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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 
 

 

 أ.م.د. محمد ىادي شياب
 عاصم كاظم خزعل

 
 

الحمػػػدا كال ػػػسة كالىػػػسـ  مػػػا ىػػػهدور محمػػػدان  هللػػػدم كرىػػػكل     ػػػما اا كىػػػمـ 
 كمف تهللعهـ هللإحىرف إلا هـك الدهف.كهللررؾ  مه  ك ما آل  كأ حرهلل   

ومػر الحػؽ أف  د:ــــوبع  فإف الحرب هللهف اإلىػسـ كأ داهػ  لػـ تأػز أكزارعػر هللعػد  كال
أ داء اإلىسـ هأعكف لحرهلل  كؿ هـك كىهمة  كهحشدكف لمكقكؼ في كجه  كؿ هػـك قػكة  
كلػػهس رطػػر الت رهػػب كأىػػرلههلل  أقػػؿ رطػػرا مػػف الىػػسح فػػي المعركػػة التػػي هشػػوهر أ ػػداء 
اإلىسـ .  كفي عذا الهللحث المتكاأز تهللوت كىرهؿ الت رهب التي اترػذعر ا ػداء االىػسـ  
لتحقهػػؽ أعػػدافهـ ككهػػؼ اىػػتطر ت حركػػرتهـ أف تىػػهطر  مػػا  قػػكؿ هللعػػض أهللوػػرء ا مػػة 
كتىػػهر هللهػػر فػػي تهػػر االتجػػرم ال ػػحهف  كمػػر تهللػػهف فههػػر مكقػػؼ ال كػػر اإلىػػسمي مػػف عػػذم 

إلوقػػػػرذ ا مػػػػة ممػػػػر تعروهػػػػ   كالح ػػػػرظ  مػػػػا عكهتهػػػػر الحركػػػػة مػػػػز إهجػػػػرد الحمػػػػكؿ المورىػػػػهللة 
 كأرسقهر مكأحرن معرلـ عذا الحؿ كمزاهرم كشركط   كالىهللؿ إلا تحقهق  .

 أىداف البحث االساسية : 
كشػػػؼ مرططػػػرت كأىػػػرلهب الت رهػػػب كتهلل ػػػهر ا مػػػة هللهػػػر لتكػػػكف  مػػػا معرفػػػة هللهػػػر      

لمورىهللة لمكقكؼ في كج  عػذم كهللهرف مكقؼ ال كر اإلىسمي مف الت رهب كاهجرد الحمكؿ ا
الحركة   ككشؼ رطر د ػرة الت رهػب كمػر هحممكوػ  مػف لككػرت فكرهػة  مػا ا مػة كهللهػرف 

 مكقؼ ال كر االىسمي موهـ .
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 سبب اختياري لمموضوع: 
 مر هكاج  ال كر اإلىسمي حرلهر مف تحدهرت  ما المىتكل الدارمي كالرررجي . -ُ
 حرأر ا مة كمىتقهللمهر .رطكرة المكأكع كأعمهت  هللرلوىهللة ل-ِ
آكرر الت رهب التي فتكػت هللر مػة مػف هللمهللمػة ال كػر  كت كػؾ المجتمػز   كمػر هر ػا  مػا -ّ

 ككهر مف المىممهف ممر تحمم  حركة الت رهب مف رهللث ا ىرلهب رطهرة .
ػػػـ الهللحػػػث الػػػا مقدمػػػة ككسكػػػة مهللرحػػػث كررتمػػػة كقرهمػػػة هللػػػرلمراجز  : منيجيـــة البحـــث قيىِّ

 كالم ردر كعي كمر هأتي: 
رتهػػرر افكروػػت  ػػف مكأػػكع الهللحػػث كأعمهتػػ  ككػػذلؾ تطرقػػت إلػػا دكافػػز  المقدمــةأمػػر    

 المكأكع مز هللهرف العقهللرت التي كاجهتوي ككذلؾ رطة الهللحث العرـ . 
 هؼ هللرلت رهب كاهللرز أىهللرب قهرم  . : فكرف هللعوكاف التعر  المبحث االولكأمر 

 جرء هللعوكاف أىرلهب حركة الت رهب.  والمبحث الثاني
كقد تأمف كسكػة مطرلػب أىرىػهة تهللػدأ هللر ىػرلهب الدهوهػة. مػف تزههػؼ الحقػرهؽ الدهوهػة ك 

وكرر الىوة الوهللكهة .   التأمهؿ ال كرم كال
ت هػػر مػػدلكالت ا ل ػػرظ   كػػـ هػػأتي المطمػػب الكػػروي : ا ىػػرلهب الىهرىػػهة . كالتػػي تتمكػػؿ هلل

وشػػػرء دكتكرهػػػرت ىهرىػػػهة ك زج  حػػػداث االوقسهللػػػرت العىػػػكرهة كال هللقػػػرء العػػػرب أػػػع رء كال كال
 .أشررص ممككهف 

ـى الهللحػث هللرلمطمػب الكرلػث كعػك هللعوػكاف : ا ىػرلهب التررهرهػة. كعػي : إوكػرر فأػؿ  ًت كـ ري
حهػرء ا ل ػتف التررهرهػة العرب  ما الحأررة الحدهكة كاىت سؿ أحداث تمزهػؽ المىػممهف كال

 هللهف ال حرهللة كالترهللعهف. 
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 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 هللعوكاف ىهللؿ معرلة أىرلهب الت رهب .  المبحث الثالثكـ 
 كتـ تقىهم  الا : 
ككػػرف فػػي هللهػػرف الػػرد الػػدهوي الػػد كم المتمكػػؿ هللت عهػػؿ دكر العممػػرء فػػي : المطمػػب االكؿ 

ت رهػب فػػي د ػػرة ال ػد  ػػدكاف الت رهػب  كت عهػػؿ الرقرهللػة ال كرهػػة  مػا ا مػػة  كمحرىػهللة  
   .العرلـ اإلىسمي

كأمر المطمب الكروي فكرف في هللهرف المكقؼ ال كرم كالذم هتمكؿ هللتكجه  طسب العمػـ إلػا 
كترهللػػة الهللحػػكث العممهػػة لمػػرد  مػػا الت رهػػب  كتػػألهؼ كتػػب متر  ػػة تػػرد  مػػا المػػوه  

 .ب  كهللث الك ي ال كرم لدل الوىرءالت رههللي  كفأف مرططرت الت ره
ث فكػػػرف فػػػي هللهػػػرف المكقػػػؼ الترهللػػػكم كاإل سمػػػي كالػػػذم هتمكػػػؿ هللترهللهػػػة كأمػػػر المطمػػػب الكرلػػػ

ا هللورء  ما المهللردئ الشر هة ال حهحة  كتحذهر المجتمز مف رطػكرة الت رهػب  كت عهػؿ 
 كىرهؿ اإل سـ لمت دم ل تف الت رهب . 

ـى الهللحػػث  ػػًت التػػي تأػػموت أعػػـ الوتػػره  التػػي تػػـ التك ػػؿ الههػػر مػػف رػػسؿ  بالخاتمــةكػػـ ري
 دراىة حركة الت رهب كأىرلههلل  الرطهرة . 

 
 ىذا ومن اهلل التوفيق .. وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم .
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 المطمب األول: تعريف مصطمح التغريب.
 أواًل: تعريف التغريب لغًة: 

م ػػػدر مشػػػتؽ مػػػف تػػػرب ك ال ىػػػٍربي ًرػػػسؼي الشيػػػٍرؽ كالم ػػػرب الػػػذم هأرػػػذ فػػػي ورحهػػػة    
هلليػػكا أىتىػػكا ال ىػػٍربى كتى ىػػريبى أىتىػػا مػػف ًقهللىػػًؿ ال ىػػٍرب  ٍ ػػًرًب كأىٍترى ػػريبى القػػكـي ذىعىهلليػػكا فػػي المى الم ػػرب كتى

المىٍ ًرب   كقهػؿ: ميتى ىػرِّبه عوػر أم مػف ًقهللىػؿ المىٍ ػرب كال ىٍرهلليُّ كالمي ىرِّب الذم هأرذ في ورحهة 
كالت رهب : الو ي  ف الهللمد كترب أم هللعد كهقرؿ: ترب  وي أم تهللر ػد كموػ  الحػدهث اوػ  
 مهػػ  لال ػػسة كالىػػسـب أمػػر هللت رهػػب الزاوػػي كالت رهػػب الو ػػي  ػػف الهللمػػد الػػذم كقعػػت فهػػ  

وزكح  ف الكطف كاإلمعػرف فػي الػهللسد الجورهة كاترب الرجؿ جرء هللشيء ترهب كالت رهب ال
 .  بُلكاترب إذا درؿ في ال رهللة مكؿ اوجد إذا درؿ وجد كاإلتراب إتهرف ال رب كرلت رهب

 ثانيًا: تعريف التغريب اصطالحًا:
كوهػػػر كمهػػػر ت ػػػب فػػػي  ػػػرؼ الت رهػػػب مػػػف قهللػػػؿ  ػػػدة هللػػػرحكهف هللتعره ػػػرت مرتم ػػػة ل

الت رهب لحركة كرممػة لهػر ويظرمهػر  مر  رف  ا ىترذ أوكر الجودم هللأف م ب كاحد موهر:
كأعػػػػػدافهر كد رهمهػػػػػر كلهػػػػػر قردتهػػػػػر الػػػػػذهف هقهمػػػػػكف هللرإلشػػػػػراؼ  مههػػػػػر  تىػػػػػتهدؼ احتػػػػػكاء 
الشر هة اإلىسمهة ال كرهة كمحك مقكمرت  الذاتهة كتدمهر أفكررعر كتىمهـ هوػرهللهز الكقرفػة 

   بِلفههرب

                                                           

د  -ُهللهركتلط–عػب دار  ردر ُُٕهوظر: لىرف العرب  لمحمد هللف موظكر هللف مكـر ا فرهقي الم رم  لت  (ُ) 
  ْٗ: ِعػػػػػػ /  َُّٓ  ُ  كهوظػػػػػر: الم ػػػػػهللرح الموهػػػػػر لم هػػػػػكمي  الطهللعػػػػػة الرهرهػػػػػة  م ػػػػػر  ط ّٕٔ: ُتب /

 . ُّٓ: َُْٕ  عػِهللهركت  ط –لم هركز آهللردم  مؤىىة الرىرلة كالقرمكس المحهط  
 .ْ/َُّْ  ِكتب اإلىسمي  هللهركت  طشهللهرت الت رهب في تزك ال كر اإلىسمي  لألىترذ أوكر الجودم  الم (ِ)
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ذعوهػة ال ػرب ك رف  في مكأز  آرػر لعػك حمػؿ  المىػممهف كالعػرب  مػا قهللػكؿ 
كتػػرس مهللػػردئ الترهللهػػة ال رهللهػػة فػػي و ػػكس المىػػممهف حتػػا هشػػهللكا مىػػت رهللهف  فػػي حهػػرتهـ 

كهعرفػ  الػدكتكر محمػػد  .بُلكت كهػرعـ  كحتػا تجػؼ فػي و كىػهـ مػكازهف القػهـ  اإلىػسمهةب
       محمػػػػػػػد حىػػػػػػػهف هللقكلػػػػػػػ : ل طهللػػػػػػػز المىػػػػػػػتعمرات ا ىػػػػػػػهكهة كا فرهقهػػػػػػػة هللطػػػػػػػرهللز الحأػػػػػػػررة

: عك حركة فكرهة تهػدؼ إلػا التغريبمجمكع عذم التعره رت هتهللهف أف . كمف بِلال رهللهة ب
أف تككف المجتمعرت المىممة فرقدةن لهكهتهر اإلىسمهة ترهللعةن لمحأػررة ال رهللهػة تأرػذ موهػر 

 كؿ مر تممه   مههر  ىكاء كرف رهران أـ شران مف رسؿ كىرهؿ كأىرلهب مرتم ة.
هللهػػة تقػػـك  مههػػر أجوػػدات رررجهػػة تهػػر كممػػر تجػػدر االشػػررة الهػػ  أف الحركػػة الت ره

ودكا مف قهللػؿ ا جوػدات  إىسمهة متمكمة لهللرالىتشراؽ كالتهللشهرب كأجودات دارمهة مىممة جي
الرررجهػػة ممػػف لػػدههـ لككػػرت فكرهػػة أجوهللهػػة كعػػـ مت ػػركتكف فهمػػر هللهػػوهـ فمػػوهـ مػػف هطرلػػب 

 هللرىتهراد الومكذج ال رهللي كم  كموهـ دكف ذلؾ.
 تغريبالمطمب الثاني: نشأة ال

  :توطئة 
هرجػػز أ ػػػؿ عػػذم الحممػػػة الت رههللهػػػة إلػػا و ػػػهحة ال ػػػمههللي للػػكهس الترىػػػزب ممػػػؾ 
فروىػػر  وػػدمر ىػػجف فػػي المو ػػكرة هللعػػد عزهمػػة جهكشػػ  رػػسؿ الحممػػة ال ػػمههللهة الكروهػػة  
كهللعد طػكؿ تأمػؿ كتػب مػذكرة رطهػرة أشػررت إلههػر مراجػز  دهػدة هحػدد فههػر المكقػؼ مػف 

ال ػػػمههللهة  كأشػػػرر لػػػكهس الترىػػػز فػػػي الككهقػػػة إلػػػا أوػػػ  ال العػػرلـ اإلىػػػسمي هللعػػػد الحػػػركب 
       ىػػػػهللهؿ إلػػػػا الىػػػػهطرة  مػػػػا المىػػػػممهف  ػػػػف طرهػػػػؽ الحػػػػرب كالقػػػػكة  كاف المعركػػػػة هجػػػػب 
أف تهللػػػدأ أكال مػػػف تزههػػػؼ  قهػػػدتهـ الراىػػػرة التػػػي تحمػػػؿ طػػػرهللز الجهػػػرد كالمقركمػػػة  فكػػػرف 

                                                           

 . ّٖٔهوظر الم در و ى  /(ُ) 
 . ْٔ/ ُُّْ  ٗاإلىسـ كالحأررة ال رهللهة  لمدكتكر محمد محمد حىهف  دار الرىرلة  ط  (ِ)



 37  
 

     

   
 

 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 
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الكممػة مػر  جػز أجػدادعـ الت رهب كال زك ال كرم مهللدأعـ كلقػد أوجػز ا  ػداء  ػف طرهػؽ 
 .  بُلال مههللهكف  ف تحقهق  هللطرهؽ الىهؼ

 وىذه أىم العوامل التي أدت إلى نشأة التغريب: 
 أوال: الحقد الصميبي: 

كالػػػذم زاد حوػػػؽ ال ػػػمههللهف كتػػػهظهـ عػػػك لامتػػػداد ال ػػػتف اإلىػػػسمي لهشػػػمؿ رهللػػػكع 
 .  بِلىوةب ُٖٕهللسدعـ كارت رع راهة التكحهد فكؽ عرمرتهـ مر هزهد  ف 

كعػػػػذم هللعػػػػض الومػػػػرذج التػػػػي تػػػػدؿ  مػػػػا  حقػػػػد ال ػػػػمههللهف  مػػػػا ا مػػػػة المحمدهػػػػة 
اإلىػسمهة هػػـك درمػػكا الهللهػت المقػػدس ذهللحػػكا فهػ  ىػػهللعهف أل ػػر مػف المىػػممهف حتػػا تر ػػت 
الرهػػكؿ إلػػا  ػػدكرعر فػػي دمػػرء المىػػممهف ككػػذلؾ فعمػػكا فػػي الجزاهػػر فقتمػػكا ممهػػكف شػػههد  

