الكلال ػػػػو  –اإلرهػػػػوب كالف ػػػػؼ كالتطػػػػرؼ شػػػػو ضػػػػكء القػػػػرآف كالسػػػػ ل  ((1

http://www.al،islam.com 
 .15/186، 3ط –طهراف  –دار الكتب الفم لل  –الفخر الرازم   ،التفسلر الكبلرا ظر:  (2)

 ح د بف جرلر بف لزلد بف كثلر بف غولب اآل مو أبك جففػر الطبػرم، تحقلػؽ:  –جو   البلوف شو تأكلؿ القرآف ( (3
 .17/220ـ،  2000ق، 1420أح د  ح د لوكر،  ؤسسل الرسولل، الطبفل ايكلد، 

 .3/163ـ، 1987، هػ1407، 1ابف الجكزم، دار الفكر، ط –زاد ال سلر شو  مـ التفسلر  ((4
 .6/98ال رج  السوبؽ،  ((5
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َّضًي ِِف ]:  وؿ تفولد -6 ْْ ُْؿ َؿْقٌم ََل َيْػَؼُفقنَ  أَلَْكُتْؿ َأَصدُّ َر ـَ اهللِ َذفَِؽ بَِلَّنَّ ْؿ ِم ِْ   {.13:}اكرش.[ُصُدوِر

ـٍ ٌ ػػفى  لمَّػػً ،  لف ػػو  ": لقػػكؿ السػػ ر  دم ػػديكًرًه  لف ػػو أ ػػتـ لػػو  فلػػر ال سػػم لف ألػػد رهبػػل  ًشػػد صي
 (1)." خكشهـ   كـ ألد  ف  ذاب اهلل شو اآلخرة

 

ّضْ ]ِىل تعىىل:  -7 َْ اِت َؾوْشَتَجّْضـَو َفُف َوَو ؤوُكقا ُيَِضؤوِرُظقَن ِِف اخَلؤْرَ ـَ ُؤْؿ  ـَو َفُف ََيَْقك َوَأْصؤَؾْحـَو َفؤُف َزْوَجؤُف إَِّنَّ

وُكقا َفـَو َخوِصِعغَ  ـَ ًّضو َو َْ   {.90:}األك قىء[. َوَيْدُظقَكـَو َرَؽًّضو َوَر

شػػػػو الطو ػػػػل كخػػػػوئفلف الفقػػػػوب أك  لثػػػػكاب راجػػػػلف لإلجوبػػػػل أكراغبػػػػػلف شػػػػو ا" لقػػػػكؿ أبػػػػك السػػػػفكد:
 (2)".صللال ف

 

ك ػػو كردت  لػػتقوت  فػػس ال ػػودة )رهػػب( شػػو  كاضػػ   ختمفػػل شػػو القػػراف لتػػدؿ  مػػد الرهب ػػل كالتفبػػد 
 كولتولو:

ـَ األَْحَّضؤؤوِر ]كرد لفػػظ )الرهبػػوف( شػػو سػػكرة التكبػػل،  ػػوؿ تفػػولد:  -1 رِؤؤًرا ِمؤؤ ـَ َمـُؤؤقا إِنَّ  ََ ـَ  ؤؤو افَّؤؤِذي َ َيؤؤو َأُّيُّ

ُؾقَن َأْمَقاَل ا ـُ َّضوِن َفَقْل ْْ ؤَي َوََل َوافرُّ َى َوافِػضَّ َْ ـَ َيْؽـِؤُزوَن افؤذَّ ـْ َشؤّضِقِؾ اهللِ َوافَّؤِذي وَن َظ فـَّوِس بِوفَّضوضِِؾ َوَيُصدُّ

ْؿ بَِعَذاٍب َأفِقؿٍ  ُْ ْ    {.34:}ال ُبة[. ُيـِْػُؼقََّنَو ِِف َشّضِقِؾ اهللِ َؾَّضؼِّ
 
َمـُؤقا َفَتِجؤَدنَّ َأَصؤ]ك و كرد لفظ )رهبو و( شو سكرة ال وئدة،  ػوؿ تفػولد:  -2 ََ ـَ  ؤِذي دَّ افـَّؤوِس َظؤَداَوًة فِؾَّ

و َكَصوَرى ذَ  ـَ َؿوُفقا إِكَّ َََمـُقا افَِّذي ـَ  ِذي ًة فِؾَّ ْؿ َمَقدَّ ُ َِ قا َوَفَتِجَدنَّ َأْؿَر ـُ ـَ َأُْشَ قِِضَغ افَقُفقَد َوافَِّذي فَِؽ بَِلنَّ ِمـُْفْؿ ؿِِضِّ

ونَ  ُْؿ ََل َيِْضَتْؽِزُ َّضوًكو َوَأَّنَّ ْْ   {.82:دة}ادىئ. [َوُر

 
ـَ ]ككرد لفظ )رهبو هـ( شو سكرة التكبل:  -3 ـْ ُدوِن اهللِ َواَدِِضقَح اْبؤ َّضوََّنُْؿ َأْرَبوًبو ِم ْْ ْؿ َوُر ُْ ُذوا َأْحَّضوَر َ اَتَّ

قنَ  ـُ َق ُشّْضَحوَكُف َظامَّ ُيْؼِ ُْ و َواِحًدا ََل إَِفَف إَِلَّ    {.31: ُبة}ال. [َمْرَيَؿ َوَمو ُأِمُروا إَِلَّ فَِقْعُّضُدوا إََِلً

 

                                                 
 – 1ط –بلركت  –أبك الملث  صر بف  ح د بف إبراهلـ الس ر  دم، دار الكتب الفم لل  –بحر الفمـك  ((1

 .3/346 –ـ 1993 –ق 1413
 .4/690 –ـ  2001 –ق 1422 – 1ط –دار الفكر  –إرلود الفقؿ السملـ إلد  زالو الكتوب الكرلـ  ((2
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ْقـَو بِِعقَِضك ]ك و كرد لفظ )رهبو لل( شو سكرة الحدلد،  وؿ تفولد:  -4 ْؿ بُِرُشؾِـَو َوَؿػَّ ِْ َثوِر ََ ْقـَو َظَذ  ُثؿَّ َؿػَّ

َّضوكِقَّؤيً  ْْ ؤًي َوَر َّضُعؤقُه َرْأَؾؤًي َوَرْْحَ ـَ اتَّ َتْقـَوُه اإِلْكِجقَؾ َوَجَعْؾـَؤو ِِف ُؿُؾؤقِب افَّؤِذي ََ ـِ َمْرَيَؿ َو ؤو  اْب َْ َتّْضـَو ـَ و َمؤو  َْ اْبَتؤَدُظق

َمـُؤقا ِمؤؤـُْفْؿ َأْجؤرَ  ََ ـَ  ؤو َحؤؼَّ ِرَظوَيتَِفؤؤو َؾَ َتْقـَؤو افَّؤِذي َْ رِؤٌر ِمؤؤـُْفْؿ َظَؾؤْقِفْؿ إَِلَّ اْبتَِغؤوَء ِرْضؤَقاِن اهللِ َؾؤؤاَم َرَظْق ـَ ْؿ َو ُْ

  {.27:}اكدَد. [َؾوِشُؼقنَ 
 

و  ػػػف تصػػػورلؼ جػػػوءت شػػػو القػػػرآف ب ػػػوءن  مػػػد  ػػػو سػػػبؽ شػػػ ف كم ػػػل )رهػػػب( ك ػػػو الػػػتؽ   هػػػ 
ب كاض   تفددة، كلـ تتض ف شو  فو لهو أم إلػورة إلػد ال فػو و ال سػتخد ل اللػـك لمداللػل  مػد 
 صطمح اإلرهوب، حلث جوءت ب فوفو   هو التخكلؼ كالخللل كالردع، كالفبػودة كالتسػملـ، ككمهػو 

لترسػلخ الط أ ل ػل كاالسػتقرار،  فوفو تفتبر كسلمل لح ولػل ال جت ػ  ال سػمـ  ػف الف ػؼ كالفسػود، ك 
كايخذ  مد لد الفوبثلف بأ ف ال سم لف كأ و هـ، شوإلرهوب ال أ كر ب  الكارد شػو القػرآف  ػف  ػكع 

 خوص لتفمؽ بول فتدلف لصدهـ  ف  دكا هـ، كللس هك إرهوبون بول ف د ال فوصر.  
 

 اإلرهاب في السية:ب. 
لران شو الحدلث ال بكم اللرلؼ، كلفؿ ألهر  ف ال الحظ أف  لتقوت  ودة )رهب( لـ ترد كث 

أف ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ  -رضو اهلل    – و كرد هك لفظ )رهب( شو حدلث البراء بف  ورب 
 ػػوؿ: "إذا أتلػػت  ضػػجفؾ شتكضػػأ كضػػكءؾ لمصػػالة ثػػـ اضػػطج   مػػد لػػقؾ ايل ػػف، ثػػـ  ػػؿ المهػػـ 

كرهبػػل إللػػؾ ال  مجػػأ كال   جػػو  أسػػم ت كجهػػو إللػػؾ كشكضػػت أ ػػرم إللػػؾ كألجػػأت ظهػػرم إللػػؾ رغبػػل
 (1)  ؾ إال إللؾ المهـ آ  ت بكتوبؾ الذم أ زت ك بلؾ الذم أرسمت". 

 (2) وؿ ابف ايثلر: "الرهبل: الخكؼ كالفزع".  
 

 صػػطمح اإلرهػػوب ال أصػػػؿ لػػ  شػػو ال صػػػكص اللػػر لل، كا   ػػو لكجػػػد لتضػػح   ػػو سػػػبؽ أف 
دة شػو القػرآف كالسػ ل ال تخػرج صػرلفوت الػكار   الربػو و، كهػذه التأصم  الثالثو ك و تصرؼ  ػف أصػم

 .شو المغل الفربلل ب ف د الخكؼ كالفزع كالخللل و ف وه ف 
 

"كلـ لكف اإلرهوب بكصف   ف  صػطمحوت اإلسػالـ   ورسػل شفملػل لمقتػؿ الفلػكائو كالتػد لر  
ك د أ ر بهو  اللو ؿ، كا   و لف و اإلخوشل كالردع، كالرهبل تككف  ح كدة   د و تككف  ف الفبد لرب ،

                                                 
 .39ص – 247بوب: شضؿ  ف بوت  مد الكضكء،  حدلث ر ـ  –البخورم، كتوب الكضكء   صحلح ((1
ت:  ،لإل وـ  جد الدلف أبو السفودات ال بورؾ بف  ح د الجزرم ابف ايثلر –ال هولل شو غرلب الحدلث كايثر  ((2

 .2/280 ،ـ1963 ،ق1383 ،1ط ،ال كتبل اإلسال لل ، ح كد  ح د الط وحو كطوهر أح د الزاكم
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لوم شورهبكف( كتككف  ذ ك ػ ال تػردد )كاسػترهبكهـ(  ؽل  ػف جو ػب ال خمػكؽ ال بطػؿ لم خمػك القرآف )كا 
ـَ اهللِ ] ك ح ػكدة  ػف جو ػػب ال خمػكؽ ال حػؽ لم خمػػكؽ ال بطػؿ ْؿ ِمؤؤ ِْ َّضؤؤًي ِِف ُصؤؤُدوِر ْْ أَلَْكؤؤُتْؿ َأَصؤؤدُّ َر

ُْؿ َؿْقٌم ََل َيْػَؼُفقنَ    {13}اكرش:[ َذفَِؽ بَِلَّنَّ

كالرهبو لػػػل كالرهبػػػوف  صػػػطمحوت دل لػػػل لػػػدلو وت سػػػمفت، كاإلسػػػالـ لػػػ   فهك ػػػ  إزاءهػػػو، شهػػػك  
لحفػػظ التػػكازف بػػلف الرهبػػل كالرغبػػل، كالرجػػوء كاللػػأس، شػػال رهبو لػػل دكف رغبػػل، كال لػػأس دكف رجػػوء، 
ك قلػػدة السػػمؼ كسػػط بػػلف الخػػكؼ كالرجػػوء، كلػػلس ال صػػطمح ب فهك ػػ  اإلسػػال و  رتبطػػون ب فهك ػػ  

 (1)بو ال فوصر". الغر 
 
 تعريف اإلرهاب في االصطالح: -

إف ال مفػػػػت لم ظػػػػر أ ػػػػ  لػػػػلس ه ػػػػوؾ تفرلػػػػؼ  تفػػػػؽ  ملػػػػ  ل كػػػػف  ػػػػف خاللػػػػ  تكضػػػػلح هػػػػذا 
ال صػػطمح، حلػػػث تجػػػد أف تفرلػػػؼ بفػػػض الجهػػػوت ل صػػػطمح اإلرهػػػوب لختمػػػؼ  ػػػف تفرلػػػؼ جهػػػوت 

ا التفرلػؼ، كبسػبب أخرل، كهذا طبفػون لرجػ  إلػد اخػتالؼ ايهػداؼ كال صػولح كال ػآرب  ػف كراء هػذ
 االختالط القوئـ بل   كبلف بفض ال فوهلـ ايخرل كولتطرؼ كالغمك، كالجهود.

: "إف هػذا "اإلرهػوب ككسػوئؿ الفػالج"لقكؿ الللخ  بد الفزلز آؿ الللخ شػو بحػث لػ  بف ػكاف  
لد اآلف لػـ لتحػدد  فهك ػ ، بػؿ تلػف الح مػل ضػده بػدكف تحدلػد كاضػح ال فػولـ،  ػو هػك  ال صطمح كا 

رهوب؟ ك ف هك اإلرهوبو؟ ك تد لككف إرهوبلون؟ ككلؼ لككف اللخص أك تمػؾ الج و ػل أك الدكلػل اإل
 إرهوبلل؟ كؿ هذا لـ لتحدد دكللون.

بكؿ حولل ش ف  حوربل  صطمح كلػف الح ػالت ال تتوبفػل  مػد أ مػد ال سػتكلوت اإل ال لػل  
ؿ، كهػذا  ػف لػأ   أف لك ف ػو شػو كاي  لل كالدكللل  مل      دـ  فرشل حدكده تفد حربػون  مػد  جهػك 

إلكوالت كثلرة   هو: أف  فودم أطراشون  مػد أ هػـ إرهػوبلكف، كللسػكا كػذلؾ كهػذا ظػوهر شػل ف لحػورب 
 كلقوكـ يجؿ أف لخمص بالده  ف ال حتؿ  ثالن.

شسػودان شػالأف لترؾ أطراؼ هػـ ألػد   فػون ك  اإللكوالتكألضون  ف   كال لػذكر  لقػوك كف  ػداكة كا 
ف كوف   طبقون  ملهـ". شفمهـ يف   (2)هذا ال صطمح لـ لطمؽ  ملهـ كا 

 

                                                 
لكوللوت ال فهـك كاال ت وء كال كاجهل  ((1 جو فل اإل وـ  ح د بف سفكد  –د. حسف الهكل ؿ  –اإلرهوب كا 

 .6هػ، ص1425 –اإلسال لل 
 مو  –الرلوض السفكدلل جرلدة ، ال فتو الفوـ لطولب ال جت   الدكلو بتحدلد  ف د كاضح ل صطمح اإلرهوب ((2

 .5، ص39، الس ل 12985د الفد –ذك القفدة  17اللترم، الج فل 
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شمػػلس ه ػػوؾ تفرلػػؼ لإلرهػػوب شػػو ال صػػطمحوت اللػػر لل لػػدل الفم ػػوء السػػوبقلف حلػػث كػػوف  
،   ػػو لف ػػو أ ػػ   ػػوب   ػػف شكػػر أكركبػػو، 1794-1789أكؿ اسػػتخداـ لػػ  إبػػوف الثػػكرة الفر سػػلل  ػػوـ 

رهوب، كلقد اختمؼ الفم وء كال فكركف شو ج ل  أ حوء كلرد ال زا ـ البوطمل التو تصؼ اإلسالـ بوإل
 (1) الفولـ  مد اختالؼ دلو وتهـ شو تحدلد  ف وه   و زاده غ كضون كتفقلدان.

 

 ولكي يجمي هذا الغموض سيقف في تعريف هذا المصطمح عيد  الث محطات رئيسية هي:
 أواًل: اإلرهاب عيد المسممين:

هػػػػ 1422لػػكاؿ  26ختػػوـ اجت و ػػ  الػػذم  قػػد شػػو أصػػدر ال ج ػػ  الفقهػػو اإلسػػال و شػػو  
( شو رابطل الفولـ اإلسال و ب كل ال كر ل شو دكرت  السودسل  لر بلو ػون 2002ل ولر  10)ال كاشؽ 

  ػػدكاف ل ورسػػ  أشػػراد أك ج و ػػوت أك دكؿ بغلػػون  مػػد اإل سػػوف )دل ػػ ،بأ ػػ : "جػػوء شلػػ  تفرلػػؼ اإلرهػػوب  
 كؼ التخكلػػؼ كايذل، كالتهدلػػد كالقتػػؿ بغلػػر حػػؽ، ك ػػو لتصػػؿ ك رضػػ ( كللػػ ؿ صػػ ك ولػػ ، ك قمػػ ، كد ػػ ،

خوشػػل السػػبؿ، ك طػػ  الطرلػػؽ، ككػػؿ شفػػؿ  ػػف أشفػػوؿ الف ػػؼ أك التهدلػػد، لقػػ  ت فلػػذان ل لػػركع  بصػػكر الحرابػػل كا 
إجرا و شردم أك ج و و، لهػدؼ إلػد إلقػوء الر ػب بػلف ال ػوس أك تػركلفهـ ب لػذائهـ، أك تفػرلض حلػوتهـ أك 

، ك ػػػف صػػػ كش  إلحػػػوؽ الضػػػرر بولبلئػػػل، أك بأحػػػد ال راشػػػؽ كاي ػػػالؾ رـ أك أحػػػكالهـ لمخطػػػ ػػػ هحػػػرلتهـ، أك أ
شكػػؿ هػػذا  ػػف صػػكر الفسػػود شػػو  ،الفو ػػل أك الخوصػػل أك تفػػرلض أحػػد ال ػػكارد الكط لػػل، أك الطبلفلػػل لمخطػػر

ِض إِنَّ اهللَ ََل َُيِؤىُّ َوََل َتّضِْغ افَػَِضؤوَد ِِف األَرْ ]شو  كل  تفػولد:   ايرض التو  هد اهلل سبحو   كتفولد   هو

ـَ   (2)". {77}الؼاص:[ ادُْػِِضِدي
كأكػػػد ال ج ػػػ  الفقهػػػو اإلسػػػال و: "أف  ػػػف أصػػػ وؼ اإلرهػػػوب إرهػػػوب الدكلػػػل، ك ػػػف أكضػػػح  

صكره، كألدهو بلو ل اإلرهػوب الػذم ل ورسػ  اللهػكد شػو شمسػطلف، ك ػو  ورسػ  الصػرب شػو كػؿ  ػف 
ال كع  ف اإلرهوب " ف ألد أ كا   خطران  مد اي ػف  البكس ل كالهرسؾ كككسكشو"، كرأل ال ج   هذا

كالسػػالـ شػػو الفػػولـ، كجفػػؿ ك كاجهتػػ   ػػف  بلػػؿ الػػدشوع  ػػف الػػ فس كالجهػػود شػػو سػػبلؿ اهلل.....ك ػػف 
ال قػػوط ال ه ػػل شػػو البلػػوف اإلج ػػوع  مػػد أف اإلرهػػوب لػػلس  ػػف اإلسػػالـ كأف )الجهػػود( لػػلس إرهوبػػون، 

رع  يصرةن لمحػؽ كدشفػون لمظمػـ كا  ػراران لمفػدؿ كالسػالـ كاي ػف، ك ػو كتحملؿ  و ال قصكد بولجهود الذم لي 
أكضح أف لإلسالـ آدابون كأحكو ون كاضحل شو الجهود ال لركع تحػـر  تػؿ غلػر ال قػوتملف، كتحػـر  تػؿ 

                                                 
 .21ص ـ،1999، 2دار الفمـ لم الللف، ط – ح د  زلز لكرم  –ا ظر: اإلرهوب الدكلو  ((1
،  قالن  ف كتوب اإلرهوب شو  لزاف اللرلفل،  ودؿ الفبد الجبور، 355 رارات ال ج   الفقهو اإلسال و، ص ((2

 .22ـ، ص2005ق، 1426، 1 كتبل ال مؾ شهد الكط لل، الرلوض، ط
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ايبرلوء  ف الللكخ كال سوء كايطفوؿ كتحـر تتب  الفورلف، أك  تؿ ال ستسم لف، أك إلذاء ايسرل، أك 
 (1)بجثث القتمد أك تد لر ال  لآت كال كا   كال بو و التو ال  ال ل لهو بولقتوؿ".الت ثلؿ 

 
َ افَػؤَقاِحَش ]شوإلرهوب تفدو  مد اآلخرلف كبغو بغلر كج  حؽ،  وؿ تفػولد:   َم َرِّبِّ اَم َحؤرَّ ُؿْؾ إِكَّ

ـَ َواإِلْثَؿ َوافَّضْغَل بَِغْرِ احَلؼِّ َوَأْن  ْل بِِف ُشْؾَطوًكو َوَأْن َتُؼقُفقا َظَذ اهللِ َمو ََل َمو َطَفَر ِمـَْفو َوَمو َبَط قا بِوهللِ َمو َتْ ُيـَزِّ ـُ ُتْؼِ

  {.33:}األعراف. [َتْعَؾُؿقنَ 
 

حرلر لتضح   و سبؽ أف ه وؾ بكف لوس  بلف اإلرهوب ب فهك   ال فوصر، كبلف الجهود لت 
للف بقصػػد تخػػكلفهـ كتػػركلفهـ لصػػدر  ػػف  فتػػدو  مػػد أبرلػػوء  ػػد  رهػػوبايكطػػوف، شفػػو حػػلف أف اإل

بوسػػتخداـ كسػػوئؿ  ختمفػػل كولقتػػؿ كاالبتػػزاز كاالختطػػوؼ لتحقلػػؽ أهػػداؼ خوصػػل سلوسػػلل أك  وللػػل أك 
غلرهو، كبلف حؽ الدشوع  ف ال فس، كتحرلر البالد ال حتمل  ف ال ستف ر الغوصػب، شول قوك ػل حػؽ 

رك ل ال تفقػػل  ػػ  آداب الحػػرب شػػو  لػػركع لتحقلػػؽ االسػػتقالؿ بوسػػتخداـ كوشػػل الكسػػوئؿ ال توحػػل ال لػػ
 اإلسالـ، شولجهود للس إرهوبون، كا   و لرع الجهود  يصرة لمحؽ، كدشفون لمظمـ، كا  راران لمفدالل كاي ف.

 : كلذا كجب تقسلـ اإلرهوب إلد  ك لف

 اإلرهاب الشرعي المحمود: -1
ك قترشػو اآلثػوـ ال كجبػل كهك  و اسػتف ؿ شػو تخكلػؼ الكػوشرلف ال فتػدلف، كال جػر لف كالفصػوة، "    

: لمحدكد، كذلؾ لرد هـ كح ولل اي ل كال جت فوت اإلسال لل   هـ، ك ف ذلؾ  و كرد شو  كل  تفولد
َََخؤ] ْؿ َو ـُ ُّضقَن بِِف َظُدوَّ اهللِ َوَظؤُدوَّ ِْ ـْ ِرَبوِا اخَلْقِؾ ُتْر ٍة َوِم ـْ ُؿقَّ ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ِم وا ََلُ ـْ َوَأِظدُّ ـَ ِمؤ ِري

ٍء ِِف َشؤؤّضِقِؾ اهللِ ُيؤؤَقفَّ إَِفؤؤْقُؽْؿ َوَأْكؤؤُتْؿ ََل ُدوَِّنِؤؤ ـْ ََشْ ْؿ ََل َتْعَؾُؿؤؤقََّنُُؿ اهللُ َيْعَؾُؿُفؤؤْؿ َوَمؤؤو ُتـِْػُؼؤؤقا ِمؤؤ

 (2) ".{60}األكػىل:[ ُتْظَؾُؿقنَ 

 

 اإلرهاب العدوايي المحرم: -2
حؽ  رتكبػ  الفقكبػل كهذا اإلرهوب  ذ كـ، كلحـر شفم  ك  ورست ، كهك  ف كبوئر الػذ كب كلسػت"     

كالذـ، كهػك لكػكف  مػد  سػتكل الػدكؿ كالج و ػوت كايشػراد، كحقلقتػ  اال تػداء  مػد اآل  ػلف بولسػطك 
                                                 

 .23،24ال رج  السوبؽ، ص ((1

ادـعؼكد بؽؾقكة أصكُل  "اإلشكتم وال حكدَىت ادعكى ة"بحكث مؼكدم  ىل مكم ر  ،مػفُم اإل هى  بني اإلشتم والغر  ((2

 .876ص ،حمؿُ  َُشف الرُبؽي ،م2،3/4/2007الدَن يف اجلىمعة اإلشتمقة  يف الػسة: 
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 ػػف  بػػؿ دكؿ  جر ػػل، أك  صػػوبوت أك أشػػراد بسػػمب اي ػػكاؿ كال  تمكػػوت، كاال تػػداء  مػػد الحر ػػوت 
خوشل الطرؽ خورج ال دف، كالتسمط  مد اللفكب  ف  بؿ الحكوـ الظم ل   الحرلوت كتك لـ ف كبت كا 

كهػػذا اإلرهػػوب   ػػ   ػػو ل ورسػػ  الكػػوشركف ضػػد ال ػػؤ  لف، ك  ػػ   ػػو ل ورسػػ  البغػػوة ايشػػكاه ك حػػك ذلػػؾ، 
(1) "كال ور كف شو اي ل اإلسال لل ضد ال ؤ  لف.

 

 
  اييًا: اإلرهاب عيد المؤسسات الدولية:

حلػػث اتفقػػت  مػػد أف  ،لقػػد حوكلػػت ال  ظ ػػوت الدكللػػل تحدلػػد  فهػػـك كاضػػح لمف ػػؿ اإلرهػػوبو 
صػػػكر  تفػػػددة كولقتػػػؿ كاالختطػػػوؼ، كاسػػػتف وؿ الفبػػػكات ال تفجػػػرة  ػػػف أجػػػؿ ترهلػػػب  ؿاإلرهػػػوب للػػػ 

 اللفكب، شكوف  ف التفرلفوت  و لمو:
 

 رشت اي ـ ال تحدة اإلرهوب بأ  : "تمؾ اي  وؿ التو تفرض لمخطر أركاحػون بلػرلل برلئػل، 
 (2)اإل سوف".  أك تهدد الحرلوت ايسوسلل أك ت تهؾ كرا ل

 
سمكؾ ج وئو   لؼ لقصد ب  التأثلر  مد " :ـ بأ  1984ك رشت  كزارة الفدؿ اي رلكلل س ل 

 (3). "سمكؾ حكك ل  و  ف طرلؽ االغتلوؿ أك الخطؼ
 

هػػػػػ 1400.(  ػػػػد تب ػػػػت شػػػػو  ػػػػوـ C.I.Aككو ػػػػت ككولػػػػل االسػػػػتخبورات ال ركزلػػػػل اي رلكلػػػػل )
وب هػػػػك التهدلػػػػد بوسػػػػتف وؿ الف ػػػػؼ أك اسػػػػتف وؿ الف ػػػػؼ ـ(، تفرلفنػػػػو لػػػػ صُّ  مػػػػد أف: "اإلرهػػػػ1980)

يغػػراض سلوسػػلل  ػػف  بػػؿ أشػػراد أك ج و ػػوت، سػػكاء تف ػػؿ لصػػولح سػػمطل حكك لػػل  وئ ػػل أك تف ػػؿ 
ضػػدهو، ك  ػػد و لكػػكف القصػػد  ػػف تمػػؾ اي  ػػوؿ إحػػداث صػػد ل، أك شػػزع، أك ذهػػكؿ، أك ريٍ ػػب لػػدل 

 (4)ائرة ضحولو الف ؿ اإلرهوبو ال بولر". ال ج ك ل ال يٍستىهدىشىل كالتو تككف  ودة أكس   ف د
 

                                                 

 .878ص مال رج  السوبؽ ((1
 –الطبفػػػػػػػػل ايكلػػػػػػػػد  –دار اللػػػػػػػػركؽ  –د. هلػػػػػػػػثـ الكلال ػػػػػػػػو  –كلػػػػػػػػل   ػػػػػػػػكذج إسػػػػػػػػرائلؿ اإلرهػػػػػػػػوب لؤسػػػػػػػػس د( (2

 .17ص –ـ 1997ق،1417
بلػركت  ،دار الفكػر ال فوصػر ،د.أ ؿ اللوزجو كد. ح د  زلػز لػكرم  ،اإلرهوب الدكلو كال ظوـ الفول و الراهف ((3

 .129ص ،ـ2002  ،1ط ،كد لؽ
هوب اإلر ،  قالن  ف 6ص –ـ1986إل جملزلل(،  لكلكرؾ لستر )بوجل ز آد ز لركل سل كف كلت كلؿ اإلرهوب،  ((4

 – 1ط –  ػػػػوف ايردف  –دائػػػػرة ال طبك ػػػػوت كال لػػػػر لمتػػػػؿ، شػػػو الفػػػػول لف الفربػػػػو كالغربػػػػو، د. أح ػػػػد لكسػػػػؼ 
 . 12ـ،  ص1998
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ق 1410 حػـر  22حتػد  20كلقد اجت فت لج ل الخبراء الفرب شو تك س، شو الفترة  ػ ف 
ـ( لكض  تصكر  ربو أكلو   د  فهـك اإلرهوب كاإلرهوب 1989أغسطس س ل  24-22)ال كاشؽ 

لفتبػػر أكثػػر الصػػلغ  رلفػػون الػػدكلو كالت للػػز بل ػػ  كبػػلف  ضػػوؿ اللػػفكب  ػػف أجػػؿ التحػػرر، ككضػػفت تف
، حلػػث لػػ ص  مػػد أف اإلرهػػوب: "هػػك شفػػؿ  ػػ ظـ  ػػف أشفػػوؿ الف ػػؼ أك التهدلػػد بػػ  لػػ كللل ككضػػكحون 

لسبب شز ون أك ر بون  ف خالؿ أ  ػوؿ القتػؿ أك االغتلػوؿ أك حجػز الرهػوئف أك اختطػوؼ الطػوئرات أك 
ب، كالذم لسػتهدؼ تحقلػؽ تفجلر ال فر فوت كغلرهو   و لخمؽ حولل  ف الر ب كالفكضد كاالضطرا

أهداؼ سلوسلل سكاء  و ت ب  دكلل أك  ج ك ل  ف ايشراد ضد دكلػل أخػرل أك  ج ك ػل أخػرل  ػف 
الكط و ال لركع  ف أجؿ التحرلر كالكصكؿ إلد حػؽ ايشراد، كذلؾ شو غلر حوالت الكفوح ال سمح 

تمػػػل أك   صػػػرلل أك تقرلػػػر ال صػػػلر شػػػو  كاجهػػػل ج لػػػ  ألػػػكوؿ الهل  ػػػل أك  ػػػكات اسػػػتف ورلل أك  ح
 (1)". غلرهو

 
  ال ًا: اإلرهاب عيد الغرب:

إف   فهـك اإلرهوب   د الغرب بفلد كؿ البفد  ف  فوهلـ المغل الفربلل كالقرآف الكرلـ، ذلؾ    
 ػػػدـ اتفػػػو هـ   مػػػد تفرلػػػؼ كاحػػػد، كالغػػػرب   ػػػد و لتحػػػدثكف   ػػػد اإلرهػػػوب شػػػ  هـ لقصػػػدكف بػػػ  اي ػػػل 

خمفلػػل أشكػػور كتصػكرات  وبفػػل  ػػف تػػراثهـ كبلئػػتهـ الخوصػػل بهػػـ، ك ػػف  اإلسػال لل، حلػػث جػػوء ذلػػؾ  مػػد
 هذه التفرلفوت  و لمو:

( تف ػػو: "ر ػػب، ذي ػػر، هػػكؿ، كػػؿ  ػػو لك ػػ  الر ػػب شػػو terrorكرد شػػو  ػػو كس "ال ػػكرد"  أف كم ػػل )  
( لف ػػػػو: "إرهػػػوب، ذ ػػػػر  ولػػػئ  ػػػػف اإلرهػػػػوب"، terrorismال فػػػكس، إرهػػػػوب،  هػػػد إرهػػػػوب"، كاالسػػػـ )

( terrorize( تف ػػػػػو: "اإلرهػػػػػوبو"، كالففػػػػػؿ )terroristك) ( لف ػػػػػو: "ليرهػػػػػب، ليػػػػػركّْع، ليكرهػػػػػ  ) مػػػػػد أ ػػػػػرو
 (2) بوإلرهوب".

 
اإلرهوب   د الغرب  ف ابتداع الثكرة الفر سلل، حلػث لػـ لتبمػكر اإلرهػوب كا فػون إال شػو  كلفد 

 Region of)بػل بدالػل  هػد اإلرهػوب أك الره (3)ـ، ككػوف ذلػؾ   ػد و أ مػف ركبسػبلر 1793 ػوـ 
Terror) ( ك ف اسـ هذا الفهػد الػتقت المغتػوف 1792لكللك  27 -1793 ورس  10شو شر سو ،)ـ

ب ف ػػد اإلرهػػوب، شخػػالؿ الثػػكرة الفر سػػلل  ػػورس ركبسػػبلر  (Terrorism)اال جملزلػػل كالفر سػػلل كم ػػل 
                                                 

 .13ص  ، أح د لكسؼ التؿ، اإلرهوب شو الفول لف الفربو كالغربو ((1
 .77ص –ـ 1995  ،7ط   ،بلركت  ،دار الفمـ لم الللف ،د. ركحو البفمبكو  ،ال كرد  و كس إ كملزم  ربو ((2
ـ( إثػػػورة لمجػػػدؿ. شبوسػػػـ 1799 ،1789ـ(. ألػػػهر كأكثػػػر ز  ػػػوء الثػػػكرة الفر سػػػلل )1794 ،1758) ركبسػػػبللر ((3

شػػو الدل قراطلػػل، جمػػب  هػػد اإلرهػػوب، كهػػو الفتػػرة التػػو أي ػػدـ شلهػػو آالؼ   ػػف اٍلػػتيًب  شػػو  فورضػػتهـ لمثػػكرة، ك 
 .11/313الفول لل،  ال كسك ل الفربلل التك لت ال  وسب لقو ركبسبللر ال صلر  فس .
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ايخلػرة  ػف  ك ف  ف  الف ػؼ السلوسػو  مػد أكسػ   طػوؽ، حلػث  يػدّْر  ػف أي ػد كا شػو السػت أسػوبل 
 كاطف شر سو  ف الج سلف شو بورلس كحدهو، ك ف أصؿ سػكوف شر سػو الػذم  1366 هد اإلرهوب 
ألؼ   هـ بكاسػطل ال قصػمل، بوإلضػوشل إلػد ا تقػوؿ  40 ملكف  س ل، تـ  ط  رأس  27بمغ  ددهـ 

 (1)ألفون آخرلف.  300كسجف 

 

خون شػو  قػكؿ الغػربللف، حلػث شوتخذ   صطمح اإلرهوب هذا ال ف د السمبو الذم أصبح راس 
 .لح ؿ شو طلوت  كؿ  فو و االضطهود كالف ؼ كالف صرلل

  

إف ال فهػػـك الغربػػو ل صػػطمح اإلرهػػوب كالػػذم لف ػػو اسػػتخداـ الف ػػؼ غلػػر ال لػػركع لتركلػػ  
اآل  ػػلف، كإلكػػراههـ  مػػد  بػػكؿ  ػػو ال لرلػػدكف، أبفػػد  ػػو لكػػكف  ػػف  فهػػـك هػػذا ال صػػطمح شػػو المغػػل 

آف الكػػرلـ، بػػؿ إف اإلسػػالـ لبػػرئ سػػوئر الػػدلو وت السػػ وكلل  ػػف أف لكػػكف اإلرهػػوب الفربلػػل كشػػو القػػر 
 كالف ؼ كالكره كالتركل  لآل  لف سبلؿ أم   هو شو الد كة إلد الدلف.

َََيااِتي َواَل ]شولد كة اللهكدلل شو لرلفل  كسد هك القكؿ الملف،  ػوؿ تفػولد:   اْذَهاْب َأْياَت َوَأُخاوَك ِب
. [( 44( َفقُاااواَل َلاااُه َقاااْواًل َليلًياااا َلَعمَّاااُه َيتَاااَذكَُّر َأْو َيْخَشاااى)43( اْذَهَباااا ِإَلاااى ِفْرَعاااْوَن ِإيَّاااُه َطَغاااى)42ي)َتِيَياااا ِفاااي ِذْكااارِ 

 {. 42:44}ط :
ككذلؾ الحوؿ    ال صرا لل التو جوء بهو  لسد  مل  السالـ، حلث لقكؿ إف   مكت  للست  

 ل  ف الف ؼ كاإلكراه كاإلرهوب الذم لركع اآل  لف.شو هذا الفولـ! دللؿ  مد براءة ال صرا ل
ككػػػػذلؾ الحػػػػوؿ  ػػػػ    هػػػػوج الػػػػد كة اإلسػػػػال لل التػػػػو جػػػػوءت  ؤكػػػػدة  مػػػػد   هػػػػوج الحك ػػػػل  

ؤؤَؽ بِوحِلْؽَؿؤؤِي َواَدْقِظَظؤؤِي احَلَِضؤؤـَِي ] كال ك ظػػل الحسػػ ل شػػو الػػد كة إلػػد اهلل،  ػػوؿ تفػػولد: اْدُع إَِػ َشؤؤّضِقِؾ َربِّ

ْؿ بِؤوفَّتِ  ـُ َوَجوِدَْلُ ؤَل َأْحَِضؤ ِْ ي ػ  ال  هػوج الكحلػد الػذم لث ػر إل و ػون كتصػدلقون  مبلػون لبمػغ ، {125}الـحك : [ل 
  رتبل اللقلف.

هك سبلؿ ال فػوؽ الػذم لفتبػر ألػد سػكءان  ػف اللػرؾ  -ب ف د تركل  اآل  لف-بل  و اإلرهوب  
كا بول سػم لف هػػك دع الخك ػل كال خػود لف، كػو ال لغػدر لػر الصػرلح، شوإلرهػوب الػذم ب ف ػد التخكلػؼ 

تخكلػػؼ لث ػػر إ ػػداد القػػكة الراد ػػل، كلػػلس تخكلػػؼ الفػػدكاف كالف ػػؼ كاإلكػػراه، شهػػك كولفقكبػػل الراد ػػل، 
 -بهػذا ال ف ػد–إ ال هو ل    كلردع  ػف الجرل ػل، ك ػف ثػـ ل  ػ  تطبلقهػو، كال  ال ػل لهػذا اإلرهػوب 

                                                 
 .14ص –ا ظر: االرهوب شو الفول لف الفربو كالغربو ، أح د لكسؼ التؿ  ((1
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كراههـ  مد  و ال لرلدكف بولف ؼ كالقتوؿ  هك  ف د  صطمح اإلرهوب   ػد  الذم–بتركل  اآل  لف كا 
 (1). الغرب

 

كلكف بولرغـ  ف االختالؼ الكبلر بلف  ض كف هذا ال صطمح بلف اإلسالـ كالغرب، إال أف  
الغػرب   ػػد و لتحػػدث  ػف اإلرهػػوب شػػال لقصػػد بػ  إال اي ػػل اإلسػػال لل، شمػػـ  سػ    ػػف  بػػؿ ب رهػػوبو 

وئؿ اإل ػػػػالـ ال ختمفػػػػل بوإلرهػػػػوبللف  سػػػػلحو، أك إرهػػػػوبو لهػػػػكدم، كلك  ػػػػو ال   فػػػػؾ  سػػػػ    بػػػػر كسػػػػ
 .صفل اإلرهوب  الصقل لصفل اإلسالـأصبحت  ثال سم لف، حل

 

كلكف ب ظػرة بسػلطل  مػد تػورلخ الفال ػوت بػلف الغػرب كاللػرؽ تضػف و  مػد طرلػؽ الحقلقػل،  
 كهو أف الغرب هك  ف  ورس اإلرهوب السلوسو كالدل و كالحضورم ضد اللرؽ شو أغمب القركف:

 365 ػف الغػزك كالقهػر اإلغرلقو/الرك ػو و/ البلز طػو،  ػف االسػك در ايكبػر )  لرة  ركف -
 ـ( شو القرف السوب .641-610ؽ.ـ( شو القرف الراب   بؿ ال لالد كحتد هر ؿ )323-

 ـ(.1191 –ـ 1096هػ/ 690 -هػ489ك ر وف  ف الحركب الصملبلل ) -
هػػػ، 897إسػػقوط غر وطلػػل ) ة الغربلػػل الحدلثػػل التػػو بػػدأت   ػػذك كخ سػػل  ػػركف هػػو   ػػر الغػػز  -

 ـ( بواللتفوؼ حكؿ الفولـ اإلسال و، كاستف ور سوئر أ طور اإلسالـ.1492
خرلطػل الغػرب س ضػ  ألػدل و كأبصػور و  مػد حقلقػل تقػكؿ: ألػف ك كب ظرة خوطفل  مػد خرلطػل اللػرؽ 

، ك ئػػوت هػك الغػزك كاالحػتالؿ الػذم لػركع اآل  ػلف؟ إف القكا ػػد الفسػكرلل الغربلػل ت ػأل دلػور اإلسػالـ
ايلكؼ  ف الج كد الغربللف لحتمكف أكطوف ال سم لف، ك ئوت اللركوت الغربلل الفوبرة لمقورات ت هب 
ثركات ال سم لف، بل  و تخمك خرلطل الغرب  ف أم  فكذ لإلسػالـ كال سػم لف، حتػد ال سػم لف الػذلف 

لو يلػػػكاف أصػػبحكا ضػػحو -2001كخوصػػل بفػػػد أحػػداث سػػبت بر –لفللػػكف شػػو ال جت فػػوت الغربلػػل 
  (2). الت للز كالسجف كاال تقوؿ غلر ال برر

 

وعميه فدن مصطمح اإلرهااب بمعياا  المعاصار لام يارد فاي شارعيام وال يتوافاا مال أخاالا 
لبيااان معيااى كممااة:  شاارعياً  عمماااء الشااريعة فااي عصااريا ذكااروا تحديااداً  ولكاان اإلسااالم العظاايمم 

ل وهاي أللااظ ك يارة ياذكر مي اا عماى هاذا المجاا)اإلرهاب( في  وء األللاظ الشرعية المحددة فاي 
 .)الغموم البغيم الحرابة( ر  ال ة أم مة هيالم ال ال الحصسبيل 

 الغمو: -1

                                                 
 .81،82ص –د.  ح د   ورة  –ا ظر: إزالل اللبهوت  ف بفض ال صطمحوت  ((1
 .89،90ص –د.  ح د   ورة  – ا ظر: إزالل اللبهوت  ف بفض ال صطمحوت ((2



 _____________________________الثىلث: مقى َن معركة اداطؾحىت  الػا  

 183 

  أ. الغمو لغة:
تػػدكر ايحػػرؼ ايصػػملل لهػػذه الكم ػػل ك لػػتقوتهو  مػػد  ف ػػد كاحػػد لػػدؿ  مػػد  جػػوكزة الحػػد 

  .كالقدر
ـ كالحػػرؼ ال فتػػؿ أصػػؿ صػػحلح لػػدؿ  مػػد ارتفػػوع الفػػلف كالػػال": لقػػكؿ ابػػف شػػورس رح ػػ  اهلل       

 (1)". ك جوكزة  در
، شولغمك: هػك أم: جوكز حده، كغال القدر تغمو غملو ون  ال شو اي ر غمكان كشو لسوف الفرب: "غ      

 (2)".  جوكزة الحد

 

 ب. الغمو اصطالحًا:
اللػوء شػو ح ػده   وؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل رح   اهلل: "الغمػك:  جػوكزة الحػد بػأف لػزاد شػو

 (3)أك ذ    مد  و لستحؽ ك حك ذلؾ". 

الغمػػػك بأ ػػػ : "ال بولغػػػل شػػػو اللػػػوء كالتلػػػدد شلػػػ   -رح ػػػ  اهلل  -ك ػػػرؼ الحػػػوشظ ابػػػف حجػػػر 
 (4) .بتجوكز الحد"

ك ػػوؿ اللػػلخ سػػمل وف بػػف  بػػد اهلل بػػف  ح ػػد بػػف  بػػد الكهػػوب شػػو بلػػوف ضػػوبط لمغمػػك  ػػوؿ: 
َوََل َتْطَغؤْقا ؾِقؤِف َؾَقِحؤؾَّ ] طغلوف الذم  هػد اهلل   ػ  شػو  كلػ :"كضوبط  تفدم  و أ ر اهلل ب ، كهك ال

 (5) ".{81:}ض  [َظَؾْقُؽْؿ َؽَضّضِل

  .كهذه التفورلؼ  تقوربل كتفلد أف الغمك هك تجوكز الحد اللر و بولزلودة 
 

 البغي: -2
 :البغي لغة . أ

                                                 
 .4/387 – ودة غمكل  – فجـ  قوللس المغل ( (1
 .3290ص – ودة غال  –ابف   ظكر  –لسوف الفرب  ((2
 ، كتبل الرلد ،ت: د.  وصر  بد الكرلـ الفقؿ ،ابف تل لل ،ا تضوء الصراط ال ستقلـ ل خولفل أصحوب الجحلـ ((3

 .1/328 ،الرلوض
 .278/  13  ،شتح البورم( 4(
ت: أسو ل  ،سمل وف بف  بد اهلل بف  ح د بف  بد الكهوب ،شو لرح كتوب التكحلد تلسلر الفزلز الح لد (5(

 .1/547 ،ـ2007 ،ق1428 ،1ط ،الرلوض ،دار الص لفو لم لر كالتكزل  ،بف  طولو بف  ث وف الفتلبو
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، كالثػػو و: اللػػوء أحػػده و طمػػببغػػو: البػػوء كالغػػلف كاللػػوء أصػػالف: ":  ػػوؿ ابػػف شػػورس رح ػػ  اهلل
، ثـ للتؽ  ف هذا  و إذا ترا د إلد شسود ،بغد الجرح ج س  ف الفسود . . . كايصؿ الثو و:  كلهـ

 (1). مـ"الظ :الفوجرة . كالبغو :وغً بفده ، شولبى 

 

 البغي اصطالحًا: . ب
كػػؿ شئػػل لهػػـ   فػػل لتغمبػػكف كلجت فػػكف كلقػػوتمكف أهػػؿ "أهػػؿ البغػػو : بػػف  وبػػدلف رح ػػ  اهلللقػػكؿ ا

  (2) ".لفدؿ بتأكلؿ لقكلكف الحؽ  ف و كلد كف الكالللا

 

 . الحرابة:4
 :أ. الحرابة لغة

السػمب . . .  :أحػده و :الحػوء كالػراء كالبػوء أصػكؿ ثالثػل :حػرب":  وؿ ابػف شػورس رح ػ  اهلل 
 (3)." مبك د حرب  ول  أم سي شويكؿ: الحرب كالتقو هو  ف الحرب كهك السمب . لقوؿ حربت   ول ، 

 لحرابة اصطالحًا:ب. ا
، كسػفد شػو ايرض شسػودا بأخػذ ال ػػوؿ كػؿ  ػف  طػػ  السػبؿ كأخوشهػو ":  ػوؿ ابػف  بػد البػر رح ػ  اهلل

 (4) ."كهتؾ  و حـر اهلل هتك   ف ال حوـر شهك  حورب ،كاستبوحل الد وء

 

 فوصػػر، لػػذا كجػػب  مل ػػو هػػذه بفػػض ال صػػطمحوت التػػو تتضػػ ف  ف ػػد اإلرهػػوب ب ف ػػوه ال
ال  فهػـ  ف ػوه،  ػد لكػكف  ون و، كأال  ككف كوإل فل  ردد كال  تحرل الد ل شو ألفوظ  أف كف حف ك سم 

شػػػو كثلػػػر  ػػػف ايحلػػػوف  خػػػولؼ لفقلػػػدت و اإلسػػػال لل، كأف  بحػػػث  ػػػف ايلفػػػوظ اللػػػر لل اإلسػػػال لل 
 .الصحلحل التو تخدـ إسال  و ي هو السبلؿ إلد ال جوة
ر  ػف الحػؽ بويلفػوظ اللػر لل ال بكلػل اإللهلػل لقكؿ ابف أبو الفز الح فو رح ل اهلل: "كالتفبل

 (1)أهؿ الس ل كالج و ل".  ؿهك سبل
                                                 

 .1/272 – بغد   ودة ، فجـ  قوللس المغل (1(
دار الفكػػر لمطبو ػػل  ابػػف  وبػػدلف، ،الػػدر ال ختػػور لػػرح ت ػػكلر ايبصػػور شقػػ  أبػػك ح لفػػلحولػػلل رد ال ختػػور  مػػد  ((2

 .4/262 ،ـ2000 ،هػ1421 ،بلركت ،كال لر
 .2/48 – حرب   ودة –  فجـ  قوللس المغل (3(

أبػك   ػر لكسػؼ بػف  بػد اهلل بػف  ح ػد بػف  بػد البػر بػف  وصػـ ال  ػرم  ،الكػوشو شػو شقػ  أهػؿ ال دل ػل ال ػولكو ((4
 ،هػػػػ1400 ،2ط ،الرلػػوض ، كتبػػػل الرلػػوض الحدلثػػػل ،ت:  ح ػػد  ح ػػػد أحلػػد كلػػػد  ودلػػؾ ال كرلتػػو و ،قرطبػػوال

 .2/1087ص ،ـ1980
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شتفو ؿ الفولـ ال فوصر اللكـ شو  سبل اإلرهوب لإلسالـ تفو ؿ ظولـ  جوؼو لمحؽ، سو دت 
شلػػػ  كسػػػوئؿ اإل ػػػالـ الغربلػػػل لتحقلػػػؽ  صػػػولح سلوسػػػلل اسػػػتراتلجلل، لػػػذا لجػػػب رشػػػ  الصػػػكت  وللػػػون 

اإلسالـ الفػدكاف بغلػر الحػؽ، كحتػد تتضػح  دالػل هػذا الػدلف  مػد كػؿ ال سػتكلوت، تكضلحون لتحرلـ 
كذلؾ لمخركج بتصكر رللد ككاضح لقضلل اإلرهوب للككف  فهك ون  م لون  كضك لون غلر  ب و  مد 

 ركح التسمط كاالستفالء.
 

  اآل ار المرتبة عمى مصطمح اإلرهاب:
خػػتالؼ شػػو  فهػػـك اإلرهػػوب إلػػد اسػػتغالؿ : حلػػث لػػؤدم االالظماام والعاادوان عمااى اآلخاارين -1

بفػػػػض الػػػػدكؿ لهػػػػذا ال صػػػػطمح شػػػػو تسػػػػمطهو  مػػػػد دكؿ أخػػػػرل تحػػػػت ذرلفػػػػل الحػػػػرب  مػػػػد 
اإلرهػػوب، ك ػػو حػػدث شػػو  ػػدكاف الكاللػػوت ال تحػػدة اي رلكلػػل  مػػد أشغو سػػتوف كالفػػراؽ، شػػو 

 حلف أف ايسبوب الحقلقلل هو أسبوب سلوسلل كا تصودلل بحتل.
: ك ف ذلؾ  مب الحؽ للصبح بوطؿ، ك مػب البوطػؿ للصػبح الق اياقمب الحقائام وتزييف  -2

حػػؽ، كللصػػبح ال جوهػػد ال ػػداش   ػػف أرضػػ  كدل ػػ  ك رضػػ  إرهوبلػػون شػػو اصػػطالح الغػػرب، 
كلصػػػػبح ال فتػػػػدم هػػػػك صػػػػوحب الحػػػػؽ، ك ػػػػو حػػػػدث كلحػػػػدث شػػػػو شمسػػػػطلف، شولفمسػػػػطل لكف 

رهوبلكف، كالصهول ل  د لكف كأبرلوء شو  ظر ال جت   الد  كلو!!!. خربكف كا 
: ذلػؾ أف ته ػل اإلرهػوب هػو ته ػل  الز ػل لإلسػالـ، شلصػبح تخويف المسممين من دياي م -3

ال سمـ شو البالد الغربلل لخفو هكلت  ال سم ل حتػد ال لكصػؼ بوإلرهػوب، حتػد شػو بالد ػو 
ف اضطره ذلؾ إلد التخمو  ف ثكابت  الدل لل.  الفربلل لحوكؿ أف لظهر ب ظهر ال فتدؿ كا 

: حلػػث لحػػدث ذلػػؾ ك تلجػػل لتسػػمط الز  ػػوء اللجااوة بااين الحكااام والشااعوباتساااع ال ااوة و  -4
الفػػػرب  مػػػد الحركػػػوت اإلسػػػال لل، كاللػػػفكب بلػػػكؿ  ػػػوـ، كشػػػرض القػػػكا لف ال لػػػددة تحػػػت 
 سػػػ د الحػػػرب الفول لػػػل  مػػػد اإلرهػػػوب كلمتقػػػرب  ػػػف سػػػودة الػػػدكؿ الغربلػػػل، شفػػػرض الحكػػػوـ 

م لسػػ ح بو تقػػوؿ أم لػػخص ليلػػتب  القػػكا لف ال لػػددة  مػػد اللػػفكب كقػػو كف الطػػكارئ كالػػذ
 (2) بأ   إرهوبو، أك ضد ال ظوـ، كتغللب  شو ظم وت السجكف إلد أف للوء اهلل.

                                                                                                                                               
 كتبػل  ،ت: أح ػد  ح ػد لػوكر – مػو بػف  مػو بػف  ح ػد بػف أبػو الفػز  –لرح الطحوكلل شػو الفقلػدة السػمفلل  ((1

 .47ص ،ق1373،الرلوض ،الرلوض الحدلثل
و ال صطمحوت الفقوئدلل كالفكرلل كأثرهو  مد اي ل اإلسال لل، رسولل  وجستلر، حسف حمس، ا ظر: االختالؼ ش ((2

 .212ـ، ص2007ق، 1428
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 المطمب ال ايي
 اليسار اإلسالمي

 
ال تػػزاؿ الفال ػػل بػػلف اإل سػػوف ال سػػمـ ال فوصػػر كبػػلف الحضػػورة الغربلػػل   بفػػون ل فظػػـ الخمػػؿ 

رلف كال ثقفلف كالفم وء، كالذم  تج      حوكلل التكشلؽ الفكرم كال  هجو كالفقدم الذم أصوب ال فك
بػػػلف ايشكػػػور الغربلػػػل كبػػػلف اإلسػػػالـ،  تجػػػوهملف اخػػػتالؼ ايبفػػػود التورلخلػػػل كالثقوشلػػػل بػػػلف الجػػػو بلف، 

 الغربلل كأصبغكا  ملهو صبغل لر لل شو  حوكلل يسم تهو. تشأخذكا ال فوهلـ كال صطمحو
 

دل و، ك و زالت كشلػل لػدل هو  ت سػكل بأصػكل  رغػـ كػؿ  كلكف كلؼ ي لو أ ل ت  مد أسوس 
الح الت ال تكاللل التو اسػتهدشت إبفودهػو   ػ ، كلػؼ لهػو أف تفضػؿ  ػذهبون لػؤ ف بػأف ال ػودة أسػوس 
شرازان يكضوع  فل ػل تحػددهو  الكجكد، كالغلب ال  كوف ل ، كالدلف ال لفدك أف لككف ظوهرة تورلخلل كا 

ف التلػػػور االلػػػتراكو ل فسػػػ   كو ػػػون داخػػػؿ ال جت فػػػوت ال سػػػم ل لجػػػأ إلػػػد الصػػػرا وت الطبقلػػػل، كلػػػلي ىكً 
أسمكب ال راكغل الفكرلل حتد لجد ل فسػ  حلػزان كسػط اي ػل اإلسػال لل  ػف طرلػؽ اسػتخداـ  صػطمح 
اللسور، حلث لفتبر  ف ألد أ كاع االشتراء  مد الدلف  كلهـ بأٌف الدلف ل قسـ إلد ل لف كلسور، كأف 

ون  مد لد  ح د صمد اهلل  مل  كسمـ بو تبػور الػدلف ثػكرة اجت و لػل، ثػـ ا لػؽ لل ػلف الدلف بدأ لسورل
 (1) كلسور.

 ؟ فما معيى اليسار؟ وهل يوجد ل ذا المصطمح أصل في اإلسالم

 
 مل وم اليسار في المغة:

 السهكلل أك اللسر": اللسور
خوءي  فلي كالرَّ ًغ ىد كالثركةي كالسَّ ل  .كا

 .هل اللسرلكخالؼي الل لف، كهك الج
 .لقوؿ:  فد ل ل ون أىك لسوران، أىك  ف الل لف أىك  ف اللسور

لدي اللّْ وؿ".   (2)كال
 
 

                                                 
 104الفػدد  –ضػ ف  جمػل البلػوف   – بد المطلػؼ بػك  بػد اهلل  –ا ظر: اللسور الفربو كصمت  بول ص القرآ و  ((1
 .36ص
 .2/1065 –ال فجـ الكسلط  ((2
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 مل وم اليسار اصطالحًا:
لختمػؼ  فهػػكـ اللسػػور   ػػد الغػرب  ػػف  فهك ػػ    ػػد ال سػم لف، حلػػث ليفػػزل ذلػػؾ الخػػتالؼ 

 ظركؼ ال لأة.
 اليسار عيد الغرب:

فر سلل،   ػد و جمػس ال ػكاب ال  ثمػكف لطبقػل الفو ػل لرج  أصؿ هذا ال صطمح إلد الثكرة ال
السلوسػػلل كتقمػػلص سػػمطوت ال مػػؾ  مػػد لسػػور ال مػػؾ لػػكلس السػػودس  لػػر  بوإلصػػالحوتال طػػولبكف 

ـ، كجمػػػس ال ػػػكاب ال  ثمػػػكف لطبقػػػل ال ػػػبالء كرجػػػوؿ الػػػدلف ال ؤلػػػدكف لبقػػػوء ال مػػػؾ بكو ػػػؿ 1789 ػػػوـ 
 ػف  بػؿ  اإلضػرابوتالػذم أدل إلػد سمسػمل  ػف  سمطوت   مد ل ػلف ال مػؾ، شػو ذلػؾ االجت ػوع ال هػـ

 (1) و ل اللفب ا تهت بقلوـ الثكرة الفر سلل. 

 
"شأصبح اللسور هـ الج وح ال تطرؼ  ف كؿ حزب سلوسو أك  جمس تلػرلفو، حلػث لػوع 

هذا الكصؼ  مػد اللػلك للف الػذلف لتطرشػكف شػو  فػوداة ال ظػوـ السلوسػو داخػؿ الػدكؿ غلػر  إطالؽ
أ ػػو الل ػػلف شأصػػبح كصػػؼ لمج ػػوح ال حػػوشظ شػػو كػػؿ  كف  مػػد تقػػكلض د وئ ػػ ...ل كلف مػػال وركسػػل

 (2)ج و ل أك  جمس سلوسو". 

 

ثػػـ أصػػبح ب ػػركر الك ػػت اصػػطالح الل ػػلف لطمػػؽ  مػػد  ػػف لػػداشفكف  ػػف ال ظػػوـ القػػوئـ شػػو 
أكركبو )ال ظوـ الرأس ولو(، كأصبح اصطالح اللسور لطمؽ  مد ال ج ك ل التو ترشض ال ظوـ القوئـ 

 (3)و أكركبو، كتطولب بولتحرر  ف استغالؿ الرأس وللل )ال ظوـ االلتراكو(. ش
 

كالتو تد ك إلػد  الللك لل لتضح   و سبؽ أف اللسور ب فهك   الغربو  د ارتبط بواللتراكلل 
كتحقلػػؽ الفدالػػل  مالحرلػػوت ك تكزلػػ   سػػئكللل الحكػػـ ك  ػػدـ تركلزهػػو شػػو لػػد حػػوكـ اك حكك ػػل تكسػػل 

ظ  مػد القػلـ حلث لد ك إلد تقمػلص الحرلػوت ك الحفػوو الل لف شقد ارتبط بولرأس وللل االجت و لل، أ 
 (4). تاكجكد حكك ل  كلل كاسفل السمطالتقملدلل لم جت   ك 

                                                 
 .7/411 ـ،1994 ،بلركت ،ال ؤسسل الفربلل لمدراسوت كال لر ، بد الكهوب الكلولو – كسك ل السلوسل ( (1
 .3644ـ،ص2009 كتبل الفصرلل، صلدا، بلركت، لب وف، الطبفل الثولثل،  –ال كسك ل الفربلل ال لسرة  ((2
 8، 781 ػ ، الفػدد سولـ به سوكم،  جمػل ال جت –ا ظر: بد ل اللسور اإلسال و كال ثقفكف بلف الل لف كاللسور  ((3

 .26، ص1986لكللك 
 – http://www.anpp.info،  فػػػػػوهلـ أسوسػػػػػلل لفهػػػػػـ  ك ػػػػػ  الحػػػػػزب سلوسػػػػػلو كا تصػػػػػودلو اللسػػػػػور كالل ػػػػػلفا ظػػػػػر: ( 4(

20/11/2011 . 

http://www.anpp.info/
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كلقػػد حػػوكؿ االلػػتراكلكف اللػػلك لكف الكلػػكج إلػػد  مػػب الفػػولـ اإلسػػال و شػػو  حوكلػػل لتػػد لره  
لػ  شػو ت فلػذ هػذه اإلسػتراتلجلل هػك االحت ػوء شػو كالقضوء  مػد حضػورت ، شكػوف أبػرز  ػو ا ت ػدكا  م

ظػػؿ  صػػطمح لبػػدك أ هػػـ شػػو أكثػػر البمػػداف التػػو ال لسػػتطلفكف شلهػػو إبػػراز كجههػػـ الحقلقػػو كهػػكلتهـ 
الػػػذم أصػػػبح أكبػػػر  ػػػدخؿ لهػػػـ إلػػػد  مػػػب الفػػػولـ  -اللسػػػور–الكاضػػػحل لحت ػػػكف بػػػ ، هػػػذا ال صػػػطمح 

الحػػػػػو قلف  مػػػػػد ايكضػػػػػوع السلوسػػػػػلل  اإلسػػػػػال و بو تبػػػػػوره  صػػػػػطمحون لسػػػػػتهكم  ػػػػػددان  ػػػػػف اللػػػػػبوب
كاالجت و لل التو تحلط بهـ، كالتو تتطمب  ف كجهػل  ظػرهـ تغللػران ثكرلػون، شكػوف هػذا ال صػطمح هػك 

 الستور الجدلد الذم احت د ب  االلتراكلكف الللك لكف لمدخكؿ إلد الفولـ اإلسال و. 

السلوسػػػلل كأ طػػػكه شكػػػوف هػػػذا ال صػػػطمح ال لػػػبكه الػػػذم سػػػر كه  ػػػف  ػػػو كس ال صػػػطمحوت   
ي فسػػػهـ، ك جحػػػكا شػػػو ذلػػػؾ، شهػػػؿ لػػػو تػػػرل  ٌصػػػر  حػػػف ال سػػػم لف  مػػػد أف  ضػػػل  أ  ور ػػػو ك لػػػتت 
صػػػفكش و  ػػػف أجػػػؿ اإلصػػػرار  مػػػد  صػػػطمح بفل ػػػ ؟، كهػػػؿ  جػػػزت حضػػػورت و كشكر ػػػو  ػػػف إ طػػػوء 

 (1) صطمح آخر ل ت و إلل و، كال لثلر اللككؾ كالت زؽ؟ 
 

 مل وم اليسار في اإلسالم:
الد لؽ شو القرآف الكرلـ كالس ل ال بكلل ال لرشل   د اصػطالحو اللسػور كالل ػلف    د البحث 

 (2) جد  و لمو: 

بؿ هك اصطالح غربػو لطمقػ  البػوحثكف  إطال ون  و لد د بولل لف كاللسورللس شو اإلسالـ  -1
ه وؾ  مد الدكلل الرأس وللل شهو ل ل لػل، كالػدكؿ اللػلك لل شهػو لسػورلل، كاالسػالـ ال صػمل 

 بولرأس وللل ك ذهب، أك الللك لل ك ذهب، شهك دلف  ستقؿ ال لكجد ب  ل لف كلسور. ل 
الل لف شو القرآف كصؼ أطمؽ  مد ال ؤ  لف كأصحوب الج ل، كالل وؿ كصؼ أطمؽ  مد  -2

[ َوَأْصَحوُب افَقِؿِغ َمؤو َأْصؤَحوُب افَقِؿؤغِ ]: الكوشرلف أصحوب ال ور، ك و  وؿ  ػز كجػؿ

ؤاَملِ ]: ثـ  ػوؿ، {27}الُاِعة: ِِّ اَمِل َمؤو َأْصؤَحوُب اف ِِّ شػول ؤ  كف  {41}الُاِعكة:[ َوَأْصَحوُب اف
 ل درجكف ج لفون تحت أصحوب الل لف ب ص القرآف.

 
 

 

                                                 
، 36، ص1978، 23الفدد   جمل الد كة، –د.  بد الحملـ  كلس  –ا ظر: شت ل اللسور اإلسال و ك ك ظكهو  ((1

37. 
 –أ. د.  ح ػد رجػب بلػك و  –ا ظر:  قد  كضك و لألشكور الهو ل شو كتوب الل لف كاللسور شػو الفكػر الػدل و  ((2

 .126، 125ص –ـ 2001ابرلؿ  – جمل ايزهر 
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  ػػػو سػػػبؽ ليػػػرل أف ل صػػػطمحو الل ػػػلف كاللسػػػور شػػػو القػػػرآف  ػػػف  وحلػػػل ال ف ػػػد  ف ػػػدن  غػػػػولر 
 ه و شو بالد ال لأة بالد الغرب.لك  و ض ت و ون ل ف ل

 

هػذه ايسػػ وء ايكركبلػػل ال لػػأة شػو  صػػدرهو كتورلخهػػو ال كجػػكد لهػو شػػو تػػورلخ اإلسػػالـ، إف ” 
كلكػػف ال  هػػز لف أ ػػوـ التلػػورات الفكرلػػل الكاشػػدة  ػػف الغػػرب بػػدأكا لبحثػػكف شػػو القػػرآف  ػػف آلػػوتو تؤلػػد 

ـ أف اإلسػالـ  ظػوـ لسػورم ي ػ  لػد ك إلػد إبطػوؿ التقملػد، كلحػرر ال سػم لػٌد و ذاهبهـ، شكجد و  ػف 
 ػػف االسػػتغالؿ كاالحتكػػػور، ككجػػد و  ػػػف لػػد و أف اإلسػػػالـ  ظػػوـ ل ل ػػػو ي ػػ  لحػػػوشظ  مػػد ال مكلػػػل 

[ َوَأْصَحوُب افَقِؿِغ َمو َأْصَحوُب افَقِؿغِ ]: الفردلل كالحرلل اال تصودلل، كلستدؿ هؤالء بقكؿ اهلل تفػولد

 بػػؿ كجػػكد اصػػطالحوت الل ػػلف  كهػػؤالء جهمػػكا أك تجػػوهمكا أف اإلسػػالـ الػػذم أظهػػره اهلل ،{27}الُاِعككة:
كاللسور بقركف  دلدة بمغت أربفل  لر  ر ون  ف الز وف، ك ػو ال لجهػؿ هػؤالء أف اإلسػالـ كحػده هػك 
الذم لرع  ظو لف لم مكلل ه و ال مكلل الفردلل، كال مكلل الفو ل، كحدد لكؿ  ػكع  جولػ  ككظلفتػ ، كال 

ور اسػـ أطمػؽ  مػد االلػتراكلل، كاإلسػالـ لت لػز لجهؿ هؤالء أف الل لف أطمؽ  مد الرأسػ وللل، كاللسػ
 (1) ف ال ظو لف الفول للف بأ    ف   د اهلل، شهك  ظوـ ال لأتل  البوطؿ  ف بلف لدل  كال  ف خمف ". 

 
إف حقلقل اللسور أ   د كة إلد التغللر الجذرم كال فورضل بأسمكب   لؼ غلر  تفقؿ ل لؿ  

ل، كال ل مؾ  قلدة ثوبتل شهك سخط  مد كؿ لػوء ك ػد ر إلد الد كلل، كهك لفورض لذات ال فورض
لكؿ القلـ، لتضح ذلؾ  ف خالؿ  و شفمل ركبسبلر اللسػورم الثػكرم شػو الثػكرة الفر سػلل حلػث أصػدر 
 و ك ون ل    ال حككـ  ملهـ بوإل داـ  ف حؽ ال حوك ل القو ك لل، كخالؿ لهر كاحد بفد هذا القو كف 

لخصػػػون، شهػػػؿ اللسػػػور بهػػػذا الفهػػػـ الػػػذم أكػػػٌده  1367ل أكثػػػر  ػػػف أ ػػػد ت ج و ػػػل ركبسػػػبلر اللسػػػورل
 التورلخ تقبم  طبلفل اإلسالـ.

إف  ػػف أسػػس ك بػػودئ اللسػػػورلل ال فورضػػل الدائ ػػل لػػذات ال فورضػػػل، كالف ػػؼ غلػػر الفو ػػػؿ  
كغلر ال برر، كتد لر كؿ القلـ بلكؿ ثكرم، شهؿ هذه ايسس كال  وذج السمككلل ب و ل ضػكم تحتهػو 

ك ػو أف اللسػور اإلسػال و لطولػب ؿ لقبمهػو الفكػر اإلسػال و السلوسػو، هػوئج بػال أصػكؿ، هػ  ف شكرو 
سػلطولب  كا ػ  الكلػوف ال ػودم كالركحػو، شهػؿ بولتغللر الجذرم الذم لسػتك ب ايصػكؿ كايسػس شػو

لغػػوء الحػػدلث،  اللسػػور  أللسػػت هػػذه هػػو جػػذكر كلو  ػػو، شهػػؿاللسػػور بتغللػػر الفقلػػدة كتطػػكلر القػػرآف، كا 
ال و  جػػرد  ػػذهب شقهػػو جدلػػد، أك هػػك تج لػػ   قوئػػدم حركػػو  ضػػود؟! ك ضػػود ل ػػف؟ لمل ػػلف اإلسػػ
إف تفبلر اللسػور  ػد خضػ  لف ملػل تطػكر تػورلخو شهػك لػلس سال و؟ أـ لملسور غلر اإلسال و؟، اإل

                                                 
 .40ـ، ص1985، 744الفدد   – جمل ال جت    –سولـ به سوكم  –اإلسالـ بلف الل لف كاللسور  ((1
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 جرد  صطمح برئ  حولد، بؿ هك  صطمح  حلك بكؿ خصػوئص ال فسػلل ايكركبلػل التػو تطػكرت 
 (1).لقلـ الدل لل، كأصبحت تقدس الفردلل كالفقال للكازدهرت  مد حسوب ا

 
شلهو، لهو  ف  تإف  حوكلل زرع  ثؿ هذه ال صطمحوت شو بلئل  غولرة  ف البلئل التو  لأ

ألػػػد كسػػػوئؿ الغػػػزك الفكػػػرم خطػػػران  مػػػد اإلسػػػالـ كال سػػػم لف، شبػػػرغـ رشػػػض الفكػػػر اإلسػػػال و لهػػػذه 
رلػػدهو لمفػػولـ اإلسػػال و، إال أف ه ػػوؾ  ػػف ال صػػطمحوت، كتكضػػلح خطرهػػو، كال قصػػكد  ػػف كراء تك 

لتب د   ثؿ هذه ال صطمحوت كلداش    هو، كلؤلؼ حكلهو الكتب الكثلرة، شو  حوكلػل   ػ  لترسػلخهو 
 شو  قكؿ اللبوب ال سمـ.

  
"كلقػػد اسػػتخدـ الل ػػلف ك ػػو اسػػتخدـ اللسػػور شػػو الػػبالد اإلسػػال لل الػػدلف ككسػػلمل إلػػد ضػػرب 

اتخذ الل لف الدلف تكأة لتزكلل ايكضوع القوئ ل كال حوشظل  ملهو، شو كاستقطوب اللبوب إلل ، حلث 
حػػػػلف شٌسػػػػر اللسػػػػورللف ال صػػػػكص القرآ لػػػػل تفسػػػػلران ثكرلػػػػون تقػػػػد لون شػػػػو  حوكلػػػػل السػػػػتقطوب الػػػػدلف شػػػػو 
صػػولحهـ، لقػػكؿ أحػػد اللسػػورللف: "إف الفمػػـ االلػػتراكو  مػػـ  صػػرم جػػدان، كأج بػػو بول سػػبل ل ػػو، كهػػذا 

لجكهرلػػل شػػو أف االلػػتراكلل  وزالػػت غلػػر كاضػػحل بول سػػبل لج ػػوهلر اللػػفب... سػػبب  ػػف ايسػػبوب ا
 ػد شيسػر تفسػلراتو رجفلػل كثلػرة.. ك ػو تػزاؿ  -كهك دلف الغولبلل   ػد و–كالحقلقل: أف الدلف اإلسال و 

هذه ايشكور كالتفسلرات الرجفلل  تغمغمل شو كا ف و حتد اللكـ، شولدلف اإلسال و ال لت و ض أبدان    
كهر االلػػتراكلل، شهػك دلػػف  ػػوئـ  مػد التكوشػػؿ، كلػػلس ال طمػكب أف  فػػكد إلػػد تطبلػؽ أ ظ ػػل  دل ػػل جػ

ك تجوهؿ الػ ظـ الحدلثػل، كهػو  ظػـ  م لػل تػـ تجرلبهػو كثبػت  جوحهػو كا   ػو ال طمػكب أف  كضػح أف 
الخطكط الفو ػل شػو اإلسػالـ ال تتفػورض  ػ  االلػتراكلل، كبػذلؾ  سػتطل  أف  سػت لؿ الج ػوهلر إلػد 

 (2)االلتراكلل". 

إف هذه اي كاؿ تصلر الدلف لفبل بلف  طبو الل لف كاللسور، كأداة لتكجل  الج وهلر شو هذا  
االتجوه أك ذاؾ، كهك   دهـ ال حقلقل ل   سػتقمل  ت لػزة، شػال لتصػكر أف تقػـك ج و ػل بح ػؿ رسػولل 

  طمؽ  ظرتهـ الضلقل  هذا الدلف دكف أف تخض  لهذا التص لؼ )ل لف أك لسور(، كهذا بولطب   ف
 (3)لمدلف، كؿي حسب  صمحت  الخوصل. 

 

                                                 
 .37،38ص –د.  بد الحملـ  كلس  –ا ظر: شت ل اللسور اإلسال و ك ك ظكهو  ((1
الػػدار الككلتلػػل،  – ح ػػد شتحػػو  ث ػػوف  –التػػورلخ اإلسػػال و كال ػػذهب ال ػػودم شػػو التفسػػلر أضػػكاء  مػػد تجربػػل  ((2

 .316، ص1ـ، ط 1969
 .37،38، ص بد المطلؼ بك  بد اهلل –ا ظر: اللسور اإلسال و ك ال ت  بول ص القرآ و  ((3
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يت ح مما سبا أن هؤالء أولوا الادين وفاا أهاوائ م ووفاا ماي ج م اللكاري والسياسايم  
 فاعتدوا عمى أصالة القرآن الكريمم وسيرو  وفقًا ل واجس م وتحويالت م. 
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 المطمب ال الث
 الديمقراطية

 

و الحػولو  سػوحوت كاسػفل  ػف ال  ػوبر اإل ال لػل كالثقوشلػل غزت شكرة الدل قراطلل شو  صػر 
كالسلوسػػلل كاالجت و لػػل، حلػػث صػػ فت ل فسػػهو برلقػػون   لػػزان بول سػػبل لملػػفكب التػػو تفػػو و  ػػف القهػػر 
كاالسػػتبداد، شأصػػػبحت البمسػػػـ السػػػحرم لكػػػؿ أكجػػػوع ك لػػوكؿ  البلػػػرلل شػػػو الفصػػػر الحػػػدلث، حلػػػث 

 كالحرلل. ارتبطت شو ايذهوف بولرشوهلل كالتقدـ
كجهػػؿ  ركجػػكا هػػذه الفكػػرة أك تجػػوهمكا أف الدل قراطلػػل صػػ و ل غربلػػل هػػدشهو القضػػوء  مػػد  

الحكػػـ اإلسػػال و، ك مػػد االحتكػػوـ لمتلػػرل  اإللهػػو شػػو كوشػػل لػػئكف الحلػػوة، بحلػػث لكػػكف االحتكػػوـ 
ـ بأم حوؿ كهذا   و ال لقبم  اإلسال -بىرّْهـ كشوجرهـ،  ول هـ كجوهمهـ–ل لكرة اللفب كاللفب شقط 

 ػػف ايحػػكاؿ، ك ػػو رٌكج هػػؤالء لمدل قراطلػػل بو تبورهػػو التطبلػػؽ الفصػػرم الحػػدلث لملػػكرل، كاللػػكرل 
 بػػػدأ  ػػػػف ال بػػػودئ اإلسػػػػال لل،  حػػػوكللف أف لخػػػػد كا ال ػػػوس بػػػػأف لمدل قراطلػػػل ك بودئهػػػػو أصػػػالن شػػػػو 

لفل ربو لػػل، اإلسػػالـ،  ت وسػػلف أف اإلسػػالـ  ػػ هج  تكو ػػؿ، ال لفترلػػ  الػػ قص أك القصػػكر، شهػػك لػػر 
ـَ اهللِ ُحْؽؤاًم فَِؼؤْقٍم ُيقِؿـُؤقنَ ]: ك  هوج حلوة،  وؿ تفػولد ـُ ِمؤ ـْ َأْحَِض ؾِقَِّي َيّْضُغقَن َوَم

ِْ . [َأَؾُحْؽَؿ اَوو

  {.50:}ادىئدة

 

 تعريف الديمقراطية في المغة: 

  صطمح الدل قراطلل كم ل  ركبل أصالن  ف كم تلف لك و لتلف: 
 ديموس:   (Demos)الكممة األولى: 

 ػوؿ  (1)كتف د بولفربلل: اللفب، كاللفب شو القػو كس ال حػلط: "القبلمػل الفظل ػل، كالج ػ  لػفكب".
شيكا ]تفولد:  ـٍ ليفيكبنو كى ىبىوًئؿى ًلتىفىورى فىٍم ىوكي  {. 13[ }الحجرات:كىجى

 كراتوس:   (Kratos)أما الكممة ال ايية من الديمقراطية: 
 كأحلو ػػػػػػػػػػػػو تف ػػػػػػػػػػػػد  ،اللخصػػػػػػػػػػػػوال صػػػػػػػػػػػػلر  شػػػػػػػػػػػػو شلف ػػػػػػػػػػػػد حكػػػػػػػػػػػػـ أك سػػػػػػػػػػػػمطل ب ف ػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػتحكـ

  صلر الغلر . 

                                                 
 .130ص –الفلركز أبودم  –القو كس ال حلط ( 1)
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أك سػػمطل اللػػفب، كهػػو ب ػػدلكلهو الفػػوـ تتسػػ  لكػػؿ  ػػذهب  ،ك ج ػػكع الكم تػػلف تف ػػد: حكػػـ اللػػفب
سلوسػػو لفتبػػر إرادة اللػػفب  صػػدران لسػػمطل الحكػػوـ، ك ػػو تلػػ ؿ كػػؿ  ظػػوـ سلوسػػو لقػػكـ  مػػد حكػػـ 

 اللفب ل فس .
المغػػوت  شػػو  ػػو هػػك  ملػػ   اللك ػػو وأ ػػرب إلػػد أصػػمهو  وهػػل الفربػػوال طػػؽ  شػػوكلالحػػظ أف الكم ػػل 

 (1)ايكربلل الحلل . 
 

شولدل قراطلل  ػذهب سلوسػو  حػض، لقػكـ  مػد أسػوس ت كػلف اللػفب  ػف   ورسػل السػمطل 
السلوسػػلل شػػو الدكلػػل، شولكم ػػل الفملػػو كال رجفلػػل ال هوئلػػل هػػو لملػػفب، كال لػػوء لفمػػك شك ػػ ، شوللػػفب 

ب فس ، كالحكك ل هو التو تقر سلودة اللفب، كتكفؿ الحرلوت، كتبمكرت  لض  القو كف، كلحكـ  فس 
هػػذه الفكػػرة تحػػت  صػػطمح السػػلودة، ك رشػػت السػػلودة بأ هػػو: سػػمطل  ملػػو  طمقػػل ال لػػرلؾ لهػػو كال  ػػد، 
، شمهػػو حػػؽ اي ػػر كال هػػو، كال لحػػد  ػػف إرادتهػػو لػػوء خػػورج   هػػو، كال تفمكهػػو   تفػػردة بولتلػػرل  ال مػػـز

 (2) لسلودة شو الفكر الدل قراطو إ  و هو لملفب.سمطل أخرل، كا

 

 لمحة تاريخية عن يشحة الديمقراطية: -

تفػػػكد جػػػذكر الدل قراطلػػػل إلػػػد  ػػػو  بػػػؿ ال ػػػلالد، حلػػػث كػػػوف ابتػػػداؤهو شػػػو القػػػرف الثػػػو ف  بػػػؿ  
  .كاسبرطل أثل وال لالد، كبمغت أكجهو شو ال دف اللك و لل القدل ل  ثؿ 

 ػػدل تلف حكك ػػل لطمػػؽ  ملهػػو اصػػطالحون اسػػـ )حكك ػػل ال دل ػػل( أم حلػػث كو ػػت تقػػـك شػػو كػػؿ  ػػف ال
الحكك ل التو تقكـ شػو  دل ػل كاحػدة   فػردة، ككػوف كػؿ أشػراد اللػفب  ػف الرجػوؿ للػورككف شػو حكػـ 

الحوكـ، كلصدركف القكا لف، كللرشكف  شل تخبكفال دل ل، شلجت فكف كلتلوكركف شو كؿ أ كر الحكـ، 
 (3) لفب  طبقون بصكرة  بولرة شو كال ال دل تلف. مد ت فلذهو، شكوف حكـ ال

 

                                                 
دار الػكطف لم لػر  – ح د لوكر اللرلؼ  –، حقلقل الدل قراطلل 3/1580 –ا ظر: ال كسك ل الفربلل ال لسرة  ((1

 .10ص –ق 1421 – 1ط –
 –ـ الجػزء ايكؿ ، أسػم ل الدل قراطلػل حقلقػل أـ كهػ10ص – ح ػد لػوكر اللػرلؼ  –ا ظر: حقلقل الدل قراطلػل  ((2

 ،www.saaid.net/Doat/alsharef/34.html ، ك ػػػػػػػػ  صػػػػػػػػلد الفكائػػػػػػػػد – ح ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف لػػػػػػػػوكر اللػػػػػػػػرلؼ 
20/11/2012. 

شػو جو فػل ، الدل قراطلػل ك ك ػؼ اإلسػالـ   هػو )رسػولل  وجسػتلر 3/1580 –ا ظر: ال كسك ل الفربلل ال لسرة  ((3
 .19ص ،ـ1983 ،ق1402 ، ح د  كر  صطفد الرهكاف ،أـ القرل(

http://www.saaid.net/Doat/alsharef/34.html
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كلكػػف هػػذه الصػػكرة  ػػف صػػكر الدل قراطلػػل ا تهػػت بو تهػػوء حكك ػػل ال دل ػػل شػػو كػػؿ  ػػف أث لػػو 
التػػو بقلػػت  اإلغرلقلػػلكاسػػبرطل، كلكػػف بقلػػت  حفػػكرة شػػو ذاكػػرة أكركبػػو كثلػػر  ػػف ايشكػػور كال بػػودئ 

 و  مو أكركبو.كو  ل لدلهـ شو الفترة التو غمبت ال سلحلل شله
يف الك لسػل لػـ تحػوكؿ تطبلػؽ  ،كلـ تغلر ال سلحلل للئون  ػف سػ وت ال ظػوـ الحػوكـ شػو هػذه ال وحلػل

كتركت ايكضوع السلوسلل كاال تصودلل كاالجت و لل ك و هو دكف تفدلؿ لذكر، ك و ػت  ،لرلفل اهلل
بولخضػكع  إلػزا هـو  ف أجػؿ بتحكلـ لرلفل اهلل، كا    إلزا هـب  وز ل ال مكؾ سمطو هـ للس  ف أجؿ 

لهكاهو كسمطو هو اللخصو، كشو ظؿ اإل طوع لـ لكف لملفب كجكد إال بكصف   طفون آد لل الصقل 
ال كرا ل لهو كال حقكؽ، شرجوؿ اإل طوع لسػتغمكف ال ػوس كولفبلػد  ػف جهػل، كرجػوؿ الك لسػل  ،بولطلف

رض الك سػػلل،  مػػد ا تبػػور أ هػػـ لفرضػػكف  مػػد ال ػػوس اإلتػػوكات كالفلػػكر كالسػػخرة ال جو لػػل شػػو اي
 (1 . ظؿ اهلل شو ايرض، شكال هـ أ ر، كأ رهـ  قدس

 
شػػو ظػػؿ هػػذه ال ظػػػولـ ال تراك ػػل  و ػػت الثػػػكرة الفر سػػلل، حلػػث ظهػػػرت الدل قراطلػػل شػػو أكركبػػػو  

ك ظػػػوـ حػػػوكـ  تلجػػػل لمظمػػػـ الك سػػػو، كاإلرهػػػوب الفكػػػرم كالجسػػػدم الػػػذم  ورسػػػت  الك لسػػػل ب قتضػػػد 
اإللهو ال قدس ال ز كـ بحػؽ اللػفب، خوصػل الفم ػوء الػذلف خػولفكا الك لسػل شػو اختصوصهو بولحؽ 

كثلر  ف ال سوئؿ الفم لل، كهذا أ ر لـ تتح م  الك لسل أك تطلق ، شح مهـ ذلؾ  مد تفذلب كؿ  ف 
 لخولؼ الك لسل كتفولل هو، ك حوكـ التفتلش ك و كوف لجرم شلهو  ف  جوزر ك تؿ كتفذلب.

ء ظهػرت الدل قراطلػل الحدلثػل، شجػوءت  و  ػل  مػد تفػوللـ الك لسػل ككػؿ شو ظؿ هػذه ايجػكا 
 و لتـ لمػدلف بصػمل، ذلػؾ بسػبب  ػو كو ػت تفرضػ  الك لسػل  مػد الفبػود بوسػـ اهلل، حلػث كو ػت تػز ـ 
ل فسهو الحؽ شو التكمـ  لوبل  ف اهلل، كهذا للس يحد سكاهو، شف مت الدل قراطلل  مد ا تزاع سػمطل 

كات الك لسل لتجفمهو حقون خولصون لبوبوكات ال جولس ال لوبلػل، بػز ـ تقرلػر  بػدأ سػلودة السلودة  ف بوبو
اللػػفب، شفػػرت  ػػف سػػلودة  خمػػكؽ إلػػد سػػلودة  خمػػكؽ آخػػر، شكو ػػت الدل قراطلػػل بػػذلؾ أكؿ  ػػف تب ػػد 
 بػػدأ شصػػؿ الػػدلف  ػػف الدكلػػل، ك ػػف الحكػػـ كالحلػػوة، كرشفػػت لػػفور "دع  ػػو لقلصػػر لقلصػػر، ك ػػو هلل 

 (2)هلل". 
 
 
 

                                                 
 بتصرؼ لسلر. ،178،179ص ، ح د  طب – ذاهب شكرلل  فوصرة  ((1

 مهػ 1420 ،2ط – بد ال  فـ  صطفد حمل ل  –شو الدل قراطلل كالتفددلل الحزبلل  اإلسالـا ظر: حكـ  ((2
 .9،10ص  – ـ 2000
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  وتتؿرؾ ِمورشي افِعى فؾِضقودة ِف ثَلث جقاكى رئقِضي:

"إصدار التلرلفوت الفو ل ال مز ل لمج و ل التو لجب  مد الج لػ  االلتػزاـ بهػو، ك ػدـ  -1
 الخركج   هو، كهذه ت ورسهو السمطل التلرلفلل.

 ال حوشظل  مد ال ظوـ الفوـ شو ظؿ تمؾ التلرلفوت، كهذه ت ورهو السمطل الت فلذلل. -2
ؿ ال  وز ػػػػوت سػػػػم لون بػػػػلف ال ػػػػكاط لف ا طال ػػػػون  ػػػػف هػػػػذه التلػػػػرلفوت، كهػػػػذه ت ورسػػػػهو حػػػ -3

 (1)السمطل القضوئلل، كلتبلف  ف ذلؾ أف السمطل التلرلفلل هو أـ السمطوت الثالث".
 

كالدل قراطلل  مد اختالؼ تلفبوتهو تقكـ  مد  بودئ كأسس  فل ل تجفمهو شػو كادو كاإلسػالـ شػو كادو 
   و لمو: آخر،  ذكر   هو

 (2)أواًل: الحاكمية: 
د أسػػوس حكػػـ اللػػفب لملػػفب، كأف اللػػفب  صػػدر السػػمطوت، كهػػذا لف ػػو أف مػػشولدل قراطلػل تقػػـك  

هػػك اللػػفب كاإل سػػوف، كلػػلس اهلل  - ػػف جهػػل التلػػرل  كالتحملػػؿ كالتحػػرلـ –ال ػػألكه ال فبػػكد ال طػػوع 
ك  اإل سػوف الضػفلؼ  ػ  اهلل سػبحو   تفولد، كهذا هك  لف الكفر كاللرؾ ل  و ضت  لمتكحلػد، كإللػرا

 كتفولد شو صفل الحكـ كالتلرل . 
 

 ش ظوـ الحكـ الدل قراطو ب قتضد ذلؾ لالحظ شل  أ راف: 
 "استبفود حؽ اهلل الذم ل  الحكـ كم  أصالن. -1
 ػػػدـ إ ػػػرار الحكػػػـ الػػػدل قراطو بأحكػػػوـ اللػػػرع ككجػػػكب ت فلػػػذهو أكالن، كهػػػو ايحكػػػوـ اللػػػو مل  -2

 (3)وـ رسكل   مل  الصالة  كالسالـ".يحكوـ اهلل كأحك
 

: "السػلودة 3"ك د تأثرت كثلر  ف البالد الفربلل كاإلسػال لل بهػذا، شفػو الدسػتكر ال صػرم ال ػودة ر ػـ 
: 86لسػػػلودة كلح لهػػػو، كشػػػو ال ػػػودة لملػػػفب كحػػػده، كهػػػك  صػػػدر السػػػمطوت، كل ػػػورس اللػػػفب هػػػذه ا

  .لتكلد  جمس اللفب سمطل التلرل 

                                                 
  ك   صلد الفكائد.  – ح د بف لوكر اللرلؼ  –لقل أـ كهـ أسم ل الدل قراطلل حق ((1
 .13،14ص – بد ال  فـ  صطفد حمل ل  –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل كالتفددلل الحزبلل  ((2
 .11ص – ح د لوكر اللرلؼ  –حقلقل الدلقراطلل  ((3
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لسػلودة لملػفب، كل ورسػهو  مػد الكجػ  ال بػلف شػو الفقػرة الثو لػل:  2ل ػودة ر ػـ رم اكشو الدستكر السػك 
فلل  مػد الكجػ  ال بػلف شػو لتػكلد  جمػس اللػفب السػمطل التلػرل: 50شػو ال ػودة ر ػـ شو الدسػتكر، ك 

 .الدستكر
ف اختمفت الصلغ".   (1)كهكذا بقلل الدسوتلر ال تخرج  ف ذلؾ  ف حلث ال ض كف، كا 

 
تجفػؿ الحوك لػل هلل، ك قوئػد اللػرؾ  التػواختالشون بل ون  و بػلف  قلػدة التكحلػد،  كلختمؼ اي ر

تجفػػػؿ الحوك لػػػل لمبلػػػر  ػػػ  اهلل أك  ػػػف دكف اهلل، شهػػػذه الخصلصػػػل التػػػو ت لػػػزت بهػػػو  التػػػوكالكفػػػر 
 –الدل قراطلػل  مػد تفو ػب الػػدهكر تفػد أكبػر اخػػتالؼ بػلف اإلسػالـ كبل هػػو، شقو ػدة اإلسػالـ التكحلػػد 

أ ػ  صػوحب الخمػؽ  –سػبحو    –، ك ػف صػفوت  التػد ل فػرد بهػو -هلل شو ذات  كصفوت  كأشفول تكحلد ا
 .{54}األعراف:[ َأََل َفُف اخَلْؾُؼ َواألَْمرُ ]كصوحب اي ر،  وؿ تفولد: 

ؤو ك د كرد  شو  كاض   دلدة  ف كتػوب اهلل  صػر الحكػـ  ملػ  سػبحو   كتفػولد،  ػوؿ تفػولد: ] َ َيؤو َأُّيُّ

ََمَ  ـَ  وُه إَِػ اهللِافَِّذي ٍء َؾؤُردُّ ُشقَل َوُأوِِل األَْمؤِر ِمؤـُْؽْؿ َؾؤنِْن َتـَؤوَزْظُتْؿ ِِف ََشْ  ـُقا َأضِقُعقا اهللَ َوَأضِقُعقا افرَّ

ـُ َتْلِويًَل  ـُْتْؿ ُتْمِمـُقَن بِوهللِ َوافَقْقِم اآلَِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْحَِض ـُ ُشقِل إِْن     {.59:}الـسىء [.َوافرَّ

َّؤ]: وِىل تعىىل ُؿؤقَك ؾِؤقاَم َصؤَجَر َبْقؤـَُفْؿ ُثؤؿَّ ََل َُيِؤُدوا ِِف َأْكُػِِضؤِفْؿ َحَرًجؤو ِِم َؽ ََل ُيْمِمـُؤقَن َحتَّؤك َُيَؽِّ و َؾََل َوَربِّ

ُؿقا َتِْضؾِقاًم  ًَ َوُيَِضؾِّ   {65}الـسىء: [َؿَضْق

ًؿو دَِو َبْغَ ]ِىل تعىىل:  ـَ افؽَِتؤوِب َوُمَفْقِؿـًؤو َظَؾْقؤِف َؾؤوْحُؽْؿ َبْقؤـَُفْؿ بِؤاَم  َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افؽَِتوَب بِوحَلؼِّ ُمَصدِّ َيَدْيِف ِم

ـَ احَلؼِّ  ْؿ َظامَّ َجوَءَك ِم ُْ َقاَء ْْ  .{48ادىئدة:}[َأْكَزَل اهللُ َوََل َتتَّّضِْع َأ

ـِ َمو َتْ َيْلَذْن بِِف اهللُ]وِىل تعىىل:  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُظقا ََلُ وُء َُشَ ـَ ْؿ ُُشَ ؤ َبْقؤـَُفْؿ َوإِنَّ  َأْم ََلُ ؾَِؿؤُي افَػْصؤِؾ َفُؼِِضَ ـَ َوَفؤْقََل 

ؤؤْؿ َظؤؤَذاٌب َأفِؤؤقؿٌ  ككُ ى:[ افظَّؤؤودَِِغ ََلُ شسػػ د الػػذلف للػػر كف لم ػػوس بغلػػر سػػمطوف  ػػف اهلل تفػػولد  {21}الرُّ
 لركوء كأ داد.

ـْ ُدوِن اهللِ وَ ]وِىل تعىىل:  َّضوََّنُْؿ َأْرَبوًبؤو ِمؤ ْْ ْؿ َوُر ُْ ُذوا َأْحَّضوَر َ ـَ َمؤْرَيَؿ َوَمؤو ُأِمؤُروا إَِلَّ اَتَّ ادَِِضؤقَح اْبؤ

ـُقنَ  َق ُشّْضَحوَكُف َظامَّ ُيْؼِ ُْ و َواِحًدا ََل إَِفَف إَِلَّ    {31}ال ُبة:[ فَِقْعُّضُدوا إََِلً

كشد  -صمد اهلل  مل  كسمـ-اهلل      وؿ: أتلت ال بو  رضو دل بف حوتـ كجوء شو الحدلث  ف 
 دم اطرح   ؾ هذا الكثف"، كس فت  لقرأ شو سكرة براءة:  ب، شقوؿ: "لوصملب  ف ذه   قو

                                                 
  ك   صلد الفكائد.  –أسم ل الدل قراطلل  ((1
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ـْ ُدوِن اهللِ ] َّضوََّنُْؿ َأْرَبوًبو ِم ْْ ْؿ َوُر ُْ ُذوا َأْحَّضوَر َ  وؿ: "أ و إ هـ لـ لكك كا لفبدك هـ، ، {31:}ال ُبة[. اَتَّ
ذا حر كا  ملهـ للئون حر كه"  (1) .كلك هـ كو كا إذا أحمكا للئون استحمكه، كا 

 

الياس فاي األيظماة الديمقراطياة يتخاذون بع ا م بع اًا أرباباًا مان دون اهللم ووا ح أن 
ف م فروا من عبادة األحبار والرهبان إلى عبادة أحباار ورهباان أخارى تتم ال فاي أشاخاص الياواب 

 الذين أقروا ل م بحا التشريل والتحميل والتحريم.
 

رضػػلل لتخػػذ بفضػػهـ بفضػػون : "إف ال ػػوس شػػو ج لػػ  اي ظ ػػل اي ػػوؿكرحػػـ اهلل سػػلد  طػػب إذ 
إف أكؿ  .أربوبون  ف دكف اهلل، لقػ  شػو أر ػد الػدل قراطلوت، ك ػو لقػ  شػو أحػط الػدلكتوتكرلوت سػكاء ..

خصػػوئص الربكبلػػل هػػك حػػؽ تفبلػػد ال ػػوس، حػػؽ إ و ػػل الػػ ظـ كال  ػػوهج كاللػػرائ  كالقػػكا لف كال ػػكازلف، 
صػكرة  ػف الصػكر، كلرجػ  اي ػػر كهػذا الحػؽ شػو ج لػ  اي ظ ػل ايرضػلل لد لػ  بفػض ال ػوس شػو 

شلػ  إلػد  ج ك ػل  ػف ال ػوس  مػد أم كضػ   ػف ايكضػوع، كهػذه ال ج ك ػل التػو تيخضػ  اآلخػرلف 
لتلػػرلفهو ك ل هػػو ك كازل هػػو كتصػػكراتهو هػػو ايربػػوب ايرضػػلل التػػو لتخػػذهو بفػػض ال ػػوس أربوبػػون  ػػف 

ف لػػـ لسػػجدكا لهػػو كلركفػػػكا، شولفبك  أظهػػر خصػػػوئص بهػػو إال هلل... ك  دلػػل  بػػودة ال لتكجػػػ دكف اهلل، كا 
ايلكهلل بولقلوس إلد البلرلل تفبلد الفبلد، كالتلرل  لهـ شو حلوتهـ كا  و ل ال كازلف لهـ، ش ف اد ػد 

ل فس  لم وس إلهون  ػف دكف ل فس  للئون  ف هذا كم  شقد اد د ل فس  أظهر خصوئص ايلكهلل، كأ وـ 
 (2) اهلل .

 

ساالم ال تكاون إال هلل عاز وجالم فالحاكمياة والتشاريل يت ح مما سبا أن الحاكمياة فاي اإل
هااي صاالة ماان أخااص صاالات الااذات اإلل يااةم حيااث تقااوم عمااى أساااس العدالااة والمساااواةم أمااا 

لان ياربح  هلل االديمقراطية ف ي تشريل البشار تبعاًا ألهاوائ م وشاطحات م ومصاالح م الخاصاةم فاو 
 الميقوص. من يستبدل التشريل اإلل ي الكامل بالتشريل البشري

 

  اييًا: الحرية: 
 حلث تقـك الدل قراطلل  مد  بدأ الحرلل، كهو  مد ألكوؿ: 

                                                 
 ،3095حدلث ر ـ  ،بوب ك ف سكرة التكبلالقراءات  ف رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ، كتوب  ،س ف التر ذم ((1

  وؿ ايلبو و حدلث صحلح. ،694ص
 .1/407 –شو ظالؿ القرآف  ((2
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كلف ػػو ذلػػؾ أف لمفػػرد أف لفتقػػد  ػػو للػػوء، كليػػدلف بولػػدلف الػػذم للػػوء،  (1) حريااة التاادين واالعتقاااد:أ. 
ف كوف لإللحود.   كلرتد      تد للوء، كا 

 أف لمحد، كهذا  كفكؿ بولقو كف!  "شولدل قراطلل تكفؿ لإل سوف الحرلل الكو مل شو
!" إال أف القػو كف   In God we Trustشػرغـ أف الػدكالر اي رلكػو  كتػكب  ملػ  " ثقت ػو شػو اهلل 

ل ص  مد حرلل الفقلدة  كالحرلل  ف وهو أف  ف لوء أف لمحد كلفمف إلحوده  مد ال وس كلد ك إلو 
لكهلل ذاتهو ش ػف حقػ  أف لففػؿ، ال تحػرلج  ملػ  كلسخر  ف القلـ الدل لل كمهو ك ف  قلدة اي اإللحود

 (2) مد اإلطالؽ". 
 

كهػػذا أ ػػر اللػػؾ شػػو بطال ػػ  كشسػػوده ل غولرتػػ  لكثلػػر  ػػف ال صػػكص اللػػر لل، إذ أف ال سػػمـ لػػك ارتػػد 
 ػػػف دل ػػػ  إلػػػد الكفػػػر شحك ػػػ  شػػػو اإلسػػػالـ القتػػػؿ، ك ػػػو جػػػوء شػػػو حػػػدلث البخػػػورم: " ػػػف بػػػدؿ دل ػػػ  

 .(3)شو تمكه"
 

حلث تقكـ الدل قراطلل  مد  بدأ حرلػل التفبلػر كاإلشصػوح، ألػون كػوف  :(4)ر واإلفصاححرية التعبيب. 
هػػذا التفبلػػر كلػػك كػػوف طف ػػون أك سػػبون لمػػذات اإللهلػػل، إذ ال لكجػػد شػػو الدل قراطلػػل لػػوء  قػػدس لحػػـر 

 الخكض شل ، كأف إ كور ذلؾ لف و تحجلـ الحرلوت ال قدسل شو  ظر الدل قراطللف. 
  الدل قراطلل شو  ظر اإلسالـ لهك  لف الكفر كال ػركؽ، إذ ال حرلػل شػو اإلسػالـ إف هذا الذم تقدس

ْقؤَػ ] ػوؿ تفػولد:  لمكم ل الخبلثػل البوطمػل، التػو تصػد  ػف الحػؽ، كتفػتف الفبػود  ػف دلػ هـ،  ـَ َأَتْ َتؤَر 

ًٌ َوَؾرْ  َجَرٍة َضقَِّّضٍي َأْصُؾَفو َثوبِ َِ ـَ ؾَِؿًي َضقَِّّضًي  ـَ َب اهللُ َمَرًَل  اَمِء)ََضَ ؤو 11ُظَفو ِِف افِضَّ َ ِِّ ؾَّ ِحٍغ بِؤنِْذِن َر ـُ َؾَفو  ـُ ( ُتْمِِت ُأ

ُروَن) َـّ ُفْؿ َيَتَذ ُب اهللُ األَْمَروَل فِؾـَّوِس َفَعؾَّ ـْ َؾْقِق األَْرِض 15َوَيُْضِ ًْ ِم َجَرٍة َخّضِقَرٍي اْجُترَّ َِ ـَ ؾَِؿٍي َخّضِقَرٍي  ـَ ( َوَمَرُؾ 

ـْ َؿَراٍر) و ِم  {. 26: 24براهلـ:}إ[. ( 16َمو ََلَ
إف الفبد للتكمـ بولكم ل  ف سخط اهلل تفولد ال لمقػد لهػو بػوالن لهػكم بهػو شػو " كشو صحلح البخورم::

 (5) جه ـ " .
 

                                                 
 .15،16ص – بد ال  فـ  صطفد حمل ل   –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل كالتفددلل الحزبلل  ((1
 .215،216ص ، طب  ح د – ذاهب شكرلل  فوصرة  ((2
حدلث ر ـ  ،بوب حكـ ال رتد كال رتدة كاستتوبتهـ ، كتوب استتوبل ال رتدلف كال فو دلف ك تولهـ –صحلح البخورم  (3(

 .825ص – 6922
 .17،19ص – بد ال  فـ  صطفد حمل ل   –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل كالتفددلل الحزبلل  ((4
 .778ص ،6478حدلث ر ـ  ،بوب حفظ المسوف ،ؽكتوب الر و –صحلح البخورم  ((5
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لتضػػح   ػػو سػػبؽ أف حرلػػل التفبلػػر  ػػف الػػرأم شػػو اإلسػػالـ  كفكلػػل كلكػػف شػػو إطػػور الػػرأم  
 سوف لمسو   الف ػوف للخػكض شػو كػؿ الب وء الذم لخدـ اإلسالـ ك صولح ال سم لف، أ و أف لطمؽ اإل

 لر كبوطؿ، شهك للس  ف اإلسالـ شو لوء.
 