أور ذاعب إلػا طػراهللمس فرحػر مىػركرا  هللػذؿ كهللمر هكهركف مف أحقرد حهف هح ظكف جودعـ 
دمػػػي فػػػي ىػػػحؽ ا مػػػة الممعكوػػػة  حػػػررب الدكلػػػة اإلىػػػسمهة التػػػي تجهػػػز الهللوػػػرت ا هللكػػػرر 
لمىػمطرف ىػػأقرتؿ هللكػػؿ قػػكتي  محػػك القرآوػػي كعػذا احػػد فسىػػ تهـ هأػػز لهػػـ الحػػد الوهػػرهي 

قهللػر الرىػكؿ  ػما  فهقترح إف ههللرد كمكر المىممهف كهو ا الكمث الكرلث كتهدـ الكعهللة كهوقػؿ
. فهػػذا كتهػػرم ههللػػهف لوػػر حقػػد ال ػػمههللهف  لفرلت رهػػب بّلاا  مهػػ  كىػػمـ إلػػا متحػػؼ المػػكفر

عجمػػة و ػػراوهة  ػػههكوهة اىػػتعمررهة فػػي أف كاحػػد التقػػت  مػػا عػػدؼ مشػػترؾ هللهوهػػر كعػػك 
طهللػػػػػػز العػػػػػػرلـ اإلىػػػػػػسمي هللرلطػػػػػػرهللز ال رهللػػػػػػي تمههػػػػػػدا لمحػػػػػػك الطػػػػػػرهللز الممهػػػػػػز لمشر ػػػػػػهة 

 .بْلاإلىسمهةب
  

                                                           

 . ُِ-ٓهوظر: اإلىسـ في كج  الت رهب   وكر الجودم  دار اال ت رـ  القرعرة /(ُ)
 . َٕالم در و ى  /(ِ)
 . ٖٓهوظر: أىرلهب ال زك ال كرم لمعرلـ اإلىسمي/(ّ)
 . َٕٓ: ِالمكىك ة المهىرة في ا دهرف كالمذاعب كا حزاب المعر رة  /(ْ)
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 يًا: حربيم ضد القرآن الكريم واإلسالم عموما .ثان
لمػر درس ال ػػرب ال ػمههللي كم كرهػػ  دهووػػر العظػهـ أدركػػكا أف  زتوػر كموعتوػػر كقكتوػػر 
ورهللعة مػف تمىػكور هللػدهوور الحوهػؼ كهللقرآووػر المجهػد كاف الػذم هحػرؾ ىػكا د الرجػرؿ لقتػرلهـ 

تحرهػػؼ فػػأدرؾ ال ػػرب هكمػػف فػػي عػػذا الكتػػرب الػػذم ح ظػػ  اا ػ تعػػرلا ػ مػػف العهللػػث كال
ال ػػمههللي عػػذم المهػػزة كالقػػكة الكرموػػة فػػي القػػرآف كفػػي عػػذا الشػػأف هقػػكؿ أحػػد كزراء رررجهػػة 
هللرهطروهر الرسدىتكف مؤىس  االىتعمرر الهللرهطروي الحدهث فػي الشػرؽ ا كىػط: لمػرداـ 
القرآف مكجكدا في دهرر المىممهف فمف تتمكف أكرهللر مف الىػهطرة  مػا الشػرؽ ا كىػط كال  

ما مىممي العرلـ  هللؿ لػف تكػكف هللرهطروهػر كأكركهللػر فػي مػأمف مػف رطػر عػذا الػدهف كمػف  
: لمتػػػا *كهقػػػكؿ احػػػدعـب ُلقػػػكة  كموعػػػة أتهللر ػػػ  مػػػرداـ عػػػذا القػػػرآف مكجػػػكدا فػػػي  ػػػدكرعـب

تكارل القرآف كمدهوة مكة  ف هللسد العرب همكووػر حهوهػذ أف وػرل العرهللػي هتػدرج فػي ىػهللهؿ 
أمػػػر القػػػس  ػػػكمؤهمزكمهر ل فقػػػد  .بِلإال محمػػػد ككترهللػػػ  بالحأػػػررة التػػػي لػػػـ ههللعػػػدم  وهػػػر 

و ف المهللشػرهف أف هىػعكا داههللػهف حتػا هررجػكا المىػممهف مػف اإلىػسـ كأف ههللعػدكعـ  ػف 
اا؛  وهـ هللذلؾ ىهتجردكف مف مكرـر ا رسؽ كمف مكمهـ العمهػر التػي رفعػت مػف شػأوهـ 

كفػي عػذا الشػأف  .بّلتطكرعػر ب كالتي كروت داهمػر كأهللػدا ركػرهز ازدعػرر ا مػـ كقهمهػر كومػك
 رح المكرد المتع ب كرزكف  مػر همكػؿ فػي  ػدرم مػف مكػر كحقػد أػد دهووػر الحوهػؼ 
فقرؿ: لت طدـ أمػكاج التهللشػهر هللىػد موهػز مػف  ػركر إىػسمهة  ػمدة كعػي تحػركؿ  هللكػر 
ت تهتهر كلكوهر لف تحقؽ ترهرتهر طرلمر هللقي القرآف كهللقهت الشعكب المىممة موقردة لتعػرلهـ 

                                                           

 . َٕالممحد/اإلىسـ هت دل لم رب (ُ)
 ـ.ُُّٗمف كممة  حد ز مرء التهللشهر ػ زكمهر ػ في مؤتمر التهللشهر في لوكك هللرلهود ىوة ب*ل

 . ّٗأىرلهب ال زك ال كرم لمعرلـ اإلىسمي/ (ِ)
 . ُٕاإلىسـ هت دل لم رب الممحد/(ّ)
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

ذا اتحػػػد المىػػػممكف فػػػي أمهللركطكرهػػػة كاحػػػدة فػػػإوهـ ىػػػهككوكف لعوػػػة  مػػػا عػػػذ ا الكتػػػرب  كال
 .بُلال ربب

 ثالثًا : مرحمة الدعوة إلى التغريب وتطوير الفكر اإلسالمي:
لقػػد د ػػر فسىػػ ة ال ػػرب إلػػا أػػركرة تطػػكهر ال كػػر اإلىػػسمي لكػػي هجػػررم ال كػػر 

. كقػػد هىػػمكو  لالمدوهػػة أك التطػػكر بِلال رهللػػي كال ػػرب هللمػػر هىػػما هللػػػلالحداكة أك التحػػدهثب
كد ػػػػكا إلػػػػا تطهللهػػػػز المىػػػػممهف لهكتىػػػػهللكا ىػػػػمرت ال ػػػػرهللههف فػػػػي أفكػػػػررعـ  ل بّلأك التقػػػػدـ ب

كىػػمككهـ كمعتقػػداتهـ كتحأػػرعـ لالت رهػػبب كقػػرلكا هللػػأف عػػذا ىػػهكطد العسقػػرت هللهووػػر كهللػػهف 
وػػػر كقػػػد جػػػرءت الحداكػػػة هللأفكػػػرر جدهػػػدة  مػػػا دهووػػػر ك مػػػا  ردات .بْلال ػػػرب المتحأػػػر ب

كتقرلهدور كأ راؼ ا كلهف هقكؿ أتهللر هر: إف الحداكة أرب مػف اإلهللػداعو كلكوهػر فػي كاقػز 
ا مػػر هللعهػػدة كػػؿ الهللعػػد  وػػ  كلػػهس فههػػر إال التقمهػػد ا  مػػا  كوقػػؿ  ػػردات كقػػهـ ال ػػرب 
المت ىخ الممحد أال أرسقهة إلا شعكهللور كلقد أرادكا مف كراء الحداكة وىؼ قهمور كأرسقور 

هللػػػأررل شػػػهطروهة تورىػػػب أعػػػكاء كاأػػػعههر كتحقػػػؽ ملرهللػػػ  كأرادكا مػػػف رسلهػػػر  كاىػػػتهللدالهر
اىتهللداؿ تعرلهـ دهوور الحوهؼ كأرسق  الىػرمهة هللتعػرلهمهـ كأرسقهػـ الىػرقطة كترزكعػر فػي 
              و ػػػػكس أهللوػػػػرء ا مػػػػة اإلىػػػػسمهة كمػػػػر درىػػػػكا ل توػػػػر كدهووػػػػر لهتمكوػػػػكا مػػػػف العهللػػػػث هللشػػػػرهعتور 

كلػػذا تعرأػػكا لتعػػدد الزكجػػرت كشػػكككا هللكجػػكد اا  ب ا  مهػػ  كىػػمـ  ػػما ا ل وهللهوػػر كىػػوة
 .بٓلك ررأكا القرآف كاوتقدكا آهرت 

 

                                                           

 . ِٕالم در و ى / (ُ)
 . ّٕالم در و ى  /(ِ)
 ٔٓ/أىرلهب ال زك ال كرم لمعرلـ اإلىسمي (ّ)
 . ّٕاإلىسـ هت دل لم رب الممحد /(ْ)
 هوظر: الم در و ى  .(ٓ)
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 المطمب الثالث : أسباب قيام التغريب
 إف مف أعـ أىهللرب قهرـ الت رهب في  رلمور اإلىسمي همكف أف وجممهر فهمر هأتي :   

 اإليماني  لدى أبناء األمة اإلسالمية:  أواًل  : ضعف الواعز
اإلهمروي الىهللب الرههًس الوهزاـ المىممهف كترمههـ  ف كقرفػرتهـ  هعد أعؼ الكا ز
إف الىػػػهللب الػػػرههًس الوهػػػزاـ المىػػػممهف عػػػك  برحمػػػ  اا تعػػػرلا ل هقػػػكؿ الىػػػهد محمػػػد قطػػػب 

كرهة إلػػػا الهزهمػػػة العىػػػ لالرػػػكاء العقػػػدم الػػػذم كقعػػػت فهػػػ  ا مػػػة  ػػػدة قػػػركف  لػػػذلؾ أدت
كقػد اىػتعممت قػكل الت رهػب الحهػؿ . بُلكحهف هللدأ االوهللهرر درمت ا مة فػي التهػ باالوهللهرر 

فػػي أىػػرلههللهر كذلػػؾ حتػػا ال تكػػرر الػػركح اإلىػػسمهة فػػي و ػػكس أهللورههػػر  لكقػػد كروػػت لم ػػرب 
م محة ظرعرة في إر رء الكج  ال مههللي لمحممة الجدهدة   اتقرء إلكػررة الػركح الدهوهػة  وػد 

 ػمههللهف  -المىممهف   التػي تهللعػث  مػا ل الجهػرد المقػدس ل كعػك أرطػر مػر هرشػرم ال ػزاة 
كقػد ذاؽ ال ػزاة هللأىػ  هللرل عػؿ فػي الهوػد  -كروكا أـ  ههكوههف أك  هللرد هللقر أك  هللػرد أ ػورـ 

كالهػػدؼ مػػف ذلػػؾ كاأػػف  عػػك إهللعػػرد المىػػممهف  ػػػف  ل .بِلكالجزاهػػر كتهرعمػػر مػػف الهللقػػرعب
الهػػػػدؼ عػػػػك إهللعػػػػردعـ  ػػػػف اإلىػػػػسـ   كذلػػػػؾ موعػػػػر مػػػػف إكػػػػررة  اإلىػػػػسـ دكف إشػػػػعررعـ أف

الشػػككؾ  أم موعػػر مػػف إكػػررة الػػركح الدهوهػػة  وػػد المىػػممهف  حػػهف هتأػػف الكجػػ  ال ػػمههللي 
 مػػػا حقهقتػػػ  كتركهأػػػهـ هللحهػػػث هقهللمػػػكف ا مػػػر الكاقػػػز  كحتػػػا إف اتجهػػػكا إلػػػا مقركمتػػػ   

  .بّلقركمكم هلل هر ركح الجهرد المقدس التي ه زع موهر ال زاةب
كلتركه  عذم ال رهة في و ػكس المىػممهف فػي الػهللسد المحتمػة قػرؿ ال ػرب إوػ  تىػرؾ  ل

الػػػدهف موػػػذ فتػػػرة   كلػػػـ هعػػػد الػػػدهف عػػػك الػػػذم هحركػػػ    إومػػػر الػػػذم هحركػػػ  عػػػك ل الم ػػػرلف 

                                                           

 . ِّعمـ وررج مف ظممرت الته   لمحمد قطب  دار الشركؽ /(ُ)
 . ُّالم در الىرهللؽ /(ِ)
 . ُّعمـ وررج مف ظممرت الته  /(ّ)
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 أ.م.د. محمد هادي شهاب 
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

االقت ػػردهة ل فحىػػب  كالكػػت ألىػػف المىػػممهف عػػذم ال رهػػة فػػي فتػػرة التهػػ   كركجهػػر د ػػرة 
لهكهللطػػػػػكا أم تحػػػػػرؾ جهػػػػػردم إىػػػػػسمي أػػػػػد  -ر ك ػػػػػي هللػػػػػك ي أك هلل هػػػػػ -ال ػػػػػزك ال كػػػػػرم 

فأػػػسن  ػػػف ذلػػػؾ فقػػػد اهللتيمػػػي  الككهػػػر مػػػف أعػػػؿ اإلىػػػسـ هللرلػػػذؿ الو ىػػػي كعػػػك أف  .بُلال ػػػزاةب
 ػرر المىػػممكف هشػػعركف هللرلذلػػة كالهػػكاف فػػي دارػؿ أو ىػػهـ كهػػأموكف هلل أػػؿ ا كرهللهػػهف فػػي 

فػػههـ كال هكػػرد كػػؿ شػػيء كهعتقػػدكف أف فػػههـ كػػؿ رهػػر كال هكػػردكف هعترفػػكف هللػػوقص أك هػػب 
ذا تمكػف عػذا الػذؿ فػي الو ػكس  ه دقكف هللروهزامهـ كفشمهـ في ىر ة مف ىر رت الدعر كال

ف كروت ت دكا كتركح كتأكؿ  .    بِلفهي قد مرتت كال
 ثانيًا : البعثات الخارجية إلى البالد الغربية

إف المتتهللػػػز لمىػػػهرة الت رهػػػب فػػػي المجتمعػػػرت اإلىػػػسمهة هجػػػد أوهػػػر قرمػػػت  مػػػا هػػػد   
عػػػػؤالء المهللتعكػػػػهف إلػػػػا الرػػػػررج  الػػػػذهف أرادكا أف هكػػػػكف مجػػػػتمعهـ جػػػػزءا مػػػػف المجتمعػػػػرت 
الموحمة التي  رشكا فههر  كاوهللهركا هللروحرافهر  لكالتررهخ هشهد  ما ذلؾ فقد  رد ككهر مػف 
المهللتعكػػهف المىػػممهف إلػػا هللسدعػػـ كعػػـ هحممػػكف أفكػػرر ال ػػرهللههف ال  مػػكمهـ كتقػػدمهـ فكػػروكا 

ك ما ذلؾ فإف الهللعكرت إلا الدكؿ ا كرهللهة كروػت  ػرمسن كىػهللهللرن  .بّلرههللهةبوكاة الحركة الت 
أكهللػػر  مػػا قهػػرـ حركػػة الت رهػػب  فرلهللعكػػرت العرلمهػػة مػػف الشػػهللرب المىػػمـ التػػي ذعهللػػت إلػػا 
الػػهللسد ال رهللهػػة كالشػػرقهة دكف ح ػػروة أك ترهللهػػة إىػػسمهة كروػػت مػػف العكامػػؿ التػػي ىػػر دت 

عمػػػؿ المىػػػممكف تكجهػػػ  حركػػػة الترجمػػػة مػػػف الم ػػػرت  مػػػا اىتشػػػراء ال ػػػزك الكقػػػرفي كمػػػر أ
 ب.ْلا كرهللهة الكجهة الم هدة ب

                                                           

 . ُْ-ُّالم در الىرهللؽ /(ُ)
 َّعػ /ُّٕٖ  ِالقرعرة  طهوظر: إلا اإلىسـ مف جدهد   هللك الحىف الودكم  (ِ)
ـ ََِٓعػػ ػ ُِْٔ   ُم ػر   ط –اا هللػف إهللػراعهـ الطكهػؿ   دار الهػدم الوهللػكم مػوه  التهىػهر المعر ػر  لعهللػد(ّ)
/َِٖ . 
 . ِٗأعداؼ الت رهب   وكر الجودم/ (ْ)
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إف أككػػػر المهللتعكػػػهف إلػػػا الرػػػررج هوهللهػػػركف هللرلحأػػػررة ال رهللهػػػة كهػػػركف  ػػػردات كتقرلهػػػد     
ترتمؼ تمرمر  ما مر عـ  مه  فػي هللسدعػـ  هقػكؿ الػدكتكر زعهػر الىػهللر ي كه ػؼ هللداهػة 
حهرتػػ  فػػي إحػػدل الػػدكؿ ال رهللهػػة التػػي ذعػػب إلههػػر مهللتعكػػر: لكػػؿ شػػيء مػػف حػػكلي ترهػػب 

ارػػػتسط الطػػػسب هللرلطرلهللػػػرت شػػػيء لػػػـ آل ػػػ  كلػػػـ كجدهػػػد كمكهػػػر كهػػػأتي  مػػػا رأس القرهمػػػة 
فطػػػكؿ  .بُلأ رفػػػ  مػػػف قهللػػػؿ أ ػػػرهللوي هلل ػػػدمة حأػػػررهة لهللكػػػت زموػػػر قهللػػػؿ أف أفهػػػؽ موهػػػر ب

ال ترة الزموهة ل رهللة المىمـ لهر تأكهر قكم  ما كقرفت  كأفكررم  كقػد هػؤدم هللقػرؤم ترلهللػر إلػا 
 تهللدهؿ أفكررم كىمكك  كاإل جرب هللحأررتهـ .

 ى الموجودين في البالد اإلسالمية.ثالثا : دور النصار 
لقػػد كػػرف لمو ػػررل دكره كهللهػػره ك رمػػؿه أىرىػػيه لقهػػرـ حركػػة الت رهػػب كالػػد كة إلههػػر 
كهللث أفكررعر كأعدافهر كقد ا توت هللهـ حركة الت رهػب كجعمػتهـ أداة لتحقهػؽ أعػدافهر كهللىػثِّ 

الو ػػػررل ل ظهػػػر التكجػػػ  الكاأػػػف إلػػػا إهللػػػراز دكر .بِلىػػمكمهـ أػػػد اإلىػػػسـ كالمىػػػممهف
شراكهـ في مراكز التأكهر كاترػرذ القػرار هلل ػكرة  كا قمهرت الدهوهة ا ررل كال سء قدرعـ كال

قػػرؿ محمػػػد ال زالػػػي:  .بّلممحكظػػة  كأحػػػداث الحممػػة ال روىػػػهة زارػػرة هللرلداللػػػة  مػػا ذلػػػؾب
لكلمػػػر كػػػرف العػػػرب عػػػـ دمػػػرغ اإلىػػػسـ كقمهللػػػ  فػػػس هللػػػد مػػػف أف هتأػػػرـ و ػػػههللهـ مػػػف عػػػذا 

كعور ػ في رطػة ال ػمههللهة ال رهللهػة ػ هجػيء دكر الو ػررل العػرب الػذهف الهجـك المحمـك  
 .بْلهجب أف هىهمكا في أرب اإلىسـ ككىر شككت  كموز دكلت ب

                                                           

 . ّٓعػ /ُِْْ  ُأهرـ حهرتي  لزعهر أحمد الىهللر ي  مكتهللة العهللهكرف  الرهرض  ط(ُ)
 -كالىيػػػوية  لألىػػػترذ الػػػدكتكر ىػػػعد المر ػػػ ي  مكتهللػػػة الموػػػرر اإلىػػػسمهة  كمؤىىػػػة الرهيػػػرف  هللهػػػركت  المىتشػػػرقكف(ِ)

 . ُٓلهللورف/
 دداب  ت در  ف الموتدل اإلىسمي  جذكر العممروهة كالت رهب في العػرلـ اإلىػسمي  لررلػد  ِّٖمجمة الهللهرف ل(ّ)

 ْٔ: ُٗٓأهللك ال تكح  دد /
 َ ٖـ / ُُٗٗ -عػ  ُُُْ  ُعػب  دار القمـ  دمشؽ  طُُْٔي الىقر لت: قذاهؼ الحؽ   لمحمد ال زال(ْ)
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كمر كرف لو ررل العرب دكره كهللهػره فػي وشػر د رهػرت الت رهػب كالتػركه  إلههػر           
في هللسد المىػممهف إلدراكهػـ  فإكررة القكمهة العرهللهة  كرف لهـ الهد الطكلا في الد كة إلههر

فرهػػدة الت ػػػرؼ العػػػرب المىػػػممهف  مػػػا القكمهػػػة هللػػػدالن مػػػف الػػػدهف الػػػذم ال هتكافػػػؽ مػػػز دمػػػ  
المىمـ كتهر المىمـ في أمة كاحدة  فجرء القكمهكف العرب مف الو ررل كتهرعـ  كأرذكا 

لعػػػزية هكهمػػػكف لمػػػدهف لهػػػذم القكمهػػػة  كأف العػػػرب فػػػي حرجػػػة شػػػدهدة إلػػػا قهرمهػػػر إف أرادكا ا
كالموعػة كاحتػراـ ىػرهر ا مػـ لهػـ  هللزرػرؼ مػػف القػكؿ تػركرنا  كظمٌػت تىػتعر وررعػر كتشػػتد 

كمػػر أف المىػػهحههف كػػروكا أىػػهللؽ أهللوػػرء  .بُلتػػدرهجه ر مػػف معػػهف الحقػػد  مػػا الدكلػػة العكمروهػػة
العػػرب ات ػػرال هللرلكقرفػػة ال رهللهػػة  إذ كجهػػكا جػػؿ ا توػػرههـ إلػػا تأىػػهس ال ػػحؼ الهكمهػػة 

راـ كالمقطػػـ كتحمػػسف ا وهللػػرء العرلمهػػة كالمػػذاعب الىهرىػػهة كهللعأػػهر كػػرف ك ػػحه ة ا عػػ
هحمػػػػؿ طرهللعػػػػر أدهللهػػػػر  ممهػػػػر مكػػػػؿ  ػػػػحه ة المقتطػػػػؼ  ك ػػػػحه ة الهػػػػسؿ  كا توػػػػت عػػػػذم 
ال ػػػػػػحؼ هللػػػػػػرلعمـك الطهللهعهػػػػػػة كهللرلكشػػػػػػكفرت العممهػػػػػػة كال ػػػػػػور هة الحدهكػػػػػػة كمػػػػػػر ا توػػػػػػت 

ب كآكػرر  ك ممػكا  مػا تطػكهر هللرلدراىرت اإلوىروهة مف أرػسؽ كاجتمػرع كتػررهخ كل ػة كأد
شػػراهلل  الػػركح العممروهػػة التحررهػػة  كقػػد ذكػػرت شر ػػهرت ككهػػرة توػػردم  ال كػػر اإلىػػسمي كال
هللهػػذا الت رهػػب مكػػؿ  أدهػػب إىػػحرؽ  ك لىػػمهـ وقػػرش  كلهللطػػرس الهللىػػتروي  كعػػـ مػػف أوشػػط 

كمف ا ىهللرب التي جعمتهـ هؤدكف دكرعـ في ت رهػب  .بِلالعرب في وقؿ الحأررة ال رهللهة
طػػسؽ الحهللػػؿ الػ هللسد اإلىػػسمهة عػػك  ػدـ مراقهللػػة تحركػػرتهـ فػي أككػػر الهللمػػداف اإلىػسمهة  كال

 مػػا ال ػػررب لهػػـ هقهمػػكا احت ػػرالتهـ كأ هػػردعـ كد رهػػرتهـ كد ػػكاتهـ هللػػؿ كهحأػػرعر هللعػػض 
 .بّلالمىؤكلهف المىممهف لمهللرركتهر هللحجة التسحـ الشعهللي كالتىرمف الدهوي

                                                           

كدكرعر في المجتمعرت كمكقؼ المىمـ موهر  لمدكتكر ترلػب هللػف  مػي  ػكاجي   هوظر: المذاعب ال كرهة المعر رة(ُ)
 . َِٗ- ُٗٗ- ِـ /ََِٔ-عػُِْٕ  ُجدة  ط-المكتهللة الع رهة الذعهللهة

 .ٖٓ-ْٓهة   لمحمد محمد حىهف /هوظر: اإلىسـ كالحأررة ال رهلل(ِ)
 كمرهللعدعر..ْٖٓهوظر: المذاعب ال كرهة المعر رة ل رلب  كاجي /(ّ)
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 متأثرين بالحضارة الغربية. رابعًا : ظيور دعاة منادين لمتغريب
لهق ػػد هللػػد رة الت رهػػب الػػذهف درىػػكا فػػي المعرعػػد كالجرمعػػرت ال ػػمههللهة كتتممػػذكا 
 مػػػػػا هػػػػػد المهللشػػػػػرهف كالمىتشػػػػػرقهف فػػػػػأ جهللكا هللهػػػػػـ أشػػػػػد اإل جػػػػػرب كأرم ػػػػػكا لهػػػػػـ ترهػػػػػة 

  كعؤالء تقمدكا هللمىرودة أىهردعـ أ ما المور ب العممهة كالىهرىهة ككروكا بُلاإلرسص ب
   بِلتمكان كأشد كقرحة مف أىرتذتهـ المىتشرقهفأككر 

كللقد أ ػهللف عػؤالء ككػسء لممىػتعمر هللعػد رحهمػ  كأهردهػ  التػي تو ػذ ىهرىػت  ككػرف 
 رمة المىممهف آوذاؾ في ت مة  ف دهوهـ ممر جعؿ عجـك د رة الت رهب شرىر كقحػر ال 

 .بّلهرا ي دهف ا مة كال تراكهر ا  هؿ هللقمهؿ كال ككهرب
ـ مػػف أهللػػرز د ػػرة الت رهػػب فػػي العػػرلـ اإلىػػسمي  ُّٕٗ -ُٖٖٗلطػػ  حىػػهف  كهيعػػد    

حهث تمقا  مكم   ما هد المىتشرؽ دكر كرهـ كقػد وشػر أرطػر آراهػ  فػي كترهللهػ  الشػعر 
لقػػد د ػػر ذلػػؾ الجهػػؿ إلػػا  ػػهلل  الحأػػررة    كلبْلالجػػرعمي كمىػػتقهللؿ الكقرفػػة فػػي م ػػرب

عر رهرعر كشرعر كمف كـ اتهرـ الوظػرـ اإلىسمهة هللكؿ مقكمرتهر هللحأررة ال رب حمكعر كمر 
 .بٓلاإلىسمي هللرلترمؼ كالجمكدب

 
 
 
 

                                                           

  ِلمحمػػػػد حرمػػػػد الور ػػػػر  مكتهللػػػػة الكػػػػككر  الرهػػػػرض  طالع ػػػػراوهكف هللػػػػهف مػػػػزا ـ التجدهػػػػد كمهػػػػردهف الت رهػػػػب  (ُ)
 . ُِٕ/ ـ ََِِ-عػُِِْ

 . ُُٖعػ /َُْٕا رقـ    دراىرت في الىهرة   لمحمد ىركر زهف العرهللدهف   دار(ِ)
 .  ُِٕالع راوهكف هللهف مزا ـ التجدهد كمهردهف الت رهب /(ّ)
 . ََٕ: ِالمكىك ة المهىرة في ا دهرف كالمذاعب كا حزاب المعر رة /(ْ)
 . ُِٕالع راوهكف هللهف مزا ـ التجدهد كمهردهف الت رهب /(ٓ)
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 المطمب األول: األساليب الدينية.
 أواًل: مواجية الدعوات اإلسالمية والحركات اإلصالحية التجديدية.

ا مػػة  مػػا رأس كػػؿ : لأف اا ههللعػػث لهػػذم ب  ػػما اا  مهػػ  كىػػمـ لأرهللػػر الوهللػػي
ب  ما اا  مه  كىػمـ لكأ داء اا كأ داء رىكل   .بُلمرهة ىوة مف هجدد لهر في دهوهرب

أ داء المىممهف هػدرككف  ظػـ رطػر عػذم الػد كات اإل ػسحهة فػي تػررهخ المىػممهف  إذ 
هجعػػػؿ اا  مػػػا هػػػدههر تجدهػػػد عػػػذا الػػػدهف  كقمػػػز الم ىػػػدهف كمكاجهػػػة الكػػػرفرهف  كحمرهػػػة 

كػػؿ م ػػمف  -المهللكككػػة هللػػهف ظهراوػػي المىػػممهف -مىػػممهف  فمػػذلؾ تر ػػد  هػػكوهـهللهأػػة ال
كدا هػة  ككػؿ مظهػر مػف مظػػرعر تجدهػد عػذا الػدهف  كتحػػدد الىػهللؿ التػي تمػد الم ػػمحهف 

 التهتجتػػػث تمػػػؾ الىػػػهللؿ مػػػف جػػػذكرعر . كالػػػد رة  كتور ػػػر الػػػدهف  كتقتػػػرح أوجػػػف الكىػػػرهؿ
طرؼ كاالرعػػرب  وهػػـ هعممػػكف رطػػر كأىػػمكهللهـ فػػي ذلػػؾ اتهػػرـ الحركػػرت اإلىػػسمهة هللػػرلت

عػػػذم الحركػػػرت العرممػػػة أػػػدعـ قػػػرؿ إهللػػػراعهـ الوعمػػػة: لإف اتهػػػرـ ال ػػػرهللههف كمػػػف ىػػػرر فػػػي 
فمكهػػػػـ لممىػػػػممهف العػػػػرممهف هللػػػػرلتطرؼ أك اإلرعػػػػرب أك التزمػػػػت إومػػػػر كػػػػرف مو ػػػػهللر  مػػػػا 
الحركػػػػرت اإلىػػػػسمهة الىهرىػػػػهة   ف الرطػػػػر  مػػػػا دكلهػػػػـ كأوظمػػػػتهـ  هكمػػػػف فههػػػػر  أمػػػػر 

ت تهػػر الىهرىػػهة فمػػهس فههػػر رطػػر  مػػا دكلهػػـ لػػذلؾ ال هوعتكوهػػر هللػػرلتطرؼ هللػػؿ الحركػػر
هىهمكف لهر الىهطرة  ما  قكؿ الورس كتأػمهمهـ كاالوحػراؼ هللهػـ  ػف الطرهػؽ ال ػحهف 
فػػس تعجػػب إذا رأهوػػر الىهرىػػة ا مرهكهػػة قرمػػت هللدراىػػة إلحػػدل كتىػػعهف جمر ػػة إىػػسمهة 

مكاجهػػػػة الػػػػد كات  كمػػػػف أىػػػػرلهب .بِلككأػػػػعت لكػػػػؿ جمر ػػػػة موهػػػػر حم ػػػػر رر ػػػػر هللهػػػػرب

                                                           

 .ُِْٗرقـ الحدهث :  َُٗ: ْمرهة  /ىوف أهللي داكد  كترب المسحـ  هللرب مر هذكر في قرف ال(ُ) 
 ِِـ /.ُٓٗٗا  كلهة اإلىسمهة كمؤامرات ال رب  إلهللراعهـ الوعمة  شركة الروىرء  هلل داد  (ِ)
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اإلىسمهة كالحركرت اإل سحهة التجدهدهة ىعت حركػة الت رهػب إًلهلٍلعىػرًد القىػردىًة الميٍىػًمًمهفى 
ػػكمي هلًلرإلىػػسـ  قػػرؿ  تيػػا الى هيٍوًهأي ًؿ العىػػرلىـً اإلىػػسميِّ حى ٍكػػـً ًفػػي ديكى ػػٍف ًاٍىػػًتسىـً الحي ا ىٍقًكهىػػرءى  ى