شػػػول رء شػػػو ظػػػؿ الدل قراطلػػػل لففػػػؿ  ػػػو للػػػوء، كل ػػػورس  ػػػو للػػػوء  ػػػو لػػػـ  :(1)الحرياااة الشخصااايةج. 
لتفورض    القو كف الكضفو شو البالد، شمإل سوف أف لففؿ  و للوء تحت لفور الحرلل اللخصلل، 

 ايخال و ال تفلو شو البالد الغربلل.   و  تج     الفسود 
  

شولسػػمكؾ الج سػػو  سػػألل خوصػػل إلػػد أبفػػد حػػدكد الخصكصػػلل ال لتػػدخؿ القػػو كف بلػػأ هو أم 
 تدخؿ إال شو حولل كاحدة كهو جرل ل االغتصوب ي هو تق  بوإلكراه ال بوالتفوؽ.

لغلػػره، شسػػكاء كو ػػت هػػذه أ ػػو أم  ال ػػل تقػػ  بوالتفػػوؽ شػػال دخػػؿ لمقػػو كف بهػػو، كال دخػػؿ لم جت ػػ  كال 
الفال ػػل سػػكلل أك لػػوذة، كسػػكاء كو ػػت  ػػ  شتػػوة لػػـ تتػػزكج أك  ػػ  ا ػػرأة  تزكجػػل، شهػػذا لػػأف ايطػػراؼ 

 صوحبل الفال ل.
ك ف س كات  قد شو الك لسل الهكل دلل ) قد لر و!( بلف شتد كشتد  مد لد  سللس، ك ف  

الج سػػلل اللػػوذة، ثػػـ  ػػرر أ هػػو  ال ػػوت سػػ كات اجت ػػ  البرل ػػوف اال جملػػزم لل ظػػر شػػو أ ػػر الفال ػػوت 
 (2)حرة ال ل بغو التدخؿ شو لأ هو. 

 
لكػػف ال ػػرء شػػو  ظػػر اإلسػػالـ حرلتػػ   سػػت دة  ػػف اإلسػػالـ، كهػػو  قلػػدة بولتزا ػػوت ككاجبػػوت،  

سالـ كآداب ، كلرتكب  و للوء  ف ال حظكرات، ثـ بفػد ذلػؾ لضػ   شملس لم سمـ أف لتجوكز حدكد اإلو
لر لل بو تبورهو حؽ لخصو ال دخؿ يحػد شلػ ، ش ػف لػكاـز اإلل ػوف كلػركط   مد تصرشوت  هذه ال

التحػػػوكـ إلػػػد لػػػرع اهلل تفػػػولد شػػػو كػػػؿ أ ػػػر  ػػػف أ ػػػكر الحلػػػوة، حلػػػث إف ال سػػػمـ  قلػػػد بقلػػػكد اللػػػرع، 
كتكوللفػػ  التػػو تتػػدخؿ شػػو د ػػوئؽ اي ػػكر شػػو حلػػوة اإل سػػوف، شتحػػدد لػػ  كلػػؼ لأكػػؿ، ككلػػؼ للػػرب، 

ي ػػكر، كهػػػذا ال لف ػػو أف ال سػػمـ  سػػمكب اإلرادة، كلكػػف لف ػػو أف حرلػػػل ككلػػؼ ل ػػوـ، كغلرهػػو  ػػف ا
ال سمـ  ست دة  ف تفوللـ اإلسالـ ال غلره، كهك لػدكر  ػ  اللػرع حلػث دار، كال لخولفػ  شػو  ملػؿ أك 

 (3)كثلر. 

                                                 
 .21ص – بد ال  فـ  صطفد حمل ل  –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل  ((1
 .216ص ، ح د  طب –ا ظر:  ذاهب شكرلل  فوصرة ( (2
 .21،22ص – بد ال  فـ  صطفد حمل ل  –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل  ((3



 _____________________________الثىلث: مقى َن معركة اداطؾحىت  الػا  

 200 

 

 ثوفرًو: ؾصؾ افديـ ظـ افدوفي:

كالحلوة، ش و هلل هلل،  حلث تقكـ الدل قراطلل  مد  بدأ شصؿ الدلف  ف الدكلل ك ف السلوسل" 
ك و لقلصر لقلصػر، شولفال ػل بػلف الدل قراطلػل كالفم و لػل هػو  ال ػل الفػرع بأصػم ، أك  ال ػل الث ػرة 

  (1)الخبلثل بوللجرة التو أث رتهو". 
شولفم و لل: " ذهب  ف ال ذاهب الفكرلل التو تر و إلد  زؿ الدلف  ف التأثلر شو الد لو  ف ج ل   

ل كاال تصػػػودلل كاالجت و لػػػل كايخال لػػػل كالقو ك لػػػل كغلرهػػػو بفلػػػدان  ػػػف أكا ػػػر الػػػدلف ال ػػػكاحو السلوسػػػل
 . (2)ك كاهل " 

فالديمقراطية تقوم عمى أساس إسياد السايادة والسامطة العمياا لمشاعبم وهاذا يعياي أن 
الكمماااة العمياااا إيماااا هاااي لمشاااعبم فالديمقراطياااة هاااي التعبيااار أو الوجاااه السياسااااي 

 لمعممايية. 
 

الػػدلف  ػػف الدكلػػل  ػػكؿ  رشػػكض شػػو الػػدلف اإلسػػال و، ك فمػػـك شسػػوده كبطال ػػ ، ي ػػ  جحػػكد شفصػػؿ 
صػػرلح لػػبفض الػػدلف الػػذم  ػػص  مػػد أف اإلسػػالـ دلػػف دكلػػل كسلوسػػل، كحكػػـ كتلػػرل ، كأ ػػ  أكسػػ  

َأَؾُتْمِمـُؤقَن بِؤَّضْعِض افؽَِتؤوِب ]: بكثلر  ف أف لحصر شػو ال  وسػؾ أك بػلف جػدراف ال سػوجد،  ػوؿ تفػولد

ْكَقو َوَيْقَم افِؼَقوَمِي يُ َوتَ  ـْ َيْػَعُؾ َذفَِؽ ِمـُْؽْؿ إَِلَّ ِخْزٌي ِِف احَلَقوِة افدُّ وَن إَِػ َأَصدِّ افَعَذاِب ْؽُػُروَن بَِّضْعٍض َؾاَم َجَزاُء َم َردُّ

ـَ َيْؽُػؤُروَن ]، وِىل تعىىل: {85:}ال ؼرة [.َوَمو اهللُ بَِغوؾٍِؾ َظامَّ َتْعَؿُؾقنَ  ُؿؤقا إِنَّ افَِّذي بِؤوهللِ َوُرُشؤؾِِف َوُيِريؤُدوَن َأْن ُيَػرِّ

ـُ بَِّضْعٍض َوَكْؽُػُر بَِّضْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْغَ َذفَِؽ َشّضِقًَل  ؤُؿ 450)َبْغَ اهللِ َوُرُشؾِِف َوَيُؼقُفقَن ُكْمِم ُْ ( ُأوَفئِؤَؽ 

ـَ َظَذاًبو مُ  و َوَأْظَتْدَكو فِْؾَؽوؾِِري   {.151: 150:}الـسىء [.( 454ِفقـًو)افَؽوؾُِروَن َحؼًّ

للػكؿ كػؿ  ػف لػأتو بوللػفوئر التفبدلػل  ػف صػـك كصػالة كغلرهػو،  -هـ الكػوشركف حقػون  –هذا الحكـ 
لك   شو الجو ب اال تصودم أك السلوسو أك غلػره لػؤثر كلقػدـ   هجػون غلػر  ػ هج اإلسػالـ، شوإلسػالـ 

 (3)الف مو بأم صكرة كو ت.    هج حلوة ال ل كف شصؿ جو ب  اال تقودم  ف جو ب 
 

                                                 
 .24ص –لوكر اللرلؼ   ح د –حقلقل الدل قراطلل  ((1
دار الكطف لم لر  –ت:  بد اهلل بف  بد الرح ف الجبرلف  – ح د لوكر اللرلؼ  –الفم و لل كث ورهو الخبلثل  ((2
 .8ص  ،ق1411 – 7ط –

 .20،21ص –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل  ((3
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 الشورى والديمقراطية: -
لحػػوكؿ الػػبفض إلبػػوس الدل قراطلػػل لبوسػػون إسػػال لون بوإلد ػػوء أف لهػػو أصػػالن شػػو اإلسػػالـ، كأف  

الدل قراطلل كاللكرل كجهوف لف مل كاحدة، كأف الدل قراطلل هو التطبلؽ الحدلث كال فوصر لملكرل، 
ـ  ػػف أسوسػػ ، لكػػف الكاضػػح الجمػػو أ ػػ  ال لكجػػد بػػلف اللػػكرل لحػػوكلكف  ػػف خػػالؿ ذلػػؾ  قػػض اإلسػػال

 كالدل قراطلل  سب إال ك و لكجد بلف اإلسالـ كالكفر.
 

 (1) اللرا بين الشورى والديمقراطية: -

اللكرل أسوسون جزء  ف  ظوـ  تكو ؿ  وئـ  مػد اإلل ػوف بػأف السػلودة لملػرع ال  ػزؿ  ػف  . أ
ء كال رسػػػملف، شػػػولحكـ كمػػػ  هلل، كالتلػػػرل  كمػػػ  هلل،   ػػػد اهلل الفمػػػو الكبلػػػر  مػػػد خػػػوتـ اي بلػػػو

كالدل قراطلل  ذهب  وئـ  مد اإلل وف بأف السلودة لمبلػر ال خمػك لف ال ربػكبلف، شػوي ر كمػ  
 لهـ، كالحكـ كم  كمهـ.

اللػػػكرل لهػػػو  طػػػوؽ  حػػػدكد ال تتفػػػداه، شهػػػو لػػػكرل  قلػػػدة بويحكػػػوـ اللػػػر لل ال تخػػػرج  . ب
راطلػػػػل شػػػوي ر شلهػػػو  طمػػػػؽ، كل كػػػف لم ػػػوس أف لت و لػػػػكا كأف  ملهػػػو كال تخولفهػػػو، أ ػػػو الدل ق

لتبػػوحثكا كأف لقػػركا شػػو ال هولػػل  ػػو ال ل كػػف أف لخطػػر  مػػد شكػػر رجػػؿ  سػػمـ، كلػػلس حكولػػل 
 زكاج الرجؿ برجؿ  ثم    هو ببفلد.

اللكرل شو ال ظوـ اإلسال و للست حقون لكؿ ال وس  مد اختالؼ  دراتهـ كاسػتفداداتهـ  . ت
لملػػػكرل أهمهػػػو كهػػػـ الثقػػػوت الفػػػدكؿ أهػػػؿ االختصػػػوص كالخبػػػرة شػػػو كػػػؿ  ػػػو ك لػػػكلهـ، كا   ػػػو 

تطمػػب شلػػ  ال لػػكرة، بل  ػػو ال ظػػوـ الػػدل قراطو ال لفػػرؽ شػػو ذلػػؾ بػػلف الفػػولـ كالجوهػػؿ، كبػػلف 
الحكلـ كالسفل ، بؿ كؿ  ف استطوع أف لحصؿ  مد أكبػر  ػدد  ػف أصػكات ال ػوخبلف شهػك 

ف استخد  ـ الخداع لمحصكؿ  مد هذه ايصكات. ف أهؿ اللكرل الذلف لفتد بهـ كا 
اللػػكرل  فلػػور الصػػكاب شلهػػو اتبػػوع الػػدللؿ أك القكا ػػد اللػػر لل كتحقلػػؽ  صػػمحل اي ػػل  . ث

 هو  فلور الصكاب.  -ألو كو ت –اإلسال لل، بل  و ال ظوـ الدل قراطو لجفؿ الكثرة 
اللػػػػػكرل  ػػػػػف دلػػػػػف اهلل تفػػػػػولد، اإلل ػػػػػوف بهػػػػػو كاجػػػػػب كجحكدهػػػػػو كفػػػػػر ك ػػػػػركؽ، بل  ػػػػػو  . ج
 دل قراطلل دلف الطوغكت، اإلل وف ب  كفر كالكفر ب  إل وفال
اللػػػكرل كم ػػػل  ربلػػػل  رآ لػػػل جػػػوء ذكرهػػػو كاي ػػػر بهػػػو شػػػو القػػػرآف الكػػػرلـ شػػػو أكثػػػر  ػػػف  . ح

 كضػػ ، بل  ػػو الدل قراطلػػل كم ػػل غربلػػل، خبلثػػل ال  بػػت كال  لػػأ، ال  ػػرار لهػػو كال أصػػؿ كال 
 لد .كجكد لهو شو المغل الفربلل، كال شو دلف اهلل تفو

                                                 
ـ، 2004دار اإلل وف،   ،لفظلـسفلد  بد ا ،لم زلد ا ظر: الدل قراطلل ك ظرلوت اإلصالح شو ال لزاف ((1

 بد  ، ف الدل قراطلل اإلسالـ،  ك ؼ 42،43ص – ح د لوكر اللرلؼ  –، حقلقل الدل قراطلل 102ص
 .38ص ،ال  فـ حمل ل
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 ػػف خػػالؿ  ػػو سػػبؽ لتضػػح  ػػو بػػلف الدل قراطلػػل كاللػػكرل  ػػف االخػػتالؼ الكبلػػر كالكاضػػح  ػػف 
حلػػث ال ف ػػػد كال قصػػػد كال  لػػػأ، كلكػػػذب الػػػد وكل القوئمػػػل بػػػأف الدل قراطلػػػل كاللػػػكرل كم تػػػوف 

  ترادشتوف.
 

 ولكن ما هو االسم الحقيقي ليظام الحكم الديمقراطي؟
كجب شهػػـ حقلقػػل دلػػف اإلسػػالـ القػػوئـ  مػػد التكحلػػد الخػػولص هلل إف اإلجوبػػل  ػػف السػػؤاؿ السػػوبؽ تسػػت

تفػػػولد، ل ػػػت كف  ػػػف رشػػػ  تمػػػؾ اللػػػفورات ذات البرلػػػؽ الزائػػػؼ التػػػو تحجػػػب الحقلقػػػل، ل ػػػرل الحقلقػػػل 
ك ػػػػو  –كاضػػػػحل كضػػػػكح اللػػػػ س، شسػػػػكاء كػػػػوف الحكػػػػـ شػػػػو ال ظػػػػوـ الػػػػدل قراطو لملػػػػفب أك أغمبلتػػػػ  

  ، ش ف لهو شو اإلسالـ  س د كاحد كصرلح ال لبس شل  أـ لطبقل أك شئل ك و هك شو الكا -لز  كف
 (2) .(1)كال غ كض، أال كهك )حكـ الطوغكت(

 ف ال صكص اللر لل  ف الكتوب كالس ل تفرؼ  ك لف  ف أ ظ ل الحكـ:إحلث 
  ظوـ الحكـ اإلسال و. -1
  ظوـ حكـ الطوغكت. -2

التلرل  كالتحملؿ كالتحػرلـ  مػؾ هلل : تككف الكم ل الفملو هلل تفولد، كلككف فلي يظام الحكم اإلسالمي
   {.40:}َُشف[. إِِن احُلْؽُؿ إَِلَّ هللِ ]: تفولد ال للورك  شل  أم  خمكؽ،  وؿ تفولد

 : لككف اي ر كال هو كالتلرل  كم  لغلر اهلل سبحو   كتفولد.أما في يظام حكم الطاغوت
صػكر  ظػوـ حكػـ الطػوغكت، ك ػف ك ف ه و لتبلف أف  ظوـ الحكـ الدل قراطو  ػو هػك إال صػكرة  ػف 

: ال فمػػـك أ ػػ  ال لسػػتقلـ إل ػػوف  بػػد كال لصػػح لػػ  إسػػالـ إال بػػأف لكفػػر بحكػػـ الطػػوغكت،  ػػوؿ تفػػولد

ؤو َواهللُ َشؤِؿق] ـْ بِؤوهللِ َؾَؼؤِد اْشَتْؿَِضؤَؽ بِؤوفُعْرَوِة افؤُقْثَؼك ََل اْكِػَصؤوَم ََلَ ـْ َيْؽُػؤْر بِوفطَّؤوُؽقِت َوُيؤْمِم  [.ٌع َظؾِؤقؿٌ َؾَؿ

{، ك وؿ تفولد ردان  مد الذلف لز  كف اإلل وف بوهلل كهـ شو  فس الك ت لرلدكف التحوكـ 256قرة:}الب
َََمـُقا باَِم ُأْكِزَل إَِفْقؤَؽ َوَمؤو ُأْكؤِزَل ]: لمطوغكت  بل ون كذب د كاهـ،  وؿ تفػولد ُْؿ  ـَ َيْزُظُؿقَن َأَّنَّ َأَتْ َتَر إَِػ افَِّذي

ـْ َؿّْضؾَِؽ ُيِريُدوَن َأْن  ُفْؿ َضؤََلًَل ِم ؤْقَطوُن َأْن ُيِضؤؾَّ َِّ ُؿقا إَِػ افطَّوُؽقِت َوَؿْد ُأِمؤُروا َأْن َيْؽُػؤُروا بِؤِف َوُيِريؤُد اف ـَ َيَتَحو

                                                 
حكـ الطوغكت: هك حكـ الجوهملل، كهك كؿ حكـ ل و ض حكـ اهلل كرسكل ، كالطوغكت: هك الللطوف،  وؿ ابف  ((1

: "ك ف د  كل  شو الطوغكت إ   الللطوف  كم ،ر بف الخطوب رضو اهلل    بفد و  قؿ ذلؾ  ف   –كثلر 
جدان، ش    لل ؿ كؿ لر كوف  مل  أهؿ الجوهملل  ف  بودة ايكثوف، كالتحوكـ إللهو كاالست صور بهو"، تفسلر 

 .1/256ابف كثلر 
 .8ا ظر: حقلقل الدل قراطلل، ص ((2
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{، حلػػث لتضػح كجػػكب الكفػر بول ظػػوـ الػدل قراطو، كلبػػلف كػذب الػػذلف لز  ػػكف 60}ال سػوء:[. َبِعقؤؤًدا
مـ، كهػػـ شػػو  فػػس الك ػػت لفم ػػكف إل ػػو هـ اإلل ػػوف بػػوهلل كب ػػو أ ػػزؿ إلػػد الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػ

    . كالرضوبول ظوـ الدل قراطو، أك  بكلهـ ل  
 (1)كلذلؾ ش ف لفظ ) سمـ( كلفظ )دل قراطو( ال لجت فوف شو حؽ لخص كاحد أبدان. 

 
شفمػػد كػػؿ  سػػمـ اال تبػػوه لهػػذا ال صػػطمح الخطلػػر، كغلػػره  ػػف ال صػػطمحوت الغربلػػل الغوزلػػل، كللحػػذر 

ء لصػػب شلػػ  الغػػرب كػػؿ بوطػػؿ كخبلػػث، كلػػلفمـ أف الدل قراطلػػل كػػؿه ال لتجػػزأ، ال  ػػف أف لكػػكف ك ػػو
كتػوب  اإلسػال ول كف أف  أخػذ بفضػ  ك تػرؾ بفضػ ، ك ػو لقػكؿ اللػلخ  ح ػد  طػب: " كشػد الفػولـ 

ك فكركف كد وة  خمصكف  خدك كف شد الدل قراطلل . لقكلكف  أخذ  و شلهو  ف خلر ك ترؾ  و شلهو 
قلػػدهو ب ػػو أ ػػزؿ اهلل . كال  بػػلح اإللحػػود كال  بػػلح التحمػػؿ الخمقػػد! إ هػػو إذف لػػف  ػػف لػػركر، لقكلػػكف  

 (2)تككف الدل قراطلل .. إ  و ستككف اإلسالـ !!". 
 

 اآل ار المترتبة عمى االختالف في مصطمح الديمقراطية:

ف ال إحلػث  تشويه مل وم ومدلول ش ادة التوحيد " ال إله إال اهلل " في أذهان وحياة الياس:: أوالً 
إلػ  إال اهلل تف ػو ال  فبػكد بحػؽ شػو الكجػكد إال اهلل تفػولد، كتف ػو كػذلؾ الكفػر بولطكاغلػت كتحطػلـ 

التػػػو تيفبػػػد  ػػػف دكف اهلل، كال ػػػرء ال  – مػػػد اخػػػتالؼ ألػػػكولهو كأ كا هػػػو  –ج لػػػ  ايصػػػ وـ كايكثػػػوف 
أتو بلػػهودة التكحلػػد لصػػح إل و ػػ  كال لقبػػؿ   ػػ    ػػؿ إال بفػػد أف لحقػػؽ لػػرط الكفػػر بولطػػوغكت، كلػػ

 ب فهك هو ال تقدـ ا تقودان ك كالن ك  الن .  
بل  و تأتو الدل قراطلل لتقرر شو أذهوف الفبود ككا   حلوتهـ خػالؼ ذلػؾك شهػو تقػرر ألكهلػل 
ال خمكؽ، ك بودة ال خمكؽ لم خمكؽ، كتفرز آلهل  دلدة تيفبػد  ػف دكف اهلل، ك ػو تقػرر لػر لل كحرلػل 

 وـ التو تفبد  ف دكف اهلل ..!تكوثر اآللهل كايص 
 

 ػف  ضػو فوت الف ػؿ الػدل قراطو  تغللػب تغييب مبدأ األمر بالمعروف والي ي عن الميكار: :  ايياً 
 بػػدأ اي ػػر بػػول فركؼ كال هػػو  ػػف ال  كػػر الكاجػػب  مػػد ال سػػم لف  ػػف أذهػػو هـ ك ػػف كا ػػ  حلػػوتهـ، 

حرلتػػػ ، كأم  سػػوس بػػػ  هػػك  سػػػوس  يف الدل قراطلػػل تقػػـك  مػػػد ال  كػػر، كح ولػػػل ال  كػػر، كتقػػدلس
 بولدل قراطلل كبثكابتهو ذاتهو ! 

                                                 
 .8،11ص – ال رج  السوبؽا ظر: ( (1
 .253ص  ،ب شكرلل  فوصرة ذاه ((2
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كلؾ ألهو ال سمـ أف تتصكر حجـ الفكضد كالخراب كالفسود الذم لفـ ال جت     د و ليغلب 
 شل   بدأ اي ر بول فركؼ كال هو  ف ال  كر..!  

 ػػف ال  كػػر، ثػػـ أف أ ػػل اإلسػػالـ   ػػد و تتخمػػد  ػػف القلػػوـ بكاجػػب اي ػػر بػػول فركؼ كال هػػو  
شهػػو تمقوئلػػون تفقػػد خوصػػلل الخلرلػػل التػػو خصػػهو اهلل بهػػو  ػػف بػػلف اي ػػـ، بػػؿ تفقػػد الغولػػل كال بػػرر  ػػف 

وتي اون عان الميكار  كيتم خير أمٍة أخرجت لميااس تاحمرون باالمعروف :كجكدهو، ك و  وؿ تفولد
 .  110آؿ   راف: وتؤميون باهلل

 
إشػػرازات الف ػػؿ ال لػػوبو الػػدل قراطو تغللػػب  قلػػدة الػػكالء  ػػف  ال ااًا: تغييااب عقياادة الااوالء والبااراء: 

 حػػػك أهػػػؿ البوطػػػؿ  كالبػػػراء شػػػو اهلل، ككػػػذلؾ  بػػػدأ الت ػػػولز كال فوصػػػمل الػػػذم لجػػػب  مػػػد أهػػػؿ الحػػػؽ
ف الج لػػػ  لجػػػولس الج لػػػ ، كالكػػػؿ لفػػػولش الكػػػؿ بسػػػالـ ككئػػػوـ تج فهػػػـ  قلػػػدة إكتج فػػػوتهـ، حلػػػث 

بػػلف ال ػػكاط لف  مػػد أسػػوس الكفػػر كاإلل ػػوف، كالهػػدل اال ت ػػوء إلػػد الػػكطف، ككػػذلؾ تغللػػب الفػػكارؽ 
 شو الكطف كحب الكطف إخكاف. –كوشرهـ ك ؤ  هـ  –كالضالؿ، شولكؿ 

 
 كالرضػويف  ػف لػكاـز الف ػؿ الػدل قراطو ال لػوبو، االتفػوؽ تغييب مبدأ الج اد في سابيل اهلل:  :رابعاً 

حػػػػػداث التغللػػػػػر  ػػػػػف طرلػػػػػؽ تػػػػػداكؿ السػػػػػمط ل  بػػػػػر صػػػػػ ودلؽ اال تػػػػػراع ب بػػػػػدأ تفو ػػػػػب الحكك ػػػػػوت كا 
كاال تخوبػػػوتك كهػػػػذا لف ػػػو إلغػػػػوء كاسػػػػتهجوف  بػػػدأ الجهػػػػود شػػػو سػػػػبلؿ اهلل الػػػػذم  صػػػت  ملػػػػ   ئػػػػوت 

 ال صكص اللر لل  ف الكتوب كالس ل .  
شولدل قراطلػػػل كالف ملػػػػل ال لوبلػػػل تيطػػػػرح كبػػػػدلؿ  ػػػف طرلػػػػؽ الجهػػػود شػػػػو سػػػػبلؿ اهللك لػػػذا شػػػػ ف القػػػػوئملف 

حوربػػل لخلػػور اسػػتخداـ القػػكة أك أم  لػػركع جهػػودم هػػودؼ، كهػػـ أكؿ بولدل قراطلػػل  ػػف ألػػد ال ػػوس  
  ف لقؼ بكج  أم   ؿ جهودم  مد أ    غولر لمخلور الدل قراطو الذم ارتضت  اي ل ك و ز  كا.

 
: شػولكـ الهوئػؿ  ػف الج و ػوت ال تفػددة كال ختمفػل خامسًا: تلريا كممة المسممين وا  عاف شاوكت م

 ون بفد لكـ هو سبب هذه التفر ل، ككؿ ج و ل لهػو رأم كطػرح  خػولؼ، شهػذه شل و بل هو كال تزالدة لك 
ج و ػػل تػػرل الف ػػؿ الػػدل قراطو كالت ثلػػؿ ال لػػوبو، كتمػػؾ ال تػػراه، كهػػذه ج و ػػل أخػػرل تػػرل اال خػػراط 
كال لػػػوركل  ػػػو أجهػػػزة الدكلػػػل كالحكػػػـ، كتمػػػؾ ال تػػػراه، كهػػػذه ج و ػػػل تػػػرل أسػػػمكب الحػػػكار كالتفػػػولش 

َـّ جرَّا !                    ،ل الحوك لالسم و    اي ظ   كتمؾ ال تراه، كهكذا هم
ش ذا لـ لكف لمف ؿ الدل قراطو ال لوبو  ف سلئل سكل تفرلؽ كم ل ال سم لف، كتلتلتهـ شػو ج و ػوت 
 تفر ػػل ك ت ػػوحرة  تػػدابرة بسػػبب خالشهػػـ  مػػد لػػر لل هػػذا الف ػػؿ ك مػػد الفوئػػدة ال رجػػكة   ػػ   لوسػػون 
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ل كػػػف تفودلهػػػو، لكفػػػوه سػػػلئل ت  ػػػ  ال سػػػم لف  ػػػف ال سػػػلر شػػػو هػػػذا الطرلػػػؽ ال ظمػػػـ  لم فوسػػػد التػػػو ال
 (1)ال حفكؼ بول زالؽ كال خوطر.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
سفلد  ،ك و بفدهو، الدل قراطلل ك ظرلوت اإلصالح شو ال لزاف 332ص –ا ظر: حكـ اإلسالـ شو الدل قراطلل  ((1

 .102ص ، بد الفظلـ
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 المطمب الرابل
  القومية

 

بملػػؿو ال ػػؤا رات ضػػد الفػػولـ اإلسػػال و إلبفػػوده  ػػف أسوسػػ  الفقػػدم  لحلكػػكف ػػو زاؿ الغػػرب 
 ف أخطر  و ابتمو ب  ال سم كف،    غفمل أكثر ال سم لف     كبفده التورلخو، شكوف الغزك الفكرم 

 تلجػػػػل كثػػػػرة ال حػػػػف كاللػػػػدائد التػػػػو ل ػػػػر بهػػػػو ال جت ػػػػ  ال سػػػػمـ، كبسػػػػبب اسػػػػتف وؿ الغػػػػرب يسػػػػمحل 
ك خططػػوت خفلػػل هػػدشهو تغللػػر الهكلػػل اإلسػػال لل ال ت لػػزة،  ػػف طرلػػؽ الػػد كة إلػػد إحلػػوء ال ز ػػوت 

إلسالـ، كولد كة إلد القك لل، ش و كوف  ف ال سػم لف إال أف ك فػكا الجوهملل التو ال تتفؽ    تفوللـ ا
 شو شخ هذا ال صطمح البراؽ، بؿ كتب كه شكران كتطبلقون.

 ش و هو القك لل؟ كهؿ تتفؽ    اإلسالـ؟
 

 افؼقمقي فغي:

، كالقـك شو ال صدر  القك لل:  صدر ص و و ب ضوشل لوء ال سبل كتوء التأ لث إلد القـك
 (1)ال سوء. ك ـك كؿ رجؿ: للفت  ك للرت . مد الرجوؿ دكف ال سوء ي هـ  كا كف  مد وـ ثـ غمب  

 

 القومية اصطالحًا:
 يرشت القك لل بأ هو اال ت ػوء إلػد أ ػل  فل ػل كالتفمػؽ بهػو، لكجػكد ركابػط  لػتركل تجفػؿ  ػف  

كػؿ أ ػل أف اؾ شو ايصؿ أك المغل أك الفقلدة، كهو حركػل سلوسػلل ت ػودم لفب  فلف أ ل، كواللتر 
 (2) تككف لهو كحدة سلوسلل  ستقمل.

 
 القومية عيد الغرب:

كالػػػػػذم لفبػػػػر  ػػػػف ظػػػػػوهرة بػػػػرزت شػػػػػو  (Nationalism)القك لػػػػل ترج ػػػػل لالصػػػػػطالح الغربػػػػو " 
ال جت فػػوت الغربلػػل شػػو القػػرف التوسػػ   لػػر، تٌصػػكر ك لػػون جدلػػدان ل جػػد ج و ػػل  حػػدكدة  ػػف ال ػػوس 

ات  لترؾ، كت ت و إلد أصكؿ  ر لل كاحدة، شولقك لل بهذا لض هو إطور جغراشو ثوبت، كلج فهو ثر 
ال ف د تد ك أصحوبهو إلد تفزلز ثقوشتهـ كتراثهـ ال لترؾ، كت  لل  صولحهـ الخوصل، دكف ال ظػر 
إلد اال تبورات التو كو ت تج فهـ  بؿ ذلؾ    غلػرهـ شػو ربػوط  لػترؾ، حلػث  ػتج  ػف الحركػوت 

                                                 
 .4/124 ،ال هولل شو غرلب الحدلث البف ايثلر، 3786/ 5ا ظر: لسوف الفرب،  ((1
 .5/2604 –ا ظر: ال كسك ل الفربلل ال لسرة  ((2



 _____________________________الثىلث: مقى َن معركة اداطؾحىت  الػا  

 207 

   لػر ظوهرتػوف  ت و ضػتوف، إحػداه و: تػد ك إلػد اال سػالخ  ػف القك لل شو أكركبو شو القرف التوسػ
الكبرل ك و حدث شو ا سالخ بػالد البمقػوف  ػف الدكلػل الفث و لػل، كايخػرل تػد ك إلػد  اإل براطكرلوت

تكحلد اإل ورات الصغلرة كالتو ليفتقد أ هو ت ت و يصكؿ  ر لل  لتركل، ك و حدث شو  لكء دكلتػو 
لطوللو، كالم  (1)توف تحكلتو  ف إ ورات صغلرة  ت وز ل إلد دكؿو كبرل".أل و لو كا 

 

شلػػفور القك لػػل لػػفور  فوصػػر ظهػػر شػػو أكركبػػو   ػػذ أكائػػؿ القػػرف التوسػػ   لػػر ال ػػلالدم،  
ككوف ظهكر القك لل شو أكركبو بدلالن لمرابط الدل و شو أ قوب سلودة االتجوه الفم و و، حلث ضفؼ 

بتران كملػون، حلػث ضػفؼ الػرابط الػدل و يف   وصػره  قلػدة  حرشػل  الرابط الدل و لفبلون، كبتره سلوسلون 
 ك فوهلـ كضفلل  ملئل بويغوللط ك صبلل  كركثل.

أ و ك د تقط  الرابط الدل و بسػلودة االتجػوه الفم ػو و، شػ ف البػدلؿ التمقػوئو هػك ظهػكر الػرابط  
ر الػػرابط القػػك و الػػذلف القػػك و، يف لػػ  شػػو الػػ فس دكاشػػ  شطرلػػل ك صػػمحلل، كلقػػد سػػو د  مػػد إظهػػو

كو كا  ف  بؿ  د حوربكا الػدلف كايخػالؽ كالػ ظـ االجت و لػل، كأ  فػكا أكركبػو بوالتجػوه لمفم و لػل، كلقػد 
 و ػػت شػػو أكركبػػو صػػرا وت ذات  ز ػػوت  ك لػػل ج فػػت ألػػتوتون كشر ػػت  جت فػػلف، كحركػػت  طػػو   

 وسلل.استف ورلل ذات دكاش   ك لل كغلرت حدكد أكطوف  مد الخرلطل السل
ثػػـ أ بػػؿ القػػرف الفلػػركف ال ػػلالدم ك و ػػت شلػػ  حربػػوف  ول لتػػوف كبرلػػوف د رتػػو د ػػوران هػػوئالن،  

كأهمكتػو الحػرث كال سػؿ، ككو ػت دكاشفه ػػو  ك لػل، شخبػت ك ػدة ال ز ػػوت القك لػل، كاتجػ  الفػولـ الغػػرب 
صػولح ال لػتركل إلد  ز وت غلر  ك لل ض ف االتجػوه الفم ػو و الالدل ػو، شػوتجهكا لاللتقػوء  مػد ال 

اال تصػػودلل أك السلوسػػلل أك الدشو لػػل، كلػػـ لكػػف بوسػػتطو تهـ أف لجت فػػكا  مػػد دلػػف، ي هػػـ كػػو كا  ػػد 
 (2) أسقطكا الدلف  ف  قوئدهـ ك ف ركابطهـ السلوسلل.

شامس القومياة تتجاه لمغاروب فاي أوروباام بادأت تظ ار فاي شاعوب العاالم  أصبحتوكما  
اليزعاة ماان الغارب إلاى المساممينم وأخاذوا يياادون بالقوميااة ايتقمات عادوى هاذ   اإلساالميم حياث

 العربيةم فمن هم العرب؟ وما معيى القومية العربية؟
 

 العرب:

                                                 
 . 195د.  ح د  ح د حسلف، ص –اإلسالـ كالحضورة الغربلل  ((1
ا ظر: ككالؼ زلػكؼ شػو ال ػذاهب الفكرلػل ال فوصػرة،  بػد الػرح ف حسػف حب كػل ال لػدا و، دار القمػـ، د لػؽ،  ((2

 .261،363ـ، ص1991ق، 1412، 2ط
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الفػرب:  سبل إلد لفرب بف  حطوف أبك الل ف كمهـ كهـ الفرب الفوربل )الخولصل( كلقػوبمهـ  
كا الفربلػػػل. كاي رابػػو: البػػػدكم الفػػرب ال سػػتفربل الػػػذلف سػػك كا بػػػالد الفػػرب )الجزلػػرة الفربلػػػل( كتكم ػػ

 كالفرب، هـ الذلف استكط كا القرل كال دف.
كأ و ػت  ػرلش بفربػل "، بفػتح الفػلف كالػراء ،ي هـ سػك كا كادم الفربػوت  ربون  ك لؿ س و الفرب      

 (1). ت بهو كا تلر سوئر الفرب شو جزلرتهو ش سبكا كمهـ إلد  ربلخشت 

 

 تعريف القومية العربية:
 لػػل الفربلػػل هػػو حركػػل سلوسػػلل شكرلػػل  تفصػػبل تػػد ك إلػػد ت جلػػد الفػػرب، كا  و ػػل دكلػػل "القك  

حاللهػػو  حػػؿ الػػدلف، كهػػو صػػدل لمفكػػر   كحػػدة لهػػـ،  مػػد أسػػوسو  ػػف رابطػػل الػػدـ كالمغػػل كالتػػورلخ، كا 
 (2)القك و الذم ظهر شو أكركبو". 

 
 عالقة العرب باإلسالم:

لل شقط، ك  د و ا تد  كر اإلسالـ شو ايرض إف بالد الفرب كو ت تطمؽ  مد الجزلرة الفرب
كجؿ  ػف ال سػم لف الفػرب  صػؼ ايرض شػو  صػؼ  ػرف، كػوف ال بػد لملػفكب  كاشتتح ج د اهلل  ز

التو دخمت شو اإلسالـ أف تتفمـ الفربلل حتد تؤدم لػفوئر  بودتهػو، شػال بػد  ػف تفمػـ القػرآف الكػرلـ 
بػػد  ػػف حفػػظ ايذكػػور كايد لػػل الالفربػػو ال بػػلف، ك  يف صػػالتهـ ال تجػػكز إال بػػتالكة القػػرآف بولمسػػوف

 ػف  ون أسوسػل ان بولفربلل كال بد  ف  فرشل أحودلث الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ، شأصبحت الفربلل جزء
ب بلػ  صػمد   رآ ػ ، ك ربػو ربػو بمغػل  و، شكػؿ  سػمـحلوة اللفكب اإلسػال لل شأخػذت تتفػرب تػدرلجلن 

و لتكج  إللهػو كػؿ لػـك خ ػس  ػرات كا فػل شػو بػالد الفػرب، كحجػ  اهلل  مل  كسمـ الفربو، ك بمت  الت
كبفد أف  ربت الػدكاكلف شػو ز ػف  بػد ال مػؾ ، الفرب ةالذم لسفد إلل   ف استطوع سبلال شو جزلر 

هػ( ك قمت إلد ألدم ال سم لف بفد أف كو ت بولمغل الفهمكلل )الفورسلل القدل ل  68 - 56بف  ركاف )
أصبحت الفربلػل  و اللوـ كبولقبطلل )ال صرلل القدل ل شو الفصر ال سلحو(شو الفراؽ( كبولرك لل ش

 هو المغل السوئدة. 
 

بفسػػفوف ككػػوف   ػػر  بػػف الخطػػوب   ػػر لقػػوأف  ػػوش  بػػف  بػػد الحػػورث شفػػو صػػحلح  سػػمـ: "
شقػػوؿ ابػػف أبػػزل.  ػػوؿ ك ػػف ابػػف أبػػزل  ػػوؿ  الػػكادملسػػتف م   مػػد  كػػل شقػػوؿ  ػػف اسػػتف مت  مػػد أهػػؿ 

                                                 
 .4/2864 ،ابف   ظكر ،ا ظر: لسوف الفرب ((1
 .1/444 –ال كسك ل ال لسرة  ((2
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 ػػػو.  ػػػوؿ شوسػػػتخمفت  مػػػلهـ  ػػػكلد  ػػػوؿ إ ػػػ   ػػػورئ لكتػػػوب اهلل  ػػػز كجػػػؿ كا  ػػػ   ػػػولـ  ػػػكلد  ػػػف  كالل
إف اهلل لرش  بهذا الكتوب أ كا و »  د  وؿ  -صمد اهلل  مل  كسمـ-بولفرائض.  وؿ   ر أ و إف  بلكـ 

 (1) ."كلض  ب  آخرلف

 
العارب فالوا ح مما سبا أن اإلسالم والعروبة ال يتياق انم وأن اإلساالم رفال مان قيماة 

 بحن جعل العربية لغة القرآن الكريمم ولغة خاتم األيبياء صمى اهلل عميه وسمم.
 

 تاريخ يشحة فكرة القومية العربية وعوامل يشحت ا:
 (2) يشحت الدعوة إلى القومية العربية تحت تح ير عاممين رئيسين: 

ترلػػػؾ التػػػو تب وهػػػو أ ضػػػوء ككػػػرد شفػػػؿو  مػػػد سلوسػػػل الت ،(3):  جػػػوراة القك لػػػل الطكرا لػػػلالعامااال األول
بفػػد أف أحك ػكا سػػلطرتهـ  مػػد الدكلػػل الفث و لػل شػػو أ قػػوب خمفهػػـ لمسػػمطوف  ج فلػل االتحػػود كالتر ػػو

ـ، كلقػػد كػػوف أ ضػػوء هػػذه الج فلػػل  ػػف )الدك  ػػل( الػػذلف 1909 بػػد الح لػػد الثػػو و رح ػػ  اهلل سػػ ل 
لمدكلػل الفث و لػل، كالدك  ػل هػؤالء   ولكا شو  دل ل سال لؾ شو لب  جزلرة البمقوف، كالتو كو ت توبفل

لهكد   وشقكف أخفكا  فتقدهـ اللهكدم، بولتس و بأس وء إسال لل، كتأدلتهـ للفوئر اإلسالـ، شكصػمكا 
 ل راكز  ه ل شو الحكك ل كالجلش، ثـ استطو كا ال فوذ لقصر السمطوف  بد الح لد.

تركػو صػوشو، بػؿ كػو كا  ك ف الكاضح أف أ ضوء هذه الج فلل لـ لكف أحد   هـ  ف أصػؿ 
لك ػػػكف الفػػػداء لإلسػػػالـ كلمخالشػػػل اإلسػػػال لل، شحػػػوكلكا تػػػد لر الخالشػػػل الفث و لػػػل  ػػػف طرلػػػؽ  حوكلػػػل 
شرض المغل التركلل كحدهو كمغل رس لل لج ل  اللػفكب الكا فػل تحػت الخالشػل الفث و لػل،  ػ   م هػـ 

اللفكب التو كو ت خوضفل  بوستحولل تترلؾ لفكب اي ل كمهو، كأف هذا سكؼ لفطو  برر لج ل 
 فلمسمطل الفث و لل لكو تد ك إلد  ك لتهو كتطولب بوال فصوؿ  ف دكلػل الخالشػل، شبػدأ الفػرب لػد ك 

 إلد  ك لتهـ  جوراةن لهذه الد كة الطكرا لل الجوهمل.
اسػػتفورة ايشكػػور كالػػ ظـ الغربلػػل، أك تقملػػد ايكركبلػػلف شػػو لػػفورات  صػػر  هضػػتهـ  العاماال ال ااايي:

 رؼ القرف التوس   لر شو أكركبػو بفصػر القك لػوت، شسػرت الػد كة إلػد القك لػل إلػد الفػرب حلث 
                                                 

 .371ص ،1778حدلث ر ـ  كلفم  ،بوب شضؿ  ف لقـك بولقراف  ،صالة ال سوشرلف ،صحلح  سمـ ((1
 –ـ 1992 –  ػػوف  – ؤسسػػل الرسػػولل  –د.  ػػد وف  ح ػػد زرزكر  –ا ظػػر: القك لػػل كالفم و لػػل  ػػدخؿ  م ػػو ( (2

 .38، 33ص
الجو فػل  ك ػو شػو اللػفكب التكركلػل تتض ف للس شقط كحدة كؿ الطكرا لل هو حركل سلوسلل لكحدة كؿ اللفكب( 3(

ايكسػػػػػػ ، كالػػػػػػذم لػػػػػػػيفرؼ ألضػػػػػػون بوإلسػػػػػػـ ال ثلػػػػػػر لمجػػػػػػدؿ   والفػػػػػػرؽ الطػػػػػػكرا ، كلكػػػػػػف ألضػػػػػػون تكحلػػػػػػدالتكركلػػػػػػل
 ك   ال فرشل  مد لبكل  ."المغوت الطكرا لل "، ال فتقػىد أ   لضـ كؿ اللفكب التد تتكمـألطوئو،االكرالو "الفرؽ

 اال تر ت.

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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كال سػػم لف شػػو  صػػر التفػػكؽ ايكركبػػو، شكو ػػت اإلرسػػوللوت الدل لػػل ك ػػدارس التبلػػلر، التػػو لػػـ تكػػد 
تخمػػك   هػػو حوضػػرة أك  دل ػػل  ػػف حكاضػػر الدكلػػل الفث و لػػل شػػو اللػػرؽ، شوتسػػ   طػػوؽ تقملػػد الغػػرب، 

فورة ايشكور ايكركبلل لدل  و ل ال ثقفلف، حلث تـ التركلز  مد ال  كذجلف ايل و و كاإللطولو كاست
 شو الد كة إلد الكحدة القك لل. 

 
شبدالل الفكر القك و كو ت شو أكاخر القرف التوس   لر، كبدالل القرف الفلرلف  ت ثمل شو  

لرج  أكؿ جهد   ظـ شو اإلسال لل،  حركل سرلل تألفت  ف أجمهو الج فلوت شو  وص ل الخالشل
ـ، حلث أٌلؼ خ سل لبوب  ف الذلف درسكا شو 1875إلد س ل  دبولتحدلحركل الفرب القك لل 

 (1)  .ج فلل سرلل، ككو كا ج لفون  صورلال مكلل البركتستو تلل ببلركت 

 
د دكر مػػػحلػػػث أٌكػػػد   صػػػوحب كتػػػوب لقظػػػل الفػػػرب ج أ طك لػػػكسكهػػػذا  ػػػو ذهػػػب إللػػػ  جػػػكر  
رل شو بذر بذكر القك لل الفربلل، كأ هو آتت ث ورهو بفد خمػ  السػمطوف  بػد الح لػد رح ػ  اهلل، ال صو

شلقكؿ: "كلذلؾ ا تقمت هذه اآلراء التو بذرهو ال صورل شو البدالل، كأصػبحت شػو  هولػل القػرف التوسػ  
 محػكظ شػو   لر كبدالل القرف الفلرلف تجد تربل صولحل لم  ك شو ال سم لف، كلـ لكف هػذا التحػكؿ

ذلؾ الحلف، يف الحركػل كمهػو كو ػت شػو  رحمػل تك ػؼ كتفطػؿ شػو الظػوهر، ك ػ  ذلػؾ شقػد كػوف هػذا 
التحػػكؿ حقلقلػػون كحوسػػ ون كظهػػرت آثػػوره بسػػر ل حلػػث  ضػػد  مػػد طغلػػوف  بػػد الح لػػد شبػػرزت  لػػودة 

 (2)الحركل الفربلل".

 

أسػوس لمقك لػل الحدلثػل، ـ ك و لؤكد د وة القك لػل الفربلػل 1913كلفتبر  ؤت ر بورلس س ل  
 (3) ضكان  صفهـ  ف ال سلحللف، ك صفهـ  ف أب وء ال سم لف.  24حلث كوف  دد ال لتركلف 

 
"كلقػػد ظمػػت الػػد كة إلػػد القك لػػل الفربلػػل  حصػػكرة شػػو اي ملػػوت الدل لػػل  ػػف غلػػر ال سػػم لف،  

ب ػػد الػػد كة إللهػػو كشػػو  ػػدد  حػػدكد  ػػف أب ػػوء ال سػػم لف، كلػػـ تصػػبح لػػفوران لػػفبلو  و ػػون إال حػػلف ت
 (4)الرئلس ال صرم السوبؽ ج وؿ  بد ال وصر، كسٌخر لهو أجهزة إ ال  ، كا  كو وت دكلت ". 

 

                                                 
جػكرج أ طك لػكس، ترج ػل: د  –لقظل الفػرب تػورلخ حركػل الفػرب القك لػل  ،1/444 –ال كسك ل ال لسرة ا ظر:  ((1

 .149ص – 2ط –ـ 1987 –بلركت  –دار الفمـ لم الللف  – وصر الدلف  ايسد كد. احسوف  بوس 
 .168ص –الفرب تورلخ حركل الفرب القك لل  لقظل ((2
 .34كتوب الكترك و، ص – بد اهلل  زاـ  –ا ظر: القك لل الفربلل  ((3
 .1/444 –ال كسك ل ال لسرة  ((4
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ك صػػطمح القك لػػل الػػذم ا تلػػر شػػو الفصػػر الحػػدلث شػػو بالد ػػو كأصػػبح لػػدؿ  مػػد  ػػذهب  
ف كو ػت كم ػل  ػكـ  كجػكدة شػو ثقوشت ػو، كلك هػ و ال تف ػو كاتجوه، ال كجكد لهػو شػو تورلخ ػو كثقوشت ػو، كا 

أكثر  ف  ج ك ل  ف ال وس لرجفكف إلد أصؿ كاحد، كلفللكف حلوة  لتركل، كالقك لل ك فهػـك لػـ 
تظهر إال  ؤخران، حلػث ظهػرت شػو أل و لػو ثػـ ا تلػرت شػو أ حػوء الفػولـ، كالػد كة إلػد القك لػل كالتػو 

ـ، كا   ػو  جػد جػذكرهو تركز  مد الفرؽ كالج س دكف الفقلدة ال  جد لهػو  جػوالن كال أسوسػون شػو اإلسػال
مػؽ هػك  ػف  ػور،  مػؽ  ػف طػلف، بل  ػو خي التورلخلل تفكد إلد إبملس الػذم رشػض السػجكد آلدـ، ي ػ  خي

ـْ ضِغٍ ] وؿ تفولد:  ـْ َكوٍر َوَخَؾْؼَتُف ِم  .{76}ص:[ َؿوَل َأَكو َخْرٌ ِمـُْف َخَؾْؼَتـِل ِم

ف كو ػػت د ػػكة إبمػػلس صػػحلحل شػػو الخمػػؽ دكف الخلرلػػل، شػػد كة  هػػؤالء للسػػت صػػحلحل ال  كا 
ُؼقا ]: شو الخمؽ كال شو الخلرلل، يف ال وس خمقكا  ف أب كاحد كأـ كاحدة،  وؿ تفولد و افـَّوُس اتَّ َ َيو َأُّيُّ

رِؤًرا َوكَِِضؤوًء وَ  ـَ ٌَّ ِمؤـُْفاَم ِرَجؤوًَل  ـْ َكْػٍس َواِحَدٍة َوَخَؾَؼ ِمـَْفو َزْوَجَفؤو َوَبؤ ُؽُؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ ِم ُؼؤقا اهللَ افَّؤِذي اتَّ َربَّ

وَن َظَؾْقُؽْؿ َرؿِقًّضو ـَ ك ػو أف  لػزاف التفوضػؿ بػلف ال ػوس ال لكػكف ، {1}الـسىء:[ َتَِضوَءُفقَن بِِف َواألَْرَحوَم إِنَّ اهللَ 

ٍر َوُأْكَرك َوَجَعؾْ ]: إال بولتقكل ال بفرؽ كال بج س،  وؿ تفولد ـَ ـْ َذ ْؿ ِم ـُ و َخَؾْؼـَو و افـَّوُس إِكَّ َ ْؿ ُصُعقًبو َيو َأُّيُّ ـُ ـَو

ْؿ إِنَّ اهللَ َظؾِؤقٌؿ َخّضِؤرٌ  ـُ َرَمُؽْؿ ِظـَْد اهللِ َأْتَؼو ـْ أ ػو الت للػز الػذم لسػكد ، {13:}اكجكرات. [َوَؿَّضوئَِؾ فَِتَعوَرُؾقا إِنَّ َأ
 اللـك شهك  تلجل القك لل.