كات في جرهػدة ل التػرهمز ل المودوهػة  فػي آذار مػف  ػرـ  المىتشرؽ الهللرهطروي مكوتجكمرم
ػػٍف اإلىػػسـ  فىػػًإفي ًمػػفى ُٖٔٗ ـى الميوىرًىػػبى  ى ـي الكىػػسى : لًإذىا كيًجػػدى القىرهًػػدي الميوىرًىػػبي  الػػًذم هىػػتىكىمي

لىـً مىريةن أيٍررىلبالميٍمًكًف ًلهىذىا الدِّهًف أىٍف هىٍظهىرى كىًإٍحدىل القيكىل الىِّهىرًىهيًة العيٍظمىا ًفي العىر
 .بُل

كمػػر أف تعػػرظـ دكر عػػذم الجمر ػػرت كالحركػػرت  حتػػا هللػػدأ أػػرهللهر مػػف هللعػػض الحكػػرـ     
ككشػػ ت ككػػرهؽ وشػػرت أك  رأػػت أمػػرـ القأػػػرء  ػػف كقػػكؼ هللعػػض الػػدكؿ ال رهللهػػة  كػػػـ 
هللعض الدكؿ الشرقهة كراء أرب عػذم الجمر ػرت كالحركػرت  كػـ كشػ ت هللعػض الكترهللػرت 

 ـ كراء أرب الحركرت اإلىسمهة. ف أفي الههكد أو ىه
ككروت طرهقة الأرب عك ا طورع القأرهر  كاإل ػسف  وهػر  كتعهللهػة أجهػزة اإل ػسـ  -

المرتم ػػػة هللرلد رهػػػة أػػػد الجمر ػػػة أك الحركػػػرت اإلىػػػسمهة  كػػػـ محركلػػػة اىته ػػػرلهر  ػػػف 
طرهؽ: اإل داـ  كالتعذهب  كالىػجف  كالتأػههؽ  مػا المىػجكوهف كالمعتقمػهف  كقػد هللم ػت 
 الرىيػػة أف  ػػريحت إحػػدل الرطػػط المكأػػك ة هللػػأفي مػػف هللػػهف أعػػدافهر: كعػػذم المرحمػػة إف

هللرلوىػػهللة لممعتقمػػهف: اعتػػزاز المكػػؿ كا فكػػرر فػػي  -ُل و ػػذت هللدقيػػة ىػػتؤدم إلػػا مػػر هػػأتي:
  قكلهـ  كاوتشرر االأطراهللرت الع هللهة كالو ىهة كالعرعرت كا مراض فههـ.

رف هلل هػػرب كهللرلوىػػهللة لوىػػرههـ: ىػػكاء كػػفي  -ِ زكجػػرت أك أرػػكات أك هللوػػرت  فىػػكؼ هتحػػري
 .بِل رهمهف  كحرجتهفي المردهة قد تؤدم إلا اوزالقهفب

 
 

                                                           

 . ٗالحمكؿ المىتكردة ككهؼ جوة  ما ا مة اإلىسمهة  لهكىؼ القرأركم  /(ُ)
 . ّٔحرأر العرلـ اإلىسمي /(ِ)
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 ثانيا: تزييف الحقائق الدينية: 
اترذت حركة الت رهب أىمكب تزههؼ الحقرهؽ الدهوهة كعدفهـ فػي ذلػؾ كاأػفه كعػك 

كامت ػػرص مػػر فههػػر مػػف قػػكة تو هػػذ ك ػػهة القػػدهس للػػكهسل لفػػي تزههػػؼ العقهػػدة اإلىػػسمهة  
همػػرف  ػػف طرهػػؽ الت رقػػة هللػػهف العقهػػدة كالشػػرهعة  كت ػػكهر اإلىػػسـ هلل ػػكرة الػػدهف  كجهػػرد كال
الػػػذم ههللػػػذؿ ترهػػػة عمػػػ  فػػػي العهللػػػردة كرلمىػػػهحهة  إلػػػا أف ك ػػػمكا إلػػػا ال  ػػػؿ هللػػػهف الػػػدهف 

 .  بُلكالدكلة  كفقد المىممكف ذلؾ الىر الرطهر الكرمف في أ رلة  قدهتهـ كجكعر دهوهـب
ككذلؾ لدفعهـ الرطر ا كهللر فػي وظػرعـ كعػك فػي ك ػكؿ م ػرعهـ اإلىػسـ ال ػحهحة إلػا 
 ػػػرلـ ال ػػػرب و ىػػػ   كممػػػر هيػػػذكر: أف المىػػػممهف لمػػػر فتحػػػكا مدهوػػػة القىػػػطوطهوهة  ر ػػػمة 

عػػبي رجػػرؿ الكوهىػػة   -الدكلػػة الركمروهػػة الشػػرقهة  كفههػػر مركػػز الهللرهللكهػػة لمكوػػرهس الشػػرقهة 
فأرػػذكا فػػي االفتػػراء كالتشػػوهز  مػػا اإلىػػسـ  كتشػػكه  أحكرمػػ  كقػػد عػػرلهـ الرطػػب العظػػهـ  

اإللههة العردلة  ككػرف الػدافز لهػـ فػي عػذم الحممػة الحهمكلػة هللػهف ر رهػرعـ الػذهف أقهللمػكا  مػا 
ػػر؛ له ػػدكعـ  ػػف اإلىػػسـ كلػػهس جػػدالهـ هللرلهللرطػػؿ هللػػد رن فػػي  .بِلالػػدركؿ فػػي دهػػف اا أفكاجن

الهللرطؿ  كمف إهللمػهس قرهػدعـ إلػا آرػر جوػدم مػف تررهخ المهللطمهف  هللؿ عي طرهقة كؿ أعؿ 
      جوػػػػكدم  كأ ػػػػ ر تػػػػرهللز مػػػػف أتهللر ػػػػ   كػػػػؿ مػػػػوهـ ىػػػػرهر  مػػػػا ىيػػػػهلليم  كمتهللػػػػز لرطكاتػػػػ   كقػػػػد
ك ػػػػؼ اا الكػػػػرفرهف  مكمػػػػرن هللػػػػأوهـ هجػػػػردلكف هللرلهللرطػػػػؿ لهدحأػػػػكا هللػػػػ  الحػػػػؽ  قػػػػرؿ تهللػػػػررؾ 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ     چڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ كتعػػػػػػػػػػػػرلا: 

 .بّلچڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌ    ڍڇ   ڍ

                                                           

 . َِ-ُٗأىرلهب ال زك ال كرم /(ُ)
 .   َِهوظر: أىرلهب ال زك ال كرم / (ِ)
 . ٔٓىكرة الكهؼ  اآلهة:  (ّ)
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كعػػػي طرهقػػػة ال ىػػػهللهؿ لهػػػـ ىػػػكاعر  لهؤهػػػدكا أفكػػػررعـ كمػػػذاعهللهـ  كهو ػػػركا هللػػػرطمهـ  
كهيدحأكا الحؽ  مر دامػكا قػد التزمػكا فػي أفكػررعـ كمػذاعهللهـ جروػب الهللرطػؿ  كأ ػركا هللعوػرد 

گ  گ  چ :  مػا رفػػض جروػػب الحػؽ  كقػػد أوكػػر اا  مػػههـ ذلػؾ فقػػرؿ ىػػهللحرو  كتعػػرلا 

إلكػررة فػػي كتجػرم محػركالت التشػكهؾ كا .بُل چڳ  ڳ  ڱ    گ  گ   ڳ  ڳ
ل رىػكؿ اإلىػسـ  اإلىػسـ  ال كػر اإلىػسمي العرهللػي  القػرآف  رمىة مجرالت كهللػرل كعػي:

كاىػػػتعممت الحركػػػة الت رههللهػػػة فػػػي تزههػػػؼ  .بِلكالم ػػػة العرهللهػػػة  التػػػررهخ العرهللػػػي اإلىػػػسمي.ب
تمؾ الشر ػهرت طػ  حىػهف إذ لكػرف الحقرهؽ الشر هرت المىت رهللة كال رؽ الأرلة كمف 

ر كعػػك  أكهللػػر أعػػداؼ طػػ  حىػػهف تزههػػؼ التػػراث  ككػػرف مكق ػػ  مػػف التػػراث اإلىػػسمي كاأػػحن
مكقػػؼ االىػػتهروة كاالمتهػػرف لػػ  هللػػإطسؽ اىػػـ القػػدهـ  مهػػ   كمحركلػػة إ ػػردة كترهللتػػ  هللم هػػـك 

زالة طرهللز اإلهمرف كالهللطك  لػة كالتأػحهة. الت ىهر المردم لمتررهخ كموه  الجهللرهة التررهرهة كال
كتركهزم  ما القكؿ هللأوػ  لػـ هجػد فػي ا دب العرهللػي القػدهـ مػر هىػتحؽ أف هيهللعػث كهوشػر إال 
أرهللػػػػػرر المجوػػػػػكوهف الػػػػػذهف اهللتمػػػػػي هللهػػػػػـ ا دب العرهللػػػػػي كػػػػػأهللي وػػػػػكاس ككالهللػػػػػة كالرمهػػػػػز كمػػػػػف 

حتا ظهرت ال رؽ الأرلة التي اترذعر الت رهب لتزهؼ الحقرهؽ الدهوهػة الهللهرههػة  .بّلإلههـب
ردهروهػػة لكقػػد ىػػرود االىػػتعمرر كأ كاوػػ  مػػف المىتشػػرقهف عػػذم الػػد كة  لهىػػتعهوكا هللهػػر فػػي كالق

 .  بْلتزههؼ حقرهؽ اإلىسـ  فأل كا كتهللر هللم رت مرتم ة لشرح  قهدة الهللهرههةب
كأرهػػػػػران وقػػػػػكؿ: إوػػػػػ  ال رػػػػػكؼ  مػػػػػا الحقػػػػػرهؽ الدهوهػػػػػة اإلىػػػػػسمهة مػػػػػف جػػػػػدلهرت 

هللػػػػػ  الحػػػػػؽ  كلكػػػػػف قػػػػػد تػػػػػؤكر جػػػػػدلهرتهـ  الممحػػػػػدهف   وهػػػػػـ هجػػػػػردلكف هللرلهللرطػػػػػؿ لهيدحأػػػػػكا
                                                           

  . ِْىكرة الهللقرة  اآلهة:  (ُ)
 .  ْٕٔ: ِأ سـ كأقزاـ في مهزاف اإلىسـ / (ِ)
 . ِّْ: ُالم در و ى   /(ّ)
الجرمعػػة اإلىتشػػراؽ كجهػػكدم كأعدافػػ  فػػي محررهللػػة اإلىػػسـ كالتشػػكهش  مػػا د كتػػ   لعهللػػد المػػوعـ محمػػد حىػػوهف  (ْ)

 . ٔٗـ / ُٕٕٗ -عػ ُّٕٗ -   ِ  عَُاإلىسمهة هللرلمدهوة الموكرة  ط
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المشػػحكوة هللػػرلتزههؼ  مػػا الورشػػههف المطهللػػك هف هللطػػرهللز الكقرفػػرت الحدهكػػة  المكجهػػة شػػطر 
 مهللردئ كمذاعب معهوة  كأعت ر ه رن لمحررهللة الدهف كعدـ مهللرده  الحقة .

  ثالثا: التضميل الفكري:
إلػػا ال كػػر الػػدهوي كمػػف كىػػرهؿ الت رهػػب التأػػمهؿ ال كػػرم  كهللػػث الم ػػرعهـ ال رىػػدة 

  ف طرهؽ تأمهؿ المجتمعرت دهوهرن كتررهرهرن كىمككهرن .
كعذم التأمهست ال كرهة التي تهللكهػر ا جهػزة االىػتعمررهة كالتهللشػهرهة اإلىتشػراقهة         

لمػػر هكػػكف ال ػػرض موػػ  الو ػػكذ إلػػا أىػػس  التضــميالت كاإللحردهػػة ككهػػرة جػػدان.. فمػػف عػػذم
هة الرهللروهػػة الحقػػة  هلل هػػة اقتس هػػر مػػف  قػػكؿ فرهػػؽ مػػف أهللوػػرء العقرهػػد كالتشػػرهعرت اإلىػػسم

ٌه  ػف اإلىػسـ  رػررج  ػف الممػة  معػردو  المىممهف كقمكهللهـ  كهللذلؾ هتككف موهـ فهمؽه مرتده
 .بُللممىممهف  مهمت  تحكهؿ ا جهرؿ الورشهة  ف دهوهر  كتجوهدعر في جهكش الردةب

رهػؽ مػػف المىػػممهف هتحمػػكف مهست مػػر هكػكف ال ػػرض موػػ  إهجػػرد فتأػػلكمػف عػػذم ال
هللرىػػـ اإلىػػسـ  كهتع ػػهللكف لػػ  تع ػػهللرن شػػدهدان  كلكػػف الم ػػرعهـ التػػي هىتمىػػككف هللهػػر  مػػا 
أوهر جزءه مف اإلىػسـ م ػرعهـ فرىػدة مدىكىػة  لهىػت مػف اإلىػسـ فػي شػيء  فػس هشػهد 
ل ػػػحتهر وػػػص كال إجمػػػرع كال قهػػػرس  ػػػحهف  كقػػػد تشػػػهد عػػػذم الم ػػػردر  مػػػا  كىػػػهر  

  كهللػػرل رهقهف المرتػػد كالمرطػػ  بِلؽ قػػكة ال ػػد  ػػف اإلىػػسـ كالتو هػػر موػػ بكهمكػػؿ عػػذا ال ػػر 
فػػي فهػػـ اإلىػػسـ المتع ػػب لمرطػػأ هجتمػػز  مػػا ا جهػػرؿ الورشػػهة قكتػػرف: قػػكةه مػػف رػػررج 
جػػػراء ا جهػػػرؿ  الحػػػدكد اإلىػػػسمهة  تقػػػـك هللهمػػػة هللوػػػرء المجػػػررم التحكهمهػػػة  ػػػف اإلىػػػسـ  كال

د اإلىسمهة هللحىب الظػرعر  كعػي تقػـك هللمهمػة الورشهة فههر  كقكة أررل مف دارؿ الحدك 

                                                           

االىػػتعمرر  دراىػػة كتحمهػػؿ كتكجهػػ     هللػػدالرحمف هللػػف  -اإلىتشػػراؽ  -أجوحػػة المكػػر الكسكػػة كركافههػػر : التهللشػػهر (ُ)
هللىويكىة المهداوي الدمشقي لت :   .  َِّـ / َََِ -عػ  َُِْ  ٖعػب   دار القمـ   دمشؽ  طُِْٓحىف حى

 . ُِّ-َِّالم در و ى  /(ِ)
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ال ػػػد  ػػػف اإلىػػػسـ كالتو هػػػر موػػػ  كمهمػػػة الكتػػػؿ ال ػػػررهة التػػػي تقػػػؼ فػػػي ا وهػػػر  وػػػد 
مكاطف التحكهؿ  لتموز الهوػرهللهز  ػف أف تجػرم فػي مجررههػر الطهللهعػة  كهللػذلؾ هتىػوا لهللوػرة 

 .بُلالمجررم التحكهمهة أرذ أكهللر قدر موهر إلا مجررههر الم طوعة
 ًا: إنكار السنة النبوية:رابع

ال هر ػػػا  مػػػا مىػػػمـ  رقػػػؿ أعمهػػػة الىػػػوة فػػػي دهووػػػر الحوهػػػؼ فهػػػي تعػػػد الم ػػػدر 
الكروي لمتشرهز اإلىسمي كموهر وأرذ تعرلهمور كآداهللوػر ككق توػر  كلهػذا  مػؿ أ ػداء اإلىػسـ 
مف مسحدة ال رب كمف ىرر في فمكهـ إلوكرر الىوة الوهللكهة كعدفهـ كأفه فػي ذلػؾ عػك 

كالسدهوهػػػػػة  كعػػػػػـ  اإلىػػػػػسـ هللإوكػػػػػررعـ الىػػػػػوة  لفرلمىتشػػػػػرقكف  كد ػػػػػرة الت رهػػػػػب أػػػػػرب 
ههرجمكف الىوة الهـك  كهكهركف حكلهر الشهللهرت اعتمكا هللرال تزاؿ كالمعتزلػة   وهػـ كجػدكا 
هللطػػػرؿ حجهػػػة الىػػػوة  فػػػههـ موهجػػػرن لػػػ  أكػػػرم فػػػي إفىػػػرد ال كػػػر اإلىػػػسمي  مػػػا العمػػػـك  كال

إحهػػػرههـ لم كػػػر اال تزالػػػي كالكوػػػرء  يعػػػذا كاأػػػحرن فػػػههللػػػدكا كتعطهمهػػػر  مػػػا الر ػػػكص  ك 
 مه   كك  هـ لممعتزلة هللأوهـ أتررقػة اإلىػسـ الحقهقهػكف  أك ك ػ هـ هللرلمعتزلػة العظػرـ  

 .بِلأك الم كركف ا حرار في اإلىسـب
ذا كػػرف د ػػرة الت رهػػب قػػد جػػرؤا  مػػا محررهللػػة كتػػرب اا ػ  ػػز كجػػؿ ػ كاوتقػػدكم  كال

هرهـ مف المو ػرهف كالمىتشػرقهف  فمػر الظػف هللهػـ هللرلوىػهللة لمىػوة كشكككا فه  إتهللر ر لمشر
تمػػؾ الىػػوة ال ػػراء التػػي أقمقػػت أ ػػداء ب  مػػا  ػػرحهللهر أزكػػا ال ػػسة كالىػػسـ لالشػػره ة 

اإلىسـ كأرقكا هللهر ذر ر  كرططكا الرطط المتسحقة كالمؤتمرات المتترهللعة لمتشػركر فػي 

                                                           

 . ُِّالم در و ى  /(ُ)
اا أهللػك زهػد هللػف محمػد هللػف  هللػداا هللػف هللكػر هللػف  كمػرف هللػف كفكاهد في ا ل رظ  لهللكر هللف  هللػد معجـ المورعي الم ظهة(ِ)

 . ٕٔـ / ُٔٗٗ-عػ  ُُْٕ  ّعػب دار العر مة  الرهرض  طُِْٗهحها هللف تههب هللف محمد لت: 
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ت المىػتمهتة إال إف الىػوة الوهللكهػة ظمػت أمرعر  ككه هة القأرء  مههر  كمػز تمػؾ المحػركال
 .بُل ما   رههر كوقرههر كلمعرف وكرعر الذم هكرد هرطؼ أهلل رر الذهف ك ركا

لكلػػـ هقػػؼ ا مػػر  وػػد ت ىػػهر الو ػػكص كلكػػف جػػرءكا هللمػػر عػػك أدعػػا مػػف ذلػػؾ إذ  
إوهػػػػـ هأػػػػعكف القأػػػػهة التػػػػي هرهػػػػدكف إلقرههػػػػر ه ػػػػوعكوهر مػػػػف تمقػػػػرء أو ىػػػػهـ  مػػػػا أوهػػػػر 

اإلىػسـ كالمىػممهف  كػـ هللعػد ذلػؾ هت ػهدكف لهػر ا دلػة كالشػهللهرت كا قػكاؿ محىكهللة  ما 
كه ػػكلكف كهجكلػػكف حكلهػػر حتػػا هقتوػػز مػػف ال رهللػػرة لػػ  هللمكػػرعـ أوهػػـ  مػػا شػػيء  كأوهػػـ 

 .بِل فطرحؿ هللحث كتحقهؽ كوزاعة كأف مر قرلكم  ف اإلىسـ  حهف ال مرهة فه ب
 المطمب الثاني: األساليب السياسية.

  مدلوالت األلفاظ: أواًل: تغير
اترػػذ الت رهػػب أىػػمكب ت ههػػر ا ل ػػرظ  كت ههػػر مػػدلكالتهر  كذلػػؾ لهىػػهر المىػػممكف 
فػػػي اتجػػػػرم الحأػػػررة ال رهللهػػػػة  كهتركػػػكف الحأػػػػررة اإلىػػػسمهة  كأىػػػػمكهللهـ فػػػي ذلػػػػؾ أوهػػػػـ 
ه هػػركف التعهللهػػرات التػػي لهػػر حهكهػػة إىػػسمهة  كمػػدلكالت تحػػرؾ المشػػر ر كالىػػمكؾ  إلػػا 

 ر مدلكالت أيرر.تعهللهرات أررل له
كقد قرمػت حركػة الت رهػب هللحممػة موظمػة  مػا أيىػس دقهقػة؛ لهحػدككا ت ههػرات فػي 
التعهللهػػػرات اإلىػػػسمهة  فػػػأحمُّكا تعهللهػػػرات ترههللػػػة محػػػؿ التعهللهػػػرات اإلىػػػسمهة  كمػػػز مػػػركر 
الػػػزمف تهللهػػػت المعػػػروي اإلىػػػسمهة شػػػههرن فشػػػههرن  حتػػػا تومحػػػي أك تكػػػرد  كتكهللػػػت المعػػػروي 

ذا أراد المىمـ أف هرجز إلا أ ػؿ عػذم التعهللهػرات  فإوػ  هرجػز إلػا ال رههللة  ف اإلىس ـ كال
ا مػر الػذم  -كحهوهذ هتـ لم رب مر هرهد مف ت رهب المىممهف  -الرم هة الكقرفهة ال رهللهة 

ا جروػػب: هللػػدالن  همكِّػػف لهػػـ مػػف دهػػررعـ كمػػر همكِّػػف لهػػـ مػػف  قػػكلهـ  كمػػف عػػذم التعهللهػػرات:
                                                           

 .َّْـ/ ََُِ-عػُِِْ  ٓعػب  مكتهللة كعهللة  طَُِْالتشرهز اإلىسمي  لمورع هللف رمهؿ القطرف لت: تررهخ (ُ)
 . ْٖٔ/ُالمذاعب ال كرهة المعر رة  ل رلب  كاجي (ِ)



 52  
 

     

   
 

 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

مػػف الجهػػرد. التػػراث: هللػػدالن مػػف اإلىػػسـ. المىػػر ي الحمهػػدة: مػػف الكي ِّػػرر.  الحػػرب: هللػػدالن 
 .بُلهللدالن مف ال مف هللهف طره تهف مف المىممهف  الكطوهة كالقكمهة: هللدالن مف اإلىسمهة

 ثانيًا: ِإْبَقاُء الَعَرِب ُضَعَفاَء:
 رفػػت حركػػة الت رهػػب هللػػأف قػػكة العػػرب تعوػػي قػػكة اإلىػػسـ كأف العػػرب عػػـ م تػػرح 

اإلىػسمهة  كلػذلؾ اترػذت اىػمكب إهللقػػرء العػرب أػع رء لههللقػا االىػـ أػعه رن  قػػرؿ ا مػة 
ًب تىٍعًوي قيكيةى اإلىػسـ  مكرك هللهرجر في كترهلل  لالعرلـ العرهللي: للىقىٍد كىهللىتى تىرًرهًره ر أىفي قيكيةى العىرى

ـٍ اإلىسـب كا هلًلتىٍدًمهًرًع فىٍمهيدىميٍر العىرىبي ًلهيدىمِّري
 .بِل

 نشاء ِديْكَتاُتوِريَّاٍت ِسَياِسيٍَّة ِفي الَعاَلِم اإلسالمي:ثالثا: إ
قرؿ المىتشرؽ ك. ؾ. ىمهث ا مرهكي  كالرهللهػر هللشػؤكف الهللركىػترف: لًإذىا أيٍ ًطػيى 
ػةو ًدهميٍقرىاًطهيػةو  فىػًإفي اإلىػسـ  ًرهيةى ًفي العىرلىـً اإلىسمي  كى ىرشيػكا ًفػي ًظػؿِّ أىٍوًظمى الميٍىًمميكفى الحي

ٍهميكلىػةىو هللىػٍهفى الشُّػعيكًب اإلىػسمهة هىوٍ  هلًلرلػدِّهٍكتىرتيكًرهيرًت كىٍحػدىعىر هيٍمًكػفي الحى تىً ري ًفي عىًذًم الػهلًلسىًد  كى
ًدهًوهىرب كى
 .بّل
كهو ف رههس تحرهر مجمة ل ترهـ ل في كترهلل  ل ى ر آىهر ل الحككمػة ا مرهكهػة  ل

محهمكلػػة دكف  ػػكدة اإلىػػسـ إلػػا أف توشػػ  فػػي الػػهللسد اإلىػػسمهة دهكترتكرهػػرت  ىػػكرهة ل
  بْلالىهطرة  ما ا مة اإلىسمهة  كهللرلترلي االوت رر  ما العرب كحأررت  كاىتعمررمب

لكوهـ ال هوىكف أف هعطكا عذم الشعكب فتػرات راحػة حتػا ال تت جػر  كقػرؿ عػروكتك كزهػر 

                                                           

 .  ْٕػ ّٕهوظر: معجـ المورعي الم ظهة كفكاهد في ا ل رظ /(ُ) 
 . ٖٓقردة ال رب قرلكف دمركا اإلىسـ أهللهدكا أعم  /(ِ)
 . ٖٓالم در و ى  /(ّ)
 . ٖٓالم در و ى  /(ْ)
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الوكهللػػرت رررجهػػة فروىػػر: إف الرطػػر ال هػػزاؿ مكجػػكدا فػػي أفكػػرر المقهػػكرهف الػػذم أتعهللػػتهـ 
 .بُلالتي حرقت هللهـ  كلكف لـ هكهللط مف عممهـ

 رابعًا: إحداث االنقالبات العسكرية: 
كعػػػػي أىػػػػمكب اهللتػػػػد تهر فػػػػي  ػػػػكرتهر الحرلهػػػػة الكالهػػػػرت المتحػػػػدة ا مرهكهػػػػة موػػػػذ 
الرمىػػهوهرت  مػػػف شػػػأوهر أف ت ػػوز ز ػػػهـ أك ز همػػػهف  كػػػـ ت ػػوز مػػػف حكلهمػػػر اوقسهللػػػرت 

دكار  كهللػػػػرالوقسب العىػػػػكرم ت ػػػػهر القػػػػكة العىػػػػكرهة مؤهػػػػدة كمعررأػػػػة تتػػػػكزيع هللهوهػػػػر ا 
المحمهػػػة قػػػكة مىػػػػرودة لمكأػػػز الجدهػػػد  كهللػػػػذلؾ تحػػػٌؿ الهللػػػزة ال ػػػػ راء المحمهػػػة محػػػٌؿ الهللػػػػزة 
ال ػػػ راء ا جوهللهػػػة  حمرهػػػةن لػػػو س ال ػػػرض مػػػز تػػػكفهر رىػػػرهر المػػػرؿ كا ركاح  كتجوُّػػػب 

 .بِلمىت هدالمقركمة أك المعررأة  كىحقهر إف كجدت رىرهر في جروب العدك ال
إوػػػػ  هػػػػأتي هللأوػػػػرس مجهػػػػكلي الهكهػػػػة  كأحهرونػػػػر  كلسوقػػػػسب العىػػػػكرم مهػػػػزة أرػػػػرل: عػػػػك ل

ـي فػػس هللػػأس  مجهػػكلي الوىػػب  كه ػػعب  مػػا الوػػرس تتهلٌلػػز عكهػػرتهـ كتتهللػػز أوىػػرهللهـ  كمػػف كىػػ
أف هجمس  ما رأس شعب مىمـ مف ل  وىب هللرلههكد  أك م رعرة هللرلو ررل  أك هجمػز 

تمجػػػأ الموظمػػرت الت رههللهػػػة إلػػػا  .بّلالكطوهػػػة هللػػػهف ا دهػػرف الكسكػػػةبهللػػهف ال ػػػو هف؛ لهحقػػؽ 
تدهللهر االوقسهللرت العىكرهة كالتكاطؤ مز مو ذههر لتحقهؽ أتراأهر  في مكرف تػرام موطمقػر 
لمعمػػؿ اإلىػػسمي  أك تعػػذر  مههػػر فهػػ  الت رهػػب  فههللػػدأ الترطػػهط لقمػػب وظػػرـ الحكػػـ فػػي 

حسؿ وظرـ هللدهؿ هأذف لهـ هللممررىة الت رهػب  أك التأػههؽ  مػا المورشػط  ذلؾ المكقز  كال
الجمعهػػرت اإلىػػسمهة التػي توطمػػؽ مػػف  اإلىػسمهة المتكاجػػدة فػي ذلػػؾ المكقػػز  أك محررهللػة

هللػػػأف ا مهػػػر  ذلػػػؾ المكػػػرف إلػػػا أمػػػركف أرػػػرل  كلقػػػد لجػػػرء فػػػي إحػػػدل الوشػػػرات الت رههللهػػػة
                                                           

 .ِٔهوظر: ال كر اإلىسمي ك مت  هللرالىتعمرر ال رهللي  /(ُ)
           هوظػػػػػر: حرأػػػػػر العػػػػػرلـ اإلىػػػػػسمي  لعمػػػػػا جرهشػػػػػ  كمحمػػػػػكد محمػػػػػد ىػػػػػرلـ  مطػػػػػرب الػػػػػدجكم   رهللػػػػػدهف  القػػػػػرعرة(ِ)

 .ٔد  تب  /-لد  ط
 . َٔالم در الىرهللؽ /(ّ)
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ر أػػد الت رهػػب  هعتهللػػر أكهللػػر  قهللػػة فػػي شػػمرؿ وهجهرهػػب رحمػػ  اا  ل الوهجػػرم لأحمػػد هللمػػكب
هللػػؿ عػػك الػػذم ه ػػتف الهللػػرب لجىػػسـ فػػي وهجهرهػػر. كهللعػػد ذلػػؾ كػػرف اوقػػسب ل أكروػػس ل الػػذم 
ترهللػػا  مػػا أهػػدم المو ػػرهف  كتػػكلا رػػسؿ االوقػػسب تسمػػذة المػػدارس الت رههللهػػة المراكػػز 
القهردهػػة عوػػرؾ  كمػػر جػػرء فػػي وشػػرة أرػػرل فػػي زمػػف ىػػرهللؽ هللػػأف الىػػكداف هتػػكلا الحركػػرت 

كاىػػط أفرهقهػػر  ك مهوػػر أف وشػػد الحػػزاـ لػػهس تأػػهز أكاىػػط أفرهقهػػر فػػدهللرت اإلىػػسمهة فػػي أ
 .بُللذلؾ ككرة جوكب الىكدافب

 . خامسًا: زج أشخاص مموثين
إف مػػف أىػػػرلهب الت رهػػػب زج أشػػػررص ممػػككهف فػػػي المجتمعػػػرت المىػػػممة هو ػػػذكف 

لػػذهف أفكػررعـ كهػد كف إلػا قػرفتهـ كهحققػكف أتراأػػهـ كأككػر عػؤالء مػف الورػب الكطوهػة ا
درىػػػػػكا هللجرمعػػػػػرتهـ  كقػػػػػد اىػػػػػتعمؿ الت رهػػػػػب لتسمهػػػػػذ المىتشػػػػػرقهف كالمهللشػػػػػرهف ل مػػػػػسء 