(1) 

 

 ظَلؿي افغرب بوفؼقمقي افعربقي:

بلػػكف ل حوربػػل اإلسػػالـ، كالقضػػوء  ملػػ  شػػو داره إف الػػد كة إلػػد القك لػػل الفربلػػل أحػػدثهو الغر  
بزخػػرؼ  ػػف القػػكؿ، كأ ػػكاع  ػػف الخػػداع، شو ت قهػػو ال سػػم كف  ػػف الفػػرب  ػػف أ ػػداء اإلسػػالـ، لتكػػكف 
دل ػػون لهػػـ، كا تػػزكا بهػػو، كتب ػػكا الػػد كة إللهػػو،  وصػػدلف  ػػف كراء ذؾ إبفػػود ال ػػوس  ػػف   بػػر اإلسػػالـ، 

 (2)هـ. د تفرلقهـ، للسهؿ القضوء  مل م كالف ؿ
 

                                                 
ضػػ ف  جمػػل الجو فػػل اإلسػػال لل بول دل ػػل  –أح ػػد حسػػف شرحػػوت  –ا ظػػر: القػػرآف الكػػرلـ ك فركػػل ال صػػطمحوت  ((1

 .48ص –ـ 1970 ،هػ1389 – 1الفدد  –ال  كرة 
2
الرئوسػل الفو ػل إلدارات  ، بد الفزلػز بػف  بػد اهلل بػف بػوز ،ا ظر:  قد القك لل الفربلل  مد ضكء اإلسالـ كالكا   ((

 .10ص ،هػ1411 ،6ط ،البحكث الفم لل كاإلشتوء كالد كة كاإلرلود
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شهـ   مكا  مد تلػجل  الفكػر القػك و ك لػره بػلف ال سػم لف حتػد تصػبح القك لػل بػدلالن  ػف  
الدلف شو خطكة ال هلور  قوئدهـ كت زلقهـ سلوسلون، ك و  و كا بولد كة إلد القك لل  مد ألدم بفثػوت 

 (1).بلف ال سم لفالتبللر شو سكرلو شو أكاخر القرف التوس   لر للفصمكا الترؾ  ف الفرب كلفر كا 

 

لظهر جملون   ػو سػبؽ  ال ػل الغػرب بولقك لػل، ذلػؾ بػأف شكػرة القك لػل  لػأت أصػالن شػو بػالد  
الغرب شو أل و لو تحدلػدا، كلكػف ل ػو لػـ تػؤتو ث ورهػو كجػٌرت الػكلالت لػبالد أكركبػو،  و ػت بتصػدلرهو 

 كلحتض   كلد ك إلل .إلد الفولـ اإلسال و ال فركؼ بحسف الضلوشل كالذم لتقبؿ كؿ كاشد، بؿ 
لقػػد ت بػػ  الغػػرب لخطػػر هػػذه الػػد كة شترككهػػو خمػػؼ ظهػػكرهـ ككك ػػكا اآلف  ػػو لفػػرؼ بوالتحػػود  

ايكركبو كالذم لضـ كؿ لػفكب أكركبػو بػوختالشهـ لغػوتهـ كأج وسػهـ،  قوبػؿ الجو فػل الفربلػل كالتػو 
فػػػػرب كتركلػػػػو أسسػػػػهو الفػػػػرب لتضػػػػـ شقػػػػط الفػػػػرب  تجوهمػػػػل الػػػػدكؿ اإلسػػػػال لل ايخػػػػرل  ػػػػف غلػػػػر ال

 كأشغو ستوف كغلرهو. 
 

 أوجه بطالن الدعوة إلى القومية
 (2)إن الدعوة إلى القومية باطمة شرعًا لألوجه التالية:  

الد كة إلد القك لل الفربلل تفرؽ بػلف ال سػم لف، كتفصػؿ ال سػمـ الفج ػو  ػف الوجه األول: 
ك هو، كا   ػو لرضػوهو  ػػ هـ أخلػ  الفربػو، كتفػرؽ بػلف الفػرب أ فسػهـ ي هػػـ كمهػـ للسػكا لرتضػ

 كـ دكف  كـ، ككؿ شكرة تقسـ ال سم لف كتجفمهـ أحزابو شكرة بوطمل، تخولؼ  قوصد اإلسالـ 
ك و لر و إلل ك كذلؾ ي   لد ك إلد االجت وع كالكئوـ، كالتكاصو بولحؽ كالتفوكف  مد البر 

ََمَ : كالتقكل ك و لدؿ  مد ذلؾ  كل  سبحو   ـَ  و افَّؤِذي َ َـّ إَِلَّ ]َيو َأُّيُّ ُؼؤقا اهللَ َحؤؼَّ ُتَؼوتِؤِف َوََل ََتُؤقُت ـُؤقا اتَّ

ـْؤُتْؿ َأْظؤَداًء 401َوَأْكُتْؿ ُمِْضؾُِؿقَن) ـُ ُروا كِْعَؿؤَي اهللِ َظَؾؤْقُؽْؿ إِْذ  ـُ ُؿقا َواْذ ( َواْظَتِصُؿقا بَِحّْضِؾ اهللِ ََجِقًعو َوََل َتَػرَّ

ُ اهللُ َؾَلفََّػ َبْغَ ُؿُؾقبُِؽْؿ َؾَلْصَّضْحُتْؿ بِـِعْ  َذفَِؽ ُيَّضغِّ ـَ ْؿ ِمـَْفو  ـُ ـَ افـَّوِر َؾَلْكَؼَذ ـُْتْؿ َظَذ َصَػو ُحْػَرٍة ِم ـُ َؿتِِف إِْخَقاًكو َو

َتؤُدوَن) ْ َُ ُؽؤؤْؿ  َيوتِؤِف َفَعؾَّ ََ ُؼؤؤقُه  كمااا قاال تعاالى:، {404: 401:}َل ظؿؤران [.( 404َفُؽؤْؿ  ]ُمـِقّضِؤؤَغ إَِفْقؤِف َواتَّ

ََلَة وَ  ـَِغ)َوَأؿِقُؿقا افصَّ ـَ اُدْؼِ ؾُّ ِحْزٍب باَِم َفؤَدُّْيِْؿ 44ََل َتُؽقُكقا ِم ـُ وُكقا ِصَقًعو  ـَ ُؿقا ِديـَُفْؿ َو ـَ َؾرَّ ـَ افَِّذي ( ِم

وم. ( [41َؾِرُحقَن)   {.41: 44:}افرُّ

 

                                                 
 .1/448 ،ا ظر: ال كسك ل ال لسرة ((1
 ، بتصرؼ.11،30ص – بد الفزلز ابف بوز  –اإلسالـ كالكا     قد القك لل  مد ضكء الكا    مد ضكء ((2
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شػػو ظر ألهػػو ال ػػؤ ف الراغػػب شػػو الحػػؽ كلػػؼ لحػػورب اإلسػػالـ التفػػرؽ كاالخػػتالؼ، كلػػد ك إلػػد  
لت سػػػؾ بحبػػػػؿ الحػػػؽ كالكشػػػوة  ملػػػػ ، تفمػػػـ بػػػذلؾ أف هػػػػدؼ القك لػػػل غلػػػر هػػػػدؼ االجت ػػػوع كالكئػػػوـ كا

أ  ػػػو  -اإلسػػػالـ، كأف  قوصػػػدهو تخػػػولؼ  قوصػػػد اإلسػػػالـ، كلػػػدؿ  مػػػد ذلػػػؾ ألضػػػو أف هػػػذه الفكػػػرة 
كردت إلل و  ف أ دائ و الغربللف، ككودكا بهػو ال سػم لف، كلقصػدكف  ػف  -الد كة إلد القك لل الفربلل 
بفػػض، كتحطػػلـ كلػػو هـ، كتفرلػػؽ لػػ مهـ،  مػػد  و ػػدتهـ ال لػػئك ل "شػػرؽ  كرائهػػو شصػػؿ بفضػػهـ  ػػف

 تسد" ككـ  ولكا  ف اإلسالـ كأهم  بهذه القو دة ال حلسل،   و لحزف القمكب كلد و الفلكف. 
شهػو ألضػػو  -ك ػو أ هػو إسػوءة إلػػد اإلسػالـ ك حوربػل لػ  شػو بػالده  -إف الػد كة إلػد القك لػل الفربلػل 

هـ، كج ولػػل  مػػلهـ  ظل ػػل، لكك هػػو تفصػػمهـ  ػػف اإلسػػالـ الػػذم هػػك  جػػدهـ إسػػوءة إلػػد الفػػرب أ فسػػ
ايكبػػر، كلػػرشهـ اي ظػػـ، ك صػػدر  ػػزهـ كسػػلودتهـ  مػػد الفػػولـ، شكلػػؼ لرضػػد  ربػػو  و ػػؿ بػػد كة 

 . هذا لأ هو كهذه غولتهو

 
إف اإلسػػالـ  هػػد  ػػف د ػػكل الجوهملػػل كحػػذر   هػػو، كال رلػػب أف الػػد كة إلػػد القك لػػل : الوجااه ال ااايي

الفربلػػل  ػػف أ ػػر الجوهملػػل، ي هػػو د ػػكة إلػػد غلػػر اإلسػػالـ ك  وصػػرة لغلػػر الحػػؽ، ككػػـ جػػرت د ػػكل 
الجوهملػػل  مػػد أهمهػػو  ػػف كلػػالت كحػػركب طوح ػػل، أدت إلػػد ت زلػػؽ اللػػ ؿ كغػػرس الفػػداكة كاللػػح وء 

 شو القمكب كالتفرلؽ بلف القبوئؿ كاللفكب.
ف د ػكل اإلسػالـ كالقػرآف  ػف  سػب أك  وؿ للخ اإلسالـ ابػف تل لػل رح ػ  اهلل: "كػؿ  ػو خػرج  ػ
 (1) بمد أك ج س أك  ذهب أك طرلقل: شهك  ف  زاء الجوهملل".

 
ك و أف الد كة إلد القك لل تػد ك إلػد البغػو كالفخػر يف القك لػل للسػت دل ػو سػ وكلو ل  ػ  أهمػ  

 ػف  ولهػو  ف البغو كالفخر، كا   و هو شكرة جوهملل تح ؿ أهمهو  مد الفخر بهو كالتفصب لهػو  مػد 
ف كو ت هو الظول ل كغلرهو ال ظمكـ.   بلوء، كا 

إف اهلل  د أذهب   كـ  صبلل الجوهملل كشخرهو بوآلبوء،  وؿ رسكؿ ال  صمد اهلل  مل  كسمـ: "
، ال وس ب ك آدـ كآدـ خمؽ  ف تراب، كال شضؿ لفربو  مد إ  و هك  ؤ ف تقو أك شوجر لقو

 (2)".  ج و إال بولتقكل
 

                                                 
 .28/328 – ج ك ل شتوكل ابف تل لل  ((1
حكػـ  مػد  ،بػوب التفػوخر بوي سػوب  ،كتػوب ايدب ،أبػك داكد سػمل وف بػف ايلػفث السًّْجٍسػتو و ،س ف أبػو داكد (2 

 ،5116ـ حػػػػدلث ر ػػػػ ،،الرلػػػػوض ،  كتبػػػػل ال فػػػػورؼ لم لػػػػر كالتكزلػػػػ ،أحودلػػػػث:  ح ػػػػد  وصػػػػر الػػػػدلف ايل بػػػػو و
  وؿ ايلبو و حدلث حسف. ،926ص
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إن معيار التلا ال باين اليااس والاذي أيزلاه اهلل مان فاوا سابل ساماوات هاو التقاوى والعمال 
الصالح بغض اليظر عن المغة والجيس والمونم أما الدعوة إلى ذلك ف ي ليسات مان اإلساالم فاي 

 شيء.
 

سػػػمـ إلػػػد  ػػػكاالة كفػػػور الفػػػرب ك الحػػػدتهـ  ػػػف أب ػػػوء غلػػػر ال سػػػم لف القك لػػػل : الوجاااه ال الاااث
كهػذا شسػود كبلػر لخػولؼ  ػو د ػو لػ  ال ػكلد  ػز كجػؿ  ػف كجػكب  كاالست صور بهـ  مػد ال سػم لف،

َََمـُؤقا ََل َتتَِّخؤُذ ] :تفػولد  فوداة الكوشرلف  ف الفرب كغلرهـ كتحرلـ  كاالتهـ،  وؿ ـَ  ؤو افَّؤِذي َ وا َيو َأُّيُّ

ؤُف ِمؤـُْفْؿ إِنَّ اهللَ ْؿ ِمؤـُْؽْؿ َؾنِكَّ ـْ َيَتؤَقَلَُّ  ََل َُّيْؤِدي افَقُفقَد َوافـََّصوَرى َأْوفَِقوَء َبْعُضؤُفْؿ َأْوفَِقؤوُء َبْعؤٍض َوَمؤ

ؤك َأْن تُ 54افَؼْقَم افظَّودَِِغ) َِ ِْؿ َمؤَرٌض ُيَِضؤوِرُظقَن ؾِؤقِفْؿ َيُؼقُفؤقَن َكْخ ِِ ـَ ِِف ُؿُؾؤق ى افَِّذي ِصؤقَّضـَو ( َؾَسَ

وا ِِف َأْكُػِِضؤِفْؿ  ـْ ِظـِْدِه َؾُقْصّضُِحقا َظَذ َمو َأَِسُّ ( 51َكؤوِدِمَغ)َدائَِرٌة َؾَعَِضك اهللُ َأْن َيْلِِتَ بِوفَػْتِح َأْو َأْمٍر ِم

   {.52: 51: }ادىئدة[. 
ف هػػؤالء القك لػػكف لػػد كف إلػػد التكتػػؿ حػػكؿ القك لػػل الفربلػػل  سػػم هو ككوشرهػػو، لقكلػػكف:  خلػػد أ

تصػػػلب و دائػػػرة،  خلػػػد أف لفػػػكد االسػػػتف ور إلػػػد بالد ػػػو، شلكالػػػكف يجػػػؿ ذلػػػؾ كػػػؿ  ربػػػو  ػػػف لهػػػكد 
ك صػػورل ك جػػكس ككث لػػلف ك الحػػدة كغلػػرهـ تحػػػت لػػكاء القك لػػل الفربلػػل، كلقكلػػكف: إف  ظو هػػػو ال 
ف تفر ػػت أدلػػو هـ، شهػػؿ هػػذا إال  صػػود ل لكتػػوب اهلل ك خولفػػل للػػرع اهلل  لفػػرؽ بػػلف  ربػػو ك ربػػو كا 

تفػػد لحػػدكد اهلل ك ػػكاالة ك فػػوداة كحػػب كبغػػض  مػػد غلػػر دلػػف اهلل؟ ش ػػو أ ظػػـ ذلػػؾ  ػػف بوطػػؿ ك ػػو ك 
 . أسكأه  ف   هج

 

يت ح مما سبا أن اإلسالم هو الرسالة الخالدة لألمة العربيةم وهو الذي يميزها عن غيرهام 
 ت أي رابطة أخرى.فاإلسالم هو ما يجمل بين أفراد  والرابطة بيي م رابطة الدين والعقيدةم وليس

ودعااااة القومياااة عديااادة وعميقاااةم إال أن مااان أعظااام هاااذ   اإلساااالمإن الخالفاااات باااين دعااااة 
الخالفات هي ق ية فصل القوميين إسالم األمة عن واقع ا الُمعاشم ف ي ق ية عممية العروبةم 

مان  م ومان  ام جعم اا رواباط تاربط العارب بغيارهم مان العاربباإلساالمبتجريدها من كال صامة ل اا 
 مسممين وي ود ويصارىم فالرابطة رابطة العروبة وليست رابطة اإلسالم.
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  :االلتزام بالمصطمح الشرعي 
  :.و ل  وابط لمتعامل مل المصطمحات الغازية 

 :  التحذير من الولوج في جحر ال ب في التعامل
 مل المصطمحات الغازية.

 افػصؾ افرابع
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 االلتزام بالمصطمح الشرعي
 

 ويشتمل عمى أربعة مطالب: 
معيى المصطمح الشرعيم وأقسام الياس في موافقة 

 يصوص الكتاب والسية.
 ح الشرعي.الدعوة إلى االلتزام بالمصطم

 العدوان عمى مصطمحات الشريعة.

 أهمية االلتزام بالمصطمح الشرعي.: 
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 تم يد
 

إف ال صػػطمح   ػػكاف ال فهػػكـ، كال فهػػـك أسػػوس الرؤلػػل، كالرؤلػػل  ظػػورة اإلبصػػور التػػو ترلػػؾ 
د غلػػر  ػػو هػػو،  صػػغرة أك ايلػػلوء ك ػػو هػػو، بأحجو هػػو كألػػكولهو كألكا هػػو الطبلفلػػل، أك ترلكهػػو  مػػ

  كبرة أك  حدبل أك  قفرة، ك و  هد  راءة الغرب بفل ل   لتراث و ببفلدو كال خفو.
كلقػػد كػػوف  ػػدار كحػػو الػػرح ف جػػؿ ك ػػال،   ػػذ آدـ حتػػد  ح ػػد  مله ػػو السػػالـ  مػػد حفػػظ  

 ػوؿ الذكر  ف أف لصلب  فهك   تغللر أك تبدلؿ أك تحرلؼ شتفسد الرؤلل كلق  الفسود شػو ايرض، 
وؾُِظقنَ ]تفولد:  و َفُف حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح ف التطوبؽ بلف الكتوب، كدلف اهلل، كشطرة ، {9}اكجر: [إِكَّ كا 

ـِ َحـِقًػو ؾِْطَرَة اهللِ افَّتِل َؾَطَر افـَّوَس َظَؾْقَفو ََل ] اهلل، كخمؽ اهلل شو الككف توـ،  وؿ تفولد: ي  َؾَلؿِْؿ َوْجَفَؽ فِؾدِّ

َرَر افـَّوِس ََل َيْعَؾُؿقنَ  ـْ َـّ َأ
ـُ افَؼقُِّؿ َوَفؽِ ي ْؾِؼ اهللِ َذفَِؽ افدِّ وم: [َتّْضِديَؾ خِلَ ومن غكّر  ؼكد أ سكد، ِكىل  {30}الكرُّ

ـَ ]تعىىل:  ؤَي اهللِ َؿِريؤٌى ِمؤ  [اُدْحِِضؤـِغَ َوََل ُتْػِِضُدوا ِِف األَْرِض َبْعَد إِْصََلِحَفو َواْدُظؤقُه َخْقًؾؤو َوَضَؿًعؤو إِنَّ َرْْحَ

كا   ػػو  ػػدار   ػػؿ اللػػلطوف كحزبػػ    ػػذ إبمػػلس إلػػد  لػػوـ السػػو ل هػػك  حوكلػػل تغللػػر ، {56}األعككراف:

، كتبدلؿ ال صطمح، أم تغللر الدلف كالفطرة كالخمػؽ،  ػوؿ تفػولد نَّ َخْؾؤَؼ ]: ال فهـك ُ ُْؿ َؾَؾُقَغؤرِّ َوآَلَُمؤَرَّنَّ

  فسدكف شو ايرض،  دل ون كحدلثون إال صكر  ف تمؾ{، ك و الجهكد التو لبذلهو ال119}ال سوء: [اهللِ

، كتبدلؿ ال صطمح، شهو هك اللـك   صطمح لرلؼ كولجهود لغلر  فهك ػ   ال حوكالت لتغللر ال فهـك
ال فسػػدكف كال تكبػػركف شػػو ايرض، كلبػػدلكف ال صػػطمح للصػػلر إرهوبػػون، ت فلػػران  ػػف الجهػػود كذ ػػون شلػػ ، 

ـ  ملهػػػو الحلػػػوة كػػػولخلر كاللػػػر، كالفػػػدؿ كالظمػػػـ، كالحػػػؽ ككػػػذلؾ شػػػو أغمػػػب ال صػػػطمحوت التػػػو تقػػػك 
كالبوطؿ، حلث غلركا  فوهل هو، كلككا أ  و هػو ك ػو لػكل شر ػكف   ػؽ  فهػـك الفسػود، كهػك لقػكؿ  ػف 

َل ِديـَُؽْؿ َأْو َأْن ُيْظِفَر ِِف األَْرِض افَػَِضودَ ]  كسد  ل  السالـ  (1). {26}غى ر: [إِِنِّ َأَخوُف َأْن ُيَّضدِّ

ك ظران يه لل ال صطمحوت اللر لل شهو تفرضت كتتفرض لمتلكل  كالتحرلؼ  دل ون  لذا 
كحدلثون ض ف  خطكطل حرب ضركسك تهدؼ إلد ا تالع جذكر اإلسالـ، كبتر شرك  ، شال تقكـ ل  

  وئ ل بفد ذلؾ.
كلقد أدرؾ الغرب ذلؾ شوستخد كا أ كل أسمحتهـ شو هذا الز وف أال كهك التركلج لم فوهلـ  

لفوسدة، ك حوربل ال فوهلـ الصحلحل، كذلؾ إ و  ف طرلؽ إحالؿ ال صطمحوت الكضفلل  كوف ا
ال صطمحوت اللر لل ك حالؿ  صطمح  صطمح الدل قراطلل بدالن  ف  صطمح اللكرل، كا  و  ف 

                                                 
 –ض ف  جمل دراسوت  صطمحلل  –د. اللوهد البكللخو  – حك تصكر حضورم لو ؿ لم سألل ال صطمحل  ((1
 ، بتصرؼ لسلر.67،68ص
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طرلؽ استخداـ ال صطمحوت اللر لل لمتال ب ببفض حقوئؽ اللرع كت فلر ال وس   هو، ك و شو 
  صطمح الجهود.

كشو هذا ال بحث سكؼ  تحدث  ف ضركرة االلتزاـ بول صطمح اللر و التزا ون تو ون  
لت وسب    إل و  و الف لؽ بصدؽ هذا الدلف، كصدؽ هذه الرسولل، ك و س تحدث  ف غربل 

شو  اإلسالـال صطمحوت اللر لل شو ز و  و الحوضر كالفدكاف ال تكاصؿ  ملهو، سكاء  ف أ داء 
ال صورل، أك  ف أتبو هـ كأذ وبهـ شو الداخؿ   ف ل تسبكف لإلسالـ اس ون ال الخورج  ف اللهكد ك 

شفالن، ك و س بلف أ ثمل حلل تبلف  دل الفدكاف  مد ال صطمحوت اللر لل إ و  ف طرلؽ تبدلمهو أك 
 تحرلفهو، كس ختـ بتكضلح  دل أه لل االلتزاـ بول صطمحوت اللر لل.
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 المطمب األول
 وأقسام الياس في موافقة يصوص الكتاب والسية معيى المصطمح الشرعيم

 
 :معيى المصطمح الشرعي

إف لفػػظ اللػػر و  سػػبل إلػػد اللػػرع، كهػػك البلػػوف كاإلظهػػور، لقػػوؿ: لػػرع اهلل كػػذا، أم جفمػػ  
 (1)طرلقون، ك ذهبون لخمق ، ك ف ذلؾ ألضون: اللرلفل، كتف و الطرلقل اإللهلل. 

 
ّضِْعَفؤؤؤوُثؤؤؤ] ػػوؿ اللػػككو و شػػػو تفسػػلر  كلػػػ  تفػػولد:   ـَ األَْمؤؤؤِر َؾوتَّ يَعؤؤؤٍي ِمؤؤؤ [ ؿَّ َجَعْؾـَؤؤؤوَك َظؤؤؤَذ َُشِ

شػػػو المغػػػل: ال ػػػذهب، كال مػػػل، كال  هػػػوج، كلقػػػوؿ: ل لػػػر ل ال ػػػوء كهػػػو  ػػػكرد  اللػػػرلفل": {18}اجلىثقكككة:
لوربل : لرلفل، ك    اللػورعك ي ػ  طرلػؽ إلػد ال قصػد، شػول راد بوللػرلفل ه ػو:  ػو لػر   اهلل لفبػوده 

  (2)  ف الدلف". 
شول صػػطمح اللػػر و هػػك ال ف ػػد ال طػػوبؽ ل ػػو أراده اللػػورع الحكػػلـ، كلسػػ د ألضػػون ال ف ػػد 
اللػػر و، كهػػك أدؽ، يف اي ػػكر اللػػر لل  ػػف  كضػػك وت اللػػورع كحػػده، كال دخػػؿ شلهػػو الصػػطالح 

 (3)ال وس أك اتفو هـ أك كضفهـ. 
صػمد اهلل  ملػ  شول صطمح اللر و لفرؼ بكركده شو كتوب اهلل  ز كجػؿ أك شػو سػ ل  بلػ  

"تركػت شػلكـ  ػو لػف تضػمكا بفػده إف ا تصػ تـ بػ  كسمـ، كك و  وؿ رسػكؿ اهلل صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ: 
 (4)  كتوب اهلل".

 
 والياس في موافقة يصوص الكتاب والسية أقسام:

كهػػذا أسػػفد ال ػػوس بػػولحؽ، كهػػذا هػػك الحػػؽ الكاجػػب اتبو ػػ  يف  ماان يوافق ااا للظااًا ومعيااى:: "أحاادها
يلفػػػوظ اللػػػر لل لقػػػو ال سػػػمـ  ػػػف الك ػػػكع شػػػو الخطػػػأ، أك أف لفهػػػـ  ػػػف كال ػػػ   ػػػو لػػػـ لقصػػػد، التػػػزاـ ا

 كااللتزاـ به و دللؿ  مد صدؽ اال ت وء كاال تزاز بهذا الدلف.

                                                 
جو و الجر  –، التفرلفوت 261ص –ا ظر: ال فردات شو غرلب القرآف لمحسلف بف  ح د الراغب ايصفهو و  ((1

 .524ص –الكفكم  –، الكملوت 167ص –
شتح القدلر الجو   بلف ش و الركالل كالدرالل  ف  مـ التفسلر،  ح د بف  مو بف  ح د اللككو و، دار الفكر،  ((2

 .5/7بلركت، لب وف، 
 .129ص –الكفكم  –ا ظر: الكملوت  ((3
 .574، ص2839صحلح  سمـ، كتوب الحج، بوب حجل ال بو، حدلث ر ـ  ((4
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ك ف لتكمـ شو ال فو و اللػر لل الصػحلحل بألفػوظ غلػر  من يوافق ا في المعيى دون الملظ:: ال ايي
لتو تحت ؿ حقون كبوطالن، ك ف لتكمـ شو  فػو الجهػل  ػف اهلل تفػولد لر لل، كهذه كويلفوظ ال ج مل كا

 وصدان  فو الجهل ال خمك ل، أك ل فو الحلز كال كػوف ال خمػك لف، أك كػبفض اصػطالحوت الصػكشلل، 
كولف ػػوء، كاللػػهكد، كالغلبػػل كغلػػر ذلػػؾ  ػػف ايلفػػوظ التػػو لػػـ تػػرد ال شػػو الكتػػوب كال شػػو السػػ ل كال  ػػف 

ف كوف  صده حس ون لئال لك   شو اإللهوـ.سمؼ اي ل، ك ثؿ هذ  ا ل     ف التكمـ بهذه ايلفوظ كا 
: كهػؤالء كطكائػؼ البوط لػل كغلػرهـ   ػف من يوافاا الكتااب والساية فاي الملاظ دون المعياى: ال الث

لفبػػركف  ػػف  قوئػػدهـ الفوسػػدة بألفػػوظ لػػػر لل، شولصػػالة   ػػدهـ كلػػؼ أسػػرارهـ، كالصػػلوـ كت و هػػػو، 
 للكخهـ، ك حك ذلؾ. كالحج القصد إلد

كهػؤالء ألػقد الطكائػؼ، كهػـ  ػف الكفػرة  من يخاالف يصاوص الكتااب والساية للظاًا ومعياى:: الرابل
 (1)كال الحدة". 

  
 اإل سوفكلقد  كه للخ اإلسالـ ابف تل لل إلد ضركرة االلتزاـ بول صطمح اللر و لئال لككف 

ل  فكف  ف إطػالؽ ايلفػوظ ال بتد ػل ال ج مػل   رضل لمك كع شو الخطأ،  وئالن: "كايئ ل الكبور كو كا
ال لػػتبهل، ل ػػو لهػػو  ػػف لػػبس الحػػؽ بولبوطػػؿ  ػػ   ػػو تك فػػ   ػػف االلػػتبوه كاالخػػتالؼ كالفت ػػل، بخػػالؼ 
ايلفػػوظ ال ػػأثكرة كايلفػػوظ التػػو تثبػػت  فو لهػػو، شػػ ف كػػوف  ػػأثكران حصػػمت بػػ  ايلفػػل، ك ػػو كػػوف  فركشػػون 

 (2)حصمت ب  ال فرشل". 

لػوؾ كآراء -رح   اهلل-ايكزا و ك وؿ اإل وـ  ف رشضػؾ ال ػوس، كا  : " ملؾ بآثور  ف سػمؼ كا 
ف زخرشكه لؾ بولقكؿ، ش ف اي ر ل جو كأ ت  مد طرلؽ  ستقلـ".  (3)الرجوؿ كا 

 
  

                                                 
 .2/688،689 – ث وف حسف  –  وهج الجدؿ كال  وظرة  ((1
 .1/271 –ابف تل لل  –درء تفورض الفقؿ كال قؿ ( (2
ت: د.   ر  بد السالـ تد رم، دار الكتوب الفربو،  –الذهبو  –تورلخ اإلسالـ ككشلوت ال لوهلر كاي الـ  ((3

 .9/490 –ـ 1987هػ، 1407، 1لب وف، ط –بلركت 
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 المطمب ال ايي
 الدعوة إلى االلتزام بالمصطمح الشرعي

 
لم صػػطمح اللػػر و إف االلتػػزاـ بول صػػطمح اللػػر و أ ػػـك لمسػػوف، كأضػػبط لمكػػالـ، شولحوجػػل 

تك ػػػف شػػػو  جػػػز اإل سػػػوف  مػػػد إدراؾ ال فػػػوهلـ اللػػػر لل إال بهػػػو، شػػػ ف أراد ال سػػػمـ أف لفهػػػـ  ف ػػػد 
 صػػطمح شقهػػو  مػػد سػػبلؿ ال ثػػوؿ كجػػب  ملػػ  الرجػػكع إلػػد كتػػوب اهلل كسػػ ل رسػػكل  صػػمد اهلل  ملػػ  

 كسمـ.
 

ظ ػػػو بضػػػوبط كلقػػػد أ ر ػػػو اهلل  ػػػز كجػػػؿ، كرسػػػكل  صػػػمد اهلل  ملػػػ  كسػػػمـ بضػػػبط كال  ػػػو كألفو
ـُ إِنَّ ]: اللرع كالدلف، كأف   تقو  ف ايلفوظ أحس هو،  وؿ تفػولد ؤَل َأْحَِضؤ ِْ َوُؿؤْؾ فِِعَّضؤوِدي َيُؼقُفؤقا افَّتِؤل 

ا ُمّضِقـًو ْكَِضوِن َظُدوًّ وَن فِْْلِ ـَ ْقَطوَن  َِّ ْقَطوَن َيـَْزُغ َبْقـَُفْؿ إِنَّ اف َِّ  {53}اإلِساء:[ اف

 (1) لف أف لتخلركا  ف ايلفوظ أحس هو ك ف ال فو و أر هو". ك وؿ اإل وـ القرطبو: "أ ر ال ؤ 
 

ك و حذر ال سمـ  ف أف لستقد ألفوظ   ف غلر كتوب رب  تفولد، أك س ل رسػكل  صػمد اهلل 
َمـُؤقا ََل َتُؼقُفؤقا ]  مل  كسمـ، شقوؿ  حذران لم سم لف   د و أخذكا  ف الكفور لفظل كاحدة: ََ ـَ  و افَِّذي َ َيو َأُّيُّ

ـَ َظَذاٌب َأفِقؿٌ َراِظـَ   وؿ ابػف كثلػر رح ػ  اهلل: " هػد اهلل ، {104}ال ؼرة: [و َوُؿقُفقا اْكُظْرَكو َواْشَؿُعقا َوفِْؾَؽوؾِِري
، ك وؿ ابف تل لل رح   اهلل: "ك  و لػدؿ (2)تفولد ال ؤ  لف أف لتلبهكا بولكوشرلف شو  قولهـ كأشفولهـ" 

َمـُؤقا ََل َتُؼقُفؤقا َراِظـَؤو َوُؿقُفؤقا ] تفػولد:  ف القرآف  مد ال هػو  ػف  لػوبهل الكفػور  كلػ  ََ ـَ  ؤو افَّؤِذي َ َيؤو َأُّيُّ

ـَ َظؤؤَذاٌب َأفِؤؤقؿٌ   ػػوؿ  تػػودة كغلػػره: "كو ػػت اللهػػكد تقكلػػ  اسػػتهزاء، شكػػره اهلل [، اْكُظْرَكؤؤو َواْشؤؤَؿُعقا َوفِْؾَؽؤؤوؾِِري
 (3)لم ؤ  لف أف لقكلكا  ثؿ  كلهـ". 

تفػػػولد   ػػػ   ػػػف  ػػػكلهـ )را  ػػػو( اللػػػت ولهو  مػػػد  ػػػكع ك ػػػو  بػػػ  اإل ػػػوـ الػػػرازم  مػػػد أف اهلل 
 (4) فسدة.

 

                                                 
 .2/57 –يحكوـ القرآف الجو    ((1
 .1/373 –تفسلر القرآف الفظلـ  ((2
 .45ا تضوء الصراط ال ستقلـ، ص ((3
 .3/203 –التفسلر الكبلر ((4
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ككػػذلؾ تحػػذلر اهلل  ػػز كجػػؿ  ػػف اللهػػكد شػػو تال ػػبهـ بويلفػػوظ كال صػػطمحوت حلػػث لقمبػػكف 
ٌُ ِصؤْئُتْؿ َرَؽؤًدا ] ال فو و، كللكهكف الحقوئؽ،  ػوؿ تفػولد: ؤِذِه افَؼْرَيؤَي َؾُؽُؾؤقا ِمـَْفؤو َحْقؤ َْ َوإِْذ ُؿْؾـَو اْدُخُؾؤقا 

ْؿ َوَشـَِزيُد اُدْحِِضـَِغ)وَ  ـُ ًدا َوُؿقُفقا ِحطٌَّي َكْغِػْر َفُؽْؿ َخَطوَيو ـَ َطَؾُؿقا َؿْقًَل َؽْرَ 58اْدُخُؾقا افَّضوَب ُشجَّ َل افَِّذي ( َؾَّضدَّ

وُكقا َيْػُِضُؼقنَ  ـَ اَمِء باَِم  ـَ افِضَّ ـَ َطَؾُؿقا ِرْجًزا ِم ْؿ َؾَلْكَزْفـَو َظَذ افَِّذي   {58:59}ال ؼرة:. [( 59)افَِّذي ؿِقَؾ ََلُ

شقػولكا بػدالن   (1)"أم  كلكا احطط   و خطولو و، كاستغفركا اهلل"،[: َوُؿقُفقا ِحطَّيٌ ]: شقكل  تفولد

َواْدُخُؾؤؤقا ] إسػػرائلؿ ػػف ذلػػؾ: "ح طػػل شػػو لػػفلرة"، ك ػػو جػػوء ذلػػؾ شػػو الحػػدلث الصػػحلح: " لػػؿ لب ػػو 

ًدا َوُؿقُفقا ِحطَّيٌ   (2). "ا لزحفكف  مد أستوههـ ك ولكا حبَّل شو لىٍفرةشبٌدلكا شدخمك [ افَّضوَب ُشجَّ

 

كشػػو هػػذا دللػػؿ  مػػد ضػػركرة  ػػدـ اتبػػوع اللهػػكد كال صػػورل شػػو  صػػطمحوتهـ، ك ػػو شلػػ   هػػوه 
كاضح  ف استخداـ ال صطمحوت كايلفوظ ال خولفل، كلقد أ ر الرسػكؿ  ملػ  الصػالة كالسػالـ بػولتزاـ 

ربؾ كضئ ربؾ اسػؽ ربػؾ كللقػؿ سػلدم ك ػكالم كال  ال لقؿ أحدكـ أطفـال صطمح اللر و، شقوؿ: "
 (3)". لقؿ أحدكـ  بدم أ تو كللقؿ شتوم كشتوتو كغال و

 

كلقد د ػد ابػف القػلـ رح ػ  اهلل إلػد ضػركرة اال تصػوـ بمفػظ اللػورع  ػو أ كػف  ػوئالن: "ل بغػو 
شهػػك حكػػـ  لم فتػػد أف لفتػػو بمفػػظ الػػ ص  ه ػػو أ ك ػػ ، ش  ػػ  لتضػػ ف الحكػػـ كالػػدللؿ  ػػ  البلػػوف التػػوـ،

 ض كف لػ  الصػكاب،  تضػ ف لمػدللؿ  ملػ  شػو أحسػف بلػوف، ....... ك ػد كػوف الصػحوبل كالتػوبفكف 
كايئ ل لتحركف ذلؾ غولل التحرم، حتد خمفت  ف بفدهـ خمكؼ رغبكا  ف ال صكص، كالتقكا لهػو 

ص ألفوظون غلر ألفوظ ال صكص، شأكجب ذلؾ هجر ال صكص، ..... شتكلد  ف هجراف ألفوظ ال صػك 
كاإل بوؿ  مد ايلفوظ الحودثل كتفملؽ ايحكوـ بهو  مد اي ل  ف الفسود  ػو ال لفم ػ  إال اهلل، شألفػوظ 

 (4)ال صكص  ص ل كحجل برلئل  ف الخطأ كالت و ض كالتفقلد كاالضطراب". 

 

                                                 
 .1/126 –ابف كثلر  –تفسلر القرآف الفظلـ  ((1
، 3402حػػػدلث ر ػػػـ  –بػػػوب حػػػدلث الخضػػػر  ػػػ   كسػػػد  –كتػػػوب أحودلػػػث اي بلػػػوء  –صػػحلح اإل ػػػوـ البخػػػورم  ((2
 .412ص
 .303، ص2552حدلث ر ـ  –بوب كراهلل التطوكؿ  مد الر لؽ  –كتوب الفتؽ  –صحلح البخورم  ((3
 .4/170 –إ الـ ال ك فلف  ف رب الفول لف  ((4
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كشػػو هػػذا دللػػػؿ  مػػد تحػػػرم ال صػػطمحوت اللػػػر لل شػػو الخطػػػوب، سػػلران  مػػػد  هػػج السػػػمؼ  
ال دخػؿ االضػطراب  الصولح، شال غ ػد  ػف ال صػطمح اللػر و شػو بلػوف اي ػكر الدل لػل كالد لكلػل كا 

 كال لؿ إلد الفسود شو حدلث و.
 

كلقػػد شطػػف الغػػرب كأذ ػػوبهـ إلػػد أه لػػل ال صػػطمحوت اللػػر لل شػػو تكجلػػ  الخطػػوب اللػػر و، 
ف هػذه شقودكا ح مل لرسل لتلكلههو كتحرلفهو شو إطور الحرب ال فم ل  مد اإلسالـ   ذ ظهكره، كلكػ

الحػػرب تػػزداد لراسػػلن جػػلالن بفػػد جلػػؿ، ك و ػػون بفػػد  ػػوـ، حلػػث لحػػوكؿ الغػػرب بكػػؿ الطػػرؽ  طػػ  كػػؿ 
الصػػالت بػػلف اإل سػػوف ال سػػمـ ك رجفلتػػ  ايكلػػد كايخلػػرة  كتػػوب اهلل كسػػ ل رسػػكل  صػػمد اهلل  ملػػ  
 كسػػمـ، لػػذا كجػػب الت سػػؾ ب صػػكص الكتػػوب كالسػػ ل ك ػػدـ الحلػػدة   هػػو، كالمجػػكء إلػػد ال صػػطمحوت

 الدخلمل.
ك  هج ػػو شػػو اسػػتمهوـ القػػرآف الكػػرلـ، أال  كاجهػػ  ب قػػررات  : "-رح ػػ  اهلل-لقػػكؿ سػػلد  طػػب 

 ػػف ركاسػػب الثقوشػػوت التػػو لػػـ  سػػتقهو  ػػف  -سػػوبقل إطال ػػون. ال  قػػررات  قملػػل كال  قػػررات لػػفكرلل 
 سوبقل. حوكـ إللهو  صكص ، أك  ستمهـ  فو و هذه ال صكص كشؽ تمؾ ال قررات ال-القرآف ذات  

لل لػػئ ال قػػررات الصػػحلحل التػػو لرلػػد اهلل أف تقػػكـ  ملهػػو  -ابتػػداء-لقػػد جػػوء الػػ ص القرآ ػػو 
تصػػكرات البلػػر، كأف تقػػكـ  ملهػػو حلػػوتهـ. كأ ػػؿ  ػػو لسػػتحق  هػػذا التفضػػؿ  ػػف الفمػػو الكبلػػر، كهػػذه 

ك قػكلهـ  ػف أف لتمقكهو ك د شٌرغكا لهو  مكبهـ  -هك الغ و  ف الفول لف-الر ولل  ف اهلل ذم الجالؿ 
 ػػدل هو كحػػدلثهو  مػػد -كػػؿ غػػبش دخلػػؿ، للقػػكـ تصػػكرهـ الجدلػػد  ظلفػػون  ػػف كػػؿ ركاسػػب الجوهملػػوت 

  ست دان  ف تفملـ اهلل كحده. ال  ف ظ كف البلر، التو ال تغ و  ف الحؽ للئون! -السكاء
ف للست ه وؾ إذف  قررات سوبقل  حوكـ إللهو كتوب اهلل تفولد. إ  ػو  حػف  سػت د  قررات ػو  ػ

هػػػك ال ػػػ هج  -كحػػػده -هػػػذا الكتػػػوب ابتػػػداء، ك قػػػلـ  مػػػد هػػػذه ال قػػػررات تصػػػكرات و ك قررات ػػػو! كهػػػذا 
 (1)الصحلح، شو  كاجهل القرآف الكرلـ". 

 
 

 
 
 
 

                                                 
االتحود اإلسال و الفول و لم  ظ وت الطالبلل، الطبفل  ،سلد  طب –خصوئص التصكر اإلسال و ك قك وت   ((1

 .22ص ،ـ1983هػ، 1403الثولثل، 
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 المطمب ال الث
 العدوان عمى مصطمحات الشريعة

 
 ػػوؿ الزبلػػدم شػػو تػػوج الفػػركس: " ػػف بىغيػػضى المسػػوف الفربػػو أداه بغضػػ  إلػػد بغػػض القػػرآف 

 (1)الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ كذلؾ كفر صراح، كهك اللقوء البو و". كس ل 

ف بغػػػػػػػض القػػػػػػػرآف كالسػػػػػػػ ل دشػػػػػػػ  ال خػػػػػػػولفلف لإلسػػػػػػػالـ كال سػػػػػػػم لف إلػػػػػػػد التال ػػػػػػػب  إ حلػػػػػػػث 
بول صػػطمحوت اللػػر لل، ذلػػؾ أف اإل سػػوف ال سػػمـ  ػػرتبط بدل ػػ ، ككتػػوب ربػػ ، كسػػ ل  بلػػ  صػػمد اهلل 

ك تػػػد اسػػػتطوع هػػػؤالء ال خػػػولفكف إلجػػػود القطلفػػػل  كشفؿ،   مل  كسمـ شو ج ل  أ كر حلوت   ف  كؿ
 ال سمـ ك رجفلت  الدل لل استطو كا تلكلؿ  قم  كشكره حسب أهكائهـ كرغبوتهـ. اإل سوفبلف 
 

شكػػوف  ػػف ذلػػؾ اسػػتبداؿ أسػػ وء اللػػرلفل ك صػػطمحوتهو ب صػػطمحوت كاشػػدة ال أصػػؿ لهػػو شػػو  
إف  ػػػف ل وبػػػذ أسػػػ وء اللػػػرلفل ك صػػػطمحوتهو،  اإلسػػػالـ، لقػػػكؿ شػػػو ذلػػػؾ  بكػػػر أبػػػك زلػػػد رح ػػػ  اهلل: "

 سػػتبدالن لهػػو ب صػػطمحوت كاشػػدة  ػػف أ ػػـ الكفػػر كالفػػدكاف، شهػػك  مػػد خطػػر  ظػػلـ، كال لبػػرر صػػ لف  
حسػػف  لتػػ ، شملتػػؽ اهلل أ ػػكاـ خػػذلكا أ ػػتهـ: أ ػػل القػػرآف، تحػػت لػػفورات زائفػػل  ػػف التطػػكر كالحضػػورة، 

يسػػ وء ال تغلػػر الحقػػوئؽ، شهػػو  لػػكر، كال قصػػكد كالر ػػو...... ك سػػولرة الركػػب، كأف هػػذه أسػػ وء كا
سػػال ل المبػػوب، .... ك ػػو أف لم خػػولفلف ضػػراكة ألػػد  ػػف ضػػراكة السػػبوع الكوسػػرة، كأ ػػ  لػػداخؿ أهػػؿ 
اإلسػػالـ أ ػػكاـ  ػػو هػػـ   ػػ  دأبهػػـ إدبػػوب الفسػػود شػػو جسػػـ اإلسػػالـ ال ػػو و، كال لحقػػركف  ػػف الك لفػػل 

الر و ب  بلف ال سم لف، شلكسكف الحؽ بمبوس البوطػؿ للئون، كأف  ف س  هـ جمب شوسد االصطالح ك 
كهػػذا  صػػؼ الطرلػػؽ، ثػػـ ل خػػركف شػػو الحقلقػػل بػػولتغللر كالتبػػدلؿ كالتحرلػػؼ، كالتأكلػػؿ حتػػد تيضػػحو 

 (2) ضولو اللرع  ف لرع   زؿ إلد لرع  بدؿ أك  ؤكؿ". 

 
 ػػػب شولحقلقػػػل ك ػػػو بل هػػػو بكػػػر أبػػػك زلػػػد كاضػػػحل كضػػػكح اللػػػ س، إذ بػػػٌلف أف خطػػػكرة التال 

بول صطمحوت تك ف شو إخراج اإل سوف ال سمـ  ف سبلؿ الحػؽ إلػد طػرؽ  فكجػل كلػك بغلػر  صػد، 
كذلؾ  ف طرلؽ استبداؿ  صطمحوت اللػرلفل بول صػطمحوت الكاشػدة التػو شػو كثلػر  ػف ايحلػوف ال 

 لفق  ال تكمـ بهو داللتهو الحقلقلل ك و تحتكم  مل   ف  ضو لف خبلثل.
حلػػػػث أصػػػػبح ايصػػػػؿ  ،إلسػػػػال لل غرلبػػػػل شػػػػو بػػػػالد اإلسػػػػالـلقػػػػد أصػػػػبحت ال صػػػػطمحوت ا 

اسػػػػتخداـ ال صػػػػطمحوت الكاشػػػػدة تحػػػػت لػػػػفور التقػػػػدـ كالحضػػػػورة، كأف ال صػػػػطمحوت اإلسػػػػال لل هػػػػو 
                                                 

 .1/99 –الزبلدم  –توج الفركس  ((1
 .152،153ص –ال كاضفل شو االصطالح  ((2
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 صػػطمحوت  دل ػػل أكػػؿ  ملهػػو الػػدهر كلػػرب، كشػػو هػػذا لقػػكؿ أبػػك اي مػػد ال ػػكدكدم تحػػت   ػػكاف 
كبلػػوف ذلػػؾ أف ال ػػوس  و ػػل شػػو هػػذا  غرابػػل ال صػػطمحوت: "ال لػػكمل ايكلػػد جػػوءت  ػػف جهػػل المغػػل،

الز ػػػوف،  مػػػلالن  ػػػو لتفط ػػػكف ل ػػػو كرد شػػػو القػػػرآف كشػػػو كتػػػب الحػػػدلث كالفقػػػ   ػػػف ال صػػػطمحوت  ػػػف 
ايحكوـ، كال بودئ الدسػتكرلل، ذلػؾ بػأف  ظػوـ اإلسػالـ السلوسػو  ػد تفطػؿ شل ػو   ػذ أ ػدو غلػر لسػلر، 

ـ كثلػر  ػف الكم ػوت  قرؤهػو كػؿ لػـك كلكػف شال لكود اللكـ لس   بتمؾ ال صطمحوت، شفو القرآف الكرل
ال  كود  فرؼ أ هو  ف ال صطمحوت الدستكرلل كولسمطوف كال مؾ، كالحكـ، كاي ر، شػال لػدرؾ  غػزل 

 (1)هذه الكم وت إال  ملؿ  ف ال وس". 

 

شمقد أصبحت ال صطمحوت اإلسال لل غرلبل شػو أرض  لػأتهو شػو ظػؿ هػذا السػلؿ الجػورؼ  
 ة، كالتو كجدت شو بالد و تربل خصبل لت  لتهو، كألدو   دسل لر ولتهو.الكاشد تال صطمحو ف 

  
كلقػػػد  ػػػكرس  مػػػد  صػػػطمحوت الكتػػػوب كالسػػػ ل كثلػػػران  ػػػف صػػػكر التغللػػػر، كهػػػو ترجػػػ  شػػػو 

  (2) ج مهو إلد أصملف اث لف: 
 اإللحود شو  صطمحوت الكتوب كالس ل  ف خالؿ استبدالهو ب صطمح آخر كضفو. األصل األول:

: اإللحػػود شػػو  صػػطمحوت الكتػػوب كالسػػ ل  ػػف خػػالؿ اسػػتبداؿ  فو لهػػو التػػو كضػػفهو ل ااايياألصاال ا
 اللورع لهو، كأراد   هو شه هو ب فوفو أخرل  خولفل لذلؾ.

 
كأصػؿ اإللحػود شػػو كػالـ الفػػرب: "الفػدكؿ  ػػف القصػد كالجػػكر   ػ  كاإل ػػراض، ثػـ لسػػتف ؿ 

 (3)شو كؿ  فكج غلر  ستقلـ". 

 
لحػػود لكػػكف شػػو ايسػػ وء اللػػر لل، كالتػػو   هػػو أسػػ وء اهلل تفػػولد التػػو كبػػلف ابػػف القػػلـ أف اإل

س د بهو  فس  لل ؿ تغللػر ألفوظهػو كتراكلبهػو، ك ػو للػ ؿ تغللػر  فو لهػو كحقوئقهػو  مػد حػد سػكاء، 
شقوؿ: "اإللحود شو أس وئ  هك الفدكؿ بهو كبحقوئقهو ك فو لهو  ف الحؽ الثوبت لهوك كهك  ػأخكذ  ػف 

 مل   ودت  لحد، ك    المحد كهك: اللؽ شو جو ػب القبػر الػذم  ػد حػوؿ  ػف الكسػط، ال لؿ ك و لدؿ 
 (4)ك    ال محد شو الدلف: ال وئؿ  ف الحؽ إلد البوطؿ". 

                                                 
 –ق 1401 – 5لب ػػوف، ط –بلػػركت  –أبػػك اي مػػد ال ػػكدكدم،  ؤسسػػل الرسػػولل  – اإلسػػال وتػػدكلف الدسػػتكر  ((1

 .10ص –ـ 1981
 .211ص – ضكابط  بكؿ ال صطمحوت الفقوئدلل كالفكرلل   د أهؿ الس ل كالج و ل،  د. سفد الفتلبو ((2
 .13/283 –جو   البلوف شو تأكلؿ القرآف، الطبرم  ((3
 .1/169 –لب وف  –بلركت  –دار الكتوب الفربو  –ابف القلـ الجكزلل  –بدائ  الفكائد  ((4
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 أواًل: اإللحاد في مصطمحات الكتاب والسية من خالل تبديم ا:
اال حػراؼ  كاإللحود شو  صطمحوت الكتوب كالس ل للس كللد الز ف الحوضر كلك    ػدلـه  ػدـ 

شو الفقلدة، لتضح ذلؾ  ف خالؿ  ػو جػوء شػو القػرآف الكػرلـ  ػف تسػ لل ال لػركلف لألصػ وـ بوآللهػل 
كا  طوئهو أس وءن التقت  ف أس وء اهلل  ز كجؿ، لقكؿ ابف القلـ  بل ػون صػكر اإللحػود شػو أسػ وء اهلل 

كتس لتهـ الص ـ إلهو فزلز تفولد: "أف تيس د ايص وـ بهو، كتس لتهـ الالت  ف اإلل ، كالفزل  ف ال
 (1)"كهذا إلحود حقلقل ش  هـ  دلكا بأس وئ  إلد أكثو هـ كآلهتهـ البوطمل

ك و لتبلف ال ػ هج الكاضػح لػدل أ ػداء اإلسػالـ شػو تغللػر ال صػطمحوت اللػر لل كاسػتبدالهو  
و ب صػػطمحوت كأسػػ وء أخػػرل شػػو أحودلػػث رسػػكؿ اهلل صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ كالتػػو لحػػذر و  ػػف خاللهػػ

 ػػف اسػػتخداـ  ثػػؿ هػػذه ال صػػطمحوت الدخلمػػل، شفػػف أبػػو  ولػػؾ ايلػػفرم رضػػو اهلل   ػػ  أ ػػ  سػػ   
 (2)رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ لقكؿ: "لللربف  وس  ف أ تو الخ ر لس ك هو بغلر اس هو". 