كقػػػػد  -االىػػػػتعمررل مػػػػف الػػػػكطوههف الػػػػذهف درىػػػػكا هللجرمعػػػػرتهـ كتشػػػػرهللكا هللمهللػػػػردههـ  كعػػػػؤالء 
إومر هو ذكف ىهرىة المىػتعمر هللق ػد أك هلل هػر ق ػد مػوهـ كهللإهحػرء  -أ هللحكا قردة ال كر 

لكعػػػػي  ػػػػور ة اهللتػػػػد هر ال ػػػػرب ال ػػػػمههللي؛  .بِلهللشػػػػرهفبمػػػػف تكجههػػػػرت المىتشػػػػرقهف كالم
لهمػػػػتصي ركح المقركمػػػػة لػػػػدل الشػػػػعكب اإلىػػػػسمهة  كلهػػػػكفِّر  مػػػػا و ىػػػػ  رىػػػػرهر ا ركاح 
كا مكاؿ  كله ؿ إلا تحقهؽ ترأ  هللأهىر طرهؽ كأفأؿ كىهمة  دكف رىررة  مه  فػي 

تعمؿ الت رهػب عػذا أىػ .بّلا ركاح  كهللأقؿ قدر مف ا مكاؿ هشترم هللهػر  شيػرؽ الز رمػرتب

                                                           

فػػ   كىػػرهم   حىػػرات المو ػػرهف  لعهللػػد الػػرحمف هللػػف  هللػػد اا ال ػػرلف  دار الكتػػرب كالىػػوة  التو ػهر  تعره ػػ   أعدا(ُ)
 . ِّـ /ُٗٗٗعػ َُِْ  ُط
ػفي اا  ك المىتشرقكف كالمهللشركف في العرلـ العرهللػي(ِ) اإلىػسمي  إلهللػراعهـ رمهػؿ أحمػد لمػف كهللػرر  ممػرء الو ػررل مى

 . َٖد  تب/- مه  هللرإلىسـب  دار الك ي العرهللي لد  ط
د  تب   -حرأػػر العػػرلـ اإلىػػسمي  لعمػػا جرهشػػ  كمحمػػكد محمػػد ىػػرلـ  مطػػرب الػػدجكم   رهللػػدهف  القػػرعرة لد  ط(ّ)
/ٓٗ . 
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االىمكب حتا ال هأحي هللأركاح أهللوره  كأمكالهـ  كهمقا المقركمة مف جمكع الشػعكب إمػر 
دهوه ػػػر أك كطوه ػػػر  راح هو ػػػذ  مػػػا هػػػد ا شػػػررص الممػػػككهف هلل هػػػر عػػػذا كال ذاؾ  هللػػػؿ  مػػػا 

ككروػػػت أكؿ  .بُلالعكػػػس هللترحهػػػب جمػػػكع الشػػػعكب المردك ػػػة فػػػي الشر ػػػهة الم ػػػوك ة
رص الممككػػػػكف فػػػي الموطقػػػة لم ػػػط ا كمػػػػرؿ أتػػػرتكرؾ  حػػػهف جػػػػرل تجرهللػػػة لػػػزج ا شػػػر

الترطهط الوىػحرب الجهػكش المحتميػة لتركهػر أمػرـ جوػكدم  فهللػدأ م ػط ا كمػرؿ أوػ  القرهػد 
المظ ير  كلـ هىتف أف هطمب لو ى  مف الهللرلمرف لقب لال ػرزمل  كلػـ تأػٌف  مهػ  الجمػكع 

جحػػت تجرهللػػة م ػػط ا كمػػرؿ فػػي أداء أف تقػػكؿ: لهػػر ررلػػد التػػرؾ جػػدِّد ررلػػد العػػربل  كو
مهمة  جزت جهكش أكرهللر كمهر  ػف أداههػر  كعػي تجرهللػة إىػقرط الرسفػة اإلىػسمهة  هللمػر 
ترتيػػب  مههػػر مػػف آكػػرر ىهرىػػهة رطهػػرة ال وػػزاؿ وممىػػهر حتػػا الهػػـك هللعػػد و ػػؼ قػػرف مػػف 

 .بِلالرهروةب
 المطمب الثالث: األساليب التاريخية.

 الحضارة الحديثة:أواًل: إنكار فضل المسمين عمى 
إف مػػف أىػػرلهب الت رهػػب إوكػػرر فأػػؿ المىػػممهف  مػػا الحأػػررة الحدهكػػة  كذلػػؾ 
لههللقا المىمـ مهزكمػر و ىػهر كفكرهػر كهللحهػث هىػهؿ  مهػ  تقهللػؿ ا فكػرر الدرهمػة  كاىػمكهللهـ 
فػي ذلػؾ هللإحهػرء مػػر قهللػؿ اإلىػسـ  كلػذلؾ فػػأف حركػة الت رهػب د ػت إلػػا إحهػرء تػررهخ مػػر 

 ة هلل  كا توكا هللهذم الد كات القدهمة لكذلؾ  ف طرهػؽ الهللعكػرت ا كرهػة قهللؿ اإلىسـ كإلذا
كاوهللعرث الد كات ال ر كوهػة كال هوهقهػة كاآلشػكرهة كالهللرهللمهػة كالمهللرالهػة كذلػؾ مػف أجػؿ إ ػردة 
المىػػممهف كالعػػرب إلػػا مرأػػههـ الػػككوي قهللػػؿ اإلىػػسـ  كال ػػسء عػػذا المرأػػي كتزههوػػ  فػػي 

                                                           

 . ٗٓالم در و ى  . /(ُ)
 . ٗٓالم در و ى /(ِ)
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كؿ أف تػػػػرد التػػػػراث اإلىػػػػسمي إلػػػػا ال ػػػػرس كالهوػػػػكد ككػػػػذلؾ تحػػػػر. بُلقمػػػػكب المعر ػػػػرهفب
حهرهػػ  فػػي  ػػكر  كالهكوػػرف.. كلػػذا وجػػد أف الت رهػػب ههػػتـ هللدراىػػة  ػػرلـ مػػر قهللػػؿ اإلىػػسـ كال
كػػررة د ػػكات  شػػتا  ك ػػكرة ال ر كوهػػة كالجرعمهػػة كالككوهػػة كال ررىػػهة المجكىػػهة القدهمػػة  كال

 .بِلحدهكة كرلهللهرههة كالقردهروهة
كمهرت القدهمة  كتراكهر كتررهرهر الجرعمي  كآكررعر كآداهللهر ككذلؾ قرمت هللإحهرء الق

الجرعمهة  لمزاحمة اإلىسـ مف جهة  كلت تهت الشعكب اإلىسمهة مػف جهػة كروهػة  كذلػؾ 
 .  بّلهللرهللطهر هللجرعمهتهر القدهمة كوعراتهر القكمهة ك  هللهرتهر العرقهة

تهػػػر الو ػػػكس إال إوهػػػـ فشػػػمكا ك جػػػزكا  ػػػف تحقهػػػؽ عػػػدفهـ كذلػػػؾ هللرإلىػػػسـ الػػػذم 
رػػسؿ أرهللعػػة  شػػر قروػػر  كال تػػزاؿ عػػذم المحػػركالت  لمت رهػػب تجػػرم فػػي الػػهللسد اإلىػػسمهة 
كالعرهللهػػػة رر ػػػة لتمزهػػػؽ الكحػػػدة اإلىػػػسمهة كالحهمكلػػػة دكف اجتمر هػػػر  مػػػا فكػػػر كاحػػػد 

 هدفعهر  إلا ا مرـ هللقكة.
 ثانيا: استغالل أحداث تمزيق المسممين.

حػػداث التػػي تقػػز هللػػهف المىػػممهف  كقػػد هكػػكف إف مػػف أىػػرلهب الت رهػػب اىػػت سؿ ا 
لمت رهػػب الهػػد الطػػكلا فػػي عػػذم االحػػداث كػػـ هىػػت مكوهر ل ػػرلحهـ  كمػػف ذلػػؾ اىػػت سلهـ 
الرسفػػػرت الىهرىػػػهةو  كقػػػد  ػػػرؼ أ ػػػداء اإلىػػػسـ المقوىعػػػكف موػػػذ الع ػػػكر اإلىػػػػسمهة 

  ػر ا كلا كهؼ هىت هدكف مف الرسفرت الىهرىػهة هللػهف المىػممهف  كقػد هللػدأ ذلػؾ فػي 
الرم ػرء الراشػدهف ػ رأػي أا تعػرلا  ػوهـ ػ  كاتىػعت داهرتػ  فهمػر كراءم مػف الع ػكر  
ككذلؾ فقد  ػرؼ أ ػداء اإلىػسـ أهأػرن كهػؼ ه ػطوعكف عػذم الرسفػرت  كهكهللتكوهػر هللػهف 

                                                           

 . َٕ-ٗٔأعداؼ الت رهب   وكر الجودم /(ُ)
 .ُٖٗهوظر: أعداؼ الت رهب/ (ِ)
 . ْٗأجوحة المكر الكسكة كركافههر/(ّ)
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 ػػػ كؼ المىػػػممهف  كقػػػد كػػػرف مػػػف الممكػػػف أف توح ػػػر الرسفػػػرت الىهرىػػػهة فػػػي حػػػدكد 
مكرف أك ا شررص   كلكف أ ػداء اإلىػسـ المقوعػهف   هرة ال تتعداعر في الزمرف أك ال

وشػػػطكا وشػػػرطرن كهللهػػػران فػػػي تكىػػػهز داهػػػرة الرسفػػػرت الىهرىػػػهة كاىػػػت سلهر   كاترػػػذكا داهمػػػرن 
رطػػة االوقىػػرـ إلػػا فػػرهقهف أك أككػػر   كاوأػػمرـ كػػؿ فرهػػؽ إلػػا جهػػة مػػف جهػػرت التوػػرزع 

معروػػ  فػػي تمكػػهف الرػػسؼ   كتعمهػػؽ جػػذكر التوػػرزع   كشػػحف أفهػػدة الجهػػة  الىهرىػػي   كال
التػػي اوػػدس فههػػر هللرلحقػػد كالأػػ هوة  مػػا الجهػػة أك الجهػػرت ا رػػرل المررل ػػة   كمهمػػر 
 مػػؿ العقػػسء كالم ػػمحكف لتقرهػػب كجهػػرت الوظػػر   كمعرلجػػة الجػػرح الىهرىػػي لهوػػدمؿ 
كهع ػػػي الػػػزمف أكػػػرم   فػػػإف عػػػؤالء المقوعػػػهف مػػػف أ ػػػداء اإلىػػػسـ ال هرأػػػههـ ذلػػػؾ   هللػػػؿ 

ء إلػا إكػررة ال هللػرر فػي الكجػكم   لتوعػدـ الرؤهػة ال ػحهحة   كه تعمػكف هىر كف في الر ػر
ا حػػداث الجدهػػدة هللػػرلتحرهض   أك هػػد كف كجكدعػػر هللرلكػػذب   أك ههللعكػػكف مػػف قػػهللمهـ مػػف 
هودس الفتعرلهر   كـ هعمدكف إلا الجرح الىهرىي الذم كرد هودمؿ فهوكأكوػ  مػف جدهػد   

كالأػػػػػ هوة   كػػػػػـ هتركػػػػػكف لهػػػػػرتهف كهىػػػػػكقكف إلهػػػػػ  مكجػػػػػة جدهػػػػػدة مػػػػػف مكجػػػػػرت الحقػػػػػد 
الجركػػػػكمتهف مػػػػر تكهراوػػػػ  فػػػػي الو ػػػػكس مػػػػف الرتهللػػػػة هللرالوتقػػػػرـ   كمػػػػز االوتقػػػػرـ تػػػػزداد شػػػػقة 
الرسؼ   كتتىز الهكة مر هللهف ال رقرء المتورز هف كمر هللهف أو رر كؿ موهـ   كتمتد فػي 

 .بُلالزمرف كالمكرف كا شررص
مػػة اإلىػػسمهة  كذلػػؾ  ػػف كمػػف ذلػػؾ أهأػػرن رمػػؽ ال رقػػة كالتشػػتت فػػي  ػػ كؼ ا 

طرهػػؽ إكػػررة ال ػػتف الطره هػػة هللػػهف المىػػممهف كالمىػػهحههف مػػف أجػػؿ اترػػرذ عػػذم ال ػػتف ذرهعػػة 
لمتػػػػدرؿ فػػػػي الشػػػػؤكف الدارمهػػػػة لمػػػػدكؿ اإلىػػػػسمهة هللػػػػرلز ـ هللػػػػأف عػػػػدفهـ حمرهػػػػة ا قمهػػػػرت 
المىػػهحهة  كمػػر أوهػػـ ههػػدفكف مػػف كراء إكػػررة عػػذم ال ػػتف إلػػا إأػػعرؼ الػػدكؿ اإلىػػسمهة 

                                                           

 . ُُّهوظر: أجوحة المكر الكسكة كركافههر/(ُ)
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

هىػػػهؿ  مػػػههـ الىػػػهطرة كالػػػتحكـ فػػػي م ػػػهرعر  كقػػػد اتهللػػػز االىػػػتعمرر ال رهللػػػي عػػػذا حتػػػا 
   .بُلا ىمكب قدهمرن كحدهكرن في محركلت  الىهطرة  ما ا مة العرهللهة

كلمههػػػػكد دكره فػػػػي إكػػػػررة ال ػػػػتف كالحػػػػركب كوشػػػػر ال ىػػػػرد ا رسقػػػػي كالػػػػد كة إلػػػػا 
شػػػر ة الرهللػػػر كال ىػػػرد  االقت ػػػردم كالىهرىػػػي كاالجتمػػػر ي اإلهللرحهػػػة كاإلجهػػػرض كالزوػػػر كال

كالدهوي في ىهللهؿ تحقهؽ أعػدافهـ كأحسمهػـ كعػـ فػي حقهقػتهـ أحقػر كأجػهللف كأأػعؼ مػف 
أف هحققكا شههرن مف ذلػؾ كلكػوهـ اوتهػرزهكف هىػت هدكف مػف ا حػداث كاالأػطراهللرت كال ػتف 

 . بِلفي تحقهؽ أعدافهـ
مػػػػف الهللمػػػػداف كمػػػػف كىػػػػرهمهـ أهأػػػػرن اىػػػػتقطرب جهػػػػرت أجوهللهػػػػة لػػػػهللعض العور ػػػػر 

اإلىسمهة   مرؿ العوؼ أد مجتمعرتهر هللهدؼ معمف عك ت ههر مىهرة عػذم المجتمعػرت 
إلػػا ا فأػػؿ كترمه ػػهر مػػف الترمػػؼ  كمػػف الػػوظـ الحركمػػة الكػػرفرة  كمػػف الهللطرلػػة  كمػػف 
ال ىػػػرد. إلػػػا آرػػػر تمػػػؾ القرهمػػػة مػػػف ا ىػػػهللرب الجذاهللػػػة  الم م ػػػة هللأعػػػداؼ تهللػػػدك وهللهمػػػة فػػػي 

رمرعػػر  لكػػف عػػدفهر الحقهقػػي الػػذم تعمػػؿ مػػف أجمػػ  عػػك إكػػررة ال ػػتف مق ػػدعر  هللرههػػة فػػي م
دارؿ الهللمداف اإلىسمهة ك ػكال إلػا  ػدـ اىػتقرار ا مػف فههػر  كمػف كػـ اىػتقطرب جهػكد 
مؤىىرت الدكلة في محركلة إ ردة االىتقرار ا موي كاو رافهر  ف الهللورء كالتومهة  كعػذا 

كؿ وحػك التقػدـ كالرقػي كتت ػررع القػكل أمر جد رطهػر فػي كقػت تتىػررع فهػ  مىػر ي الػد
كالق ػد مػف إكػررة ال ػتف الطره هػة ت تهػت الكحػدة  ؿ مكرف ال دارة فػي قهػردة العػرلـ.الحتس