 وؿ أبك  بلد: "جوءت شػو الخ ػر آثػور كثلػرة بأسػ وء  ختمفػل، شػذكر   هػو: السىػكىر بفتحتػلف، 
هػػػك  قلػػػ  الت ػػػر إذا غمػػػػد بػػػدكف طػػػبخ، كالًجفػػػل بكسػػػر الجػػػػلـ، كتخفلػػػؼ الفػػػلف:  بػػػذ اللػػػػفلر  ػػػوؿ ك 

كهػػذه ايلػػربل ال سػػ وة كمهػػو   ػػدم ك ولػػل  ػػف  –إلػػد أف  ػػوؿ  –كالسػػكركل: خ ػػر الحبلػػل  ػػف الػػذرة 
الخ ر، كهػو داخمػل شػو  كلػ  صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ: )للػربكف الخ ػر لسػ ك هو بغلػر اسػ هو(، كلؤلػد 

 (3)  ر: الخ ر  و خو ر الفقؿ".ذلؾ  كؿ 
ك ػػف ال سػػ لوت ال فوصػػرة لمخ ػػر ال لػػركبوت الركحلػػل، ال لػػركبوت الكحكللػػل، كغلرهػػو  ػػف  

 ال س لوت ال ستكردة  ف الخورج كولل بو لو كالكلسكو كغلرهو.
 كلكف هؿ تغللر ال س د كال صطمح لغلر  ف الحقلقل! ! 

كالصكر تبدؿ ايحكوـ كالحقوئؽ لفسدت الدلو وت كبدلت كلك أكجب تبدلؿ ايس وء  لقكؿ ابف القلـ: "
اللػػرائ  كاضػػ حؿ اإلسػػالـ كأم لػػوء  فػػ  ال لػػركلف تسػػ لتهـ أصػػ و هـ آلهػػل كلػػلس شلهػػو لػػوء  ػػف 

  (4)صفوت اإللهلل كحقلقتهو". 
، شقػػوؿ لػبفض ال حر ػوت شػو الػدلف كلقػد تحػدث ابػف تل لػل  ػف اسػتبداؿ ال صػطمح اللػر و 

 ولػػؾ ايلػػفرم رضػػو اهلل   ػػ : "شللػػب  أف لكػػكف اسػػتحاللهـ الخ ػػر لف ػػو:   فقبػػون  مػػد حػػدلث أبػػو
 (1). "أ هـ لس ك هو بغلر اس هو، ك و جوء شو الحدلث، شللربكف اي بذة ال حر ل كال لس ك   خ ران 

                                                 
 .1/169 –ال رج  السوبؽ  ((1
  وؿ ايلبو و صحلح. ،664ص –3688ر ـ   ،بوب شو الداذم –كتوب ايلربل  –س ف أبو داككد  ((2
 .10/65،66 –ابف حجر الفسقال و  –شتح البورم لرح صحلح البخورم  ((3
 .3/118 –إ الـ ال ك فلف ( (4
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ياحتي عماى اليااس زماان يساتحل فياه الرباا باالبيل والخمار "كن َع ز يف مى  واه اخلطى  يف غرَب اكدَث:  
  "".بيااذ والاابخس بالزكاااة والسااحت بال ديااة والقتاال بالموعظااةبالي

2
 ػػف صػػكر اسػػتبداؿ ال صػػطمحوت  (

 اللر لل بأخرل كضفلل   وشلل ت و ون لالصطالح اللر و. 
شلقػػكؿ ابػػف تل لػػل شػػو لػػرح هػػذا الحػػدلث: "كأ ػػو اسػػتحالؿ السػػحت الػػذم هػػك: الفطلػػل لمػػكالو  

 ػف أف لػذكر، كأ ػػو اسػتحالؿ القتػؿ بوسػـ اإلرهػػوب  كالحػوكـ كاللػوش  ك حػكهـ بوسػـ الهدلػػل شهػك أظهػر
ذا كػوف ال بػو صػمد  الذم لس ل  كالة الظمـ سلوسل، كهلبل، كأبهل ال مؾ، ك حك ذلؾ شظوهر ألضون، كا 
اهلل  مل  كسمـ أخبر أ   سلككف  ف لسػتحؿ الخ ػر، كالربػو، كالسػحت، كالز ػو، كغلرهػو بأسػ وء أخػرل 

، ك ف لستحؿ الحرلر كال فوزؼ ش ف ال فمـك أف هذا بفل   هػك شفػؿ  ف ال بلذ كالبل  كالهدلل كال كوح
أصػحوب الحلػؿ، شػ  هـ لف ػدكف إلػد ايحكػوـك شلفقمك هػو ب جػرد المفػظ، كلز  ػكف أف الػذم لسػػتحمك   
، كهػػػك  ،  ػػػ  أف الفقػػػؿ لفمػػػـ أف  ف ػػػوه  ف ػػػد اللػػػوء ال حػػػـر لػػػلس بػػػداخؿ شػػػو لفػػػظ اللػػػوء ال حػػػـر

 (3)ال قصكد ب " 

أف ظػػوهرة اسػػتبداؿ ال صػػطمحوت اللػػر لل ب صػػطمحوت أخػػرل للسػػت  ػػف  لتضػػح   ػػو سػػبؽ 
الكتوب كالسػ ل هػو ظػوهرة  دل ػل  ػدـ اإلسػالـ، كللسػت كللػدة الفصػر الحوضػر، حلػث بل هػو الرسػكؿ 
صمد اهلل  مل  كسمـ شو أكثر  ف حدلث، كتس لل الربو الذم هك أكؿ أ كاؿ ال وس بولبوطؿ كال حـر 

كارد شو الكتػوب كالسػ ل، كذلػؾ  ػف بػوب التمبػلس  مػد ال ػوس، كتسػ لل الز ػو لر ون، بولبل  ال لركع ال
 ال  هو     لر ون بول كوح الكاجب لر ون، كغلرهو  ف ال صطمحوت.

كشػو هػذا لقػػكؿ ابػف تل لػػل رح ػ  اهلل  ؤكػػدان رشضػ  اسػػتبداؿ ال صػطمح اللػػر و بغلػره: "كأ ػػو  
ال لػـ لمتفػت إلػد  ػف أخػذ لفبػػر ايلفػوظ شػ ف كردت  ػف صػوحب اللػرع ال فصػـك كػوف لهػو  حر ػل، كا 

 (4) ف ال فو و الصحلحل ال فمك ل بولفقؿ كاللرع بفبورة   مل تكهـ  فو و شوسدة". 

وابن تيمية هيا يحذر من المصطمحات البديمة المجمماة المحتمماة لحاا وباطالم فماا بالياا  
 بمصطمحات بديمة غير شرعية ظاهرة البطالن من كل الوجو .

ل شػػو  ػػدـ  بكلػػ  لم صػػطمح البػػدلؿ  ػػف ال صػػطمح اللػػر و كتحرل ػػ  لهػػذا الف ػػؿ كابػػف تل لػػ 
: ل طمؽ  ف القو دة اللر لل التو  ررهو شو  سألل ال صطمحوت كايلفوظ ككلفلل التفو ػؿ  فهػو شقػوؿ

                                                                                                                                               
 –ال كتػػػب االسػػػال و  –ت: ح ػػػدم  بػػػد ال جلػػػد السػػػمفو  –بلػػػوف الػػػدللؿ  مػػػد بطػػػالف التحملػػػؿ ، ابػػػف تل لػػػل  ((1

 .47ـ، ص1988
لبسػػتو، ت:  بػػد الكػػرلـ ابػػراهلـ الغربػػوكم، غرلػػب الحػػدلث، أبػػك سػػم وف ح ػػد بػػف  ح ػػد بػػف ابػػراهلـ الخطػػوبو ا( (2

 .1/218ـ، 2001ق، 1422، 2جو فل أـ القرل، ط
 .69،70 –بلوف الدللؿ شو بطالف التحملؿ  ((3
 .315ص  –الرد  مد ال  طقللف ( (4
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ل :ٍلقوً دىةي الثَّوً لىلي ا " بًّْ  شىً  َّػ ي لىًجػبي اإٍلً و أىٍخبىرى ًبً  الرَّسيكؿي  ىٍف رى ػوفي بًػً  أىفَّ  ى ـٍ  - ى ٍف ىػوهي أىٍك لىػ ٍش ىػو  ى سىػكىاءه  ىرى
ػوفي بًػػً   - ىٍفػًرٍؼ  ل ى ػٍؤً فو اإٍلً مىػد كيػػؿّْ  ي ػبى  ى ػػوءى ًشػو اٍلًكتىػوًب كىالسُّػػ ًَّل كىجى ػو جى ػػوًدؽي اٍل ىٍصػديكؽي ك شى ى ًيى َّػ ي الصَّ

ػػػمىًؼ ا ػػػو ثىبىػػػتى ًبوتّْفىػػػوًؽ سى ػػػذىًلؾى  ى كى ٍف ىػػػوهي كى ـٍ  ى ـٍ لىٍفهىػػػ ٍف لىػػػ تيػػػ ي كىاً  و َّ ػػػدي  ى ػػػ ى أىفَّ هىػػػذىا اٍلبىػػػوبى ليكجى ًتهىػػػو  ى ػػػًل كىأىًئ َّ ٍيي َّ
كفى  ى  ري و تى ىوزىعى ًشلً  اٍل يتىأىخّْ مىًؼ اٍيي ًَّل كى ى مىٍلً  بىٍلفى سى و ًشو اٍلًكتىوًب كىالسُّ ًَّل  يتَّفىؽه  ى ٍثبىوتنػو شىمىػٍلسى  ىٍ صيكصن ٍفلنػو كىاً 

ػدو بىػٍؿ كىالى لىػ ي  مىد أىحى قِّػو  يبًػؿى  أىفٍ  : ى تَّػد لىٍفػًرؼى  يػرىادىهي شىػً ٍف أىرىادى حى مىػد إٍثبىػوًت لىٍفًظػً  أىٍك  ىٍفلًػً  حى ػدنا  ى ليكىاًشػؽى أىحى
ً لػ ى  ـٍ ليًرٍد جى لى ـٍ ليٍقبىٍؿ  يٍطمىقنو كى بىوًطؿو لى ؽٍّ كى مىد حى ٍف اٍلتى ىؿى كىالى ي ي  ى ٍف أىرىادى بىوًطالن ريدَّ كىاً  ٍف ىػوهي بىػٍؿ ليك كىاً   ىػؼي  ى

ٍلًر ذىًلؾى  لًُّز كىغى و تى ىوزىعى ال َّوسي ًشو اٍلًجهىًل كىالتَّحى ٍف ىد كى ى ليفىسَّري اٍل ى  (1)". المٍَّفظي كى

  
لذا كجب  دـ التفرلط أك الت وزؿ  ف ال صطمحوت اللر لل  ه و كوف الػث ف، ك ه ػو كو ػت 

الت ػػوزؿ  ػػف ال صػػطمحوت ال سػػببوت، كشػػو هػػذا لػػذهب د. سػػلؼ الػػدلف  بػػد الفتػػوح شػػو  ػػدـ تجػػكلزه 
لغػػػػل كألفوظػػػػون ككم ػػػػوت  –اللػػػػر لل يجػػػػؿ ال صػػػػطمحوت ال خولفػػػػل لهػػػػو شقػػػػوؿ: "إف الػػػػكحو ال سػػػػطكر 

تلكؿ دائرة  ف الثبوت، حلث تفد ال فوهلـ ال وبفل شل   قصكدة لذاتهو ي هو تفبلر  -ك فو و ك فوهلـ
ـ  صػطمحوت  ثػؿ: اللػػكرل  ػف  فػوهلـ لػر لل ال لجػػكز الت ػوزؿ   هػو بألػػل حػوؿ، حلػث إف اسػػتخدا

كالبلفل كالخالشل كؿ ذلؾ إ و لفبر  ف ألفوظ  خصكصل، تتض ف حدكدان كلركطون ال ل كف التسوهؿ 
بصػػػددهو  ه ػػػو اسػػػتجدل و لػػػذلؾ  ػػػف  بػػػرراتك ذلػػػؾ أف ايلفػػػوظ ككم ػػػوت المغػػػل تسػػػتبطف شػػػو ذاتهػػػػو 

زأ  ف  كك وت المفظ كالكم وت، ك فو لهو دالالت، كأحكو ون، ك ل ون، ك  الن، كحركل تلكؿ جزءان ال لتج
 دـ التفرلط شو هذه ال فوهلـ ك دـ تبدلدهوك  -بؿ  ف الكاجب –أك ال فهكـ كال صطمح، ك ف ال هـ 

ال شقػػػدت هػػػذه ال فػػػوهلـ  يف ذلػػػؾ للػػػكؿ جػػػزءان  ػػػف  ه ػػػل أسوسػػػلل هػػػو ب ػػػوء ال فػػػوهلـ اإلسػػػال لل، كا 
 (2)كظلفتهو  ف طرلؽ سر تهو  رات كتبدلدهو  رات أخرل". 

 
  اييًا: اإللحاد في مصطمحات الكتاب والسية من خالل تحريل ا:

 (3)ال قصكد بولتحرلؼ هك تغللر الكم ل  ف  ف وهو. 
 (4)شولتحرلؼ: "تغللر الكالـ  ف  كضف  شو  ب وه أك  ف وه حتد لظف أ   حؽ". 

                                                 
 .3/41 – ج كع الفتوكل  ((1
ـ،  1998 –ق 1418 – 1ط –د سلؼ الدلف  بد الفتوح  –ب وء ال فوهلـ دراسل  فرشلل ك  وذج تطبلقلل( (2

 .71ص
  .167الرازم، ص –ا ظر:  ختور الصحوح  ((3
 .128ق، ص1414، 1بكر أبك زلد، دار الفوص ل لم لر كالتكزل ، السفكدلل، ط – ( الردكد(4
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شػو  كالتحرلؼ شو ال صطمحوت اللر لل لف و تفسلرهو  مد غلر ال ػراد   هػو لػر ونك إ فو ػون 
 (1) اإلضالؿ كاال حراؼ.

 

كلقد ا ت ػد  م ػوء ال سػم لف بول صػطمح القرآ ػو كحػذركا  ػف التحرلػؼ ل فػو و  صػطمحوت 
 الكتوب كالس ل، كبل كا أف هذا خطر  ظلـ لجب الت ب  إلل .

ا مػػـ أف   لػػأ التبػػوس الفمػػـك   ػػوؿ اإل ػػوـ الغزالػػو شػػو حدلثػػ   ػػف تبػػدلؿ كتحرلػػؼ ايلفػػوظ: " 
كـ اللػر لل تحرلػؼ ايسػو و ال ح ػكدة كتبػدلمهو ك قمهػو بػويغراض الفوسػدة إلػد  فػوف ال ذ ك ل بولفم

 (2)غلر  و أراده السمؼ الصولح كالقرف ايكؿ". 

شهػػػؤالء   ػػػدكا إلػػػد ال صػػػطمحوت اللػػػر لل كغلػػػركا شػػػو  فو لهػػػو لتكاشػػػؽ هػػػكل شػػػو  فكسػػػهـ،  
 سػم لف، كذلػؾ شػو حػلف غفمػل   ػو، كتالئـ أشكوران  سبقل شو أذهو هـ تخػدـ  فػركتهـ ضػد اإلسػالـ كال

 ك دـ إدراؾ لخبث ال كالو.
كلقػػػد كو ػػػت  ظػػػوهر التحرلػػػؼ شػػػو ال صػػػطمحوت اللػػػر لل  ػػػدل ون  كثلػػػرة ك تفػػػددة ك ػػػو شفػػػؿ  

القرآ لػػل كحرشػػكا  فو لهػػو ب ػػو  تال صػػطمحوال فتزلػػل كالصػػكشلل كغلػػرهـ  ػػف أهػػؿ الكػػالـ حػػلف أخػػذكا 
زلػػػػد رح ػػػػ  اهلل: ".... كذلػػػػؾ شػػػػو إطػػػػالؽ ايسػػػػ وء  ل وسػػػػب أهػػػػكاءهـ، كشػػػػو هػػػػذا لقػػػػكؿ د. بكػػػػر أبػػػػك

اإلسػػال لل كال صػػطمحوت اللػػر لل  مػػد الحقػػوئؽ البد لػػل، كهػػذا  ػػف أسػػكأ التضػػملؿ كالتمبػػلس، ك  ػػ  
طال هػػػػو  مػػػػد  فػػػػو لهـ البوطمػػػػل، كأخػػػػذ  بتد ػػػػل  أخػػػػذ البوط لػػػػل  بػػػػورات ال سػػػػم لف كاصػػػػطالحوتهـ كا 

طال هو  مد بد ه  (3)ـ، شكاشقكا أهؿ الس ل بظوهر ال بوطف ل ". ال سم لف  بورات أهؿ الس ل كا 

أ و شو الفصر الحدلث ش الحظ أف صكر التحرلؼ لـ تقتصر  مػد ال صػطمحوت الفقوئدلػل  
شحسب، بؿ ا تح ت كوشل ال لودلف الفكرلل كالسلوسلل كاإل ال لل كاالجت و لل، كال لكػود لخمػك  لػداف 

 وت اإلسال لل. ف هذه ال لودلف  ف التحرلفوت البوطمل لم صطمح
ش جػػد  صػػطمحون ك صػػطمح التجدلػػد كالػػذم هػػك إحلػػوء  ػػو ضػػفؼ كا ػػدرس  ػػف أصػػكؿ الػػدلف 
ك فػػػولـ السػػػ ف ك لػػػرهو كح ػػػؿ ال ػػػوس  مػػػد الف ػػػؿ بهػػػو، كا  ػػػودة رك ػػػؽ الػػػدلف كبهوئػػػ ، كحفظػػػ   ػػػف 
ػػٌرؼ للصػػبح  ف ػػوه إ و ػػل القطلفػػل بػػلف اإل سػػوف  التحرلػػؼ كاال حػػالؿ ك حوربػػل البػػدع كالخراشػػوت، ليحى

 كركثػػ  الػػدل و، ك ػػو لف ػػو ايخػػذ بول  ػػوهج الغربلػػل كالتقرلػػب بل هػػو كبػػلف اإلسػػالـ  ػػ  إذابػػل الفػػكارؽ ك 

                                                 
 بد الكهوب ال سلرم، دار اللركؽ، القوهرة،  –دراسل تطبلقلل  –ا ظر: شو الخطوب كال صطمح الصهلك و  ((1

 .35، ص2003
 .1/31،32 –لب وف  –بلركت  –دار ال فرشل  –أبك حو د الغزالو  –حلوء  مـك الدلف إ( (2
 .70الردكد، ص ((3
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خضػوع اإلسػالـ  بل ه و،    االبتػداع شػو الػدلف بوإلحػداث شلػ   ػو لػلس   ػ ، كتغللػر أصػكؿ الػدلف كا 
 (1)لمكا   للككف حك ون  مل . 

الكتػوب – ػف لرجػ  إلػد ايصػكؿ  ك و  جد التحرلؼ الكاضح ل ف د ايصكلو، كالذم لف ػو
للستقو   هو ايحكوـ، كلتككف هذه ايصكؿ هو البكصمل ال حركل ل  شو االتجوه الصحلح،  -كالس ل

 (2)للصبح ايصكلو هك الرجفو كال تخمؼ ال حورب لمتقدـ كالحضورة. 
ضػػكابط ك جػػد كػػذلؾ  صػػطمحون كحقػػكؽ اإل سػػوف، كالتػػو ا ت ػػد بهػػو اإلسػػالـ أل ػػو   ولػػل، ككضػػ  لهػػو 

كحدكد تسلر شو  طو هو، لتصبح بال  لد كال ضوبط، شتصػبح  صػطمحون  طوطػون لقبػؿ كػؿ  ػو ل طػكم 
 (3) تحت .

  (4) من خالل ما سبا تت ح ليا الحقائا التالية:
: أف اللػػورع الحكػػلـ اهػػتـ غولػػل االهت ػػوـ بولتحػػذلر  ػػف التحولػػؿ كالتبػػدلؿ كالتحرلػػؼ الحقيقااة األولااى

خوصل ال تض  ل ل و هك  فمـك  ػف الػدلف بولضػركرة، ك صػطحوت الفقلػدة لم صطمحوت اللر لل، ك 
اإلسػػػال لل، كال حر ػػػوت القطفلػػػل شػػػو الػػػدلف، كذلػػػؾ ظػػػوهر  ػػػف خػػػالؿ إبطػػػوؿ اهلل لتسػػػ لل ال لػػػركلف 
بطوؿ الرسكؿ صمد اهلل  مل  كسمـ تسػ لل الخ ػر بغلػر اسػ هو اللػر و، إلػد غلػر  أص و هـ آلهل، كا 

 ذلؾ.
س ل اهلل جرت بػأف  ػف اسػتبدؿ ال صػطمح اللػر و بغلػره ش  ػ  شػو طرلقػ  إلػد اسػتحالؿ  أف الحقيقة ال ايية:

الحػػراـ، ك ػػو اسػػتحمت الخ ػػر بوسػػـ ال بلػػذ أك غلػػره  ػػف ال سػػ لوت، ك ػػو تك ػػده اهلل بولفقكبػػل اللػػدلدة الراد ػػل 
 جزاءن  مد شفم .
لغلػػر  ػػف الحقػػوئؽ لػػلئون، شػػ ف  : أف هػػذا االحتلػػوؿ شػػو اسػػتبداؿ ال صػػطمح اللػػر و بغلػػره الالحقيقااة ال ال ااة

البوطػػؿ  ه ػػو تمػػبس بمبػػكس الحػػؽ لظهػػر زلغػػ ، كلبطػػؿ كلػػده، ش ه ػػو  بػػدت ال فبػػكدات البوطمػػل  ػػف دكف اهلل 
هػو كاسػػ هو اللػػر و لػلئون، ك ه ػػو سػػ لت الخ ػر كالز ػػو كالربػػو كالرلػكة، بغلػػر أسػػ وئهو تشػذلؾ ال لغلػػر  ػػف حقلق

لل للئون، كلف تجدم التأكلالت الفوسدة التو لبرر بهو اإل سػوف شفمػ  شذلؾ ال لغلر  ف حقلقتهو كأس وئهو اللر 
ؤؤَل إَِلَّ َأْشؤؤاَمٌء ]: اللػػوئف شػػو اسػػتبداؿ ال صػػطمح اللػػر و بول صػػطمح البوطػػؿ، كلقػػد صػػدؽ اهلل القوئػػؿ ِْ إِْن 

ـْ ُشْؾَطوٍن إِْن َيتَّّضِعُ  و ِم َ ِِ ْؿ َمو َأْكَزَل اهللُ  ـُ َبوُؤ ََ و َأْكُتْؿ َو َْ ْقُتُؿق ـْ َشؿَّ ْؿ ِمؤ ُْ َْقى األَْكُػُس َوَفَؼْد َجؤوَء َُ َـّ َوَمو  قَن إَِلَّ افظَّ

ُِؿ اَُلَدى ِِّ   {.23}الـَجْ:َر

                                                 
  طمب التجدلد. –ال بحث ايكؿ  –راج  الفصؿ الثولث  ((1
  طمب ايصكللل. –ال بحث الثو و  –راج  الفصؿ الثولث  ((2
 وف. طمب حقكؽ اإل س –ال بحث الثولث  –راج  الفصؿ الثولث  ((3
 .225،226ص –د. سفد الفتلبو   ،ضكابط  بكؿ ال صطمحوت الفقوئدلل كالفكرلل   د أهؿ الس ل كالج و ل ((4
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 المطمب الرابل
 أهمية االلتزام بالمصطمح الشرعي

 
 يت ح مدى أهمية االلتزام بالمصطمح الشرعي من خالل اليقاط التالية:

شػػ ذا ، {59}الـسككىء:.:  ػػوؿ تفػػولد: يااد الياازاعالتمسااك بيصااوص الكتاااب والسااية والتحاااكم إلي ااا ع -1
تحوكـ ال وس شو اختالشوتهـ لمكتوب كالس ل أصبح لأل ل  زتهو ككرا تهو كرشفت لأ هو، بخػالؼ 
 و إذا تحوكـ ال وس إلد ايراء كاي كاؿ كاالجتهػودات البلػرلل، ش تلجتػ  التفػرؽ كاالخػتالؼ كتػرؾ 

 .تحكل هو
: شػولك و بول فػوهلـ كال صػطمحوت لفػد  ػدخالن رئلسػون البت اتوحيد األمة اإلساالمية وقوت اا وصا -2

لتضػػػللؽ دائػػػرة الخػػػالؼ أك إزالتػػػ ، إذ تجػػػد جػػػذكر الخػػػالؼ  وئػػػدة شػػػو كثلػػػر  ػػػف ايحلػػػوف إلػػػد 
اخػػػتالؼ ال فػػػوهلـ، أك الجهػػػؿ بحقػػػوئؽ اي ػػػكر، كهػػػذا أ ػػػر  تفػػػؽ  ملػػػ  بػػػلف اي ػػػـ، لقػػػكؿ لػػػلخ 

 ػػزاع ال ػػوس سػػبب  ألفػػوظ  ج مػػل  بتد ػػل، ك فػػوف اإلسػػالـ ابػػف تل لػػل رح ػػ  اهلل: "إف كثلػػران  ػػف 
 (1) لبتهل".

: كذلؾ بولتزاـ داللتهو  مد ال فو و الصحلحل، إذ االختالؼ شػو الحلاظ عمى العقائد الصحيحة -3
 فػػو و ال صػػطمحوت لػػؤدم حت ػػون لالخػػتالؼ شػػو الفقلػػدة الصػػحلحل، شف ػػد تكحلػػد ال صػػطمحوت 

 ال حراؼ. ض ف الحفوظ  مد الفقوئد سمل ل خوللل  ف ا
: كاهلل لػـ للػرع الػكالء كالبػراء إال ب ػوء  مػد  فػوفو الوالء والبراء بياء عمى هذ  األللاظ الشارعية -4

أرادهو ك ررهو شو كتوب  الكرلـ كشو س ل  بلػ  صػمد اهلل  ملػ  كسػمـ، شػولكالء كالبػراء ال لكػكف إال 
ر لل ثوبتػػػل ككاجبػػػل ب ػػػوءن  مػػػد  ػػػدل االلتػػػزاـ بولكتػػػوب كالسػػػ ل ك ػػػو لحتكلو ػػػ   ػػػف  صػػػطمحوت لػػػ

ققػػت كحػػدة اي ػػل، ك يصػػ ت  االلتػػزاـ بهػػو، ش تػػد كػػوف الػػكالء لم سػػم لف، كالبػػراء  ػػف الكػػوشرلف، حي
 (2)د وؤهو. 

: شوسػتخداـ ال سػمـ لم صػطمحوت اللػر لل تجفمػ   مػد ربط اإليسان بح ارته وعقيدته و قافته -5
  شهـ  صطمح  فلف رج  ارتبوط دائـ ك تكاصؿ ب كركث  الدل و كالحضورم، ش ف استفصد  مل

 إلد الكتوب كالس ل، للستكضح ذلؾ اإللكوؿ.
: شحػلف لمتػـز ال سػم كف تلويت اللرصة عمى أعداء اإلساالم لباذر باذور اللتياة باين المساممين -6

 صػػطمحوت  ت وثمػػل سػػكلل  قلػػل ليفهػػـ  ف وهػػو كداللتهػػو، ال لسػػتطل  الفػػدك  ه ػػو بمػػغ  ػػف  كػػر 
ف لبست ثكب البراءة بل  و.كدهوء أف لدس  صطمحوت  ال خولفل،   كا 

                                                 
 .12/114 –ابف تل لل  – ج كع الفتوكل  ((1
 .103ص –حسف حمس  –االختالؼ شو ال صطمحوت الفقوئدلل كالفكرلل كأثره  مد اي ل اإلسال لل  ((2
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: ذلػػػؾ أ ػػػ   ب ػػػو  مػػػد  و ػػػدة  تل ػػػل  ػػػف ال صػػػطمحوت توجياااه الخطااااب الااادييي بشاااكل متااازن -7
 اللر لل الد لقل شو لفظهو كداللتهو،   و لككف ل  ايثر البولغ شو ال تمقو كال ست  .
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 و ل  وابط لمتعامل مل المصطمحات الغازية.
 

 مطالب:   ة ال ويشتمل عمى 
 موافقة المصطمحات لمكتاب والسية
 موافقة المصطمحات لمغة العربية

المصطمحات لمواقل االجتماعي لألمة موافقة 
 .اإلسالمية
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 تم يد
 

 تعريف ال ابط لغة واصطالحًا:
 أواًل: تعريف ال ابط لغة:

ػٍبطون. كايضػبط: الػذم لىف ػؿ ضبط( الضود كالبػوء كالطػوء )  ػبىطى اللَّػوء ضى . ضى أصػؿه صػحلحه
: لزـك لوء ال لفور ػ  الضبط، كالرجؿ ضوبط، أم حوـز، ضبط اللئ: حفظ  بولحـز، ك بلدل  ج لفو
 (1). شو كؿ لوء

 

 ولزوم الشيء وعدم ملارقته.ال بط هو حلظ الشيء بالحزمم ف 
 

 تعريف ال ابط اصطالحًا:
إال أف ه ػوؾ  ػف  ػرؼ الضػوبط الفقهػو  ،(2)القو ػدة بأ هػو الضػوبط   ف الفم وء  ػف  ػٌرؼو 

 (3)د ب   ظـ صكر  تلوبهل".ص"الضوبط  و اختص ببوب، ك  بتفرلؼ خوص ك ف هذه التفورلؼ:

 (4)ؼ الضوبط بأ  : "حكـ كمو شقهو ل طبؽ  مد شركع  تفددة  ف بوب كاحد". ك و  يرٌ 

تج ػػ  شرك ػػون  ػػف أبػػكاب لػػتد، كالضػػوبط لج ػػ   شػػولفرؽ بػػلف الضػػوبط كالقو ػػدة: "أف القو ػػدة
 (5)شرك ون  ف بوب كاحد". 

التهػػو كم شػػو كلػػوؼ اصػػطالحوت الف ػػكف حلػػث لقػػكؿ: "الضػػوبطل حكػػـ كمػػو  أكػػدهكهػػذا  ػػو 
ل طبػػػؽ  مػػػد جزئلػػػوت، كالفػػػرؽ بػػػلف الضػػػوبطل كالقو ػػػدة أف القو ػػػدة تج ػػػ  شرك ػػػون  ػػػف أبػػػكاب لػػػتد، 

 (6)كالضوبطل تج فهو  ف بوب كاحد". 
 

 أ ر كمو ل طبؽ  مد جزلئوت  لتفرؼ أحكو هو    . إذفشولضوبط 

                                                 
، 533، ال فجـ الكسلط، 4/276، الصحوح، الجكهرم، 3/386ل، ابف شورس، ا ظر:  فجـ  قوللس المغ ((1

 .11/492تهذلب المغل، ايزهرم الهركم، 
 .2/510ال صبوح ال  لر شو غرلب اللرح الكبلر لمراشفو، أح د بف  ح د بف  مو ال قرم الفلك و،  ((2
 .1/23ـ، 1991ق، 1411، 1ل ، طايلبوه كال ظوئر، اإل وـ توج الدلف السبكو، دار الكتب الفم ل ((3
القكا ػػد كالضػػكابط الفقهلػػل ال وللػػل   ػػد ابػػف تل لػػل،  بػػد السػػالـ بػػف إبػػراهلـ بػػف  ح ػػد الحصػػلف، دار التأصػػلؿ،  ((4

 .1/72ـ، 2002ق، 1422، 1القوهرة، ط
الكتػب الفم لػل، ايلبوه كال ظوئر  مد  ذهب أبو ح لفل ال ف وف، الللخ زلف الفوبدلف بف إبراهلـ بػف  جػلـ، دار  ((5

 .166ـ، ص1980ق، 1400بلركت، لب وف، 
 .1110كلوؼ اصطالحوت الف كف، التهو كم، ص ((6
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التػو لجػب  مػد ال سػمـ  را وتهػو شػو التفو ػؿ  ػ  كشو هذا ال بحػث  تفػرؼ  مػد الضػكابط 
ل كػػف لم سػػمـ أف لػػزف بػػ  ال صػػطمحوت شلتفػػرؼ  ال صػػطمحوت الكاشػػدة، شولضػػكابط هػػو ال لػػزاف الػػذم

 و هك  رشكض. مد  و هك  قبكؿ شو اللرلفل اإلسال لل ك 
 حلث تـ تحدلد هذه الضكابط ب و لمو:

  كاشقل ال صطمح لمكتوب كالس ل. -1
  كاشقل ال صطمح لمغل الفربلل. -2
  كاشقل ال صطمح لمكا   االجت و و لأل ل اإلسال لل. -3

ال رج  أكالن كأخلران، كب و أف المغل الفربلل  إ ه وشول كاشقل لمكتوب كالس ل أ ر ضركرم ك هـ، حلث 
لقرآف شكجب ألضون  كاشقل ال صطمحوت لمغل الفربلل، ك و أ هو لجب أف تككف  كاشقل لمبفد هو لغل ا

التورلخ كاالجت و و لأل ل اإلسال لل.
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 المطمب األول
 موافقة المصطمحات لمكتاب والسية

 
ك ػػدـ  خولفتهػػو  -الكتػػوب كالسػػ ل–إف  ػػف كاجػػب ال سػػم لف االلتػػزاـ ب صػػودر الكمػػـ ايصػػلؿ 

 لكوؿ، كتحت أم د كل  ف الد وكل.بأم لكؿ  ف اي
كلقد تكمـ  م وء ال سم لف شو ضركرة التزاـ الكتوب كالس ل، ك رض كؿ لوء  مػد الكتػوب 
ف خولفػػ  تػػػرؾ، كشػػو هػػذا  ػػػوؿ ابػػف تل لػػػل: "ج ػػوع الفر ػػػوف بػػلف الحػػػؽ  كالسػػ ل شػػ ف كاشقػػػ  أخػػذ بػػػ ، كا 

ة كطرلػػؽ اللػػقوكة كالهػػالؾ، أف كالبوطػػؿ، كالهػػدل كالضػػالؿ، كالرلػػود كالغػػو، كطرلػػؽ السػػفودة كال جػػو
لجفػػؿ  ػػو بفػػػث اهلل بػػ  رسػػػكل  كأ ػػزؿ بػػػ  كتبػػ  هػػك الحػػػؽ الػػذم لجػػػب اتبو ػػ ، كبػػػ  لحصػػؿ الفر ػػػوف 

كاإلل ػوف، شلصػدؽ بأ ػ  حػؽ كصػدؽ، ك ػو سػكاه  ػف كػالـ سػوئر ال ػوس لفػرض  ملػ ،  كالفمـكالهدل 
ف خولف  شهك بوطؿ".   (1)ش ف كاشق  شهك حؽ، كا 

 

د ال سػػمـ أف لػػتكمـ شفملػػ  أف لمتػػـز  صػػطمحوت الكتػػوب كالسػػ ل، كال لفػػرط كالكاجػػب أ ػػ  إذا أرا
شلهو، كال لستف ؿ ال صطمحوت الكضفلل إال  و كاشؽ   هو  و جوء ب  الكتػوب كالسػ ل، شػ ف أراد  ػثالن 
بداء الػرأم  بػر  ػف ذلػؾ ب صػطمح اللػكرل، كال لفبػر  ػف ذلػؾ ب صػطمح  أف لتكمـ  ف ال لوكرة كا 

ْؿ ُصؤؤؤقَرى َبْقؤؤؤـَُفؿْ ]: أف  صػػػطمح اللػػػكرل  صػػػطمح لػػػر و  ػػػوؿ تفػػػولد الدل قراطلػػػل، ذلػػػؾ ُْ  [َوَأْمؤؤؤُر

ُ ى:  ك صطمح الدل قراطلل  صطمح كضفو غربو كاشد لـ تفرش  البلرلل إال حدلثون.، {38}الرُّ

إف أه لػػػػل اسػػػػتخداـ ال صػػػػطمحوت ايصػػػػلمل الصػػػػحلحل ال كاشقػػػػل لمكتػػػػوب كالسػػػػ ل ت بػػػػ   ػػػػف 
  ز كجؿ، ك و أ ر و ب  رسكل  الكرلـ صمد اهلل  مل  كسمـ حلػث أ ر ػو ضركرة اتبوع  و أ ر و ب  اهلل

بوستخداـ ايلفوظ الصحلحل التو تفلد  ف دن شو ال قوـ الذم تيقوؿ شل   ػ  تحػرم ايدب شػو اسػتخداـ 
هذه ايلفوظ، حلث  وؿ رسكؿ اهلل صمد اهلل  مل  كسمـ: "ال لقكلف أحدكـ خبثت  فسو، كلكف لقست 

وؿ اإل ػػوـ ال ػػػككم: " ػػوؿ أبػػػك  بلػػد كج لػػػ  أهػػؿ المغػػػل كغرلػػب الحػػػدلث كغلػػرهـ: لقسػػػت  ػػػ، (2) فسػػو"
كخبثػػت ب ف ػػد كاحػػد، كا   ػػو كػػره لفػػظ الخبػػث لبلػػو ل االسػػـ، ك م هػػـ ايدب شػػو ايلفػػوظ كاسػػتف وؿ 

ه ضػو تك شػ ف  لػؿ :  ف و(3)أحس هو كهجراف خبلثهو،  ولكا: ك ف د لقست غثت، ك وؿ ابف اي رابو 
                                                 

 .13/135 ج كع الفتوكل،  ((1
 .745، ص6179صحلح  سمـ،  كتوب ايدب، بوب كراهل  كؿ اإل سوف لخبثت  فسو،  حدلث ر ـ  ((2
إ ػػػوـ شػػػو المغػػػل كأ سػػػوب الفػػػرب كتورلخهػػػو، ركل  ػػػف  هػػك أبػػػك  بػػػد اهلل،  ح ػػػد بػػػف زلػػػود بػػػف اي رابػػػو الكػػكشو، ((3

الكسوئو، كأبك  فوكلل الضرلر، ك   : إبػراهلـ الحربػو، كثفمػب.  ػف  صػ فوت : أسػ وء الخلػؿ كشرسػو هو، كأبلػوت 
 .2/70، كلذرات الذهب 5/282ق. ا ظر: تورلخ بغداد 231ال فو و. تكشو  وـ 
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 بػػو صػػمد اهلل  ملػػ  كسػمـ شػػو الػػذم ل ػػوـ  ػػف الصػالة شأصػػبح "خبلػػث الػػ فس كسػػالف"  ػػوؿ  ػد  ػػوؿ ال
كغلره: جكاب  أف ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ  خبػر ه ػوؾ  ػف صػفل غلػره، ك ػف لػخص  (1)القوضو

 (2). " بهـ  ذ كـ ال ل ت   إطالؽ هذا المفظ  مل  كاهلل أ مـ

 

ل لمكتوب كالس ل  ك دـ اسػتخداـ ال صػطمحوت ك و ت ب  أه لل استخداـ ال صطمحوت ال كاشق
الكاشدة،  ف أف هذه ال فوهلـ كال صػطمحوت تقػ  شػو   ملػل التقملػد لمغػرب، كهػو   ملػل شػو ايسػوس 
تهػػػدؼ إلػػػد ت حلػػػل ال فػػػوهلـ اإلسػػػال لل ايصػػػلمل، كتقػػػدلـ بػػػدائؿ لهػػػو ت ولػػػلون  ػػػ  ال صػػػولح كايهػػػكاء 

 (3) مد ال سم لف. الغربلل، كالف ؿ  مد جفمهو كا فون  فركضون 
 

حلػػث ت بػػ  الغػػرب إلػػد أف أسػػوس هػػذه الحػػرب بػػلف اإلسػػالـ كبػػلف الغػػرب تك ػػف أسوسػػون شػػو 
حػػالؿ  الكم ػػل، شجػػرت  حػػوكالتهـ  مػػد اسػػتبفود ال صػػطمحوت اإلسػػال لل، بػػؿ كت فلػػر ال ػػوس   هػػو، كا 

ل ظهػػػر ال صػػػطمحوت الغربلػػػل الكاشػػػدة التػػػو ليػػػكمت كريكبػػػت كشػػػؽ  فػػػوللر تح ػػػؿ شػػػو طلوتهػػػو حػػػالكة ا
كخبػػػث ال قصػػػد،  سػػػتدؿ  مػػػد ذلػػػؾ ب صػػػطمح تحرلػػػر ال ػػػرأة شهػػػك  صػػػطمح بػػػراؽ اسػػػت وؿ ك ػػػو زاؿ 
لست لؿ  سوء الفولـ، هدش  ايكبر هك إشسود ال جت    ف طرلؽ إشسػود أحػد أهػـ أركو ػ  كهػو ال ػرأة، 

أكبػػر لكػػف لػػـ تت بػػ   سػػوء ال سػػم لف لخبػػث هػػذا ال قصػػد كا   ػػو ا لػػغمف بوللػػفورات التوشهػػل  ػػف تحقلػػؽ 
 در  ف الحرلل لم رأة، ك سوكاة ال رأة بولرجؿ، كحؽ ال رأة شو تقرلر  هج حلوتهو، كلـ ل تبهف إلد أف 

 تحرلر ال رأة لككف بوإلسالـ الذم كر هو، كللس  ف اإلسالـ.
 

بػػػداؿ لتمػػػؾ  "إف التفو ػػػؿ  ػػػ    ظك ػػػل ال فػػػوهلـ كال صػػػطمحوت الغربلػػػل لػػػؤدم إلػػػد إحػػػالؿ كا 
اإلسػػػػال لل ك تفمقوتهػػػػو ك صػػػػدرهو، كهػػػػو  قد ػػػػل لهجػػػػرة اللػػػػرع، كهجػػػػرة  ال  ظك ػػػػل  كػػػػوف ال فػػػػوهلـ

كتكرلس غربل ال فوهلـ اإلسػال لل لصػولح   ظك ػل  -القرآف كالس ل –ال صودر اإلسال لل التأسلسلل 
 ال فوهلـ الغربلل.

ك ػػػف ا تػػػود  مػػػد أخػػػذ ال فػػػوهلـ كال صػػػطمحوت   ػػػو ل ملػػػ  الفكػػػر الغربػػػو، ال لبقػػػد ل فػػػوهلـ 
طمحوت  شو  مب  ك قم  ذلؾ ال ك     و لكجب ل  شسودان شو  مب  كدل  ، ل لأ  ف  قص اإلسالـ ك ص

                                                 
ال ػػولكو، إ ػػػوـ شػػو  مػػػـك  دلػػدة كولحػػػدلث كالفقػػػ   –لسػػػو هػػك أبػػػك الفضػػؿ،  لػػػوض بػػف  كسػػػد اللحصػػبو اي د( (1

كايصػػػكؿ كالفربلػػػل كأ سػػػوب الفػػػرب كألػػػو هـ،  ػػػف  صػػػ فوت : اإلك ػػػوؿ شػػػو لػػػرح صػػػحلح  سػػػمـ، كاللػػػفو شػػػو لػػػرؼ 
ق. ا ظر: السلر 544ال صطفد، كترتلب ال دارؾ كتقرلب ال سولؾ شو ذكر شقهوء  ذهب  ولؾ. تكشو ب راكش  وـ 

 .4/138، كلذرات الذهب 3/483لوف البف خمكوف ، ككشلوت اي 20/212
 .15/10،11لرح ال ككم  مد صحلح  سمـ ( (2
 .54ص –د. سلؼ الدلف  بد الفتوح اس و لؿ  –ا ظر: ب وء ال فوهلـ اإلسال لل ضركرة   هوجلل  ((3
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  ففػػػل اللػػػرلفل شػػػو حقػػػ ، شلبقػػػد اغتػػػذاء شكػػػره  ػػػف هػػػذه ال فػػػوهلـ الكاشػػػدة  و فػػػون  ػػػف االغتػػػذاء بتمػػػؾ 
 (1)ال فوهلـ ال وشفل اللر لل، شلفسد  مل  حول   ف حلث ال لفمـ". 

 
 صطمحوت ب صطمحوت الكتوب كالس ل  استبداؿأ   ال لجكز  دك و  ب  أ. ج وؿ سمطوف إل 

كضفلل ال لفرؼ  و تتض     ف حؽ كبوطؿ شقوؿ: "إف ال صطمح شو اإلسالـ لػ   ل تػ  البولغػل شػو 
ذاتػػ ، ك ػػد  بهػػت ال صػػكص اللػػر لل  مػػد ذلػػؾ شػػو غلػػر  كضػػ ، كذلػػؾ أف ال صػػطمح ك ػػو حػػدده 

الخوصػل بػ ، شهػدـ ال صػطمح كفلػؿ ب ثػورة االرتبػوؾ اللورع لرتبط ب  الفدلد  ف ال سوئؿ ال  صكصػل 
شػػو شهػػـ ال سػػوئؿ ال تفمقػػل بػػ ، شضػػالن  ػػف أ ػػ  ال لحػػؿ الفػػدكؿ  ػػف االسػػـ الػػذم سػػ وه اهلل تفػػولد أك 
رسكل  أم )االسـ اللر و( إلد أم بدلؿ ل  )كضفو(، حتد لك ظ  و  كاشقت  ل ف وه، شك ػو ال لجػكز 

بدال  بولرلوضل،  بدال  بولتكوشؿ االجت ػو وك شكػذلؾ هدـ  صطمح الصالة كا  أك هدـ  صطمح الزكوة كا 
 (2)ال لجكز هدـ  صطمح الخالشل تحت أم لفور كضفو آخر". 

أف  قػػلس ال صػطمحوت التػػو تيفػػرض  مل ػػو ب قلػػوس الكتػػوب   حػػف ال سػػم لفلػذا كجػػب  مل ػػو  
ف لـ تكاشقهو طيرحت  ، كلـ لؤخذ بهو.كالس ل، ش ف كاشقت هذه ال صطمحوت  و جوء شله و  يبمت، كا 

ك وؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل  ؤكدان رشض  استبداؿ ال صطمح اللػر و بغلػره: "كأ ػو ايلفػوظ  
ال لػػـ لمتفػػت إلػػد  ػػف أخػػذ لفبػػر  ػػف  شػػ ف كردت  ػػف صػػوحب اللػػرع ال فصػػكـ كػػوف لهػػو حر ػػل، كا 

 (3)ال فو و الصحلحل ال فمك ل بولفقؿ كاللرع بفبورة  ج مل تكهـ  فو و شوسدة". 
ف شول صػػطمح البػػدلؿ الغلػػر لػػر و كالػػذم ال احت ػػوؿ لكجػػكد الحػػؽ شلػػ  ال لقبػػؿ  ػػف بػػوب إذ 

 أكلد.
 

 إلػػدسػػلؼ الػػدلف  بػػد الفتػػوح شػػو  ػػدـ تجػػكلزه الت ػػوزؿ  ػػف ال صػػطمحوت اللػػر لل . لقػػكؿ د 
للػكؿ  -لغػل كألفوظػون ككم ػوت ك فػو و ك فػوهلـ  -ال صطمحوت ال خولفل لهو: "إف الػكحو ال سػطكر 

ثبوتك حلث تفد ال فػوهلـ ال وبفػل   ػ   قصػكدة لػذاتهو ي هػو تفبلػر  ػف  فػوهلـ لػر لل ال دائرة  ف ال
لجػػكز الت ػػوزؿ   هػػو بألػػل حػػوؿ، حلػػث إف اسػػتخداـ  صػػطمحوت  ثػػؿ: اللػػكرل كالبلفػػل كالخالشػػل كػػؿ 
ذلػػؾ إ  ػػو لفبػػر  ػػف ألفػػوظ  خصكصػػلك تتضػػ ف حػػدكدان كلػػركطون ال ل كػػف التسػػوهؿ بصػػددهو  ه ػػو 

 ف  برراتك ذلؾ أف ايلفوظ ككم وت المغل تسػتبطف شػو ذاتهػو كشػو  فو لهػو دالالت،  استجدل و لذلؾ
كأحكو ػػػون، ك ل ػػػون، ك  ػػػالن، كحركػػػل تلػػػكؿ جػػػزءان ال لتجػػػزأ  ػػػف  كك ػػػوت المفػػػظ كالكم ػػػوت، أك ال فهػػػكـ 

 دـ التفػرلط شػو هػذه ال فػوهلـ ك ػدـ تبدلػدهوك يف ذلػؾ  -بؿ  ف الكاجب -كال صطمح، ك ف ال هـ 
                                                 

 .84،85ص –سلؼ الدلف  بد الفتوح اس و لؿ  –ب وء ال فوهلـ  ((1
 .75ص –غزك  ف الداخؿ  ((2
 .315الرد  مد ال  طقللف، ص ((3
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ال شقػػدت هػذه ال فػوهلـ كظلفتهػو  ػػف للػكؿ  جػزءان  ػف  ه ػل أسوسػػلل هػو ب ػوء ال فػوهلـ اإلسػال لل، كا 
 (1)طرلؽ سر تهو  رات كتبدلدهو  رات أخرل". 

 
يت ااح مماااا سااابا أن ماادار قباااول المصاااطمحات الوافااادة هااي مااادى مطابقت اااا لممصاااادر  

ن وافقت هذ  المصطمحات الكتااب م فدالقرآن الكريم والسية اليبوية -األساسية لمعقيدة اإلسالمية 
ال ُطرحت ولم ُيؤخذ ب ا.  والسية ُأخذ ب ام وا 

                                                 
 .71ب وء ال فوهلـ، ص ((1
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 المطمب ال ايي

 موافقة المصطمحات لمغة العربية
 

تفتبػػر المغػػل هػػو ركح أم أ ػػل، ك  ػػكاف تورلخهػػو كحضػػورتهو كازدهورهػػو، كهػػو بول سػػبل لأل ػػل  
 ب  زلل القمب  ف الجسد.

ف لمغػػل  ل ػػل شولمغػػل شكػػر  ػػوطؽ، كالتفكلػػر لغػػل صػػو   تل، كالمغػػل هػػو  فجػػزة الفكػػر الكبػػرل، كا 
جكهرلل، شهو ايداة التو تح ؿ ايشكػور، كت قػؿ ال فػوهلـ، كبػذلؾ تقػلـ ركابػط االتصػوؿ كالتفػوهـ بػلف 
أب وء اي ل، ك و أف المغل هو الترسو ل الثقوشلػل التػو تب ػو اي ػل كتح ػو كلو هػو، كتحػوشظ  ملهػو  ػف 

 (1)كؿ غرلب. 

الفربلػػػل  ػػػف أ ػػػدـ المغػػػوت الحلػػػل  مػػػد كجػػػ  ايرض، شهػػػو  كجػػػكدة  بػػػؿ كجػػػكد  كتفػػػد المغػػػل
اإلسػالـ، كا تلػرت بو تلػور اإلسػالـ، كبمغػت  ػو بمغػ  اإلسػالـ، كارتبطػت بحلػوة ال سػم لف، شهػو لغػل 

 الفمـ كالدلف كالفبودة.

شهػو  ك و أ   ال لفتبر  ف  بؿ الزهك أك الغركر القكؿ بأف المغل الفربلل هو أشضؿ المغوت،
، ك ػػػو أ هػػػو لغػػػل أ ػػػرؽ الرسػػػوالتالمغػػػل التػػػو  ػػػزؿ بهػػػو القػػػرآف، كهػػػو لغػػػل اإلسػػػالـ الػػػذم لفتبػػػر خلػػػر 

حضػورة  رشتهػو البلػرلل، أال كهػػو الحضػورة اإلسػال لل، كهػو  حفكظػػل بحفػظ اهلل لمقػرآف الكػرلـ، شػػال  
يَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ِإيَّا َيْحُن َيزَّلْ ت كت كال ت دثر، إ  و هو لغل  تجددة ك وبضل،  وؿ تفػولد: ] [ َيا الذلْكَر َواِ 

 ، (2){، كشو أشضملل المغل الفربلل لقكؿ ابف شورس: "لغل الفرب أشضؿ المغوت كأكسفهو"9}الحجر:

كالمغػػل الفربلػػل هػػو ايسػػوس لفهػػـ ايلفػػوظ كال صػػطمحوت، كهػػذا  ػػو  بػػ   ملػػ  اللػػورع الحكػػلـ 
لتػػو هػػو لغػػل القػػرآف، شكػػؿ  صػػطمح شػػو الكتػػوب  ػػف خػػالؿ ربطػػ  بػػلف  صػػطمحوت  كالمغػػل الفربلػػل، كا

                                                 
 ،http://www.saaid.net/Minute/33.htm ،شرحوف السملـ –ا ظر: المغل الفربلل ك كو تهو بلف المغوت  ( 1)

28/11/2012. 
 .12ص –الصوحبو شو شق  المغل  ( 2)

http://www.saaid.net/Minute/33.htm
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"ش   ػو خوطػب اهلل بكتوبػ  الفػرب كالس ل ل  أصؿ شػو المغػل الفربلػل، كشػو هػذا لقػكؿ اإل ػوـ اللػوشفو: 
 (1).بمسو هو  مد  و تفرؼ  ف  فو لهو"

كيجػػػػػؿ ذلػػػػػؾ الػػػػػترط  م ػػػػػوء ال سػػػػػم لف الرجػػػػػكع لمغػػػػػل الفربلػػػػػل شػػػػػو تحدلػػػػػد  ف ػػػػػد ايلفػػػػػوظ  
كا هػػذا ايصػػؿ هػػك صػػالح ي ػػكر ال ػػوس شػػو دلػػ هـ كد لػػوهـ كأ ػػكر  فولػػهـ، جفمػػك ال صػػطمحوت، ك 

 (2)لقكؿ اإل وـ الجكهرم شو حدلث   ف المغل الفربلل: "كجفؿ  مـ الدلف كالد لو   كطون ب فرشتهو". 