ش رؿ المىممهف فهمر هللهوهـ كال طرء الجهكش ذراهز االحتسؿ هللرىـ حمرهة ا قمهرت.  كال
 
 

                                                           

 .ِْٕ: ّهوظر: الحممة ال مههللهة  ما العرلـ اإلىسمي/(ُ)
 . َّٖ: ُهوظر: الم در و ى  /(ِ)
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 ثالثا: إحياء الفتن التاريخية بين الصحابة والتابعين .
حركػػػة الت رهػػػػب  مػػػا إحهػػػرء ال ػػػػتف التررهرهػػػة  كػػػرل تف التػػػػي كقعػػػت هللػػػػهف  ممػػػت 

ال ػػػحرهللة لرأػػػي اا  ػػػوهـب كالتػػػركه  لهػػػر هللػػػهف المجتمعػػػرت المىػػػممة كعػػػدفهـ فػػػي ذلػػػؾ 
كاأػػفه عػػك إشػػعرؿ ال توػػة الطره هػػة هللػػهف أهللوػػرء المجتمعػػرت اإلىػػسمهة لكلػػـ هقت ػػر أ ػػداء 

أمف حػدكدم الىهرىػهة   هللػؿ  ممػكا  اإلىسـ  ما أف ههللقا الرسؼ الىهرىي مهمر اتىز
 مػػػا أف هوقمػػػكم مػػػف داهػػػرة رػػػسؼ ىهرىػػػي هطكهػػػ  الػػػزمف   إلػػػا رػػػسؼ ا تقػػػردم كدهوػػػي 
تتكارك  ا جهرؿ   كهأرذ مز الزمف  هلل ة رسؼ طره ي هىتع ي دفعػ   كهتعػذر رفعػ   

   .بُلكذلؾ إمعرورن موهـ في مترهللعة مكرعـ هللرإلىسـ كالمىممهفب
كررة الرسؼ هللهف مىتحقي الرسفة مف آؿ الهللهػت  كهللػهف كقد  ممت  ما أىمكب إ

الظػػرفرهف هللػػرلحكـ مػػف ا مػػكههف   كلقػػد كػػرف مػػف الممكػػف أف تأػػهؽ داهػػرة عػػذا الرػػسؼ  
كهتجػػػ  المىػػػممكف كمهػػػـ إلػػػا كاجهللػػػرت وشػػػر اإلىػػػسـ فػػػي ا رض  كلكػػػف أ ػػػرهللز ال توػػػة 

ومػػر  ممػػت  مػػا أف ت ذهػػ  هلل رىػػتمرار هللجػػراكهـ المودىػػة لػػـ تػػدع الجػػرح الىهرىػػي همتػػهـ  كال
اإلفىػػػرد  كتحشػػػد مودىػػػههر فػػػي كػػػؿ مػػػف أو ػػػرر ال ػػػرهقهف المتوػػػرز هف  كػػػي هعمػػػؿ عػػػؤالء 
المودىكف  ما إتراء الجهة التي هظهركف الكالء لهر هللرإلفراط في  ػداكة الجهػة ا رػرل  
كقترلهػػر كاالوتقػػرـ موهػػر  كمػػر زالػػكا هعمقػػكف عػػذا الرػػسؼ الىهرىػػي حتػػا جعمػػكم رسفػػرن فػػي 

قهػػدة الدهوهػػة   ا مػػر الػػذم تكلػػد  وػػ  رػػسؼ آرػػر فػػي المػػذاعب ال قههػػة  كمػػز أ ػػؿ الع
رتهللتهـ الشدهدة هللتعمهؽ الرسؼ  كتكىػهز الشػقة   ممػكا  مػا ت ههػر مػر اىػتطر كا ت ههػرم 
مف أىس لهس مف شػأوهر أف هكػكف فههػر توػرزع أك رػسؼ مطمقػرن  كلكػف المكهػدة لجىػسـ 

                                                           

 . ُِّأجوحة المكر الكسث كركافههر / (ُ) 
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

  كطعف اإلىػسـ فػي ال ػمهـ   كطعػف المىػممهف كروت ترمي إلا تمزهؽ كحدة المىممهف
 .بُلفهمر هللهوهـ لذلؾ كرف جوكدعر هعممكف في الر رء  مسن داههللرن لتحقهؽ عذم ال رهة

كمهمػػة اإل ػػسح الهػػـك هتحممهػػر القػػردة الم ػػمحكف ال ػػردقكف فػػي جمهػػز ال ػػرؽ   
دهللر لهـ كل هػرعـ فهجب  مههـ أف ههلل ركا أتهللر هـ هللرلحقهقة   لهوقذكا أو ىهـ مف الكهد الم

وهػػػر لمىػػػؤكلهة كهللهػػػرة ممقػػػرة  مػػػههـ   ىهيىػػػألكف  وهػػػر هللػػػهف هػػػدم اا هػػػـك   مػػػا الىػػػكاء   كال
القهرمػػػة   كىهحرىػػػهللكف  مػػػا تق ػػػهرعـ فهمػػػر هجػػػب  مػػػههـ تجػػػرم رهللهػػػـ   كتجػػػرم دهػػػوهـ   
كتجرم ا مة اإلىسمهة التي مزقتهر دىرهس ا  داء  كلك  رفت عذم ال رؽ الموشػقة أوهػر 

فػػػخ أ ػػػداء اإلىػػػسـ مػػػف حهػػػث ال تشػػػعر  كاوحرفػػػت هللتػػػأكهر أال هػػػهللهـ المػػػركرة  كقعػػػت فػػػي
المقوعػة  العتػدل ككهػركف موهػر إلػا الحػؽ   كلعػردكا إلػا ىػهللهؿ الرشػرد  كمػف رػسؿ ذلػؾ 

 هتهللهف أف مف أىرلهب الت رهب الرهللهكة إحهرء ال تف كالرسفرت التررهرهة . 
 
 
 
 

  

                                                           

 . ُِّهوظر: أجوحة المكر الكسث كركافههر /(ُ) 
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 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

 المطمب األول: المطمب الديني الدعوي:
 أواًل: تفعيل دور العمماء في صد عدوان التغريب:

هيعد ت عهػؿ دكر العممػرء مػف ىػهللؿ مكاجهػة حركػة الت رهػب؛ كذلػؾ  ف العممػرء عػـ 
الجهػػػة المعوهػػػة هللدرجػػػة رههىػػػة فػػػي مكاجهػػػة الت رهػػػب كذلػػػؾ هللإحهػػػرء الػػػد كة إلػػػا اا فػػػي 
المجتمز  كالد كة إلا اا لهر أعمهة في وشر التػدهف فػي المجتمػز كد كتػ  إلػا ال أػرهؿ 

م كػػرهف كمػػف لػػ  رهللػػرة فػػي أىػػرلهب الت رهػػب أف هقكمػػكا كتػػرؾ الرذاهػػؿ  فعمػػا العممػػرء كال
هللدكرعـ في  د  دكاف الت رهب كد كة مف تمكث كاوجرؼ أمػرـ حركػة الت رهػب كاىػتعمؿ 
الكىػرهؿ الد كهػة معهػـ  كهجػب أف تكػكف الػد كة إلػا اا ػ تعػرلا ػ  مػا هلل ػهرة  كتقػدهـ 

هللػ  القػرآف الكػرهـ كجػرءت  الهللدهؿ الذم وعتقػد أوػ  الحػؽ  كعػك اإلىػسـ كتعمهمػ  الػذم جػرء
كاىػػػتعمؿ معهػػػـ أىػػػرلهب الػػػد كة ب  ػػػما اا  مهػػػ  كىػػػمـ  لهللػػػ  ىػػػوة الم ػػػط ا محمػػػد 

المتعػػددة المتوك ػػة  كمػػر هورىػػب الشػػرص كالمجتمعػػرت كتػػرؾ مػػر ال هورىػػب مػػف أىػػمكب  
ككؿ مر هحقؽ الهدؼ كال هتعررض مز الشرع أىػمكب ت رأػ  أحهروػر الحػرؿ أك الزمػرف أك 

تتطمػػب العمػػـ الشػػر ي أكالن كػػـ ال قػػ  فهػػ . كعمػػر هعػػداف ب تعػػرلا لكة إلػػا اا المكػرف  كالػػد 
  كلػػذا فػػأف حركػػة الت رهػػب تػػرفض لمهللػػدأ بُلمػػف أكلهػػرت مػػؤعست الدا هػػة إلػػا اا تعػػرلا

الد كة إلا اا   وهر تعمـ أوهر ىػتقكض رططهػـ  كتكجػد لػدل المجتمػز كأفػرادم ح ػروة 
 .بِلتجد كقرفتهـ ركاجر في المجتمزبأد فكرعـ ككقرفتهـ  كمف كـ فمف 

                                                           

 . ُُٕمكاجهت   لعمي هللف إهللراعهـ الحمد الوممة/التو هر  م هكم  كأعداف  ككىرهم  كىهللؿ (ُ)
   ُحركة الت رهب في الىعكدهة    هللػد العزهػز احمػد الهللػداح   المركػز العرهللػي لمدراىػرت االوىػروهة   القػرعرة   ط (ِ)

 . ّٖٔـ /ََُِ
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 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

كهعد أعؼ دكر الد رة كترؾ الىرحة لمت رهب لهعمؿ هللعهػدا  ػف المورفىػة فػي الىػوكات 
  فرلعممػرء كطمهللػة العمػـ هوػرط بُلا رهرة ىػهللهللرن مػف تمكػف الت رهػب مػف وشػر أفكػررم ككقرفتػ 

كال كرهػػة  هللهػػـ  مػػؿ  ظػػهـ فػػي  ػػد  ػػدكاف الت رهػػب  فهػػـ الػػذهف هػػدهركف الدفػػة العممهػػة 
كعػػـ الػػذهف هممكػػكف القػػدرة هللعممهػػـ كحكمػػتهـ  مػػا مهػػزاف ا شػػهرء  كهممكػػكف كػػذلؾ القػػدرة 
 مػػػا التػػػأكهر  فػػػرلمطمكب مػػػف العممػػػرء كطمهللػػػة العمػػػـ الكلػػػكج إلػػػا المجتمعػػػرت المىػػػممة 
هللعممهػػـ مهللرشػػرة  ػػف طرهػػؽ الزهػػررات المىػػتمرة كأكجػػ  الوشػػرط العممػػي كالكقػػرفي الجمػػر ي 

المحرأػػػرات كالمؤل ػػػرت كالرىػػػرهؿ الق ػػػهرة كالوشػػػرات المكجهػػػة  كال ػػػردم  ك ػػػف طرهػػػؽ
ق ػػدا إلػػا العرمػػة  ككػػذلؾ عػػـ مطػػرلهللكف هللرلػػدارؿ هللرالىػػتمرار فػػي توهللهػػ  الوػػرس  رطػػرر 
الت رهب  كد كة العرمة كالرر ة مف المىممهف لجىهرـ في مكاجهة الحمػست الت رههللهػة 

عػر مػف اإلمكروػرت  كعػـ مطػرلهللكف هللحىب القػدرة المردهػة  كالهللشػرهة  كهللحىػب الرهللػرة كتهر 
هللرلمزهػػد مػػف عػػذا الت ػػدم كالمزهػػد مػػف فأػػف ا ىػػرلهب كتقػػدهـ ا دلػػة القكهػػة كالهللػػراعهف 
الكاأػػػػحة  مػػػػا عػػػػذم الحمػػػػست الت رههللهػػػػة رتهللػػػػة فػػػػي اإلقوػػػػرع  مػػػػز التكهللهػػػػت الػػػػداهـ مػػػػف 

  كمػػػر هجػػػب  مػػػا الػػػد رة تجػػػرم عػػػذم بِلالمعمكمػػػرت الػػػكاردة لتقػػػكل الحجػػػة كهقػػػكل قهللكلهػػػر
ركة التككهؼ مف إرىرؿ الد رة إلا اا ػ تعرلا ػ في المجتمعرت الشػهللرهللهة أكالن  كتهػر الح

الشػػهللرهللهة كروهػػر: كهكػػكف عػػؤالء الػػد رة  مػػا قػػدر مػػف العمػػـ كال قػػ  هللمػػر هعممػػكف  كال قػػ  هللمػػر 
ىػػػػهكاجهكف مػػػػف مجتمعػػػػرت إىػػػػسمهة لهػػػػر ر ك ػػػػهرتهر التػػػػي تمهزعػػػػر  ػػػػف تهرعػػػػر مػػػػف 

كذلؾ   ما ترار مر تقـك هلل  المؤىىرت اإلىػسمهة فػي  المجتمعرت اإلىسمهة ا ررل 

                                                           

 . ّٖٔهوظر: الم در و ى  / (ُ)
 . َُِ-ُُٗهوظر: التو هر  م هكم  كأعداف  ككىرهم  كىهللؿ مكاجهت   /(ِ)



 63  
 

     

   
 

 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

شػػهر رمأػػرف المهللػػررؾ  العطمػػة ال ػػه هة لممػػدارس كالجرمعػػرت  ف ػػي عػػذم الػػدكرات رهػػر 
 .بُلككهر

 ثانيا : تفعيل الرقابة الفكرية عمى األمة .
إف ت عهؿ دكر الرقرهللة ال كرهػة  مػا ا مػة لػ  دكره كهللهػره فػي  ػد  ػدكاف الت رهػب 

هللمػػة ال كرهػػة  مػػا  ػػرتؽ الشر ػػهرت الىهرىػػهة  الموأػػمرت الدكلهػػة  الجهػػرت كتكػػكف القر
الدهوهة  ككذلؾ دكر العممرء كالد رة كمر هللهور  أمر ا وظمة فسهللػد أف هكػكف لهػر دكر كهللهػر 
فػػػػي الرقرهللػػػػة ال كرهػػػػة  ككػػػػذلؾ الحككمػػػػرت اإلىػػػػسمهة همكػػػػف أف تمػػػػررس أكػػػػرا فػػػػر س فػػػػي 

ت لممو رهف فػي المجتمعػرت المىػممة  كلمو ػررل الت دم لمت رهب هللعدـ تقدهـ التىههس
في دهرر اإلىسـ كهللرلتأكهد  ما الكافدهف إلػا هللػسد المىػممهف مػف تهػر المىػممهف هللػرحتراـ 
كقرفػػة الػػهللسد ك ػػدـ اترػػرذعـ أم إجػػراء  ػػرـ هتعػػررض مػػز عػػذم الكقرفػػة أك هتوػػرقض معهػػر  

كػػػؿ لػػػ   ذلػػػؾ الهللػػػدهؿ كهللػػػإحسؿ الهللػػػدهؿ الحػػػؽ الػػػذم هتقػػػدـ المو ػػػركف هللمػػػر ههللػػػدك أوػػػ  ممر
شػعررعر داهمػر  المؤ ؿ المورىب لمهللههة المىممة  كهللمراقهللة الهللعكرت الدهللمكمرىػهة ا جوهللهػة كال
كهللكأػػػػكح أوهػػػػر مطرلهللػػػػة هللرالقت ػػػػرر  مػػػػا مهمرتهػػػػر المورطػػػػة هللهػػػػر كالمحػػػػددة لهػػػػر  ك ػػػػدـ 
 اإلرسؿ هللهذم المهمرت هللرلرركج إلا المجتمز كمحركلة تأمهم  دهوهر ككقرفهر كاجتمر هر.