شولمغل الفربلل هو أداة الفمـ ك فتوح ،  كالذم ال ل مػؾ هػذا ال فتػوح ال لسػتطل  ا ػتالؾ هػذا  
أبك   صكر الثفولبو: "كالفربلل خلر المغوت كايلسػ ل كاإل بػوؿ  مػد تفه هػو  ػف الدلو ػل، الفمـ، لقكؿ 

  (3)إذ هو أداة الفمـ ك فتوح التفق  شو الدلف، كسبب إصالح ال فوش كال فود". 

شػػولرجكع لمغػػل الفربلػػل  هػػـ ل فرشػػل كتحدلػػد  فػػو و ال صػػطمحوت، لقػػكؿ لػػلخ اإلسػػالـ ابػػف  
سػػ وء كاجبػػل ي ػػ  بهػػو تقػػـك  صػػمحل ب ػػو آدـ شػػو ال طػػؽ الػػذم جفمػػ  اهلل تل لػػل: "ك فرشػػل حػػدكد اي

رح ػػػل لهػػػـ، السػػػل و حػػػدكد  ػػػو أ ػػػزؿ اهلل شػػػو كتبػػػ   ػػػف ايسػػػ وءك كػػػولخ ر كالربػػػو، شهػػػذه الحػػػدكد هػػػو 
 ملػ   ػف الصػفوت، كبػلف  ؿٌ  سػ د، كلت وكلػ  ذلػؾ االسػـ، ك ػو دالفوصمل ال  لزة بلف  و لػدخؿ شػو ال

ذـ اهلل  ػػف سػػ د ايلػػلوء بأسػػ وء  ػػو أ ػػزؿ اهلل بهػػو  ػػف سػػمطوف، ش  ػػ  أثبػػت  ػػو لػػلس كػػذلؾ، كلهػػذا 
   (4)لملوء صفلن بوطمل". 

   لكػذب  مػد اهلل تفػولد شقػوؿ:  ف لفسر ايس وء كايلفوظ  مد غلر  ف وهو ش  أف بٌلفك و  
ف ػد، شكػؿ لفػظ لصػمح كضػف  لكػؿ   -أم بػلف ايلفػوظ كال فػو و– و   ػد  ػف ال لفتبػر ال  وسػبل أ"ك 

السل و إذا  مـ أف المفظ  كضكع ل ف ػد هػك  سػتف ؿ شلػ ، شح مػ   مػد غلػر ذلػؾ، ل جػرد ال  وسػبل 
 (5)كذب  مد اهلل". 

                                                 
 .51،52ص ،ـ1940 ،ق1358 ،1ط ، صر ، كتبل الحمبو ،ت: أح د لوكر ،اللوشفو ،ل( الرسول1)
 .2/34 ،( الصحوح2)

 ،صلدا ،ال كتبل الفصرلل ،ضبط  ك مؽ  مد حكالل : د. لوسلف ايلكبو ،الثفولبو ،شق  المغل كأسرار الفربلل( 3)
 .29ص ،ـ2000 ،ق1420 ،2ط ،بلركت

 .9/59 ،(  ج كع الفتوكل4)
 .2/27 ،الفتوكل (  ج كع5)
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 ػف ال خولفػوت  كثلػرو ذلؾ أف جهؿ ال وس ب فو و ال صطمحوت  ف حلث المغػل تقػكدهـ إلػد  
 .اللر لل

إلػػد  خولفػػوت جهػػؿ كثلػػر  ػػف ال ػػوس ب فػػو و ال صػػطمحوت  ػػف حلػػث المغػػل لػػؤدم  ك ػػو أف
 وؿ للخ اإلسالـ ابف تل لل: "ش فرشل الفربلل التو خكطب و  لر لل كثلرة تك   شو البدع كالضالالت،

بهو   و لفلف  مد أف  فق   راد اهلل كرسكل  بكال  ، ككذلؾ  فرشػل داللػل ايلفػوظ  مػد ال فػو و شػ ف 
 (1) و ل ضالؿ أهؿ البدع كوف بهذا السبب".

طمح  ػف  م ػوء اإلسػالـ كأهػؿ المغػل كايصػكؿ للػترطكف كجػكد لذلؾ  جػد  ػف  ػرؼ ال صػ
  وسػػػبل بػػػلف ال ف ػػػد المغػػػكم كال ف ػػػد االصػػػطالحو، كهػػػذا ألضػػػون  ػػػو للػػػترط  الفم ػػػوء ال فوصػػػركف 
لصحل  بكؿ ال صطمح كاللهودة لػ  بولد ػل شػو ال ف ػد،  ػوؿ الػدكتكر  صػطفد الحلػودرة: "ث ػل أ ػكر 

ال فهكـ كال صطمح الذم لللر إلل ، كأبرز هذه اي كر الد ل.. ل بغو التك ؼ   دهو شو الفال ل بلف 
أال تجو ػػػػب داللتػػػػ  االصػػػػطالحلل داللتػػػػ  المغكلػػػػل كهػػػػك  ػػػػو  فبػػػػر   ػػػػد بولد ػػػػل " :ك ػػػػو  ف لػػػػ  بولد ػػػػل

 (2)الفم لل".

حلث  جد  مد سبلؿ ال ثوؿ  صطمحون ك صطمح اللسور كالذم  ف  فو ل  شو المغل الفربلل 
اللد، إال أ ػ  ألػبس لبوسػون آخػر حلػث أصػبح لف ػو تمػؾ الفئػل الثكرلػل الفقلػرة  اللسر كالغ د كسفل ذات

ال فورضل التػو تسػفد لتقػكلض د ػوئـ ال ظػوـ الحػوكـ كال  ػوداة بولفدالػل االجت و لػل، حلػث  جػد ه ػو 
 (3) اختالشون لصؿ حد الت و ض بلف ال ف د المغكم كال ف د االصطالحو.

 

 (4) ت لمغة العربية:أسباب اشتراط موافقة المصطمحا -

                                                 
 .7/116 ،(  ج كع الفتوكل1)

 ـ،2003ق، 1424دلثل، ايردف،  ولـ الكتب الح ، صطفد طوهر الحلودرة  ، ف  ضولو ال صطمح المغكم( 2)
1/29. 

 راج  الفصؿ الثولث،  طمب اللسور اإلسال و.( 3)

 .301،309ص ،سفد الفتلبو ،( ا ظر: ضكابط  بكؿ ال صطمحوت الفقدلل كالفكرلل   د أهؿ الس ل كالج و ل4)
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ش فرشػػػل المغػػػػل الفربلػػػػل  هػػػػـ جػػػػدان ل فرشػػػػل  فػػػو و ايسػػػػ وء ك فػػػػو و ال صػػػػطمحوت ذلػػػػؾ أ هػػػػو تت لػػػػز 
 بخصوئص ت فرد بهو  ف غلرهو  ف المغوت:

  أواًل: أن المغة العربية هي المسان المعبر عن عقيدة األمة وفكرها:

أ هػػػو المسػػػوف ال فبػػػر  ػػػف  قوئػػػد اي ػػػل غػػػل الفربلػػػل ك ػػػو أ هػػػو كسػػػلمل لمحػػػكار كالتفػػػوهـ إال شولم 
، لقػػكؿ د. سػػلؼ الػػدلف  بػػد الفتػػوح: "ك ػػف ال سػػمـ بػػ  أف كم ػػوت المغػػل الفربلػػل التػػو كأشكورهػػو كػػذلؾ

 (1)ت طؽ بهو اي ل هو أشكورهو ك ل هو، كهو ذات صمل   لقل بولفقلدة  ف خالؿ ذلؾ الفهـ". 

ت بلػ  الغػوشملف كال غفمػلف  مػد أف لغػل  ك و لقكؿ د.  وزف ال بورؾ: "البػد شػو هػذا ال قػوـ  ػف 
كمغت و الفربلل للست  جرد أداة لمتفوهـ شل و بلف ال وس، لسهؿ االستغ وء   هو، كاستبداؿ غلرهو بهو، 
إف الػػذلف خػػد هـ تفرلػػؼ بفػػض المغػػكللف لمغػػل حلػػث  ػػولكا: "إف المغػػل أداة لفبػػر بهػػو كػػؿ  ػػكـ  ػػػف 

 جرد ر ػكز تلػلر بهػو إلػد ال سػ لوت، كال  جػرد كسػلمل أغراضهـ"، لجب أف لدرككا أف لغت و لـ تفد 
لمتفبلر  ف ايغراض، كا   و هو   د و أ مد  ف ذلؾ كأغمػد، إ هػو لغػل  ولػت حلػوة أ ت ػو،   ػذ أف 
تبمبمػػت بحركشهػػو ألسػػف الفػػرب.... إف المفػػظ  ػػف لغت ػػو لػػلس  جػػرد  بػػرة صػػكت، كا   ػػو هػػك  طفػػل  ػػف 

 (2)شكر اي ل ك بضل  ف  مبهو". 

 : تحصيل األمة لمعموم يكون عن طريا لغت ا: ايياً 

شكلػػؼ تسػػتطل  أ ػػل أف تحصػػؿ  مك هػػو بغلػػر لغتهػػو، كالمغػػل هػػو ال فبػػرة  ػػف تػػورلخ اي ػػل،  
شلتحػػدث ابػػف تل لػػل  ػػف هجػػر المغػػل الفربلػػل كالتسػػوهؿ شػػو أ رهػػو ك حوكلػػل اسػػتبدالهو بمغػػوت أخػػرل 

ب بولفورسػػلل، حتػد غمبػػت  مػلهـ، كصػػورت "ثػػـ إ هػـ تسػػوهمكا شػو أ ػػر المغػل، كا تػػودكا الخطػو شلقػكؿ:
 كػركه، إ  ػو الطرلػؽ الحسػف ا تلػود الفربلػل، حتػد  ارة   د كثلر   هـ، كال رلػب أف هػذالفربلل  هجك 

لتق هو الصغور شو ال كوتب كشو الدكر، شلظهر لػفور اإلسػالـ كأهمػ ، كلكػكف ذلػؾ أسػهؿ  مػد أهػؿ 
، بخػػالؼ  ػػف ا تػود لغػػل ثػـ أراد أف ل تقػػؿ إلػػد اإلسػالـ شػػو شقػ   فػػو و الكتػػوب كالسػ ل ككػػالـ السػمؼ

 (3)أخرل ش    لصفب". 

                                                 
 .87ص ،( ب وء ال فوهلـ اإلسال لل1)
 .105،106 – وزف ال بورؾ  – حك ك و لغكم ( 2)
 .1/468،496 –( ا تضوء الصراط ال ستقلـ 3)
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ك و لؤكد أ. أ ػكر الج ػدم  مػد أه لػل المغػل الفربلػل كأف اإل سػوف ال تظهػر  درتػ  اإلبدا لػل  
لػػد لغتػػ  ايـ إحت لػػل ا ت ػػوء اإل سػػوف إبػػدا لون  : " لقػػرر  م ػػوء المغػػل الحدلثػػلايـ إال  ػػف خػػالؿ لغتػػ 
ف أجػػود لغػػوت  أخػػرل، كلحػػذر  ػػف خطػػكرة االزدكاجلػػل المغكلػػل، بػػلف لغػػل الحلػػوة الفو ػػل كال حودثػػوت كا 

الفودلل كلغل غرلبل أخرل لمتفكلر كالتفملـ كالبحث الفم ػو، هػذا بوإلضػوشل إلػد ال سػم وت التػو تقػكؿ 
 (1)إف الطولب لتمقد الفمـ بلكؿ أشضؿ بمغت  ايـ". 

 ر المغات: ال ًا: تميز المغة العربية بخصائص دون سائ

اختػػور اهلل سػػبحو   كتفػػولد المغػػل الفربلػػل لتكػػكف لغػػل القػػرآف الكػػرلـ ل ػػو تت تػػ  بػػ  المغػػل  ػػف  
شػو ذلػؾ: "كا   ػو لفػرؼ شضػؿ القػرآف  (2)خصوئص  لزتهو  ف سوئر المغوت ايخرل، لقكؿ ابػف  تلبػل

 بػ  لغتهػو  ف كثر  ظره، كاتسػ   م ػ ، كشهػـ  ػذاهب الفػرب، كاشتتو هػو شػو ايسػوللب، ك ػو خػص اهلل
 (3)دكف ج ل  المغوت".

 

 

 

 (4) خصائص التي تميزت ب ا المغة العربية:الفما هي أهم 

لقػػد تػػكشر لمغػػل الفربلػػل  ػػو الف لػػـ لتػػكاشرا لغلرهػػو  ػػف المغػػوت السػػو لل: إحػػداه و أ هػػو  لػػأت شػػو أ ػػدـ 
 ت تفػػػػل  ػػػػكطف لمسػػػػو للف، كاآلخػػػػر أف ال ك ػػػػ  الجغراشػػػػو  ػػػػد سػػػػو د  مػػػػد بقوئهػػػػو حل ػػػػون  ػػػػف الػػػػدهر 

 :بوستقاللهو ك زلتهو شت لزت بفضؿ ذلؾ بخكاص كثلرة  ذكر   هو

                                                 
 .309ص ،1997 ،دار الهدالل ،أ كر الج دم –( اإلسالـ كال صطمحوت ال فوصرة 1)

الػدل كرم، إ ػوـ شػو الفربلػل، كالتػورلخ، كالسػ ل، ركل  ػف اسػحوؽ بػف ( هك أبػك  ح ػد  بػد اهلل بػف  سػمـ بػف  تلبػل 2)
راهكلػػ ، كأبػػو حػػوتـ السجسػػتو و، ك  ػػ   بػػد اهلل بػػف جففػػر بػػف درسػػتكل  ال حػػكم،  ػػف  صػػ فوت : تأكلػػؿ  لػػكؿ 

 .13/296هػ، ا ظر: السلر لمذهبو 276القرآف، كتأكلؿ  لكؿ الحدلث، تكشو  وـ 

 .17ص ،2007 ،دار الكتب الفم لل ،ت: إبراهلـ ل س الدلف ،ل الدل كرمابف  تلب ،تأكلؿ  لكؿ القرآف ((3
 .128،129ص ،2004 ،3ط ، هضل  صر لمطبو ل كال لر كالتكزل  ، مو  بد الكاحد كاشو ،شق  المغل ((4
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د.  مػػو كاشػػو  كضػػحون   ػػوؿشهػػو أكثػػر المغػػوت احتفوظػػون بػػذلؾ،  احتلاظ ااا باألصااوات المغويااة: -1
أه لػػػل المغػػػل الفربلػػػل: "أ هػػػو أكثػػػر أخكاتهػػػو احتفوظػػػون بويصػػػكات السػػػو لل شقػػػد الػػػت مت  مػػػد ج لػػػ  

ملهو أخكاتهو السو لل كزادت  ملهو بأصػكات كثلػرة ال كجػكد لهػو شػو كاحػدة، ايصكات التو الت مت  
 (1) ثؿ: الثوء كالذاؿ كالغلف كالضود".

د.  مػو كاشػو: "أ هػو أكسػ  أخكاتهػو ج لفػون كأد هػو   ػوؿ :سعة قواعدها في باب اليحاو والصارف -2
 لل ايخػػرل تكجػػد لهػػو شػػو  كا ػػد ال حػػك كالصػػرؼ، شج لػػ  القكا ػػد التػػو تلػػت ؿ  ملهػػو المغػػوت السػػو

 ظوئر شو الفربلل بل  ػو تلػت ؿ الفربلػل  مػد  كا ػد كثلػرة ال  ظلػر لهػو شػو كاحػدة   هػو أك تكجػد شػو 
 (2)بفضهو شو صكرة بدائلل  و صل" 

 ػوؿ اإل ػوـ اللػوشفو:  :أي ا أك ر المغات اتساعًا في أصول الكممات وموادهاا وملاردات األللااظ -3
، ك ػػكؿ أبػػك  ث ػػوف   ػػرك بػػف بحػػر الجػػوحظ: (3) ػػذهبون كأكثرهػػو ألفوظػػون" "كلسػػوف الفػػرب أكسػػ  ايلسػػ ل

"كالبػػد  ػػف ذكػػر الػػدللؿ  مػػد أف الفػػرب أ طػػؽ، كأف لغتهػػو أكسػػ ، كأف لفظهػػو أدؿ، كأف أ سػػوـ تأللفهػػو 
 .(4)أكثر، كاي ثوؿ التو ضربت شلهو أجكد كأسلر" 

: "ك  ػػو ال ل كػػف  قمػػ  البتػػل ابػػف شػػورس  ػػوؿشػػولفرب لفبػػركف  ػػف اللػػوء الكاحػػد بأسػػ وء كثلػػرة، 
ابػف شػورس شػو  كضػ   ك ػوؿ، (5)أكصػوؼ السػلؼ كايسػد كالػر ح كغلػر ذلػؾ  ػف ايسػ وء ال ترادشػل" 

آخػػػر: "كحػػػدث و أبػػػو  بػػػػد اهلل بػػػف خولكلػػػ  اله ػػػػذا و لقػػػكؿ: ج فػػػت لألسػػػػد خ سػػػ وئل اسػػػـ، كلمحلػػػػل 
وز ب  الفربلل أ هو أكس  أخكاتهو أف  ف أهـ  و ت ت: "، ك و لقرر د.  مو  بد الكاحد كاشو(6) وئتلف".

 (7).أخكاتهو السو لل ثركة شو أصكؿ الكم وت كال فردات" 

                                                 
 .128ص ،شق  المغل ((1
 .128ص ،ال رج  السوبؽ ((2
 .42ص  –الرسولل  (3)

هػ، 1418 ،7ط ،القوهرة ، كتبل الخو جو ،لرح:  بد السالـ هوركفتحقلؽ ك  ،الجوحظ ،البلوف كالتبللف ((4
 .1/384 ،ـ1988

 .15ص ،الصوحبو ((5
 .15ص ،ال رج  السوبؽ ((6
 .131ص ،شق  المغل ((7
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أ ػػو الحػػدلث  ػػف سػػفل أصػػكؿ كم وتهػػو ك كادهػػو االلػػتقو لل  مػػد غلرهػػو  ػػف المغػػوت ال فوصػػرة، 
كوال جملزلل كالفر سلل شمقد أظهػره ايسػتوذ أ ػكر الج ػدم،   ػد و  ػوـ ب قور ػل بػلف هػذه المغػوت الػثالث 

ألفػػون، ككم ػػوت  25ث أصػػكؿ الكم ػػوت بول سػػبل لمفربلػػل، شقػػوؿ: " ػػدد كم ػػوت المغػػل الفر سػػلل  ػػف حلػػ
 (1)ألؼ  ودة".  400اال جملزلل  وئل ألؼ، أ و الفربلل شفدد  كادهو 

يَّااُه : شمقػػد خػػص اهلل سػػبحو   كتفػػولد المسػػوف الفربػػو بولبلػػوف، شقػػوؿ تفػػولد: ]قااوة البيااان والدقااة -4 َواِ 
وُح اأَلِمايُن)192الَعاَلِميَن) َلَتْيِزيُل َربل  ( 194( َعَماى َقْمِباَك ِلَتُكاوَن ِماَن الُمْياِذِريَن)193( َيَزَل ِبِه الارو

{.   ػػوؿ ابػػف شػػورس: "شم ػػو خػػص اهلل سػػبحو   195-192: [. }اللػػفراء( 195ِبِمَساااٍن َعَرِباايب ُمِباايٍن)
ـى أف سػوئر المغػوت  وصػرة   ػ  ككا  مّْػ ، ك ػوؿ لػلخ اإلسػالـ كهػك (2)فػل دك ػ " المسوف الفربو بولبلػوف  ي

لفمؿ سبب تفضلؿ ج س الفرب  مد ج س الفجـ شقوؿ: "كلسو هـ أتـ ايلس ل بلو ون كت للزان لم فو و، 
ج فون كشر ون، لج   ال فو و الكثلرة شو المفظ القملؿ إذا لوء ال ػتكمـ الج ػ ، ثػـ ل لػز بػلف كػؿ لػلئلف 

لفبػػركف  ػػف  - ػػثالن –ده  ػػف لغػػتهـ شػػو جػػ س الحلػػكاف  لػػتبهلف بمفػػظ آخػػر   لػػز  ختصػػر، ك ػػو تجػػ
القػدر ال لػترؾ بػلف الحلػكاف بفبػورات جو فػل ثػـ ل لػزكف بػلف أ كا ػ  شػو أسػ وء كػؿ أ ػر  ػف أ ػكره: 
 ف ايصكات، كايكالد، كال سوكف، كايطفوؿ، إلد غلر ذلػؾ  ػف خصػوئص المسػوف التػو ال لسػتراب 

  (3)شلهو".

ربلػػل  ػػف أه لػػل ل ػػو تت لػػز بػػ   ػػف خصػػوئص ك  لػػزات حلػػث لتضػػح   ػػو سػػبؽ  ػػو لمغػػل الف
جفمػػت   هػػو لغػػل شػػو  قد ػػل المغػػوت الرائػػدة شػػو الفػػولـ، لػػذا جفػػؿ ضػػوبط  كاشقػػل ال صػػطمحوت لمغػػل 

 الفربلل ضركرلون لقبكؿ أك رد أم  صطمح  ف ال صطمحوت الكضفلل الغربلل الكاشدة.

                                                 
،  قال  ف ضكابط  بكؿ ال صطمحوت 49 –أ كر الج دم  –فكر اإلسال و خصوئص المغل الفربلل شو ال ((1

 .325س ل كالج و ل، سفد الفتلبو، الفقوئدلل كالفكرلل   د أهؿ ال
 .12، صالصوحبو ((2
 .1/399،400ا تضوء الصراط ال ستقلـ  ((3
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 المطمب ال الث

 ة اإلسالميةمواقل االجتماعي لألمموافقة المصطمحات ل
  

تتػػػأثر ال صػػػطمحوت بػػػولكا   االجت ػػػو و يم أ ػػػل  ػػػف اي ػػػـ، شولفال ػػػل بػػػلف ال صػػػطمحوت 
المغػل أل ػو تػأثر بحضػورة  تتػأثرد.  مػو كاشػو: "  وؿكالكا   هو  ال ل تأثر كتأثلر  تبودؿ، كشو هذا 

لػػد الحلػػوة كلػػئك هو اي ػػل ك ظ هػػو كتقوللػػدهو، ك قوئػػدهو كاتجوهوتهػػو الفقملػػل كدرجػػل ثقوشتهػػو، ك ظرهػػو إ
االجت و لػل الفو ػػل، ك ػػو إلػػد ذلػػؾ، شكػػؿ تطػػكر لحػػدث شػو  وحلػػل  ػػف هػػذه ال ػػكاحو لتػػردد صػػداه شػػو 

  (1) أداة التفبلر".

لػػذا شه ػػوؾ خصكصػػلل ثقوشلػػل كحضػػورلل ل صػػطمحوت أم أ ػػل  ػػف اي ػػـ، شػػال لصػػح إسػػقوط  
 ػػدل تقبػػؿ الحضػػورة   صػػطمحوت حضػػورة  فل ػػل  مػػد حضػػورة أخػػرل، إال بفػػد البحػػث كالت قلػػب  ػػف

ايخرل ل ثؿ هذه ال صطمحوت، ك دل  كاء تهو لمكا   الفكرم كاالجت و و لهذه الحضورة، كهػذا  ػو 
: "إف اصػػػطالحوت الغػػػرب ك فوهل ػػػ  ال ل كػػػف بحػػػوؿ شقػػػوؿلؤكػػػد  ملػػػ  د. سػػػلؼ الػػػدلف  بػػػد الفتػػػوح 

ل كف  قمهو ك و ت قؿ ألفوظ  شصمهو  ف  البسوتهو الفكرلل كالتورلخلل كال جت فلل التو تر و إللهو، كال
  (2)االخترا وت كأس وء ايللوء".

شبذلؾ تبرز  دل أه لػل ال جت ػ  شػو صػلوغل ال صػطمحوت ك بكلهػو كاسػتف ولهو، حلػث  لػأ  
شػػو  مػػـ المغػػل الحػػدلث  ػػو لفػػرؼ بفمػػـ المغػػل االجت ػػو و، كهػػك  مػػـ لت ػػوكؿ الفال ػػل بػػلف ال فػػردة  ػػف 

  (3). شلهو ككلؼ  لأت، ك و هو التطكرات التو لحقتهوحلث ظركشهو االجت و لل التو  لأت 

ك ػػو للػػترط ال فػػ  شػػو ال صػػطمحوت، ك بػػذ ال صػػطمحوت الغلػػر  وشفػػل، شول صػػطمحوت تفبػػر  
 ف  قوئد اي ل كأشكورهو كأ  وط حلوتهو، لذا كوف االهت وـ بكؿ  و ل ف   قصد  ف  قوصد اللػرلفل، 

                                                 
 ،ـ1983 ،ق1403 ،4ط ،جػػػػدة ، كتبػػػوت  كػػػػوظ لم لػػػر كالتكزلػػػ  ، مػػػو  بػػػػد الكاحػػػد كاشػػػو ،المغػػػل كال جت ػػػ  (1)

 .13ص
 .81ص ،ب وء ال فوهلـ (2)
 .52ص ،ـ2005 ،القوهرة ،دار غرلب لمطبو ل كال لر ،وؿ بلرك  ،: التفكلر المغكم بلف القدلـ كالجدلدا ظر (3)
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ل ب و  ملهو   ؿ، شولخكض شلهػو خػكض شل ػو لػـ لػدؿ  اإل وـ اللوطبو: "كؿ  سألل ال  وؿكشو هذا 
   (1) مد استحسو   دللؿ لر و، كأ  و بولف ؿ   ؿ القمب ك  ؿ الجكارح". 

كلقػػد الػػترط السػػمؼ ال فػػ  شػػو الفمػػكـ، كسػػور  مػػد  هجهػػـ البػػوحثكف ال سػػم كف ال فوصػػركف  
قػػػكؿ د. طػػػ   بػػػد ك   ػػػف  صػػػطمحوت كشػػػو ذلػػػؾ لسػػػ  بهػػػلف إلػػػد أه لػػػل كجػػػكد ال فػػػ  لأل ػػػل شل ػػػو ت

الػػػرح ف: "إف صػػػحل الػػػدللؿ ال تكفػػػو شػػػو  بػػػكؿ ال صػػػطمحوت ال  قكلػػػل، بػػػؿ ل بغػػػو أف تكػػػكف هػػػذه 
   (2)ال فوهلـ ال دلؿ  ملهو  وشفل لأل ل، شملس كؿ  و ثبت صحت  ثبتت شوئدت ".

ألضون د. اللوهد البكللخو  ؤلدان ل ف للترط ال ف  شػو ال صػطمحوت ال  قكلػل   وؿكشو هذا  
شو حدكد اي ل الحضورلل لمسؤاؿ كالتثبت  ف  -كهـ القمل ال ودرة–ك   )ال صطمح الكاشد( قف: "لشلقكؿ

 (3)الهكلل كحسف ال لل، كدرجل ال ف ".

شولػػتراط ال فػػ  شػػو ال صػػطمحوت ال  قكلػػل  ػػف ايسوسػػلوت كال بػػودئ التػػو لجػػب ايخػػذ بهػػو  
 كا تبورهو   د التفو ؿ     ثؿ هذه ال صطمحوت.

ال صػػطمح لمكا ػػ  االجت ػػو و لأل ػػل اإلسػػال لل كدلػػؿ   را ػػوةاإلسػػالـ  مػػد كجػػكب كلقػػد  بػػ   
  مد ذلؾ بفدة دالئؿ   هو:

 األدلة الشرعية عمى وجوب تحيز المصطمح لمواقل االجتماعي لألمة اإلسالمية: -

شوي ػػػػػل اإلسػػػػػال لل تت لػػػػػز ب صػػػػػطمحوتهو الخوصػػػػػل  ػػػػػف اي ػػػػػـ ايخػػػػػرل، شمهػػػػػو خصكصػػػػػلل 
 لز بهو، كلهو طوب  تت لز ب   ػف غلرهػو  ػف اي ػـ ايخػرل، ذلػؾ أف الػدلف جػوء اجت و لل ت فرد كتت

للفطو طوبفون  ت لزان ك  فردان لهذه اي ل للجفمهػو أ ػل ذات  كاصػفوت  لودلػل لمبلػرلل ج فػوء،  ال أف 
 تككف ذائبل شو الحضورات ايخرل، كهذا ال لتضح إال  ف خالؿ  و لمو:

 ه المجتمعات اإلسالمية:اعتبار  لما تعارفت عمي - 1 

                                                 
 .1/43 ،ال كاشقوت( 1)
 ،2ط ،ال غرب ،الدار البلضوء ،ال ركز الثقوشو الفربو ،ط   بد الرح ف ،شو االختالؼ الفمسفو الحؽ الفربو( 2)

 .71،72ص ،ـ2008
 .http://www.islamweb.net، 30/11/2012 ،ال صطمح خلور لغكلل كس ل حضورلل (3)

http://www.islamweb.net/
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حلث جوء اللرع الحكلـ بو تبور  و تفورشت  مل  ال جت فوت اإلسال لل  ف  ػودات كتقوللػد 
ك ٌلد هػذا اال تبػور بػأف تكػكف تمػؾ اي ػراؼ كالتقوللػد صػحلحل، كضػوبط الفػرؼ الصػحلح شػو اللػرع 

تبػور أك لػـ للػهد لػ   فلػوي هك: " و تفورش  أكثرلل ال وس  ف  ػكؿ، أك شفػؿ، لػهد لػ  دللػؿ اللػرع بوال 
  (1)كال إثبوتون لك   لـ لفكت  صمحل كلـ لجمب  فسدة".

 -رضػػو اهلل   هػػو- ش ثػػوؿ  ػػو لػػهد اللػػورع لػػ  بوال تبػػور  ػػو كرد شػػو السػػ ل ال بكلػػل  ػػف  وئلػػل -
 ولت ه د أـ  فوكلل لم بو صمد اهلل  مل  كسمـ إف أبو سفلوف رجػؿ لػحلح، شهػؿ  مػو ج ػوح  " ولت:

  (2). "ف  ول  سران،  وؿ: خذم أ ت كب كؾ  و لكفلؾ بول فركؼأف آخذ  

شهػػذا الحػػدلث لػػدؿ داللػػل كاضػػحل كصػػرلحل  مػػد ا تبػػوره الفػػرؼ شػػو تقػػدلر ال فقػػل حلػػث لػػـ  
شػو حدلثػ   ػف ال ػراد  -رح ػ  اهلل  - لرد شو تقدلرهو  ص لػر و، حلػث  ػوؿ ابػف حجػر الفسػقال و

: "خػػذم  ػػف  ولػػ   ػػو لكفلػػؾ  -رضػػو اهلل   هػػو- ل ػػف  كلػػ  صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ شػػو حػػدلث  وئلػػ
 -رح ػ  اهلل- ، ك ػوؿ اإل ػوـ ال ػككم(3)بول فركؼ": "شأحولهو  مد الفرؼ شل و للس شل  تحدلد لػر و"

شو لرح الحدلث: "شو هػذا الحػدلث شكائػد   هػو... ا ت ػود الفػرؼ شػو اي ػكر التػو لػلس شلهػو تحدلػد 
  (4)لر و".

ع بوال تبػػور لك ػػ  لػػـ لفػػكت  صػػمحل كلػػـ لجمػػب  ضػػرة أك  فسػػدة  ػػو ك ثػػوؿ  ػػو لػػـ للػػهد لػػ  اللػػر  -
تفػػورؼ  ملػػ  ال ػػوس  ػػف إ لػػوء أ ظ ػػل تػػ ظـ لهػػـ حلػػوتهـ، ك  لػػوء الػػكزارات بأ ظ تهػػو ال ختمفػػل شػػو 

  (5).  جوالت التفملـ كاإل الـ كالصحل

و ف ه ػوؾ بفػض ال صػطمحوت   ػإد كاي راؼ ال كاشقل لملرع، حلث لذا كجب ا تبور الفكائ
ابف تل لل: "ايس وء التو  مؽ  اإلسالـللخ   وؿ ذلؾلـ لأتو ب  اللرع كلك   غلر  خولؼ ل ، كشو 

                                                 
 ،جو فػل اإل ػوـ  ح ػد بػف سػفكد اإلسػال لل ،الفرؼ كأثره شو اللرلفل كالقو كف، د. أح ػد بػف  مػو سػلر  بػوركو( 1)

 .65ص  ،هػ ،1412 1ط   ،الرلوض
 ،صػػحلح  سػػمـك ، 260ص ،2211ر ػػـ  حػػدلث ،بػػوب االدالج  ػػف ال حصػػب ،تػػوب البلػػكعك ،صػػحلح البخػػورم (2)

 863ص ،4368ر ـ  حدلث ،بوب  ضلل ه د ،كتوبل اي ضلل
 .4/407 ،شتح البورم لرح صحلح البخورم (3)
 ،بلػركت ،دار إحلػوء التػراث الفربػو ،أبك زكرلو  حلو الدلف لحلد بف لػرؼ ال ػككم ،صحلح  سمـ بلرح ال ككم (4)

 .12/8 ،ـ1392 ،2ط
 .199،205ص ،أح د بف  مو سلر  بوركو الفرؼ كأثره شو اللرلفل كالقو كف، د.( 5)
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اهلل بهو ايحكوـ شو الكتوب كالس ل   هو  و لفرؼ حػده ك سػ وه بوللػرع، شقػد بل ػ  اهلل كرسػكل ، كوسػـ 
   ػو لرجػ  حػده إلػد الصالة كالزكوة كالصلوـ... ك     و لفرؼ حده بولمغل، كوللػ س، كالق ػر.. ك  ػ

كالػػدرهـ كالػػدل ور، ك حػػك   ػػودة ال ػػوس ك ػػرشهـ شلت ػػكع بحسػػب  ػػودتهـ، كوسػػـ البلػػ  كال كػػوح كالقػػبض
ذلػػؾ،  ػػف ايسػػ وء التػػو لػػـ لحػػدهو اللػػرع بحػػد، كال لهػػو حػػد كاحػػد للػػترؾ شلػػ  ج لػػ  أهػػؿ المغػػل بػػؿ 

  (1)لختمؼ  درة كصفهو بوختالؼ  ودات ال وس".

مّْقػػت  ملهػػو ايحكػػوـ بولطرلقػػل التػػو ثػػـ كصػػؼ شهػػـ ايسػػ وء كال  صػػطمحوت اللػػر لل التػػو  ي
  (2)ذكرهو بأ هو  ه ل لحصكؿ "التفق  شو الكتوب كالس ل".

شػػػػ ذا كػػػػوف هػػػػذا حػػػػوؿ ال صػػػػطمحوت اللػػػػر لل ش ػػػػو بولػػػػؾ بول صػػػػطمحوت الكضػػػػفلل كشه هػػػػو 
 كاستف ولهو.

أبػػك هرلػػرة   ػػوؿ، كشػػو ذلػػؾ اللػػورع الحكػػلـ ب خولفػػل الكفػػور شػػو  قوئػػدهـ كأشفػػولهـ كأ ػػكالهـ أ ػػر -2
 (3). : "ال لػػزاؿ الػػدلف ظػػوهران  ػػو  جػػؿ ال ػػوس الفطػػر يف اللهػػكد كال صػػورل لػػؤخركف"رضػػو اهلل   ػػ 

كهػػػذا  ػػػص شػػػو أف ظهػػػكر الػػػدلف الحوصػػػؿ بتفجلػػػؿ الفطػػػر يجػػػؿ  خولفػػػل اللهػػػكد لقػػػكؿ ابػػػف تل لػػػل: "
ذا كػػوف  خػػولفتهـ سػػببون لظهػػكر الػػدلف ش   ػػو ال قصػػكد ب رسػػ وؿ الرسػػؿ أف لظهػػر دلػػف اهلل كال صػػورل كا 

   (4) مد الدلف كم ، شلككف  فس  خولفتهـ  ف أكبر  قوصد البفثل".

ش خولفػػػل الكفػػػور  ػػػف لهػػػكد ك صػػػورل شػػػو أ ػػػكالهـ كأشفػػػولهـ أ ػػػر ضػػػركرم كلتجمػػػد ذلػػػؾ شػػػو 
 خولفتهـ شو  صطمحوتهـ التو لستف مك هو إلسقوط شكرو  فلف  مد لبوب اي ل اإلسال لل، للصبح 

  مد ألس تهـ دكف ك و   هـ ب دل خطكرة  ثؿ تمؾ ايلفوظ  مد  قلدتهـ كدل هـ.دارجون 

: "سػػػ د اهلل الطػػػولبلف  ػػػف  كلػػػ    -رح هػػػو اهلل - ك ػػػد  قػػػؿ ابػػػف تل لػػػل  ػػػف اإل ػػػوـ اللػػػوشفو
شضم  شو اللراء كالبل  تجوران كلـ تػزؿ الفػرب تسػ لهـ التجػور، ثػـ سػ وهـ رسػكؿ اهلل صػمد اهلل  ملػ  

                                                 
 .19/235 ، ج كع الفتوكل (1)
 .19/235 ،ال رج  السوبؽ (2)
،  وؿ ايلبو و 2/277 ،2353حدلث ر ـ ،بوب  و لستحب  ف تفجلؿ الفطر ،كتوب الصـك ،داككد أبوس ف  (3)

 حدلث حسف.
 .1/209 ،ا تضوء الصراط ال ستقلـ (4)
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اهلل بػػ   ػػف التجػػورة بمسػػوف الفػػرب، كالس وسػػرة اسػػـ  ػػف أسػػ وء الفجػػـ، شػػال تحػػب أف كسػػمـ ب ػػو سػػ د 
ليس و رجؿ لفرؼ الفربلل توجران إال توجران، كال ل طؽ بولفربلل شلس د للئون بأ ج لل كذلؾ أف المسوف 
الػػذم اختػػوره اهلل  ػػز كجػػؿ لسػػوف الفػػرب، شػػأ زؿ بػػ  كتوبػػ  الفزلػػز كجفمػػ  لسػػوف خػػوتـ أ بلوئػػ   ح ػػد 

مد اهلل  مل  كسمـ كلهذا  قكؿ: ل بغو لكؿ أحد لقدر  مػد تفمػـ الفربلػل أف لتفم هػو، ي هػو المسػوف ص
   (1)ايكلد بأف لككف  رغكبون شل   ف غلر أف ليحـر  مد أحد أف ل طؽ بأ ج لل".

 -رح ػ  اهلل- ك  و لدخؿ شو ذلؾ تس لل اللهكر بويس وء اي ج لل شمقد سئؿ اإل وـ أح ػد
ألو ػػون كلػػهكران لسػػ ك هو بأسػػ وء ال تفػػرؼ؟ شكػػره ذلػػؾ ألػػد الكراهػػل كركم شلػػ   ػػف  جوهػػد لمفػػرس  أف

   (2)حدلثوي أ   كره أف لقوؿ: آذر وه كذم  وه".

: "ش ػػػو  ولػػػ  أح ػػػد  ػػػف كراهػػػل هػػػذه ايسػػػ وء لػػػ  -رح ػػػ  اهلل- ابػػػف تل لػػػل اإلسػػػالـ ػػػوؿ لػػػلخ 
 حر ػون، شػال ل طػؽ ال سػمـ ب ػو ال  كجهػوف: أحػده و: إذا لػـ لفػرؼ  ف ػد االسػـ جػوز أف لكػكف  ف ػد

لفرؼ  ف وه، كلهذا كرهت الر د الفج لػل كولفبرا لػل كالسػرلو لل أك غلرهػو خكشػون أف لكػكف شلهػو  فػوف 
ال تجػػػكز، الكجػػػ  الثػػػو و: كراهتػػػ  أف لتفػػػكد الرجػػػؿ ال طػػػؽ بغلػػػر الفربلػػػل شػػػ ف المسػػػوف الفربػػػو لػػػفور 

   (3)و بهو لت لزكف".اإلسالـ كأهم  كالمغوت  ف أ ظـ لفوئر اي ـ الت

ف إ ال حوشظػػػػل  مػػػػد الخصكصػػػػلل الحضػػػػورلل كالثقوشلػػػػل كاالجت و لػػػػل لأل ػػػػل اإلسػػػػال لل: حلػػػػث -3
ال تأ ػػؿ شػػو كا ػػ  ال جت فػػوت البلػػرلل لجػػد أ هػػو حرلصػػل بلػػكؿ كبلػػر  مػػد الخصكصػػلل الحضػػورلل 

وجػل إلػد الحفػوظ كالثقوشلل كاالجت و لل الخوصل بهو، كشو هذا لقكؿ ز.ؿ. تراسؾ: "إف كؿ شرد شػو ح
 مد الهكلل الخوصل ب ، أحد الجكا ب الهو ل لتمؾ الهكلل هو ال لػوركل شػو الج و ػوت، كالمغػل هػو 

  (4)التو تكشر السبلؿ القكم لمحفوظ كالثبوت  مد ال لوركل شو الج و ل". 

ك ثوؿ  دل ت سؾ أم  جت   بهكلت  كثقوشت  شر سو التػو كو ػت حرلصػل ألػد الحػرص  مػد 
ـ ثػػور اللػػفب الفر سػو  مػػد الزلػػودة شػو حصػػل ايشػػالـ اي رلكلػػل 1948 وداتهػػو، شفػػو  ػوـ ك  وثقوشتهػ

                                                 
 .1/521 ،ال رج  السوبؽ (1)
 .1/518 ،ال رج  السوبؽ (2)
 .1/519 ،ال رج  السوبؽ (3)
 ،ـ2002 ،1ط ،القوهرة ،ال جمس اي مد لمثقوشل ،ترج ل: را لو ابراهلـ لكسؼ ،ر.ؿ. تراسؾ ،أسوسلوت المغل (4)

 .97ص
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التػػػو تفػػػرض شػػػو شر سػػػو،   ػػػو أدل إلػػػد  فػػػورؾ   لفػػػل شػػػو لػػػكارع شر سػػػو  ػػػ  الحكك ػػػل الفر سػػػلل، 
   (1) للفكرهـ بأف هذا تهدلد لهـ شو ثقوشتهـ كتركلبل  جت فهـ.

جت و لل كالثقوشلل يم أ ل  ف اي ػـ، للػت كف شولغرب لسفد إلد إلغوء  بدأ الخصكصلل اال
 ػف  لػر أشكػوره، ك بودئػػ ، ك ودتػ  الغربلػل كبولتػػولو لضػ ف  ػف خػالؿ ذلػػؾ سػلر اي ػـ ايخػػرل كراء 

 الحضورة الغربلل كا صلو هو لهو، ك دـ  فورضتهو.

ك  ػػػو اسػػػتف م  الغػػػرب شػػػو ذلػػػؾ ال صػػػطمحوت الفضفوضػػػل التػػػو تحت ػػػؿ أكثػػػر  ػػػف  ف ػػػد 
فكل ل كالفولـ أصبح  رلل كاحدة كغلرهو  ف ال صطمحوت التو شلهػو إلغػوء لمخصكصػلل كوصطالح ال

" ال خدرات الثقوشلل" شلقكؿ  تحدثون  ف خطػر ػاالجت و لل، كهو التو لس لهو ايستوذ ج وؿ سمطوف ب
 ػف أخطػور هػذه ال صػػطمحوت ال خػدرة كهػك  صػػطمح "الفػولـ أصػبح  رلػل كاحػػدة: "كلفػؿ إحػدل هػػذه 

الجدلدة ال ستظرشل كالخطرة  فون، التو ا تلرت شو حلوت و الثقوشلل أخلران تمؾ الفبػورة الفجلبػل الكاشدات 
هػذه الفبػورة المطلفػل الظرلفػل إحػدل بكابػوت التخرلػب القل ػو  ػف  كأصبحتالفولـ أصبح  رلل كاحدة، 

ات أحػػػدث أ ػػػكاع ال خػػػدر  -شػػػو تقػػػدلرم– جت فػػػوت ال سػػػم لف كالفػػػولـ الثولػػػث بكجػػػ   ػػػوـ، بػػػؿ هػػػو 
الثقوشلل، التو تستخدـ للؿ طو وت ال قد كالت حلص تجوه الكاشدات الفكرلل كالقل لػل، التػو تتسػمؿ إلػد 
دلػػػور ال سػػػم لف،  بػػػر أكثػػػر  ػػػف   فػػػذ ككسػػػلمل، شػػػ ذا أراد بفػػػض ال سػػػتكردلف أك الػػػككالء ال حملػػػلف 

ت ػو  مػد  ػو شلهػو  ػف لمتلورات القل لل، كايدبلل ايج بلل، أف لسك كا بضو تهـ ال سػتكردة شػو  جت فو
إبوحلل كلذكذ شكرم، أك شسود  قدم، شتجدهـ ال لكمفػكف أ فسػهـ   ػوء بػذؿ الجهػد الفكػرم كال فرشػو 
ال خمص ل قد هذا الجدلد كطرح ال برر ال كضك و لت رلره بلف ال وس،  مد  و شل   ف خطر بولغ، 

أصبح  رلل كاحدة" ب ف ػد أ ػؾ ال كا   و لكفلهـ أف لصككا كجهؾ بولفبورة السحرلل "لو أخو إف الفولـ 
تستطل  أف تفزؿ  فسؾ  ف  جرلوت الفولـ، كتلوراتػ ، ك مػد الػرغـ  ػف  فقكللػل   طمػؽ هػذه الفبػورة  

إال أف ترج ػػل ال ك ػػؼ ال ترتػػب  ملهػػو هػػك الػػذم لح ػػؿ  -سػػر ل االتصػػوؿ بػػلف البلػػر شػػو الفػػولـ -
 ػف هػذه التلػورات  بػر أجهػزة  كثلػره كت ػرر ولفولـ تتقوط  ال ػؤثرات الفول لػل شلػ ، شالخبث كالتضملؿ، 

                                                 

شرا سلس ستك كر  ،ككولل االستخبورات ال ركزلل اي رلكلل كالحرب البوردة الثقوشلل  ف الذم دش  الث ف  (1)
 .223ص ،ـ2002 ،1ط ،دار الطملفل الجدلدة ،ترج ل: أسو ل اسبر ،سك دلرز
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االتصوؿ الحدلثل، التو تطكم ال سوشوت، بؿ كتمغلهو، إال أف هذا االختراؽ التق و ال ل كف بحوؿ أف 
ل فػػػو خصكصػػػلوت اللػػػفكب كال أف لػػػد ر ب لػػػوف القػػػلـ، كال أف لزلػػػزؿ ثبػػػوت  ال فتقػػػد كالػػػدلف، كال أف 

   (1)."لبدؿ ال قك وت ايسوسلل لم جت   أم  جت  

لتضػػػح   ػػػو سػػػبؽ أ ػػػ  لػػػلس كػػػؿ  ػػػو لصػػػمح لم جت ػػػ  الغربػػػو لصػػػمح لم جت فػػػوت كالثقوشػػػوت 
ايخػػػرل، لػػػذا كجػػػب  مل ػػػو ال ظػػػر شػػػو ال صػػػطمحوت الكاشػػػدة، شػػػ ف كو ػػػت تال ػػػس الكا ػػػ  االجت ػػػو و 
ال لـ  لم جت   اإلسال و كذات  ف  كشوئدة لم سم لف أيخذ بهو ض ف ضكابط أخرل تـ ذكرهو سوبقون، كا 

 فت إللهو.لمت

 

 

 

 

                                                 

 .79ق ص1422، 1شو شق  ال هضل، ج وؿ سمطوف، التج   اإلسال و شو أ رلكو الل وللل، ط (1)
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 المبحث ال الث
 التحذير من الولوج في جحر ال ب في استعمال المصطمحات 

 
  

ت بػػ  أه لػػل ال صػػطمحوت شػػو أم حضػػورة  ػػف الحضػػورات  ػػف أ هػػو الك ػػوء الػػذم تيطػػرح  ػػف 
خاللػػ  ايشكػػور، كهػػو ال فبػػرة  ػػف شكػػر اي ػػل ك فتقػػداتهو، لػػذا ش ػػف ال هػػـ ضػػبط الكم ػػوت كايلفػػوظ 

 رلفون د لقون حتد ال لفترلهو المغط، كال لصلبهو اال حراؼ.كتفرلفهو تف
حلث  ف ال فركؼ أ   إف اضطرب ضبط هذا الك وء، أك اختمت  دلكالت  التفبلرلػل، اختػؿ 

 (1)الب وء الفكرم ذات ، كاهتزت  ل ت  شو ايذهوف، كخفلت الحقوئؽ ك ظ ت ال ضرة. 
لتػػػػورلخو كالفكػػػػرم كالثقػػػػوشو، لػػػػذا ك صػػػػطمحوت أم أ ػػػػل تكػػػػكف  ػػػػودة  ح مػػػػل بثقػػػػؿ اي ػػػػل ا 

ش صطمحوت أ ل  فل ل للس بولضػركرة أف ت وسػب أ ػل كحضػورة أخػرل، كذلػؾ الخػتالؼ ال البسػوت 
 الفكرلل كالتورلخلل لكال الحضورتلف.

د.  حسف  بػد الح لػد: "كال رلػب أف  ضػلل ال صػطمح تبػرز  ل تهػو كأه لتهػو   وؿ ذلؾكشو  
كذلػػػؾ أف ال صػػػطمحوت شػػػو  صػػػر و للسػػػت ألفوظػػػون لغكلػػػل، أك  أكثػػػر شػػػو حلوت ػػػو الفكرلػػػل الحوضػػػرة،

أكصػػػوشون لفمػػػـ  ػػػف اي ػػػالـ، كا   ػػػو هػػػو  صػػػطمحوت تك ػػػف كراءهػػػو   ظك ػػػل حضػػػورلل، تختمػػػؼ شػػػو 
 (2) قد وتهو ك توئجهو  ف   ظك ت و ك  ط و االجت و و".

لبوسػػهو لبػػوس ثقوشػػل البلئػػل ال سػػتكردة، إ  ال بفػػد ش ػػف الخطػػأ اسػػتلراد  صػػطمحوت أ ػػـ أخػػرل كا 
 لمبلئل كال جت   ال ستكرد أـ ال؟ شهـ  فو و هذه ال صطمحوت ك قدهو كرؤلل هؿ تصمح

  ػو حقهػو  ػف االهت ػوـ، شتسػوهمكا  كثلػره شقضلل ال صطمحوت  ضلل هو ل لمغولػل، لػـ لفطهػو 
شو استخداـ  صطمحوت  حتهو الغلر  ف كجهل  ظره، ككوف لذلؾ  و كوف  ف  توئج سمبلل، لفؿ شػو 

التبفلػػل الفكرلػػل، ش ػػف الضػػركرم إدراؾ داللػػل ال صػػطمحوت التػػو  كثػػر  ػػف اسػػتخدا هو دكف   قػػد تهو
 ك و ل و تفبر      ف رؤلل ك  ظكر ك فوهلـ غربلل.

                                                 
 .34ص ،ابف حـز ،ايحكوـ أصكؿشو  اإلحكوـ ( 1)
 .114ص ،الحضورمكالتغلر  اإلسال للل ذهبلل ا ( 2)
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كلقد حذر رسكل و الكرلـ صمد اهلل  مل  كسمـ  بؿ أكثر  ف ألؼ كأربف وئل  وـ  ػف  لػوبهل  
لػبران لػبران كذرا ػون ذرا ػون حتػد لػك دخمػكا جحػر  لتتػبفف سػ ف  ػف كػوف  ػبمكـاللهكد كال صورل، شقوؿ: "

 (1)؟" ضب تبفت كهـ.  م و: لو رسكؿ اهلل، اللهكد كال صورل؟  وؿ: ش ف
شه ػػو لخبػػر الرسػػكؿ صػػمد اهلل  ملػػ  كسػػمـ أ ػػ  سػػلككف شػػو أ تػػ   ضػػوهوة لملهػػكد كال صػػورل،  

اهلل كسػ ل رسػكل  صػمد ك و  هد  ف التلب  بهـ أك غلرهـ  ف ال حؿ كال مؿ التػو ال تت سػؾ بكتػوب 
اهلل  مل  كسمـ، ش حف أ ل ا توزت بولفصوحل كالبالغل ك كة البلوف، كللس ب و حوجل لمتلب  بغلر و شو 

 ألفوظ  كأشفول .
كلكػػف شػػو  صػػر الضػػفؼ كالخػػكر الػػذم تفللػػ  اي ػػل اإلسػػال لل شػػو هػػذا الفصػػر، كحولػػل  

مػد أ ػ  الحػؿ لج لػ   لػكالت ، كهػك التقدـ الذم لفللػ  الغػرب، أصػبح ال سػم كف ل ظػركف لمغػرب  
كالسػػبب شػػو ذلػػؾ أف ابػػف خمػػدكف: "  ػػوؿال خمػػص لػػ ، شأػػػصبح لأخػػذ   ػػ  الغػػث كالسػػ لف، كشػػو هػػذا 

ال فس أبدان تفتقد الك وؿ شػل ف غمبهػو كا قػودت إللػ ، إ ػو ل ظػره بولك ػوؿ ب ػو ك ػر   ػدهو شػو تفظل ػ ، 
هػػك لك ػػوؿ الغولػػب، شػػ ذا غولطػػت بػػػذلؾ  أك ل ػػو تغػػولط بػػ   ػػف أف ا قلودهػػو لػػلس لغمػػب طبلفػػو إ  ػػو

كاتصػػؿ لهػػو حصػػؿ ا تقػػودان شو تحمػػت ج لػػ   ػػذاهب الغولػػب كتلػػبهت بػػ  كذلػػؾ هػػك اال تػػداء.. كلػػذلؾ 
ترل ال غمكب لتلب  أبػدان بولغولػب شػو  مبسػ  ك ركبػ  كسػالح  شػو اتخوذهػو كألػكولهو، بػؿ كشػو سػوئر 

 (2)".أحكال 
د تكػػرر شػػو التػػورلخ أكثػػر  ػػف  ػػرة: أف اي ػػل إذا : "ك ػػشقػػوؿكلؤكػػد ذلػػؾ اللػػلخ بكػػر أبػػك زلػػد  

ضػػففت كدٌب شلهػػو الػػكهف ا طػػكت تحػػت سػػمطوف الغولػػب، كدا ػػت لػػ  بولتبفلػػل ال وسػػخل   صػػهرة شػػو 
 ولب  ك ودات  ابتغوء  رضػوت ، كهكػذا  ػؿ: شػو أ ت ػو اللػـك ش  هػو السػتقبوؿ كػؿ كاشػد أج بػو أسػرع إللػ  

ظهور الفخور كأف هذا  ف  الئـ التقدـ كالر و؟! ك ػف  ف  ولل السكء إلد أهمهو، بؿ تبدم التبو هو كا 
أسكأ  ظوهر التبفلوت ال وسخل شو جػك تمكػـ ايهػكاء الهػودرة   وبػذة  صػطمحوت اللػرلفل، كاإلجهػوز 

 (3) ملهو ب صطمحوت دخلمل  رشكضل لغل كلر ون كحسون ك ف د". 
كتفكرت برهل شو كج  ضرب "الضب بولذكر؟  وؿ ابف الفربو رح   اهلل:  صَّ كلكف ل وذا خي  

ال ثػػؿ بولضػػب شتفرضػػت لػػو شػػو الخػػوطر  فػػوف، شألػػبههو اآلف أف الضػػب   ػػد الفػػرب لضػػرب بػػ  

                                                 
 .420ص ،3456حدلث ر ـ  ،بوب  و ذكر  ف ب و اسرائلؿ ،كتوب أحودلث اي بلوء ،خورمصحلح الب ( 1)
 .1/147، ـ1984، بلركت، دار القمـ ، بد الرح ف بف  ح د بف خمدكف الحضر و ، قد ل ابف خمدكف(  2)
 .83،84ص ،ال كاضفل شو االصطالح ( 3)
 



 _____________________________الرابل: ش   مُاجفة اداطؾحىت الغىزَة  الػا  

 256 

ال ثؿ لمحوكـ  ف اإل س، كالحوكـ لأتو إلل  الخمؽ بأج فهـ شل و لفرض  ف اي كر لهـ، شػال لتػأخر 
 (1)". هـ بذلؾ، كاهلل أ مـأحد     شكوف ال ف د تفللر 

 وء بفػػد الػػذبح كهلػػـ الػػرأس كهػػك بقلػػل د وجلػػب الضػػب كغرائبػػ  طػػكؿ الػػ ػػف أك  ػػو  رشػػ  
ال فس كا فقود الحلوة، لقوؿ: إ   ل كث بفد الذبح للمل كلمقد شو ال ور شلتحرؾ، كبلف الضب كالفقرب 
 كدة شمذلؾ لؤكلهو شو جحره لتمس  ال تحرش ب  إذا أدخؿ لده يخذه، كال لحفػر جحػره إال شػو كيدلػل، 

حتد تف د براث ػ  كلتػكخد بػ  االرتفػوع  ػف  جػورم السػلؿ كال لػوه، ك ػف  ػدؽّْ الحػكاشر كلطلؿ الحفر 
لكلال ل هػور  ملػ  بلتػ ، ك ػف طبفػ  ال سػلوف ك ػدـ الهدالػل، كبػ  لضػرب ال ثػؿ شػو الحلػرة، كلػذلؾ ال 
لتخذ جحره إال   د أك ل أك صخرة لئال لضؿ     إذا خرج لطمػب ال طفػـ، كلكصػؼ بػولفقكؽ ي ػ  

سػػكل  شػػال ل جػػك   هػػو إال  ػػو هػػرب، ك ػػف أ وجلبػػ  طػػكؿ الف ػػر كذلػػؾ  لػػهكر شػػو ايلػػفور لأكػػؿ ح
كايخبور، كال لرد ال وء كال تسقط ل  سف، كغلر ذلؾ  ػف أكصػوؼ  رشهػو الفػرب  ػف طبػوع الضػب، 
كاي ثوؿ ال ضركبل بلأ   كثلرة، لقوؿ: أ ؽ  ف ضب ي   لأكؿ صغوره، كأخػب  ػف ضػب ي ػ  إذا 

أ قػد  ػف ذ ػب صؼ بولخبث كال كر، كأحلو  ف ضب، كأ صر  ف إبػهوـ الضب، ك خدع شو جحره ك 
 (2). الضب، كأضؿ  ف الضب

ذا  ش ذا كوف  ف لأف الضب أف بل   كبلف الفقرب  كدة حلث الفقورب شو جحكر الضب، كا 
 كػوف  ػف لػأ   الفقػكؽ حلػث لأكػػؿ صػغوره، شلػو  سػمـ، لػو  بػد اهلل، لػػو  ػف آ  ػت بػوهلل ربػون كبوإلسػػالـ

 .دل ون، كب ح د  بلون كرسكالن، ش ولؾ كلمضب كلجحره
 

ك جد أف  ف  ظوهر التبفلل لمغرب اال تػداء بهػـ شػو أ لػودهـ  ػ  أف لم سػم لف  لػداف شقػط  
فطػػػػر، كلكػػػػف  جػػػػد أف ال سػػػػم لف اللػػػػـك لحتفمػػػػكف بأ لػػػػود أخػػػػرل كفلػػػػد ه ػػػػو  لػػػػد ايضػػػػحد، ك لػػػػد ال

كغلرهػػو  ػػف اي لػػود التػػو ال لكجػػد لهػػو أصػػؿ شػػو  ك لػػد الحػػب،االسػػتقالؿ ك لػػد ايـ، ك لػػد ال ػػرأة، 
 اإلسالـ.

                                                 
 ،بلركت ،دار الكتب الفم لل ،بف الفربو ال ولكولإل وـ الحوشظ ا ، ورضل ايحكذم بلرح صحلح التر ذم(  1)

28/9. 
 :تحقلؽ ،ك وؿ الدلف  ح د بف  كسد بف  لسد الد لرم ،حلوة الحلكاف الكبرل ،2/196الجوحظ  ،الحلكاف ( 2)

 .2/107، ـ 2003 ،هػ 1424 ،،الطبفل الثو لل ،بلركت / لب وف ،دار الكتب الفم لل ،أح د حسف بسج
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ك ػػػو أف  ػػػف  ظػػػوهر التبفلػػػل لمغػػػرب كالغػػػزك الفكػػػرم تزللػػػؼ ال صػػػطمحوت كتلػػػكل  ايشكػػػور  
شػو  تحلث  جد كسوئؿ اإل الـ الغربلل كالفربلل  ملئل بول صطمحوت ال غمكطل كالتو  لأت كتر ر 

  فتكحل، دكف ت حلص ل فو و هذه ال صطمحوت. الغرب ثـ صيدرت لملرؽ كاستقبمهو اللرؽ بألدو 
ك ػػف هػػذه ال صػػطمحوت التػػو غػػزت بالد ػػو  صػػطمح "اللػػرؽ ايكسػػط" هػػك صػػ و ل غربلػػل  

صػػرشل، كشػػو هػػذا لقػػكؿ ايسػػتوذ أ ػػكر الج ػػدم: "كال رلػػب أف اإل ػػالـ الغربػػو ال كجػػ  لمػػبالد الفربلػػل 
بفودهػػو  كاإلسػال لل لرلػد التركلػز  مػد  صػطمحوت  فل ػل، شػػو سػبلؿ الف صػؿ بػلف  فػوهلـ اإلسػالـ، كا 

 ػػف  جػػرل الحلػػوة االجت و لػػل، ك  هػػو  صػػطمحوت  ػػد ال لمػػت س تأثلرهػػو شػػو ك ػػت  رلػػب  ػػف هػػذه 
ال صػػطمحوت "اللػػرؽ ايكسػػط" حتػػد ال لقػػوؿ الػػكطف الفربػػو أك اي ػػل اإلسػػال لل كحتػػد تػػدخؿ شلػػ  

سلوسػو  صػطمح غربػو لر ػو لهػدؼحلػث  جػد أف هػذا  ال صػطمح   (1)إسرائلؿ شتؤثر تأثلران كبلػران". 
 أال كهك زرع   صر غرلب شو الكطف الفربو، أال كهك الكلوف الصهلك و.

 

كل قػػؼ أ ػػوـ  صػػطمح آخػػر )اإلرهػػوب( ش جػػده لسػػتخدـ لكصػػؼ ألػػل  قوك ػػل  سػػمحل لمفػػدكاف  
ال سػػػمح الغولػػػـ الػػػذم لقػػػكـ بػػػ  ال سػػػتف ر الغربػػػو، كبػػػدلهو أف أصػػػحوب هػػػذا الفكػػػر االسػػػتف ورم ال 

 (2)غل دشو لل أك أ  لل. ب كال  دكاف، كا   و لضفكف  مل  صب دكاف حكك وتهـ بأ   إرهولصفكف 
إف أكؿ  ػػو ل بغػػو ل ػػو   مػػ  شػػو التفو ػػؿ  ػػ  هػػذه ال صػػطمحوت الغربلػػل هػػك الك ػػكؼ أ و هػػو  

 بؿ اال جرار إلد شخ استخدا هو، كستؤدم هذه الك فل بولتأكلد إلد رشضػهو ك بػذهو، بػؿ كلجػب ألضػون 
مػػد طػػرح  صػػطمحوت و  حػػف كالف ػػؿ  مػػد تف ل هػػو،  ػػ   م  ػػو بػػأف تف ػػلـ  صػػطمحوت و لػػلس الف ػػؿ  

سػػوئؿ االتصػػوؿ بػػوي ر السػػهؿ، كذلػػؾ بسػػبب  ػػكة اإل ػػالـ الػػذم ل لػػر الفكػػر االسػػتف ورم الغربػػو بك 
فػػرؼ أف الك ػػكؼ أ ػػوـ  صػػطمحوتهـ ك بػػذهو أ ػػر صػػفب بسػػبب سػػلطرتهـ  مػػد ال ختمفػػل، بػػؿ إ  ػػو  
 كل شو الفولـ، ك   ذلؾ شال بدلؿ  ف هذه الك فل كبذؿ  صورل الجهػد شػو سػبلؿ ككوالت اي بوء اي
 (3) تف لـ  صطمحوت و.

                                                 
 .5ص ،صطمحوت ال فوصرةكال  اإلسالـ ( 1)
 اإلسال وال ركز الفربو  ،8الفدد  ، جمل   بر اللرؽ ،أح د صد و الدحو و ،التحلز شو ال صطمح ( 2 

 بتصرؼ لسلر. ،85ص ، صر ،1993 ،لمدراسوت

 .90ص ،ا ظر: ال رج  السوبؽ (3)
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شهدؼ الغرب هك إحػداث   ملػل تلػكلش  مػد  سػتكل كاسػ  بػدءان بولتأكلػد  مػد  ػدـ  وبملػل  
ال صػػػطمحوت اإلسػػػال لل لمتحقػػػؽ أك  الء تهػػػو لمكا ػػػ  ال فػػػوش، ك ػػػركران بػػػولقكؿ بفػػػدـ كضػػػكح هػػػػذه 

 فػػػػوهلـ ك ػػػػدـ تحدلػػػػد  ف وهػػػػو، كا تهػػػػوءن بتقػػػػدلـ  ج ك ػػػػل  ػػػػف ال فػػػػوهلـ ال صػػػػ فل غربلػػػػون إلدخولهػػػػو ال
 (1)لم جت فوت اإلسال لل بكاسطل ذلكؿ الغرب شو ال جت   ال سمـ. 

كهػػػػذا لتضػػػػػح شػػػػػو  داكلػػػػػل اللػػػػػبوب لم صػػػػطمحوت الغربلػػػػػل دكف  فرشػػػػػل  ف وهػػػػػو، بػػػػػؿ أ هػػػػػـ  
الفربلل كلككف ذلػؾ  ػد وة لمفخػر بلػ هـ، إ ػ  كاهلل الغػزك  لستخد كف المغل ايج بلل شو حدلثهـ  دكف

 الفكرم.
 

 أهم السبل المعيية عمى مواج ة المصطمحات الغازية:
إبػػػػػػراز خصػػػػػػوئص ال صػػػػػػطمحوت اإلسػػػػػػال لل: كالتػػػػػػو   هػػػػػػو ربو لػػػػػػل ال صػػػػػػدر، كاللػػػػػػ كللل،  -1

 .(2)كالكضكح، كالد ل، كالثبوت
صػػػرة الكحػػػدة اإلسػػػال لل، كدشػػػ  ضػػػركرة تكحلػػػد ال صػػػطمحوت اإلسػػػال لل: كشػػػو ذلػػػؾ لػػػد آل -2

ل ػػػػوس لغربػػػػل ايبػػػػداف. كتفتبػػػػر هػػػػذه  ه ػػػػل ال جػػػػو   الفقهلػػػػل كالمغكلػػػػل  لمبمبمػػػل كااللتبػػػػوس، كا 
 ال تخصصل، كال ؤت رات اإلسال لل.

الف ولػػل بولمغػػل الفربلػػل: كالحػػرص  مػػد بلػػوف أه لتهػػو شػػو شهػػـ الػػدلف، كضػػبط ال صػػطمحوت  -3
 اإلسال لل.

ثل  بؿ للك هو، كذلؾ بفرضػهو  مػد الفم ػوء كأخػذ آرائهػـ ضركرة دراسل ال صطمحوت الحود -4
 شلهو، ك ف ثـ ا ت ودهو، أك التحذلر   هو.

 (3)كض  ضكابط لمتفو ؿ    ال صطمحوت الكاشدة.  -5
 استخداـ اإل الـ لبلوف ال صطمحوت اإلسال لل كالتحذلر  ف ال صطمحوت الكاشدة. -6
هػو كتفمل هػو ك لػرهو بػلف ال سػم لف كجكب االهت وـ بمغل الكتوب كالس ل كالحػرص  مػد تفم  -7

 (4) ي هو طرلؽ الفهـ  ف اهلل كرسكل  صمد اهلل  مل  كسمـ.

                                                 
 .54ص ، لؿسلؼ الدلف  بد الفتوح اس و ،ضركرة   هوجلل ،( ا ظر: ب وء ال فوهلـ اإلسال لل1)
  و ص؟؟؟ .  لزات ال صطمح اإلسال ،لراج  الفصؿ ايكؿ (2)
 ال بحث الثو و. ،راج  الفصؿ الراب   ف الرسولل (3)
 .195ص ،البرلكوف إبراهلـ ،ا ظر: تغللر الداللل الكضفلل (4)
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 الخاتمة
 

 بعد االيت اء من هذ  الدراسة بل ل اهلل تعالىم تم التوصل إلى:
 أواًل: اليتائج:

االصػػطالح هػػك اتفػػوؽ ج و ػػل  ػػف ال ػػوس  مػػد لفظػػل  فل ػػل، تػػدؿ  مػػد  ف ػػد  -1
 خوطب شل و بل هـ.للككف كسلمل لمت  فلف

 تورلخ ال صطمحوت  ف تورلخ كجكد اإل سوف  مد ايرض كاستخالش  شلهو. -2
الغػػزك الفكػػرم هػػك   ملػػل تهػػدؼ إلػػد تخمػػلص الفقػػؿ البلػػرم كسػػمخ   ػػف ج لػػ   -3

 ال فوهلـ ال تفمقل بولدلف كالفقلدة، كاستبدالهو ب فوهلـ غربلل بدلمل.
ف حػػػرب السػػػالح، حػػػرب ال صػػػطمحوت  صػػػطمح  ػػػدلـ جدلػػػد ال لقػػػؿ خطػػػكرة  ػػػ -4

 شولكم ل تككف أحلو ون أ كل  ف السالح.
 الكتوب كالس ل ه و ال رجفوف ايصلالف لكؿ  و لفرض شو حلوة اإل سوف. -5
 ضػػلل خطلػػرة لجػػب الت بػػ  يبفودهػػو، حلػػث إف شه هػػو لفػػد  ػػدخالن  ال صػػطمحوت -6

 رئلسلون لتضللؽ دائرة الخالؼ.
زاف اللػر و، كبلػوف  ف ػد إلسػال لل ككز هػو بػول لتحرم اسػتف وؿ ال صػطمحوت ا -7

 كؿ  صطمح كاشد إلل و  ف الغرب.
 حرب ال صطمحوت  ف أخطر الحركب التو لتفرض لهو الفولـ اإلسال و. -8
الت بػػػػ  لقضػػػػلل التال ػػػػب بول صػػػػطمحوت اللػػػػر لل  ػػػػف خػػػػالؿ إضػػػػفوء الصػػػػبغل  -9

اللػػػر لل  مػػػد ال صػػػطمحوت الغربلػػػل، أك بػػػولفكس أم إضػػػفوء الصػػػبغل الغربلػػػل 
 لر لل. مد ال صطمحوت ال

اإل ػػػػػػالـ  ػػػػػػف أ ػػػػػػكل الكسػػػػػػوئؿ ال سػػػػػػتخد ل شػػػػػػو الغػػػػػػزك الفكػػػػػػرم كحػػػػػػرب  -10
 ال صطمحوت.

ه ػػػوؾ ضػػػكابط لمتفو ػػػؿ  ػػػ  ال صػػػطمحوت الكاشػػػدة حلػػػث تكػػػكف ب كاشقتهػػػو  -11
 لمكتوب كالس ل كالمغل الفربلل كالكا   االجت و و لأل ل اإلسال لل.
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 تسػػػتخدـ لغػػػزك  قػػػكؿالفضػػػوئلوت الفربلػػػل هػػػو أداة غربلػػػل بألػػػدم  ربلػػػل  -12
اللػبوب كتخرلبػػ  ب ػو تبثػػ   ػف إسػػفوؼ كابتػػذاؿ  سػتخد لن شػػو ذلػؾ كوشػػل الكسػػوئؿ 

  ف أشالـ ك سمسالت كغلرهو.
اإل ػػػػالـ الغربػػػػو لهػػػػدؼ إلػػػػد  مػػػػب الحقػػػػوئؽ كتغللػػػػر ال سػػػػ لوت ت هلػػػػػدان  -13

 لترسلخهو شو  قؿ ال تمقو كوستبداؿ  صطمح ال قوك ل بوإلرهوب.
 ػل هػك  ػدـ االسػتدالؿ   هج السمؼ شو التفو ؿ    ال صػطمحوت ال بتد -14

بهو ك دـ استف ولهو خوصل شو اي كر الفقوئدلػل، شفػو الكتػوب كالسػ ل غ ػدن  ػف 
 هذه ايلفوظ.

الفقال لل التو  ودل بهو اإلسالـ هو تمػؾ الفقال لػل التػو تضػ  كػؿ لػوء  -15
 شو  صوب  الصحلح، كال تح ؿ الفقؿ أكثر   و لحت ؿ.

تقػكلض إلػد هػدـ اإلسػالـ ك  الد كة لكحدة ايدلوف هو د ػكة خبلثػل تهػدؼ -16
 د وئ  .

التجدلػػػد لكػػػكف شػػػو الػػػدلف ب حلػػػوء  ػػػو ضػػػفؼ كا ػػػدرس  ػػػف أصػػػكؿ الػػػدلف  -17
ك فػػػولـ السػػػ ف، شهػػػك لػػػلس تغللػػػر لحقػػػوئؽ الػػػدلف الثوبتػػػل، كلك ػػػ  تغللػػػر لم فػػػوهلـ 

 ال ترسبل شو أذهوف ال وس  ف الدلف، كرسـ صكرة صحلحل ل .
ل تػػػد ك إلػػػػد الت سػػػػؾ ايصػػػكللل الغربلػػػػل هػػػػو حركػػػل بركتسػػػػتو لل  صػػػػرا ل -18

بظػػػػكاهر ال صػػػػكص ت سػػػػكون لػػػػدلدان، كتػػػػرشض ال ظرلػػػػوت الفم لػػػػل التػػػػو ت ػػػػو ض 
الكتوب ال حرؼ، بل  و ايصكللل شو اإلسالـ تف و الفكدة إلد أصكؿ الدلف شو 

 شهـ اإلسالـ كالف ؿ ب  كالد كة إلل .
الف ملوت اال تحورلل  صطمح أطمق  اإل ػالـ الغربػو لمت فلػر  ػف ال قوك ػل  -19

 الف ملوت االستلهودلل التو تحدث شو شمسطلف كالفراؽ كأشغو ستوف.ك 
الد كة إلد القك لل الفربلل أحدثهو الغرب ل حوربل اإلسالـ كالقضػوء  ملػ   -20

شػػو  قػػر داره، كللكػػكف بػػدلالن  ػػف رابطػػل الػػدلف، كهػػذه الػػد كة بوطمػػل ي هػػو تفػػرؽ 
 بلف ال سم لف.

 ـ.تحرلر ال رأة لككف بوإلسالـ كللس  ف اإلسال -21
 كللس  جرد حقكؽ كضفلل. إلهلل  حل حقكؽ اإل سوف شو اإلسالـ  -22
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  اييًا: توصيات الباحث:
الف ؿ  مد كلؼ ال فو و البوطمل التو تح مهو ال صطمحوت الغربلل الغوزلل  -1

 بكوشل الكسوئؿ.
 الف ؿ  مد إ داد  وئ ل بأهـ ال صطمحوت الغربلل الغوزلل الفوسدة. -2
 ال كع  ف الغزك الفكرم حتد لت ب  الج ل  ل . تكجل  اإل الـ لالهت وـ بهذا -3
 دراسل أسبوب تب و بفض ال فكرلف ال سم لف لهذه ال صطمحوت كالدشوع   هو. -4
دراسل السبؿ ال فل ل  مد التخمص  ف هذه ال صطمحوت كآثورهو السمبلل  مد  -5

 الفرد كال جت  .
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 الفهارس
 
 

 أكالن: شهورس اآللوت القرآ لل.
 ودلث ال بكلل.ثو لون: شهورس ايح

 ثولثون: شهورس اي الـ.
 رابفون: شهورس ال راج .

 خو سون: شهورس ال كضك وت.
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 أوَلً: ؾفرس اآليوت افؼرَكقي

 الصلحة رقم اآلية طرف اآلية

 البقرة

ََلَة ] ـَ ُيْمِمـُقَن بِوفَغْقِى َوُيِؼقُؿقَن افصَّ  18 4 [ ........افَِّذي

 30 40 [ ...َجوِظٌؾ ِِف األَْرِض َخؾِقَػي ئَِؽِي إِِنِّ َوإِْذ َؿوَل َربَُّؽ فِْؾَؿََل ]

َفو ] ؾَّ ـُ َدَم األَْشاَمَء  ََ َؿ   31 44 [...........َوَظؾَّ

ًُ َظَؾْقُؽْؿ ] ُروا كِْعَؿتَِل افَّتِل َأْكَعْؿ ـُ ائِقَؾ اْذ  172 10 [............َيو َبـِل إِِْسَ

ِذِه افَؼْرَييَ ] َْ  222 59-58 [........َوإِْذ ُؿْؾـَو اْدُخُؾقا 

ـَ َيْؽُتُّضقَن افؽِتَوَب بَِلْيِدُّيِْؿ ] ِذي  104 79 [......َؾَقْيٌؾ فِؾَّ

َمـُقا ََل َتُؼقُفقا َراِظـَو ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  73،221 401 [ ........َيو َأُّيُّ

قًدا َأْو َكَصوَرى ] ُْ وَن  ـَ ـْ  ـْ َيْدُخَؾ اَوـََّي إَِلَّ َم  99 441-444 [ .........َوَؿوُفقا َف

ٌُ إَِػ كَِِضوئُِؽؿْ ] َؾ َقوِم افرَّ  36 487 [.......ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َفْقَؾَي افصِّ

 130 495 [ ...........َوَأْكِػُؼقا ِِف َشّضِقِؾ اهلِل َوََل ُتْؾُؼقا بَِلْيِديُؽْؿ إَِػ افتَّْفُؾَؽِي ]

ْفِر احَلَرامِ ] َِّ ـِ اف  106 147 [َيِْضَلُفقَكَؽ َظ

وُء ُيْمِِت ] َِ ـْ َي  35 169 [ ............ احِلْؽَؿَي َم

 آل عمران
 104 84 [..........َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقَروَق افـَّّضِقَِّغ ]

ـْ َيّْضَتِغ َؽْرَ اإِلْشََلِم ِديـًو ]  103 85 [........َوَم

َمـُقا اتَُّؼقا اهللَ َحؼَّ ُتَؼوتِفِ ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  212 404-401 [........َيو َأُّيُّ

ؾـَّوِس ]
ًْ فِ ٍي ُأْخِرَج ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ  204 440 [.......ـُ
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اَمَواِت َواألَْرِض ]  91 494-490 [ ........إِنَّ ِِف َخْؾِؼ افِضَّ

 اليساء
ُؽؿُ ] ُؼقا َربَّ و افـَّوُس اتَّ َ  152، 78 4 [...........َيو َأُّيُّ

 155 6 [........َؾُغقا َواْبَتُؾقا افَقَتوَمك َحتَّك إَِذا بَ ]

ْقَػ َتْلُخُذوَكُف َوَؿْد َأْؾَه َبْعُضُؽْؿ ] ـَ  35 14 [ ........َو

َمـُقا ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  131 40-19 [َظَذ اهللِ َيِِضًرا.............َيو َأُّيُّ

َمـُقا ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  36 14 [ .............َيو َأُّيُّ

وُدوا َُيَرِّ ] َْ ـَ  ـَ افَِّذي  74 16 [........ُؾقَن افَؽؾَِؿ ِم

َمـُقا َأضِقُعقا اهللَ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  196، 40 59 [ .........َيو َأُّيُّ

ـَ َيْزُظُؿقَن ]  203 60 [ ...........َأَتْ َتَر إَِػ افَِّذي

َؽ ََل ُيْمِمـُقَن ]  196، 147 65 [ .........َؾََل َوَربِّ

ُشقَل ] وِؿِؼ افرَّ َِ ـْ ُي  119 445 [ .............َوَم

ُْؿ ] ـَُّفْؿ َوأَلَُمـَِّقـَُّفْؿ َوآَلَُمَرَّنَّ  217 449 [ ......َوأَلُِضؾَّ

ـَ َيْؽُػُروَن بِوهللِ َوُرُشؾِِف ]  200 454-450 [َظَذاًبو ُمِفقـًو.......إِنَّ افَِّذي

 المائدة
َمـُقا َأْوُؾقا بِوفُعُؼقِد ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  32 4 [.........َيو َأُّيُّ

ُم ] ًْ َظَؾْقُؽُؿ ادَْقَتُي َوافدَّ َم  114، 41 4 [.............ُحرِّ

َمـُقا ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  36 6 [ ...............َيو َأُّيُّ

ْؿ ] ُْ  104 44 [ ...........َؾّضاَِم َكْؼِضِفْؿ ِمقَروَؿُفْؿ َفَعـَّو

 104 18 [ .............َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ افؽَِتوَب بِوحَلؼِّ ]

ؾِقَِّي َيّْضُغقَن ]
ِْ  192 50 [.................َأَؾُحْؽَؿ اَوو

َمـُقا ََل َتتَِّخُذوا ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  214 51-54 [َكوِدِمغَ  ............َيو َأُّيُّ
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ـُ َمْرَيَؿ إَِلَّ َرُشقٌل ]  36 75 [..........َمو ادَِِضقُح اْب

َََمـُقا َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّ ] ـَ  ِذي  174 81 [......وِس َظَداَوًة فِؾَّ

 األيعام
ؾَِؿُي َربَِّؽ ِصْدًؿو ] ـَ  ًْ َّ  32 445 [ .............َوََت

 األعراف
َ افَػَقاِحَش ] َم َرِّبِّ اَم َحرَّ  178 44 [............ُؿْؾ إِكَّ

اَمَواِت ] ُؽُؿ اهللُ افَِّذي َخَؾَؼ افِضَّ  90 51 [.........إِنَّ َربَّ

 217 56 [ ......َوََل ُتْػِِضُدوا ِِف األَْرِض َبْعَد إِْصََلِحَفو ]

 173 446 [ ..............َؿوَل َأْفُؼقا َؾَؾامَّ َأْفَؼْقا ]

لَّ ] ُشقَل افـَّّضِلَّ األُمِّ ـَ َيتَّّضُِعقَن افرَّ  104 457 [.......افَِّذي

ْْ ِمْن َكْػٍس َواِحدَ  َُ اَلِذي َخَؾَؼُؽ  153 489 ٍة ....... []ُه

 األيلال
ـْ َؿْقٍم ِخَقوَكًي ] َـّ ِم وَؾ و ََتَ  172 58 [.............َوإِمَّ

ْؿ َمو اْشَتَطْعُتْؿ ] وا ََلُ  172 60 [ ..........َوَأِظدُّ

ْؾِؿ ]  172 64 [ .........َوإِْن َجـَُحقا فِؾِضَّ

 التوبة
ـَ ََل ُيْمِمـُقَن بِوهللِ]  106 19 [.......... َؿوتُِؾقا افَِّذي

َّضوََّنُْؿ َأْرَبوًبو ] ْْ ْؿ َوُر ُْ ُذوا َأْحَّضوَر َ  174 44 [............اَتَّ

َمـُقا ] ََ ـَ  و افَِّذي َ  174 41 [ .........................َيو َأُّيُّ

ْؿ إَِلَّ َخَّضوًَل ] ـُ  62 17 [ ........َفْق َخَرُجقا ؾِقُؽْؿ َمو َزاُدو

ْػًرا َوكَِػوًؿو  األَْظَراُب َأَصدُّ ]  29 97 [..............ـُ

ـَ ادُْمِمـَِغ ] ى ِم  130 444 [ ...........إِنَّ اهللَ اْصَسَ
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 يوسف
ـْ َبوٍب ]  150 67 [ .........َوَؿوَل َيو َبـِلَّ ََل َتْدُخُؾقا ِم

ِذِه َشّضِقِع َأْدُظق إَِػ اهللِ ] َْ  41 408 [............ُؿْؾ 

 إبراهيم
َب اهللُ َمَرًَل أَ ] ْقَػ ََضَ ـَ ـْ َؿَرارٍ .............َتْ َتَر  و ِم  198 16-11 [َمو ََلَ

 الحجر
َر ] ـْ ْفـَو افذِّ ـُ َكزَّ و َكْح  115 9 [ ...............إِكَّ

 اليحل
ُبِر َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَؽ ]  33، 18 11 [ ...........بِوفَّضقِّـَوِت َوافزُّ

ْغِ اْثـَْغِ َوَؿوَل اهلُل ََل ]  173 54 [...........َتتَِّخُذوا إََِلَ

َفوتُِؽْؿ ] ـْ ُبُطقِن ُأمَّ  89 78 [...........َواهللُ َأْخَرَجُؽْؿ ِم

ٍي َصِفقًدا ] ؾِّ ُأمَّ ـُ ٌُ ِِف   31 89 [ ............َوَيْقَم َكّْضَع

ٍر َأْو ُأْكَرك ] ـَ ـْ َذ و ِم ـْ َظِؿَؾ َصوحِلً  152 97 [ ..........َم

َؽ بِوحِلْؽَؿِي ]  181 415 [..........اْدُع إَِػ َشّضِقِؾ َربِّ

 اإلسراء
وهُ ] َؽ َأَلَّ َتْعُّضُدوا إَِلَّ إِيَّ  154 14 [..........َوَؿَه َربُّ

 221 54 [ ....................َوُؿْؾ فِِعَّضوِدي َيُؼقُفقا ]

 الك ف
ْؿ فَِقَتَِضوَءُفقا ] ُْ َذفَِؽ َبَعْرـَو ـَ  36 49 [ ..............َو

ُك ] َق اهللُ َرِّبِّ َوََل ُأُْشِ ُْ  67 48 [ .............َفؽِـَّو 

 طه
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ًَ َوَأُخقَك ] ْى َأْك َْ ك  ............اْذ َِ  181 11 - 11 [َأْو ََيْ

 األيبياء
ـْ ُدوِن اهللِ ]  84 67-66 [َأَؾََل َتْعِؼُؾقنَ  .........َؿوَل َأَؾَتْعُّضُدوَن ِم

ّْضـَو َفُف ََيَْقك َؾوْش ] َْ  174 90 [................َتَجّْضـَو َفُف َوَو

 اليور
يُ ] َِ قَع افَػوِح ِِ ـَ َُيِّضُّقَن َأْن َت  161 49 [..........إِنَّ افَِّذي

َمـُقا ] ََ ـَ   91 55 [ ..................َوَظَد اهلُل افَِّذي

 الشعراء
ِق َوادَْغِرِب ]  84 18 [ ..........َؿوَل َربُّ ادَْؼِ

ُف َفَتـِْزيُؾ َربِّ افَعودَِغَ ]  246 495-491 [َظَرِِّبٍّ ُمّضِغ............َوإِكَّ

 القصص
 173 41 [ ................اْشُؾْؽ َيَدَك ِِف َجْقّضَِؽ ]

اَر اآلَِخَرَة ] َتوَك اهلُل افدَّ ََ  177 77 [ ........َواْبَتِغ ؾِقاَم 

 الروم
َيوتِ ] ََ ـْ  ـْ َأْكُػِِضُؽْؿ َوِم  151 14 [..........ِف َأْن َخَؾَؼ َفُؽْؿ ِم

ـِ ] ي  217 40 [ ................َؾَلِؿْؿ َوْجَفَؽ فِؾدِّ

ُؼقُه ]  212 41-44 [َؾِرُحقَن ............ُمـِقّضَِغ إَِفْقِف َواتَّ

 األحزاب
ـَ ] ْج َـّ َوََل َتَزَّ  161 44 [ ..........َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ

َـّ ] ْرَن َمو ُيْتَذ ِِف ُبُققتُِؽ ـُ  156 41 [ ............َواْذ

 152 45 [ ............إِنَّ ادُِْضؾِِؿَغ َوادُِْضؾاَِمِت ]
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ٌد َأَبو َأَحٍد ] وَن ُُمَؿَّ ـَ  104 10 [ ..............َمو 

 سبح

ًي فِؾـَّوِس ] وؾَّ ـَ  104 18 [.........َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إَِلَّ 

 ص

َمـُقا ] ََ ـَ   106 18 [.............َأْم َكْجَعُؾ افَِّذي

 الزمر

[ ًٌ
َق َؿوكِ ُْ ـْ   156 9 [ .....................َأْم َم

 الشورى
ْؿ ] ُظقا ََلُ وُء َُشَ ـَ ْؿ ُُشَ  60 14 [ ............َأْم ََلُ

ِْؿ ] ِِّ َر
ـَ اْشَتَجوُبقا فِ  236 48 [ ..............َوافَِّذي

 الزخرف

 الجا ية
يَعٍي ]  219 48 [ ..............ُثؿَّ َجَعْؾـَوَك َظَذ َُشِ

ُحقا ] ـَ اْجَسَ  106 14 [ .............َأْم َحِِضَى افَِّذي

 الحجرات

ْؿ ] ـُ و َخَؾْؼـَو و افـَّوُس إِكَّ َ  140 44 [.......َيو َأُّيُّ

 اليجم
 38 1-4 [ُيقَحك ...............َوَمو َيـْطُِؼ ]

و ] َْ ْقُتُؿق َل إَِلَّ َأْشاَمٌء َشؿَّ ِْ  79 14 [ ...........إِْن 
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 القمر
ِر ] ـْ َََن فِؾذِّ َكو افُؼْر ْ  33 47 [ ..........َوَفَؼْد َيَّسَّ

 الواقعة

 188 17 [......................َوَأْصَحوُب افَقِؿِغ ]

اَمِل ] ِِّ  188 14 [.....................َوَأْصَحوُب اف

 الحديد
ْؿ ] ِْ َثوِر ََ ْقـَو َظَذ   175 17 [ ................ُثؿَّ َؿػَّ

 الحشر
َّضًي ] ْْ  174 44 [ ...................أَلَْكُتْؿ َأَصدُّ َر

 الممتحية

و افـَّّضِلُّ إَِذا َجوَءَك اُدْمِمـَوُت ] َ  155 41 [............َيو َأُّيُّ

 الممك
ـَّو كَ ] ـُ ِعر ............ِْضَؿُع َوَؿوُفقا َفْق   84 44-40 [أِلَْصَحوِب افِضَّ

َق افَِّذي َجَعَؾ َفُؽُؿ األَْرَض ] ُْ............. ] 45 156 

 الجن

ـَ اهللِ ] ـْ ُُيَِرِِن ِم  [ .............ُؿْؾ إِِنِّ َف

11 67 

 
 
 
 البيية
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َػُروا] ـَ ـَ  ـِ افَِّذي  [...............َتْ َيُؽ
4 105 

 اإلخالص

ُػًقا َأَحٌد ] ـُ ـْ َفُف   [َوَتْ َيُؽ
1 67 
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 اليبوية الشريلة  اييًا: ف رس األحاديث
 الصلحة طرف الحديث م

 18 صمكا ك و رألت ك و أصمد.  .1
 37 إذا أتد أحدكـ الغوئط  .2
 37  ف أتد الغوئط شملستتر.  .3
 37 خرج و    ال بو صمد اهلل  مل  كسمـ.  .4
 40 تركت شلكـ  و لف تضمكا بفده  .5
 40 إ  و  قتدم كال  بتدم.  .6
 79 للربٌف  وسه  ف أ تو  .7
 105 كالذم  فسو بلده  .8
 108 إف اهلل لبفث لهذه اي ل  .9

 127 إ ؾ لست بقوتمو حتد تففؿ  .10
 128 ارشفك و بر وحكـ بألقك و  .11
 128  ك كا إلد ج ل  رضهو  .12
 131  جب رب و  ف رجؿ غزا  .13
 151 استكصكا بول سوء خلرا  .14
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 155 حتد تستأ ر لال ت كح اي   .19
 156  و أكؿ أحد طفو ون خلران   .20
 156  ف سمؾ طرلقون لمت س  .21
 175 إذا أتلت  ضجفؾ شتكضأ  .22
 196   كسمـ كشو   قو صملبصمد اهلل  ملأتلت ال بو   .23
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 198  ف بدؿ دل   شو تمكه  .24
 198 إف الفبد للتكمـ بولكم ل  .25
 209 إف اهلل لرش  بهذا الكتوب  .26
 213 إف اهلل  د أذهب   كـ  صبلل الجوهملل  .27
 222  لؿ لب و اسرائلؿ  .28
 222 ال لقؿ أحدكـ أطفـ ربؾ  .29
 236 ال لقكلف أحدكـ خبثت  فسو  .30
 249 لم بو أـ  فوكلل ولت ه د   .31
 250 ال لزاؿ الدلف ظوهران   .32
 255 لتتبفف س ف  ف كوف  بمكـ  .33
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  ال ًا: ف رس األعالم
 

 رؿؿ افصػحي افعؾؿ م

 19 اللوشفو .1

 19 الفورابو .2

 20 ابف خمدكف .3

 35 ال برد .4

 43 الخكارز و .5

 43 اللرلؼ الجرجو و .6

 44  بد الرؤكؼ ال  وكم .7

 44 لكفكمأبك البقوء ا .8

 44 التهو كم .9

 45 جالؿ الدلف السلكطو 10.
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 45 ابف شكرؾ .13

 46 زكرلو بف  ح د اي صورم .14

 46  مو بف  لسد الر و و .15
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 47 أبك ال فولو الجكل و .20

 48 الجكهرم .21

 48 ابف   ظكر .22

 85 القوضو أبك لفمو .23

 85 أبك الحسف الت ل و .24

 85 ابك  ح د البربهورم .25

 90 أ كر الج دم .26

 101 الحالج .27

 101 ابف  ربو الطوئو .28

 101 ابف سبفلف .29

 135 بس ورؾ .30

 140 ركجل  جوركدم .31

 142 كلمزر .32

 159 سفد زغمكؿ .33
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 ف رسة المراجل
 أواًل: ف رس الكتب.

 القرآف الكرلـ 
 أكالن: الكتب الفربلل 

_ د. بكػػر  بػػػد اهلل أبػػك زلػػػد _ دار  اإلسااالم وغيااار  ماان األديااااناإلبطااال ليظرياااة الخمااط باااين ديااان   (1
 ق.1417الفوص ل لم لر كالتكزل  _ 

د.  وصػر بػف  ػب الكػرلـ الفقػؿ _ دار الفضػلمل _ الرلػوض _ الطبفػل  االتجاهات العقمية الحدي ة _  (2
 ـ.2001ق _ 1422ايكلد _ 

االستف ور دراسل تحململل _  بد الرح ف بف التبللر _ االستلراؽ _  أجيحة المكر ال ال ة وخوافي ا:  (3
 ـ.2000ق _ 1420حسف حب كل ال لدا و _ دار القمـ _ د لؽ _ الطبفل الثو  ل _ 

_ القوضػػو  ح ػػد بػػف  بػػد اهلل أبػػك بكػػر بػػف الفربػػو االلػػبلمو ال ػػولكو _ تحقلػػؽ:  مػػو  أحكااام القاارآن  (4
 _ الطبفل ايكلد. ح د البجوكم _ دار إحلوء التراث الفربو _ بلركت _ لب وف 

_ أبػػك  ح ػػد  مػػو بػػف أح ػػد بػػف سػػفلد بػػف حػػـز _ تحقلػػؽ: أح ػػد  ح ػػد  االحكااام فااي أصااول األحكااام  (5
 لوكر _ دار اآلشوؽ الجدلدة _ بلركت _ لب وف.

 _ أبك حو د الغزالو _ دار ال فرشل _ بلركت _ لب وف. إحياء عموم الدين  (6
لقوضو القضوة أبو السفكد بف  ح د الف ودم الح فو  _ إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم  (7

 _ تحقلؽ:  بد القودر أح د  طو _  كتبل الرلوض الحدلثل _ الرلوض.
_ د. أ ػؿ اللػوزجو _ كد.  ح ػد  زلػز لػكرم _ دار الفكػر  اإلرهاب الدولي واليظاام العاالمي الاراهن  (8

 ـ.2002ال فوصر _ بلركت كد لؽ _ الطبفل ايكلد _ 
 ـ.1999_  ح د  زلز لكرم _ دار الفمـ لم الللف _ الطبفل الثو لل _  اب الدولياإلره  (9

رسػولل دكتػػكراة  _ حسػػف  اإلرهااب فااي إعااالم الل ااائيات العربيااة )دراسااة فااي الشااكل والم اامون( _  (10
 ـ.2008 مكاف _ 

_   ػوف _  _ د. أح د لكسؼ التؿ _ دائرة ال طبك وت كال لر اإلرهاب في العالمين العربي والغربي  (11
 ـ.1998ايردف _ الطبفل ايكلد _ 

_  ودؿ الفبػد الجبػور _  كتبػل ال مػؾ شهػد الكط لػل _ الرلػوض _ الطبفػل  اإلرهاب في ميزان الشريعة  (12
 ـ.2005ايكلد _ 

شااكاليات المل ااوم وااليتماااء والمواج ااة  (13 _ د. حسػػف الهكل ػػؿ _ جو فػػل اإل ػػوـ  ح ػػد بػػف  اإلرهاااب وا 
 ق.1425سفكد اإلسال لل _ 

_  ػػز الػػدلف أح ػػد جػػالؿ _ دار الحرلػػل لمصػػحوشل كالطبو ػػل _ الطبفػػل  اإلرهاااب والعيااف السياسااي  (14
 ـ.1985ايكلد _ 
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_  بػػد اهلل بػػف الكلال ػػو _ كتػػوب الكترك ػػو _  اإلرهاااب والعيااف والتطاارف فااي  ااوء القاارآن والسااية  (15
www.assakina.com 

_  بػػػد الػػػرح ف بػػػف  فػػػال المكلحػػػؽ _ كتػػػوب  اإلرهااااب والغماااو دراساااة فاااي المصاااطمحات والملااااهيم  (16
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_ د. هلػػػثـ الكلال ػػػو _ دار اللػػػركؽ _ الطبفػػػل ايكلػػػد _  اإلرهااااب يؤساااس دولاااة يماااوذج اسااارائيل  (17
 ـ.1997ق _ 1417

هرة _ د.  ح ػد   ػورة _ دار السػالـ لمطبو ػل كال لػر _ القػو إزالة الشب ات عن معايي المصاطمحات  (18
 ـ.2009ق _ 1430_ الطبفل ايكلد _ 

 _  ح د  سفد لو كت _ كتوب الكترك و _  ك    بو الرح ل. اإلساءات الغربية لبسالم  (19
_ أبػػػك القوسػػػـ  ح ػػػكد بػػػف   ػػػرك بػػػف أح ػػػد بػػػف   ػػػر الز خلػػػرم _ دار الفكػػػر _  أسااااس البالغاااة  (20

 ـ.1979ق _ 1399
براهلـ لكسػؼ _ ال جمػس اي مػد لمثقوشػل _ القػوهرة _ _ ر.ؿ.تراسؾ _ ترج ل: را لو ا أساسيات المغة  (21
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 ـ.1975_ د.  ح د  ح د حسلف _ دار الفر وف _ الرلوض _  اإلسالم والح ارة الغربية  (22
 ـ.1997_ أ كر الج دم _ دار الهدالل _  اإلسالم والمصطمحات المعاصرة  (23
 ـ.1995_ د.  ح د   ورة _  ولـ ال فرشل _  اإلسالم وحقوا اإليسان  رورات ال حقوا  (24
دار اللػػػركؽ _  صػػػر _ الطبفػػػل ايكلػػػد _  -_ د.  ح ػػػد   ػػػورة األصاااولية باااين الغااارب واإلساااالم  (25

 ـ.1998ق _ 1418
_ رلتلػورد هربػر ك لجػوف _ ترج ػل:  بػد الػكارث سػفلد _ دار الكشػوء األصولية في العاالم اإلساالمي   (26

 ـ1992لمطبو ل كال لر _  صر _ 
_ د. لكسػػؼ  حػػو الػػدلف أبػػك هاللػػل _  كتبػػل الرسػػولل  اإلعااالم الغربااي وأ اار  فااي األمااة اإلسااالمية  (27

 ـ.1987الحدلثل _ الطبفل ايكلد _ 
_ ابػػف القػػلـ الجكزلػػل _ تحقلػػؽ: طػػ   بػػد الػػرؤكؼ سػػفد _  كتبػػل  إعااالم المااوقعين عاان رب العااالمين  (28

 .ـ1968ق _ 1388الكملوت ايزهرلل _ القوهرة _  صر _ 
 _ حسلف أبك ل ب _ كتوب الكترك و _ ال كتبل اللو مل. اإلعالم والخطاب الدعوي  (29
_ خلػػػػر الػػػػدلف الزركمػػػػو _ دار الفمػػػػـ لم اللػػػػلف _ بلػػػػركت _ لب ػػػػوف _ الطبفػػػػل الخو سػػػػل _  األعااااالم  (30

 ـ.1980
بو ػل _   ػود الػدلف الرلػلد _ تقػدلـ:   ػوع حجػوزم _  حػك الق ػل لمط أفالم الكرتون في تربياة الطلال  (31

 ـ.2007ق _ 1428كال لر _ الطبفل ايكلد _ 
أح د بف  بد الحملـ بف  بد السػالـ بػف تل لػل _  اقت اء الصراط المستقيم لمخاللة أصحاب الجحيم  (32
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 _ تحقلؽ: د.  وصر  بد الكرلـ الفقؿ _  كتبل الرالد _ الرلوض. الحرا و
 الطبفل الثو لل. _  صطفد  ح كد _ دار ال فورؼ _أكذوبة اليسار اإلسالمي   (33
_  ح ػػػد بػػػف إدرلػػػس اللػػػوشفو _ ت: رشفػػػت شػػػكزم  بػػػد ال طمػػػب _ دار الكشػػػوء _ ال  صػػػكرة _ األم    (34

 ـ.2001الطبفل ايكلد _
 .2006_ رسولل  وجستلر _ شضؿ لك س سفلفوف _ أيور الجيدي وموقله من اللكر الغربي الوافد   (35
الس ر  دم الفقل  الح فو _ دار الكتب الفم لل _  _ أبك الملث  صر بف  ح د بف ابراهلـبحر العموم   (36

 ـ.1993ق _ 1413بلركت _ الطبفل ايكلد _ 
_ أبػػك الفػػداء اسػػ و لؿ بػػف   ػػر بػػف كثلػػر القرلػػو البصػػرم ثػػـ الد لػػقو _ تحقلػػؽ: لبدايااة والي ايااة ا  (37

  بػػػد اهلل  بػػػد ال حسػػػلف التركػػػو _ هجػػػر لمطبو ػػػل كال لػػػر _ الجلػػػزة _  صػػػر _ الطبفػػػل ايكلػػػد _
 ـ.1997ق _ 1417

 _ ابف القلـ الجكزلل _ دار الكتوب الفربو _ بلركت _ لب وف. بدائل اللوائد  (38
_ أح د بف  بد الحملـ بف  بد السػالـ بػف  بغية المرتاد في الرد عمى المتلمسلة والقرامطة والباطيية  (39

طبفػػل ايكلػػد _ تل لػػل الحرا ػػو _ تحقلػػؽ: د.  كسػػد سػػمل وف الػػدركلش _  كتبػػل الفمػػـك كالحكػػـ _ ال
 ق.1408

_ د. سػػلؼ الػػدلف  بػػد الفتػػوح _ الطبفػػل ايكلػػد _  بياااء الملاااهيم دراسااة معرفيااة ويماااذج تطبيقيااة  (40
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_ أح د بف  بػد الحمػلـ بػف  بػد السػالـ بػف تل لػل  بيان تمبيس الج مية في تحسيس بدع م الكالمية  (43

الحرا ػػػو _ حققػػػ : د. رلػػػلد حسػػػف  ح ػػػد  مػػػو _  ج ػػػ  ال مػػػؾ شهػػػد لطبو ػػػل ال صػػػحؼ اللػػػرلؼ _ 
 ق.1426
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شممما الممدٌه ابممى عبممدان محمممد بممه ا مممد بممه ع مممان     _  تاااريخ اإلسااالم ووفيااات المشاااهير واألعااالم  (47

_ تحقلػػػؽ:   ػػػر  بػػػد السػػػالـ تػػػد رم _ دار الكتػػػوب الفربػػػو _ الطبفػػػل  المممر بً  التسكمممماوً الفممماز ً
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 ـ.1969الككلتلل _ الطبفل ايكلد _ 
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 كلد.الطبفل اي
_ سػػمل وف سػػح وف _ دار  تبيااه ذوي األلباااب السااميمة عاان الوقااوع فااي األللاااظ المبتدعااة الوخيمااة  (53

 ق.1349الفوص ل _ الرلوض _ ال  مكل الفربلل السفكدلل _ 
_ ال  تدل اإلسال و _  كتبل ال مؾ شهد الكط لل _ الرلوض _ الطبفل الرابفل _  التجديد في اإلسالم  (54

 ـ.2001ق _ 1422
 ح ػػد   ػػورة _  كتبػػل اإل ػػوـ البخػػورم _ القػػوهرة _ الطبفػػل د. _  حرياار الماارأة بااين الغاارب واإلسااالمت  (55

 ـ.2009ايكلد _ 
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_ أبػك اي مػد ال ػكدكدم _  ؤسسػل الرسػولل _ بلػركت _ لب ػوف _ الطبفػل  دوين الدستور اإلسالميت  (57
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د. حسػػف بػػلف سػػفلد غزالػػل _ كتػػوب الكترك ػػو _  ترجمااة المصااطمحات اإلسااالمية مشاااكل وحمااول _  (58

http://www.book.arbty.com 
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_ د. ابػػراهلـ بػػف  ح ػػد بػػف  بػػد اهلل البرلكػػوف _ دار ابػػف الجػػكزم _ ال  مكػػل  وطريااا التااحليف في ااا
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 ـ.1994ق _ 1414 ح كد حسف _ دار الفكر _ الطبفل الجدلدة _ 
 م لل _ طهراف _ الطبفل الثولثل.الرازم _ دار الكتب الفشخر الدلف _  التلسير الكبير  (62
 ـ.1990_  ح د رللد بف  مو رضو _ الهلئل ال صرلل الفو ل لمكتوب _  تلسير الميار  (63
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 ـ.2005
تحقلػؽ:  بػد السػالـ هػوركف كآخػركف  _ أبك   صكر  ح د بف أح د ايزهرم الهركم _ ت ذيب المغة  (65

 ـ.1964ق _ 1384_ الدار ال صرلل _  صر الجدلدة _
_  بػػد الػػرؤكؼ ال  ػػوكم _ تحقلػػؽ:  بػػد الح لػػد صػػولح ح ػػداف _  التوقيااف عمااى م مااات التعاااريف  (66

 ـ.1990ق _ 1410 ولـ الكتب _ القوهرة _ الطبفل ايكلد _ 
_ سػمل وف بػف  بػد اهلل بػف  ح ػد بػف  بػد الكهػوب _  تيسير العزيز الحمياد فاي شارح كتااب التوحياد  (67

تحقلػؽ: أسػو ل بػف  طولػو بػف  ث ػوف الفتلبػو _ دار الصػ لفو لم لػر كالتكزلػ  _ الرلػوض _ الطبفػل 
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_  بد الػرح ف بػف  وصػر بػف السػفدم _ تحقلػؽ:  بػد  تيسير الكريم الرحمن في تلسير كالم الميان  (68
 ـ.2000ق _ 1420 المكلحؽ _  ؤسسل الرسولل _ الطبفل ايكلد _ الرح ف بف  فال

_ أبػػك  بػػد اهلل  ح ػػد بػػف أح ػػد بػػف أبػػو بكػػر بػػف شػػرح اي صػػورم الخزرجػػو  القاارآن الجااامل األحكااام  (69
ق _ 1423ل س الدلف القرطبو _ تحقلػؽ: هلػوـ سػ لر البخػورم _ دار  ػولـ الكتػب _ الرلػوض _ 

 ـ.2003
_  ح ػػد بػػف جرلػػر بػػف لزلػػد بػػف كثلػػر بػػف غولػػب اآل مػػو أبػػك جففػػر القاارآن  جااامل البيااان فااي تحوياال  (70

 ـ.2000ق _ 1420الطبرم _ تحقلؽ: أح د  ح د لوكر _  ؤسسل الرسولل _ الطبفل ايكلد _ 
_ لػػػ س الػػػدلف  ح ػػػد بػػػف أح ػػػد ال  هػػػوجو جاااواهر العقاااود ومعاااين الق ااااة والماااوقعين والشااا ود   (71

 ق.1417كت _ لب وف _ الطبفل ايكلد _ السلكطو _ دار الكتب الفم لل _ بلر 
 ـ.2000ق _ 1421حوللل رد ال ختور _ ابف  وبدلف _ دار الفكر _ بلركت _ الطبفل الثو لل _   (72
_ د. صػولح حسػلف الر ػب _  طبفػل الر تلسػو _ شمسػطلف _ حا ر العالم اإلسالمي والغزو اللكاري   (73

 الطبفل ايكلد.
_ رسولل دكتكراة _ د.  ح د بف  بد الفزلػز بػف أح ػد الفمػو عقدية الحدا ة في العالم العربي دراسة   (74

 ق.1414_ 
_ د. تكشلػؽ لكسػؼ الرا ػو _ دار الكشػوء _ ال  صػكرة  الح ارة اإلسالمية مقارية بالح اارة الغربياة  (75

 _ الطبفل ايكلد.
ار البلضػوء _ طػ   بػد الػرح ف _ ال ركػز الثقػوشو الفربػو _ الػدالحا العربي في االختالف اللمسلي   (76

 ـ.2008_ ال غرب _ الطبفل الثو لل _ 
 _  بوس  ح كد الفقود _ ال كتبل الفصرلل _ صلدا _ بلركت.حقائا اإلسالم وأباطيل خصومه   (77
حقكؽ اإل سوف بلف تفوللـ اإلسالـ كا  الف اي ـ ال تحدة _  ح د الغزالو _  هضل  صر لمطبو ل _   (78

 .2005الطبفل الرابفل _ 
 ق.1421 قراطلل _  ح د لوكر اللرلؼ _ دار الكطف لم لر _ الطبفل ايكلد _ حقلقل الدل  (79
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_  بػد ال ػ فـ  صػطفد حمل ػل _ الطبفػل الثو لػل _ حكم اإلسالم في الديمقراطياة والتعددياة الحزبياة   (80
 ـ.2000ق _ 1420

وب الفربػو _ _ أبػك  فػلـ أح ػد بػف  بػد اهلل ايصػبهو و _ دار الكتػحمية األولياء وطبقات األصلياء   (81
 ق.1405بلركت _ الطبفل الرابفل _ 

_ أبك  ث وف   رك بف بحر الجوحظ _ تحقلؽ كلرح:  بػد السػالـ  ح ػد هػوركف _  طبفػل الحيوان   (82
 ـ.1965ق _ 1384 صطفد البوبو الحمبو كأكالده _  صر _ الطبفل الثو لل _ 

_ ترج ػػل:  بػػوس  ح ػػكد  _  ح ػػد خملفػػل التك سػػو بروتوكااوالت حكماااء صاا يون ديالخطاار الي ااو   (83
 ـ.1980الفقود _ الطبفل الخو سل _ 

_ تقو الدلف أح د بف  بد السالـ بف  بد الحملـ بف  بػد السػالـ بػف تل لػل  درء تعارض العقل واليقل  (84
ق _ 1417_ تحقلػػػػػؽ:  بػػػػػد المطلػػػػػؼ  بػػػػػد الػػػػػرح ف _ دار الكتػػػػػب الفم لػػػػػل _ بلػػػػػركت _ لب ػػػػػوف _ 

 ـ.1997
رسػػولل  وجسػػتلر شػػو جو فػػل أـ القػػرل _  ح ػػد  ػػكر  صػػطفد  _ م مي اااالديمقراطيااة وموقااف اإلسااال  (85

 ـ.1983ق _ 1402الرهكاف _ 
 _ د. سفلد  بد الفظلـ _ دار اإلل وف لم لر كالتكزل .الديمقراطية ويظريات اإلصالح في الميزان   (86
الطبفػل _ أح د بف ح بؿ _ تحقلؽ: أح د بكلر  ح كد _ دار  تلب _ بلػركت _ الرد عمى الج مية   (87

 ايكلد.
_ تقػػو الػػدلف أبػػو الفبػػوس أح ػػد بػػف تل لػػل _ تػػكلد إ ػػودة طبفػػ  ك لػػره إدارة الاارد عمااى الميطقيااين   (88

 .1976_  1396ترج وف الس ل _ الهكر _ بوكستوف _ 
 ق.1414_ بكر أبك زلد _ دار الفوص ل لم لر كالتكزل  _ السفكدلل _ الطبفل ايكلد _  الردود  (89
_  ح كد  ح ػد لػوكر _ الهلئػل ال صػرلل الفو ػل لمكتػوب _ القػوهرة _ لى  قافتيا رسالة في الطريا إ  (90

 ـ.1997
اللػػوشفو _ تحقلػػؽ: أح ػػد لػػوكر _  كتبػػل الحمبػػو _  صػػر _ الطبفػػل  ح ػػد بػػف إدرلػػس _  الرسااالة  (91

 ـ.1940ق _ 1358ايكلد _ 
دار الكتب الفم لل _  _  ح د بف أبو بكر بف ألكب بف سفد ل س الدلف ابف القلـ الجكزلل _ الروح  (92

 ق.1395بلركت _ لب وف _ 
القسشمً البغمدادي أبمى الفمسج      الجوزي   عبد الس مه به علمً بمه محممد   _  زاد المسير في عمم التلسير  (93

 ـ.1987ق _ 1407_ دار الفكر _ الطبفل ايكلد _  جمال الدٌه
 bookslamicwww.i_  بد اهلل  ودرم ايهدؿ _ كتوب الكترك و _  السباا إلى العقول  (94
حكػػـ  مػػد أحودلػػث:  ح ػػد  وصػػر الػػدلف  - ح ػػد بػػف  لسػػد بػػف سػػكرة التر ػػذم  -سااين الترمااذي   (95

 - كتبػػل ال فػػورؼ لم لػػر كالتكزلػػ   -ا ت ػػد بػػ : أبػػك  بلػػدة  لػػهكر بػػف حسػػف آؿ سػػم وف  -ايلبػػو و 
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 .ـ2007 -هػ 1427 - 2ط -الرلوض 
 كتبػػل ال فػػورؼ  - وصػػر الػػدلف ايلبػػو و حكػػـ  مػػد أحودلثػػ  ك مػػؽ  ملػػ :  ح ػػد  -سااين أبااي داوود   (96

 ـ.2007 -هػ 1427 - 2ط -الرلوض  -لم لر كالتكزل  
_ اإل ػػوـ لػػ س الػػدلف  ح ػػد بػػف أح ػػد بػػف  ث ػػوف الػػذهبو _ إلػػراؼ كتحقلػػؽ:  سااير أعااالم الياابالء  (97

 ـ.1993ق _ 1413لفلب اير وؤكط _  ؤسسل الرسولل _ بلركت _ الطبفل التوسفل _ 
_ أ ػكر الج ػدم _ ال كتػب اإلسػال و لمطبو ػل كال لػر _  في غزو اللكر اإلساالميشب ات التغريب   (98

 ـ.1983ق _ 1403الطبفل الثو لل _ 
_ البػػف الف ػػود اإل ػػوـ لػػهوب الػػدلف أبػػو الفػػالح  بػػد الحػػو بػػف  شااذرات الااذهب فااي أخبااار ماان ذهااب  (99

بػد القػودر اير ػوكؤط أح د بف  ح د الفكرم الح بمو الد لؽ _ ألرؼ  مد تحقلق  كخرج أحودلثػ :  
 ـ.1988ق _ 1408_ حقق  ك مؽ  مل :  ح كد اير وؤكط _ دار ابف كثلر _ الطبفل ايكلد _ 

جماع الصحابة والتابعين من بعادهم  (100  شرح أصول اعتقاد أهل السية والجماعة من الكتاب والسية وا 
أح ػػد الغو ػػدم _ دار  _ أبػػك القوسػػـ هلػػل اهلل أبػػك الحسػػف بػػف   صػػكر الطبػػرم الاللكػػوئو _ تحقلػػؽ:

 ق.1423طلبل _ 
_  مو بف  مو بف  ح ػد بػف أبػو الفػز _ تحقلػؽ: أح ػد  ح ػد  شرح الطحاوية في العقيدة السملية  (101

 ق.1373لوكر _  كتبل الرلوض الحدلثل _ الرلوض _ 
_ تحقلؽ:  ح د  ملش _ دار الفكػر _ بلػركت _  الدردير ابو البركوت سلدل اح د_  الشرح الكبير  (102

  وف.لب
_ تحقلػؽ _  بػد الفمػو  بػد  أبك بكػر البي قي أح د بف الحسلف بف  مو بف  كسد_  شعب اإليمان  (103

 سـ.2003_  1423الح لد حو د _  كتبل الرلد لم لر كالتكزل  _ الطبفل ايكلد _ 

أح ػػد بػػف شػػورس _   لػػت بتصػػحلح  ك لػػره:  الصاااحبي فااي فقااه المغااة وسااين العاارب فااي كالم ااا _  (104
 ـ.1910ق _ 1328سمفلل _  طبفل ال ؤلد _ القوهرة _ ال كتبل ال

 د بف  مو القمقل دم _ تحقلػؽ _ د. لكسػؼ  مػو طكلػؿ _ ح_ أ صبح األعشى في صياعة االيشا  (105
 ـ.1983دار الفكر _ د لؽ _ الطبفل ايكلد _ 

ركت _ اس و لؿ بػف ح ػود الجػكهرم _ دار الفمػـ لم اللػلف _ بلػ الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  (106
 .1990_ الطبفل الرابفل _ 

_ أبػػك  بػػد اهلل بػف اسػػ و لؿ بػف ابػػراهلـ البخػػورم _ تػر لـ كترتلػػب:  ح ػد شػػؤاد  بػػد  صاحيح البخاااري  (107
البػػػو و _ تقػػػدلـ: أح ػػػد  ح ػػػد لػػػوكر _ ألفػػػو لم لػػػر كالتكزلػػػ  _ الجلػػػزة _  صػػػر _ الطبفػػػل ايكلػػػد _ 

 ـ.2008ق _ 1429
 حو الدلف بف لػرح ال ػككم _ دار إحلػوء التػراث الفربػو _ _ أبك زكرلو  صحيح مسمم بشرح اليووي  (108
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 ق.1392بلركت _ الطبفل الثو لل _ 
_ لإل وـ الحوشظ أبو الحسلف  سمـ بف الحجوج القللرم ال لسوبكرم _ خرج ايحودلث:  صحيح مسمم  (109

ق _ 1424صػػػد و ج لػػػؿ الفطػػػور _ دار الفكػػػر لمطبو ػػػل _ بلػػػركت _ لب ػػػوف _ الطبفػػػل ايكلػػػد _ 
 ـ.2003

_ أبػػك الحسػػف ال ػػدكم _ دار  اإلسااالمية الصااراع بااين اللكاارة اإلسااالمية واللكاارة الغربيااة فااي األقطااار  (110
 ـ.1968ق _ 1388ال دكة _ لب وف _ الطبفل الثو لل _ 

_  بػػػد الػػػرح ف حسػػف حب كػػػل ال لػػدا و _ دار القمػػػـ _ د لػػػؽ _  صااراع مااال المالحااادة حتاااى العظااام  (111
 .ـ1992ق _ 1412الطبفل الخو سل _ 

_ ابػػػف القػػػلـ الجكزلػػػل _ دار الفوصػػػ ل _ الرلػػػوض _  والمعطماااة الصاااواعا المرسااامة عماااى الج مياااة  (112
 ـ.1998ق _ 1418الطبفل الثولثل _ 

_  بد القودر طوش _ الزهراء لإل الـ الفربو _ الطبفػل الثو لػل _  صورة اإلسالم في اإلعالم العربي  (113
 ـ.1993

_ رسولل جو فلل _ سفكد بف  ية عيد أهل السية والجماعة وابط قبول المصطمحات العقدية واللكر   (114
 ـ.2007ق _ 1428سفد الفتلبو _ 

_  ح ػد بػف أبػو لفمػو أبػك الحسػلف _ تحقلػؽ:  ح ػد حو ػد الفقػو _ دار ال فرشػل _  طبقات الحيابمة  (115
 بلركت _ لب وف.

الفػراء _ حققػ   _ القوضو أبك لفمو  ح د بف الحسلف بف  ح د بف خمؼ ابف العدة في أصول اللقه  (116
ق _ 1410ك مػػػؽ  ملػػػ  كخػػػرج  صػػػ : د. أح ػػػد بػػػف  مػػػو بػػػف سػػػلر ال بػػػوركو _ الطبفػػػل ايكلػػػد _ 

 ـ.1990
_ أح ػػد سكسػػل _ الفربػػو  العاارب والي ااود فااي التاااريخ حقااائا تاريخيااة تظ رهااا المكتشاالات األ ريااة  (117

 لمطبو ل كال لر _ الطبفل الثو لل.
. أح ػػد بػػف  مػػو سػػلر  بػػوركو _ جو فػػل اإل ػػوـ  ح ػػد بػػف _ د العاارف وأ اار  فااي الشااريعة والقااايون  (118

 ق.1421سفكد اإلسال لل _ الرلوض _ الطبفل ايكلد _ 
_  ح د حو د ال وصر _  كتبل الككثر _ الرلػوض  العصراييون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب  (119

 ـ.2001ق _ 1422_ الطبفل الثو لل _ 
 ـ.2000سالـ البسلك و _ دار الكشوء _ الطبفل ايكلد _ _  بد الهداية أو غواية  العقاليية  (120
_  مو القوس و _  كتبل لب ػوف  ولػركف _ بلػركت  عمم المصطمح أسسه اليظرية وتطبيقاته العممية  (121

 .2008_ لب وف _ 
_ أ ضػػوء لػػبكل تفرلػػؼ الفمػػـك الصػػحلل _ ال كتػػب  عماام المصااطمح لطمبااة العمااوم الصااحية والطبيااة  (122

 ـ.2005ال تكسط ك فهد الدراسوت ال صطمحلل _ شوس _ ال  مكلل ال غربلل _ اال مل و _ للرؽ 
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_  ح د لوكر اللرلؼ _ تحقلؽ:  بد اهلل بف  بد الرح ف الجبرلف _ دار  العممايية و مارها الخبي ة  (123
 ق.1411الكطف لم لر _ الطبفل السوبفل _ 

ل _ دار  كتبػػو _ سػػكرلو _ الطبفػػل _  ح ػػد سػػفلد غ لػػ العمميااات االستشاا ادية وآراء اللق اااء في ااا  (124
 ـ.2001الثو لل _ 

 ق.1423_ د. صولح حسلف الر ب _ الطبفل ايكلد _  العولمة  (125
_ أبػػك سػػم وف ح ػػد بػػف  ح ػػد بػػف ابػػراهلـ الخطػػوبو البسػػتو _ تحقلػػؽ:  بػػد الكػػرلـ  غريااب الحااديث  (126

 ـ.2001ق _ 1422ابراهلـ الغربوكم _ جو فل أـ القرل _ الطبفل الثو لل _ 
_ د.  بػػد السػػتور شػػتح اهلل سػػفلد _ دار الكشػػوء لمطبو ػػل لغاازو اللكااري والتيااارات المعاديااة لبسااالم ا  (127

 ـ.1989ق _ 1410كال لر _  صر _ الطبفل الخو سل _ 
 ـ.2008_ جو فل ال دل ل الفول لل _  الغزو اللكري  (128
ق _ 1405ايكلػد _  _ د. جففػر آؿ لوسػلف _  ػولـ الكتػب _ الطبفػل اللارابي في حدود  ورسومه  (129

 ـ.1985
_ أح د بف  بد الحملـ بف  بد السالـ بف تل لل الحرا ػو _ دار ال فرشػل _ بلػركت _  اللتاوى الكبرى  (130

 ق.1386الطبفل ايكلد _ 
_ أح ػػد  بػػػد الػػرزاؽ الػػػدكلش _ الرئوسػػل الفو ػػػل لمبحػػكث الفم لػػػل كاإلشتػػػوء _  فتاااوى المجياااة الدائماااة  (131

 الرلوض.اإلدارة الفو ل لمطبفل _ 
 _ ابف حجر الفسقال و _ دار ال فرشل _ بلركت _ لب وف. فتح الباري شرح صحيح البخاري  (132
_  ح د بف  مو بف  ح د اللػككو و  فتح القدير الجامل بين فيي الرواية والدراية من عمم التلسير  (133

 _ دار الفكر _ بلركت _ لب وف. ع
_ غولػب بػف  مػو  ػكاجو _ ال كتبػل  الم مي اافرا معاصرة تيسب إلاى اإلساالم وبياان موقاف اإلسا  (134

 ـ.2001ق _ 1422الفصرلل _ جدة _ الطبفل الرابفل _ 
_  بػد الػرح ف اللػترم _ كتػوب الكترك ػو _  ك ػ   األدياان اللرقان بين بيان التقارب والتسامح بين  (135

 صلد الفكائدز
خػركف _ كتػوب الكترك ػو _ _  بػد الػرح ف سػمـك الركالػدم كآ الل ائيات الشيعية ال يمية والتحدي  (136

sunnah.net-www.dd 
_ د.  ح ػػػػػػكد بػػػػػػف  بػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ الرضػػػػػػكا و _ كتػػػػػػوب الكترك ػػػػػػو _  اللكااااااري الل ااااااائيات والغاااااازو  (137

www.saaid.net 
تبػػل _ الثفػػولبو _ ضػػبط  ك مػػؽ  مػػد حكالػػل : د. لوسػػلف ايلػػكبو _ ال ك فقااه المغااة وأساارار العربيااة  (138

 ـ.2000ق _ 1420الفصرلل _ صلدا _ بلركت _ الطبفل الثو لل _ 
_  مػػو  بػػد الكاحػػد كاشػػو _  كتبػػوت  كػػوظ لم لػػر كالتكزلػػ  _ جػػدة _ الطبفػػل الرابفػػل _ فقااه المغااة   (139

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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 ـ.1983ق _ 1403
_  بد الكهوب ال سلرم _ دار اللركؽ _ القوهرة  في الخطاب والمصطمح الص يويي دراسة تطبيقية  (140

 ـ.2003_ 
 كالحكار _ د. رلدم شكور _  كتبل كهبل _ القوهرة _ الطبفل الثو لل. المي جية شو  (141

 
 _ سلد  طب ابراهلـ _ دار اللركؽ _ القوهرة. في ظالل القرآن  (142
_ لمفال ل  ح د  بد الرؤكؼ ال  وكم  اليذير فيض القدير شرح الجامل الصغير من أحاديث البشير  (143

لسػالـ _ دار الكتػب الفم لػل _ بلػركت _ لب ػوف _ الطبفػل ايكلػد _ _ ضبط  كصحح : أح د  بػد ا
 ـ.1994ق _ 1415

 _  ح د بف لفقكب الفلركز أبودم _  ؤسسل الرسولل _ بلركت. القاموس المحيط  (144
 _ د. تكشلؽ الطكلؿ _  كتبل اآلداب _  صر.قصة اليزاع بين الدين واللمسلة   (145
_ خولػد  بػد الػرح ف اللػول  _ دار  واألميية للكرية واالجتماعيةالقيوات الل ائية وآ ارها العقدية وا  (146

 بم سلل.
 www.4shared.com_  بد اهلل  زاـ _ كتوب الكترك و _  القومية العربية  (147
 ـ.1992_ د.  د وف  ح د زكزكر _  ؤسسل الرسولل _   وف _  القومية والعممايية مدخل عممي  (148
_ د. خولػد بػف  بػد الػرح ف اللػول  _  دعاوة لمتحمال والمراجعاةقيميا في موازين الل اائيات العربياة   (149

 دار بم سلل.
_ ابك   ر لكسؼ بف  بد اهلل بف  بػد البػر بػف  وصػـ ال  ػرم  الكافي في فقه أهل المديية المالكي  (150

القرطبو _ تحقلؽ:  ح د  ح د أحلد كلػد  ودلػؾ ال كرلتػو و _  كتبػل الرلػوض الحدلثػل _ الرلػوض _ 
 ـ.1980ق. _ 1400لل _ الطبفل الثو 

_  ح ػد بػف لزلػد ال بػرد _ تحقلػؽ:  ح ػد أبػك الفضػؿ ابػراهلـ _ دار الفكػر  الكامل فاي المغاة واألدب  (151
 ـ.1997ق _ 1417الفربو _ القوهرة _ الطبفل الثولثل _ 

 .1941_ حوجو خملفل _  طبفل ال فورؼ _  كشف الظيون عن أسامي الكتب والليون  (152
_ أبػك البقػوء ألػكب بػف  كسػد الحسػل و الكفػكم _  مصاطمحات واللاروا المغوياةالكميات معجم في ال  (153

 ـ.1998ق _ 1419تحقلؽ:  د وف دركلش ك ح د ال صرم _  ؤسسل الرسولل _ بلركت _ 
_  بػد الػرح ف حسػف حب كػل ال لػدا و _ دار القمػـ _  كواشف زيوف في المذاهب اللكرياة المعاصارة  (154

 ـ.1991_  ق1412د لؽ _ الطبفل الثو لل _ 
_ ج وؿ الدلف أبك الفضؿ  ح د بف  كـر بف   ظكر ايشرلقو ال صرم _ تحقلؽ:  بػد  لسان العرب  (155

 اهلل  مو الكبلر كآخركف _ دار ال فورؼ _ القوهرة.
 _  بوس  ح كد الفقود _ ال كتبل الفصرلل _ بلركت _ لب وف. اهلل  (156
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 ق.1427لف  بد الفزلز آؿ للخ _ _ د. حس المبادئ العامة لمكاية المرأة في اإلسالم  (157
_ تقػػو الػػدلف أبػػو الفبػػوس أح ػػد بػف  بػػد الحمػػلـ بػػف تل لػػل الحرا ػػو _ تحقلػػؽ: أ ػػكار  مجمااوع اللتاااوى  (158

 البوز ك و ر الجزار _ دار الكشوء _ الطبفل الثولثل.
 _  حو الدلف ال ككم _ دار الفكر. المجموع شرح الم ذب  (159
د الفزلػػز بػػف بػػوز _ إ ػػداد:  بػػد اهلل الطلػػور _ دار الػػكطف _ _  بػػ مجمااوع فتاااوى ومقاااالت متيوعااة  (160

 الرلوض _ الطبفل ايكلد.
_  ح ػػد بػػف   ػػر بػػف الحسػػلف الػػرازم _ تحقلػػؽ: طػػ  جػػوبر كشلػػوض  المحصااول فااي عماام األصااول  (161

 ق.1400الفمكا و _ جو فل اإل وـ  ح د بف سفكد اإلسال لل _ الرلوض _ الطبفل ايكلد _ 
لػػػف الفوبػػدلف أبػػػك  بػػػد اهلل  ح ػػػد بػػف أبػػػو بكػػػر بػػػف  بػػد القػػػودر الح فػػػو الػػػرازم _ ز  مختاااار الصاااحاح  (162

 ـ.1995ق _ 1415_تحقلؽ:  ح كد خوطر _  كتبل لب وف  ولركف _ بلركت _ 
_  ح د بف أبو بكػر بػف ألػكب بػف سػفد لػ س  مختصر الصواعا المرسمة عمى الج مية والمعطمة  (163

 ق.1414اهلـ _ دار الحدلث _ القوهرة _ الدلف ابف القلـ الجكزلل _ تحقلؽ: سلد ابر 
_ أبك الحسف  مو بف اس و لؿ ال حكم المغكم اي دلسو ال فركؼ بوبف سلده _ تحقلػؽ:  المخصص  (164

ق _ 1417خملػػؿ ابػػراهلـ جفػػوؿ _ دار إحلػػوء التػػراث الفربػػو _ بلػػركت _ لب ػػوف _ الطبفػػل ايكلػػد _ 
 ـ.1996

ي  (165 _  ح د بف أبو بكر بف ألػكب بػف سػفد لػ س  اك يستعينمدارج السالكين بين ميازل إياك يعبد وا 
ق _ 1393الػػدلف ابػػف القػػلـ الجكزلػػل _ دار الكتػػوب الفربػػو _ بلػػركت _ لب ػػوف _ الطبفػػل الثو لػػل _ 

 ـ.1973
ق _ 1418_  صطفد أح د الزر و _ دار القمـ _ د لؽ _ الطبفل ايكلد _  المدخل اللق ي العام  (166

 ـ.1998
ق _ 1403_  ح د بف  طب بف ابراهلـ _ دار اللركؽ _ الطبفل ايكلد _  مذاهب فكرية معاصرة  (167

 ـ.1983
_ د.  حسف  بػد الح لػد _  طبفػل الدكحػل _ الطبفػل ايكل ػف  الح اري المذهبية اإلسالمية والتغير  (168

 ق.1404
كم _ كحلػد الػدلف خػوف _ ترج ػل: سػلد رئػلس أح ػد البػد المرأة بين شريعة اإلسالم والح ارة الغربية  (169

 ـ.1994_ دار الصحكة لم لر كالتكزل  _ الطبفل ايكلد _ 
_ أبػك حو ػد الغزالػو الطكسػو _ تحقلػؽ:  ح ػد بػف سػمل وف ايلػقر _  المستصلى في عمام األصاول  (170

 ق.1417 ؤسسل الرسولل _ بلركت _ لب وف _ الطبفل ايكل ف 
 و _ الطبفػػػل الثولثػػػل _ _ د. لكسػػػؼ القرضػػػوكم _ ال كتػػػب اإلسػػػال مساااتقبل األصاااولية اإلساااالمية  (171

 ـ.1998ق _ 1418
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_ أح د بف  بد الحملـ بف  بد السالـ بف تل لل الحرا ػو _ تحقلػؽ:  ح ػد  المسودة في أصول اللقه  (172
  حو الدلف  بد الح لد ال د و لمطبو ل كال لر _ القوهرة.

 _  ح د ال جذكب _ دار اللكاؼ _ الطبفل الخو سل. مشكالت الجيل في  وء اإلسالم  (173
_ أح ػػد بػػف  ح ػػد بػػف  مػػو ال قػػرم الفلػػك و _ ال كتبػػل  المصااباح الميياار فااي غريااب الشاارح الكبياار  (174

 الفم لل _ بلركت _ لب وف.
_ الهلػثـ  المصطمحات الوافدة وأ رها عمى ال وية اإلسالمية مل إشاارة تحميمياة لابعض المصاطمحات  (175

 ـ.2009ق _ 1430ة _ ز فوف _  ركز الرسولل لمدراسوت كالبحكث اإل سو لل _ القوهر 
_ ق.ج.كلمػػػػز _ ترج ػػػل:  بػػػػد الفزلػػػز تكشلػػػؽ جوكلػػػػد _ الطبفػػػل الثولثػػػػل _  معاااالم تاااااريخ اإليساااايية  (176

 ـ.1967
 ._  لو كت بف  بد اهلل الح كم أبك  بد اهلل _  دار الفكر _ بلركت معجم البمدان  (177
 بفل الثو لل._ الطبرا و _  كتبل ابف تل لل _ القوهرة _  صر _ الط المعجم الكبير  (178
_ ابػراهلـ  صػطفد كآخػركف _ تحقلػؽ:  ج ػ  المغػل الفربلػل _ دار الػد كة _  صػر  المعجم الوسيط  (179

 ـ.1985_ 
_ د. أح ػد  طمػكب _  كتبػل لب ػوف  ولػركف _ الطبفػل ايكلػد  معجم مصطمحات اليقد العربي القديم  (180

 ـ.2001_ 
 ة _  هضل  صر لمطبو ل كال لر._ د.  ح د   ور  معركة المصطمحات بين الغرب واإلسالم  (181
_ أبك القوسـ الحسلف بف  ح ػد ال فػركؼ بولراغػب ايصػبهو و _ تحقلػؽ  الملردات في غريب القرآن  (182

 كضبط:  ح د سلد كلال و _ دار ال فرشل _ بلركت _ لب وف.
 فقػد _ بحػث  قػدـ إلػد  ػؤت ر اإلسػالـ كالتحػدلوت ال فوصػرة ال  مل وم اإلرهاب بين اإلسالم والغارب  (183

 _ د.  ح كد لكسؼ اللكبكو. 2007بكملل أصكؿ الدلف بولجو فل اإلسال لل 
_ د.  ح ػكد الطحػوف _  كتبػل  مل وم التجديد بين السية اليبوية وبين أدعياء التجدياد المعاصارين  (184

 ـ.1986ق _ 1406دار التراث _ الككلت _ الطبفل الثو لل _ 
 الت ل و._  أبك الفبوس بف كالد  المقصور والممدود  (185
_ شرا سػػلس  ماان الااذي دفاال الاا من وكالااة االسااتخبارات المركزيااة األمريكيااة والحاارب الباااردة ال قافيااة  (186

 ـ.2002ستك كر سكبرلرز _ ترج ل: د. أسو ل السلر _ دار الطملفل الجدلدة _ الطبفل ايكلد _ 
_ ايردف _ _   صػػػطفد طػػػوهر الحلػػػودرة _  ػػػولـ الكتػػػب الحدلثػػػل  مااان ق اااايا المصاااطمح المغاااوي  (187

 ـ.2003ق _ 1424
_ بكر بػف  بػد اهلل أبػك زلػد _ دار الفوصػ ل لمطبو ػل كال لػر _ الرلػوض _ الطبفػل  المياهي الملظية  (188

 ـ.1996ق _ 1417الثولثل _ 
_  وصػر بػف أح ػد السػكهوجو _ كتػوب الكترك ػو _  مية الرحمن في بيان مكاية المارأة فاي اإلساالم  (189
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  ك   صلد الفكائد.
_ لكلس  فمكؼ _ ال طبفل الكوثكللكلل _ بلركت _ الطبفل التوسفل  في المغة واألدب والعمومالميجد   (190

  لر.
_ د.  ث ػػوف  مػػو حسػػف _ دار الػػبلملو لم لػػر  مااي ج الجاادل والمياااظرة فااي تقرياار مسااائل االعتقاااد  (191

 ـ.1999ق _ 1420كالتكزل  _ الطبفل ايكلد _ 
_ بكػر بػف  بػد اهلل أبػك زلػد   من كتاب فقه الياوازل الموا عة في االصطالح عمى خالف الشريعة  (192

بف  ح د بف  بد اهلل بف بكر بف  ث وف بف لحلد بف   هب بف  ح د _  ؤسسل الرسولل _ الطبفػل 
 ـ.1996ق _ 1416ايكلد _ 

_  وصػر  ػب اهلل القفػورم _  الموجز في األديان والمذاهب المعاصرة عرض يقادي وتااريخي ميسار  (193
لكػػػػرلـ الفقػػػػؿ _ دار الصػػػػ لفو لم لػػػػر كالتكزلػػػػ  _ الرلػػػػوض _ الطبفػػػػل ايكلػػػػد _ ك وصػػػػر بػػػػف  بػػػػد ا

 ـ.1992ق _ 1413
_ د. ركحو بفمبكو _ دار الفمـ لم الللف _ بلركت _ الطبفل السوبفل  المورد قاموس ايكميزي عربي  (194

 ـ.1995_ 
بلػػػػركت _  _  بػػػػد الكهػػػػوب الكلػػػػولو _ ال ؤسسػػػػل الفربلػػػػل لمدراسػػػػوت كال لػػػػر _ موسااااوعة السياسااااة  (195

 ـ.1994
_  ؤسسل أ  وؿ ال كسػك ل لم لػر كالتكزلػ  _ الرلػوض _ الطبفػل الثو لػل   الموسوعة العربية العالمية  (196

 ـ.1999ق _ 1419_ 
 ـ.2009_ ال كتبل الفصرلل _ صلدا _ بلركت _ الطبفل الثولثل _  الموسوعة العربية الميسرة  (197
_ إلػراؼ كتخطػلط ك راجفػل: د.  ػو    زاب المعاصارةالموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألح  (198

 ق.1420بف ح ود الجه و _ دار ال دكة الفول لل لمطبو ل كال لر _ الرلوض _ الطبفل الرابفل _ 
دار  – بػػد الكهػػوب ال سػػلرم   -يمااوذج تلساايري جديااد موسااوعة الي ااود والي وديااة والصاا يويية   (199

 ـ1999 -الطبفل ايكلد  -القوهرة  -اللركؽ 
_ أ.  ػػػػػركاف ابػػػػػراهلـ القلسػػػػػو _ كتػػػػػوب الكترك ػػػػػو _  موساااااوعة حقاااااوا اإليساااااان فاااااي اإلساااااالم  (200

http://www.saaid.net 
لػراؼ ك راجفػل: د.  موسوعة كشاف اصاطالحات اللياون والعماوم  (201 _  ح ػد  مػو التهػو كم _ تقػدلـ كا 

 ـ.1996رشلؽ الفجـ _ تحقلؽ: د.  مو دحركج _  كتبل لب وف  ولركف _ الطبفل ايكلد _ 
 .1995_ ال رزبو و _   لره  ح د حسلف ل س الدلف _  دار الكتب الفم لل _  الموشح  (202
_ د.  وبد السفلو و _ دار طلبل _  والجماعة من االصطالحات الحاد ة ودالالت ا موقف أهل السية  (203

 ق.1427ـ _ 2006الرلوض _ 
 ػػد بػػف أح ػػد بػػف  ث ػػوف الػػذهبو _ _ لػػ س الػػدلف أبػػك  بػػد اهلل  ح مياازان االعتاادال فااي يقااد الرجااال  (204



 ___________________________________________________الػفى س  

 288 

تحقلػػؽ:  مػػو  ح ػػد  فػػكض ك ػػودؿ أح ػػد  بػػد ال كجػػكد _ دار الكتػػب الفم لػػل _ بلػػركت _ لب ػػوف _ 
 ـ.1995

 _  دا ل بف جففر _  لره  بد ال  فـ خفوجو _  دار الكتب الفم لل. يقد الشعر  (205
د اهلل بػف بػوز _ الرئوسػل الفو ػل _  بد الفزلػز بػف  بػ يقد القومية العربية عمى  وء اإلسالم والواقل  (206

 ق.1411إلدارة البحكث الفم لل كاإلشتوء كالد كة كاإلرلود _ الطبفل السودسل _ 
_  جد الدلف أبك السػفودات ال بػورؾ بػف  ح ػد الجػزرم ابػف ايثلػر  الي اية في غريب الحديث واأل ر  (207

سػال لل _ الطبفػل ايكلػد _ _ تحقلؽ:  ح ػكد  ح ػد الط ػوجو _ كطػوهر أح ػد الػزاكم _ ال كتبػل اإل
 ـ.1963ق _ 1383

 ق.1418_  ح د  طب _ دار اللركؽ _  صر _ الطبفل الرابفل _  واقعيا المعاصر  (208
_ أبػػك الفبػػوس لػػ س الػػدلف أح ػػد بػػف  ح ػػد بػػف أبػػو بكػػر بػػف  وفيااات األعيااان وأيباااء أبياااء الزمااان  (209

 خمكوف _ تحقلؽ: احسوف  بوس _ دار صودر _ بلركت _ لب وف.
_ جػػكرج ا طك لػػكس _ ترج ػػل: د.  وصػػر الػػدلف ايسػػد كد. إحسػػوف  بػػوس _ دار الفمػػـ  يقظااة العاارب  (210

 ـ.1987لم الللف _ بلركت _ الطبفل الثو لل _ 
  اييًا: ف رس الدوريات.

(  _ د. سػفلد  بػد الفتػوح طفل ػل أ ر الل ائيات عمى القيم في  وء العولمة ال قافية )بحاث محكام  (211
 ـ.2003تربكلل كاجت و لل _ الفدد الثولث _ _ ض ف  جمل دراسوت 

_ د. بسػل ل  ح ػد أح ػد _  جمػل  اختيار األللاظ في القرآن الكاريم والساية وأ ار  فاي التغيار المغاوي  (212
 ـ.2004_  19اإل سو لوت _ الفدد 

 ـ.1985_  744_ سولـ به سوكم _ ض ف  جمل ال جت   _ الفدد  اإلسالم بين اليمين واليسار  (213
_  1173_ د. أح د لكسؼ _ ض ف  جمل ال جت   _ الفػدد  ية اإلسالمية االت ام والحقيقةاألصول  (214

 ـ.1995ق _ 1416
 .8_ أح د دلدات _ ض ف  جمل لكاء اإلسالـ _ الفدد  األصولية مصطمح غربي يصرايي  (215
لفػدد _ سػولـ به سػوكم _  جمػل ال جت ػ  _ ا واليساار بدعة اليسار اإلسالمي والم قلون بين اليماين  (216

 ـ.1986_  781
 .3_ أ و و   دلؿ _ ض ف  جمل  ولـ الفكر _ الفدد  تطور المجتمل المديي في مصر  (217
_ د. ابػراهلـ بػف  ح ػد  تغيير الداللة الو عية لألللاظ العقدية وا ر  في عمام العقيادة )بحاث محكام(  (218

 .28البرلكوف _ ض ف  جمل الحكل _ الفدد 
_ أبػػك  بػػد الػػرح ف  ح ػػد الثػػو و بػػف   ػػر بػػف  احة فااي االصااطالحالتقييااد واإلي اااح لقااول م ال مشاا  (219

 .16 كسد _ ض ف  جمل دار الحك ل _ الفدد 
_  ح ػػد خملفػػل حسػػف _ ضػػ ف  جمػػل  التوظيااف الصاا يويي لاادعوة معاااداة السااامية )بحااث محكاام(  (220
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 رسولل ال لرؽ _  ركز الدراسوت اللر لل _ جو فل القوهرة.
_  164_  ػالء الػدلف صػبحو _ ضػ ف  جمػل البلػوف _ الفػدد ربي حقوا اإليسان في الميظور الغ  (221

 ـ.2001ق _ 1422
_ كوصد لوسر الزلدم _ ض ف  جمل آشوؽ لمثقوشل كالتػراث _  دقة استعمال األللاظ في القرآن الكريم  (222

 ـ.2003_  46الفدد 
و _  ػدد _  مػو القوسػ و _ ضػ ف  جمػل المسػوف الفربػ عمم المصطمح بين عمم الميطا وعمم المغة  (223

30. 
_  23_ د.  بػػد الحمػػلـ  ػػكلس _ ضػػ ف  جمػػل الػػد كة _ الفػػدد  فتيااة اليسااار اإلسااالمي وموقظوهااا  (224

 ـ.1978
_ ر لػػل  صػػر اهلل  لػػوز _ ضػػ ف  جمػػل اي ػػف كالحلػػوة _ الفػػدد  الل ااائيات ومواج ااة الغاازو اللكااري  (225

 ـ.2004_  266
 ف  جمػػل الجو فػػل اإلسػػال لل _ _ أح ػػد حسػػف شرحػػوت _ ضػػ القاارآن الكااريم ومعركااة المصااطمحات  (226

 ـ.1970ق _ 1389_  1ال دل ل ال  كرة _ الفدد 
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 خامسًا: ف رس المو وعات
 

 الصلحة المو وع
 ج اإلهداء.

 د الشكر والتقدير.
 ها المقدمة.

 اللصل التم يدي
 .دراسة في مل وم المصطمح

 

 2 التعريف بالمصطمحالمبحث األول: 
 4 ريخ يشحة المصطمح.المبحث ال ايي: تا

 6 المبحث ال الث: ظ ور عمم المصطمح.
 11 المبحث الرابل: تلسير عبارة "ال مشاحة في االصطالح".

 اللصل األول
 تحصيل المصطمح في اإلسالم وأهميته.

 

 18 المبحث األول: يشحة المصطمح في اإلسالم

 24 المبحث ال ايي: أهمية وفوائد دراسة المصطمح في اإلسالم.

 30 المبحث ال الث: مميزات المصطمح اإلسالمي.

 40 المبحث الرابل: حكم مخاللة المصطمح اإلسالمي.

 43 المبحث الخامس: ج ود عمماء المسممين في دراسة المصطمح.

 اللصل ال ايي

 الغزو اللكري والمصطمحات الغازية.

 

 49 تم يد

 51 التعريف بالغزو اللكري.المبحث األول: 

 53 حث ال ايي: عالقة الغزو اللكري بالمصطمحات.المب
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 59 : أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغازية.ال الثالمبحث 
 60 المطمب األول: أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغازية قديمًا.

 64 المطمب ال ايي: أسباب ذم العمماء لممصطمحات الغربية الغازية.

 66 صطمحات الغازية.: حكم استعمال الم الرابلالمبحث 

 67 المطمب األول: رأي السمف في استعمال المصطمحات اللمسلية.

 73 لمطمب ال ايي: المصطمحات الغربية الغازية في ميزان الشرع.ا

 اللصل ال الث

 .ميادين معركة المصطمحات 

 

 83 الميدان اللكري.المبحث األول: معركة المصطمحات في 

 84 .المطمب األول: العقاليية

 98 المطمب ال ايي: وحدة األديان.

 108 المطمب ال الث: التجديد.

 116 الميدان اإلعالمي.المبحث ال ايي: معركة المصطمحات في 

 117 المطمب األول: األصولية

 125 المطمب ال ايي: العمميات االيتحارية.

 133 المطمب ال الث: معاداة السامية.

 141 محات في الميدان االجتماعيالمبحث ال الث: معركة المصط

 142 المطمب األول: المجتمل المديي

 151 المطمب ال ايي: تحرير المرأة.
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 163 المطمب ال الث: حقوا اإليسان.

 170 المبحث الرابل: معركة المصطمحات في الميدان السياسي.

 171 المطمب األول: اإلرهاب.

 186 المطمب ال ايي: اليسار اإلسالمي.

 192 مطمب ال الث: الديمقراطية.ال

 206 المطمب الرابل: القومية

 اللصل الرابل

 سبل مواج ة المصطمحات الغربية الغازية.

 

 216 المبحث األول: االلتزام بالمصطمح الشرعي اإلسالمي.

 217 تم يد

 219 معيى المصطمح الشرعيم وأقسام الياس في موافقة يصوص الكتاب والسية.المطمب األول: 
 221 الدعوة إلى االلتزام بالمصطمح الشرعي.المطمب ال ايي: 
 224 العدوان عمى مصطمحات الشريعة.المطمب ال الث: 
 231 أهمية االلتزام بالمصطمح الشرعي.: المطمب الرابل

 233 المبحث ال ايي: و ل  وابط لمتعامل مل المصطمحات الغازية

 234 تم يد

 236 صطمحات لمكتاب والسية.المطمب األول: موافقة الم

 240 المطمب ال ايي: موافقة المصطمحات لمغة العربية.

 247 المطمب ال الث: موافقة المصطمحات لمواقل االجتماعي لألمة اإلسالمية.

 254 المبحث ال الث: التحذير من الولوج في جحر ال ب في استعمال المصطمحات.

 259 اليتائج والتوصيات
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 263 القرآيية. ف ارس اآليات

 271 ف ارس األحاديث اليبوية.

 273 ف ارس األعالم.

 275 ف ارس المصادر والمراجل.

 291 ف ارس المو وعات.

 295 ممخص البحث

Abstract 296 
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 مؾخص افّضحٌ

 
الح د هلل رب الفول لف كالصالة كالسالـ  مػد أشضػؿ اي بلػوء كال رسػملف،  بل ػو  ح ػد صػمد  

 ـ، كبفد.....اهلل  مل  كسم
، شمقػػد  صػػدت  ػػف كراء هػػذه الدراسػػل أف أبػػرز أه لػػل الكم ػػل ك ف ػػد ال ف ػػد الحقلقػػو لمكم ػػل 

 حتد ال  ق  ضحلل التدللس كالتمبلس.
كلقػػػد الػػػت مت هػػػذه الدراسػػػل  مػػػد  قد ػػػل كت هلػػػد كأربػػػ  شصػػػكؿ، ككػػػؿ شصػػػؿ  سػػػ ت  إلػػػد  

ف اضطر اي ر أ سـ ال طولب إ  لد  سوئؿ. بوحث، ككؿ  بحث إلد  طولب، كا 
أ ػػو ال قد ػػل شت وكلػػت شلهػػو أه لػػل ال كضػػكع كسػػبب اختلػػوره، ك ػػ هج الدراسػػل، ك  ػػؿ البوحػػث  

 شو البحث، كالدراسوت السوبقل لم كضكع.
أ و الت هلد شذكرت شل  أه لل ال صػطمح، كبل ػت  ف ػد ال صػطمح لغػل كاصػطالحون، كتػورلخ  

  لأة ال صطمح، كظهكر  مـ ال صطمح.
شتحدثت شل   ف تأصلؿ ال صطمح شو اإلسالـ  ػف حلػث  لػأت ، كأه لػل  أ و الفصؿ ايكؿ 

سػػػػالـ، ك  لػػػػزات ال صػػػػطمح اإلسػػػػال و، ك ػػػػو بل ػػػػت حكػػػػـ  خولفػػػػل  كشكائػػػد دراسػػػػل ال صػػػػطمح شػػػػو اإلو
 ال صطمح اإلسال و، كجهكد  م وء ال سم لف شو دراسل ال صطمح.

وزلػػػل،  بل ػػػلن  ال ػػػل كشػػػو الفصػػػؿ الثػػػو و تحػػػدثت شلػػػ   ػػػف الغػػػزك الفكػػػرم كال صػػػطمحوت الغ 
الغزك الفكرم بول صطمحوت، كأثػر الغػزك الفكػرم شػو اإل ػالـ الفربػو كايج بػو، ككلػؼ تػـ اسػتخداـ 
اإل الـ لغزك الفولـ اإلسال و، ك و كضحت أسبوب ذـ  م وء ال سم لف لم صطمحوت الغوزلل  ػدل ون 

 كحدلثون، كحكـ استف وؿ هذه ال صطمحوت.
لث يتحدث  ف  لودلف  فركل ال صطمحوت، شتحدثت  ف أربفػل ثـ ا تقمت إلد الفصؿ الثو 

 لودلف، هو: ال لداف الفكرم، كال لداف اإل ال و، كال لداف االجت و و، كال لداف السلوسو، كذكرت 
   وذج تطبلقلل  ف ال صطمحوت شو كؿ  لداف  ف ال لودلف.

 صػػطمحوت الغربلػػل كشػػو ال هولػػل كػػوف الفصػػؿ الرابػػ  حلػػث تحػػدثت شلػػ   ػػف سػػبؿ  كاجهػػل ال 
الغوزلػػل، كذلػػؾ  ػػف طرلػػؽ االلتػػزاـ بول صػػطمح اللػػر و، ككضػػ  ضػػكابط لمتفو ػػؿ  ػػ  ال صػػطمحوت 

 الغوزلل.
 ثـ الخوت ل كذكرت شلهو أهـ ال توئج كالتكصلوت ثـ الفهورس الفو ل لمبحث. 
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Abstract 
 

All praise to Allah, the Lord of all, and peace and blessing of Allah be upon the 

superior of the messengers; our prophet Mohammad. 

This study aims at highlighting the importance of the word and its real meaning 

so as not to fall in misconception and ambiguity. 

The study includes an introduction, orientation and four chapters. Each chapter 

is divided into subjects and each subject is divided into a topic and the topics into 

matters if necessary.  

In the introduction, the importance of the  subject and the reason for choosing it, 

the methodology of the study, the role of the researcher and the previous studies were 

introduced. 

In the orientation, the importance of the term, the definition of the term ( either 

literary or conventionally), its originality and the terminology first existence were 

mentioned. 

In the first chapter, the researcher talked about the originality of the terms in 

Islam since its foundations, its importance, the values of studying the terminology in 

Islam and the characteristics of the Islamic term. In addition, the researcher revealed the 

rule of the contrariety and the efforts done by the Moslems scientists in studying the 

terminology. 

In the second chapter, the researcher talked about the intellectual invading and 

the aliment terms showing the relation between the intellectual invading and the terms. 

Moreover, the effect of the intellectual invading on the foreign and Arab media and how 

the media means were used to violate the Islamic world, why the Muslims scientists 

denied these terms in the past and now and the rule of using them. 

As for the third chapter, the researcher talked about the field of terms which 

were four; intellectual, media, social and political and she talked about the sample of 

their use in each field.  

 Finally, chapter four talked about the way of encountering these western 

invading terms through using the legal terminology besides putting restrictions for 

dealing with them. 

For the conclusion, the most important results, the recommendation and the 

index of the study were included.       
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