مػػر أف الهللعكػػرت الدهللمكمرىػػهة المىػػممة فػػي الػػهللسد المىػػممة  مههػػر مهمػػة المكاجهػػة ك
 هللر ىرلهب التي تراعر مورىهللة هللحهث تحد مف المد الت رههللي في المجتمعرت المىممة 

التي تعمؿ هللهر كعذا مورط أكالن هللرلهللعكرت الدهللمكمرىػهة التػي تمكػؿ هللػسدا توهػة هللػرلعمـ 
كالعممػػرء  كتوهػػة هللرإلمكروػػرت التػػي همكػػف أف تحػػؿ محػػؿ اإلمكروػػرت الت رههللهػػة. ك مههػػر فػػي 
الهللسد تهر المىممة أف تقدـ الهللدهؿ الحؽ إف لـ هكف مهللرشرة فس أقؿ مف أف تمكؿ هللسدعػر 

همهػػؽ هللهػػر فػػي الممررىػػرت الرىػػمهة كال ردهػػة  إذ إوػػ  هوظػػر إلػػا عػػػؤالء  اإلىػػسمهة تمكػػهس
                                                           

 . ُّٖهوظر: الم در الىرهللؽ  /(ُ)
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 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

ككػذلؾ لممؤىىػرت ب ُلالممكمهف الدهللمكمرىههف  ما أوهـ حجة  ما دهوهـ ككقرفتهـ كمكمهـ.
العممهػػػػة دكره كهللهػػػػره فػػػػي الرقرهللػػػػة ال كرهػػػػة  كعوػػػػرؾ مؤىىػػػػرت  ممهػػػػة كمؤىىػػػػرت تعمهمهػػػػة 

  كعػػذم موتشػػرة فػػي أوحػػرء العػػرلـ اإلىػػسمي  كرلجرمعػػرت كالمعرعػػد العمهػػر كمراكػػز الهللحػػكث
كهتكقػػز لهػػر أف تىػػهـ فػػي مجػػرؿ التركهػػز  مػػا الحمػػست الت رههللهػػة  فتهللػػهف رطرعػػر  مػػا 
ا مػػػة  ػػػف طرهػػػؽ وشػػػر الكتػػػرب الػػػذم هعػػػرل  عػػػذم المشػػػكمة  ك ػػػف طرهػػػؽ  قػػػد الوػػػدكات 
كالػػػػػد كة إلػػػػػا المحرأػػػػػرات كالمػػػػػؤتمرات المحمهػػػػػة كاإلقمهمهػػػػػة كالدكلهػػػػػة لكأػػػػػز الرطػػػػػط 
كاالىػػػتراتهجهرت لمكاجهػػػة الت رهػػػب  ك ػػػف طرهػػػؽ إ ػػػدار دكرهػػػة  ممهػػػة  كأرػػػرل كقرفهػػػة 

  إذان ال بِلتعهوػػرف هللرلت رهػػب كتترهللعػػرف تحركرتػػ   حهػػث ترمػػك الىػػرحة مػػف عػػذم اإل ػػدارات
هللػػد مػػف تػػدرؿ الهههػػرت الرىػػمهة مػػف الحككمػػرت اإلىػػسمهة كالموظمػػرت الرىػػمهة فػػي عػػذم 

ذا المجرؿ مف الد ـ المػردم كالمعوػكم   مػرؿ المكاجهػة المكاجهة هللتقدهـ مر هعوههر في ع
المرتم ػػػة  كفػػػي الكقػػػت و ىػػػ   ػػػدـ التىػػػرعؿ مػػػز الهههػػػرت التػػػي هشػػػـ مػػػف أ مرلهػػػر راهحػػػة 

 .الت رهب كعي تعمؿ في المحهط اإلقمهمي لهذم الهههرت

 ثالثا : محاسبة دعاة التغريب في العالم اإلسالمي 
ة الت رهػػب محرىػػهللة د ػػرتهـ كالتأػػههؽ إف مػػف مكاقػػؼ ال كػػر اإلىػػسمي أػػد حركػػ

ترحة ال ر ة لهـ لوشػر أػسالتهـ كاوحرافػرتهـ مػؤذف   مههـ كذلؾ أف كجكدعـ كككرتهـ كال
هللرلرطر  كقد حذر الوهللي ػ  ما اا  مه  كىمـ ػ موهـ كك ػ هـ هللػأوهـ د ػرة  مػا أهللػكاب 

ممة مػػػف جهػػػوـ. فمػػػوعهـ مػػػف وشػػػر مػػػذاعهللهـ الموحرفػػػة كآراههػػػـ المشػػػككة  كشػػػهللهرتهـ المأػػػ
أ ظـ العكف  ما الكهللػرت  مػا الحػؽ كفػي تح ػهف ا مػة مػف الت رهػب  كمحرىػهللة د ػرة 

 :الت رهب تتطمب أمكر موهر
                                                           

 . ُُٖهوظر: التو هر  م هكم  كأعداف  ككىرهم  كىهللؿ مكاجهت  /(ُ)
 . ُِّهوظر م هكم  كأعداف  ككىرهم  كىهللؿ مكاجهت  /(ِ)
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 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

محرىػػهللة المدرىػػهف الػػذهف هىػػتههوكف هللػػدركس الترهللهػػة الدهوهػػة فهىػػتهللدلكف هللهػػر ح ػػص  ل-
 .بُل المكاد ا ررلب

موهػػػػر كالػػػػرد  مػػػػا مػػػػوعهـ مػػػػف وشػػػػر أفكػػػػررعـ الأػػػػرلة ك قرهػػػػدعـ الموحرفػػػػة كالتحػػػػذهر  -
 أ حرهللهر.

 محرىهللة كىرهؿ اإل سـ التي تد كا إلا الت رهب  -
 كمحرىهللة د رة الت رهب هعد  رمسن أىرىهرن في اوحىرر د كتهـ كتقهقرعر . -

كأرل أف هكػػػكف  لمدكلػػػة كالمؤىىػػػرت الػػػدكر الكهللهػػػر فػػػي محرىػػػهللتهـ كذلػػػؾ هلل ػػػرض 
اعر الت رهػب كمػف ذلػؾ إ ػدار القكاوهف كالعقكهللرت تجػرعهـ  كفػرض قػكاوهف هللمحرىػهللة ظػك 

قكاوهف تعرقب المتهللرجة كتحرىب كؿ فأرههة تػتهجـ  مػا الػدهف كتوشػر العػرم  كأرل أف 
تىػػمف المؤىىػػرت الحككمهػػة كتهرعػػر لمػػد رة هللػػأف هقكمػػكا هللػػدكرعـ  كال رهػػب أف مػػف  كامػػؿ 
ىػػسمة المجتمػػز المىػػمـ مػػف االوحػػراؼ ال كػػرم  ىػػسمت  مػػف د ػػرة الأػػسؿ كاالوحػػراؼ 

سؿ ذلػػػؾ هتهللػػػهف أف مػػػف مكاقػػػؼ ال كػػػر اإلىػػػسمي أػػػد حركػػػة الت رهػػػب محرىػػػهللة كمػػػف رػػػ
 د رتهـ . 

 المطمب الثاني: الرد الفكري والدعوي .
 أواًل : توجيو طالب العمم إلى كتابة البحوث العممية لمرد عمى التغريب .    

إف المكقػػػؼ ال كػػػرم الػػػد كم أػػػد حركػػػة الت رهػػػب هتطمػػػب موػػػر كترهللػػػة الهللحػػػكث التػػػي    
كهتطمػب لكترهللػة الهللحػكث العممهػة لمػرد  مػا  رتص هللذلؾ المجرؿ كتكجه  الطمهللة إلا ذلػؾت

 الت رهب أمكر موهر: 

                                                           

 . ُِٖقذاهؼ الحؽ  لمحمد ال زالي/(ُ)
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

أف توشػأ فػي كػؿ هللمػػد إىػسمي لجوػة أك جمعهػة لدراىػػة مكأػكع الت رهػب كمترهللعتػػ  
كال ػػداد الدراىػػرت كالتقػػررهر  هللشػػأو  كح ػػظ الككػػرهؽ المتعمقػػة هللػػ  كال ػػدار الوشػػرات الدكرهػػة 

 كؿ جدهد في عذا المجرؿ. التي تسحؽ
أف تتهللوا موظمة المؤتمر اإلىسمي  أك راهللطػة العػرلـ اإلىػسمي الػد كة إلػا قهػرـ 
مؤتمر إىسمي  رلمي  رـ هورقش مكأكع الت رهب كهككف دكرهر ىوكهر أك كػؿ أرهللػز أك 
رمس ىوكات هورقش مكأػكع الت رهػب مػف جمهػز جكاوهللػ  كتقػدـ فهػ  الدراىػرت كالهللحػكث 

. .... كمر هقترح  مي هللف اهللػراعهـ : ل إ ػدار دكرهػة متر  ػة هللرلدراىػرت كاالقتراحرت
العممهػػػة الت رههللهػػػة توشػػػرعر إحػػػدل المؤىىػػػرت العممهػػػة اإلىػػػسمهة  كتوتشػػػر مكأػػػك رتهر 
هللػػأككر مػػف ل ػػة مػػف ل ػػرت العػػرلـ  كتترػػذ الىػػهللؿ فػػي ىػػهللهؿ اىػػتمرار  ػػدكرعر مػػف تػػأمهف 

التركهػػػػز  مػػػػا الهللحػػػػكث كالدراىػػػػرت هللػػػػرلهللحكث  ك  التمكهػػػػؿ المػػػػردم كاىػػػػتكترب المهتمػػػػهف
الت رههللهػػػػة فػػػػي الجرمعػػػػرت كالمعرعػػػػد العمهػػػػر  كهللرر ػػػػة فػػػػي أقىػػػػرـ الكقرفػػػػة اإلىػػػػسمهة أك 
الدراىػػػػػرت اإلىػػػػػسمهة فػػػػػي الجرمعػػػػػرت العرهللهػػػػػة كاإلىػػػػػسمهة  كهىػػػػػهللؽ عػػػػػذا قهػػػػػرـ مراكػػػػػز 
معمكمػػرت تتهللوػػػا تقوهػػة المعمكمػػػرت الحدهكػػة فػػػي التعرمػػؿ مػػػز المعمكمػػرت المحدكػػػة جمعػػػر 

 .بُلهور كاىترجر ر كهللكر ب كترز 
 ثانيا: تأليف كتب متخصصة ترد عمى المنيج التغريبي.

إف مػف ىػهللؿ مكاجهػػة الت رهػب تػألهؼ كتػػب مر  ػة تػرد  مػػا المػوه  الت رههللػػي 
كت أػػػف مرططرتػػػ  كتهللػػػهف مرػػػرطرم كآكػػػررم كأعدافػػػ  كأىػػػرلههلل  التػػػي هترػػػذعر لمك ػػػكؿ إلػػػا 

دراؾ ل حقهقتهػر كهللهػرف المقر ػد التػي تىػعا إلػا اعدافهر لهككف المجتمز  مػا ك ػي هللهػر كال
تحقهقهػػػر فػػػي المجتمػػػز كأف مػػػر هظهركوػػػ  إومػػػر عػػػي شػػػعررات هللراقػػػة تر ػػػي كراءعػػػر مقر ػػػد 

 كمطرلب أررل.
                                                           

 . ُّٖالوممة /التو هر  م هكم  كأعداف  ككىرهم  كىهللؿ مكاجهت   لعمي هللف إهللراعهـ الحمد (ُ)
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

كمػػف الكتػػب التػػي تر  ػػت فػػي ذلػػؾ: لح ػػكوور مهػػددة مػػف دارمهػػرب  لمػػدكتكر: محمػػد 
الهجػػػرمب   محمػػػد حىػػػهف لالعػػػرلـ اإلىػػػسمي كالمكرهػػػد الدكلهػػػة رػػػسؿ القػػػرف الراهللػػػز  شػػػر

لاالتجرعػػػرت الكطوهػػػة فػػػػي ا دب المعر ػػػرب  لمػػػدكتكر: محمػػػػد محمػػػد حىػػػهف لاإلىػػػػسـ 
كالحأػػػررة ال رهللهػػػةب  لمػػػدكتكر: محمػػػد محمػػػد حىػػػهف لشػػػهللهرت الت رهػػػب فػػػي تػػػزك ال كػػػر 
اإلىػػسميب   وػػكر الجوػػدم ككػػذلؾ أعػػداؼ الت رهػػب  لتػػررهخ الػػد كة إلػػا العرمهػػة كآكررعػػر 

 كرهر كاقعور المعر ر  لمحمد قطب.في م رب  لمدكتكرة و كىة ز 
كهرل الهللرحث أو  الهللد مف العورهة هللطهللز كوشر الكتب اإلىسمهة المتر  ػة فػي 

 .ة  كتكزهعهر كوشرعر هللهف المىممهفالرد  ما الموه  الت رههللي  كرر ة الكتب المرت ر 
 ثالثا: فضح مخططات التغريب.

رططػػػرت كحقهقػػػة إف المكقػػػؼ ال كػػػرم مػػػف حركػػػة الت رهػػػب الهللػػػد لػػػ  مػػػف كشػػػؼ م
التهػػرر الت رههللػػي كرمػػكزم كالتحػػذهر موػػ  كهتطمػػب عػػذا ا مػػر مػػف العممػػرء كالػػد رة كممػػف لػػ  
الهللػػػرع الطكهػػػؿ فػػػي معرفػػػة مرططػػػرت الت رهػػػب كشػػػهللهرتهـ كرمػػػكزعـ  كفأػػػف مرططػػػرت 

 -الت رهب هككف هللأمكر موهر :
 أكالن: فأف كتهللهـ كمقرالتهـ.

 كروهر: فأف رمكزعـ كد رتهـ. 
   -ىرلههللهـ ككىرهمهـ كأعدافهـ كمر هكهركو  مف شهللهرت كمف ذلؾ:كر: هللهرف ألكر

 _ هللهرف كىرهؿ الت رهب ككهؼ هىتردمهر ل رلح  .ُ
 هللهرف ا ىرلهب التي هترذعر لتو هذ مرططرت  . -ِ
 هللهرف أعداؼ الت رهب . -ّ
 معرفة مر هكتهللكف كمر ههللككف مف أفكرر كىمـك تأر هللر مة. -ْ
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

هػػػػػػب هجػػػػػػب أف هوهللػػػػػػرم  ممػػػػػػرء كد ػػػػػػرة كأرهللػػػػػػرب أىػػػػػػر كل أػػػػػف مرططػػػػػػرت الت ر         
كمىػػػػػؤكلكف كعههػػػػػرت كىػػػػػرهؿ اإل ػػػػػسـ المرتم ػػػػػة كػػػػػؿ هقػػػػػـك هللػػػػػدكرم  أمػػػػػر أعمهػػػػػة كشػػػػػؼ 

 المرططرت الت رههللهة كفأف رمكزعر كأدكاتهر فم  أعمهة همكف هللهروهر في اآلتي:
إف كش   عك إحهرء لىوة أعػؿ اإلىػسـ فػي الػرد  مػا المرػرل هف  كا مػر هللػرلمعركؼ -ُل

 الوهي  ف الموكر الذم عك أحد فراهض اإلىسـ كشراهع .ك 
توهللهػػػ  المجتمػػػز كتحػػػذهر أفػػػرادم مػػػف حركػػػة الت رهػػػب لػػػهس هرػػػد كا هللشػػػعررتهر فهوىػػػرقكا  -ِ

 رم هر كهىهركا كراءعر.
تعكهػػػػؽ المشػػػػررهز ال رهللهػػػػة كذلػػػػؾ أف كشػػػػؼ التهػػػػرر الت رههللػػػػي كهللرامجػػػػ  هعهػػػػؽ تو هػػػػذعر -ّ

 .بُلكهكق هرب
ا عمهػػػة أف هوهللػػػرم لػػػذلؾ رر ػػػة كوحػػػف وػػػرل قػػػكة الحركػػػة  فوحتػػػرج الهػػػـك ممػػػف لػػػ 

شهرر رمكزعر مقرهللؿ ذلؾ قمة الجهكد كالوشرطرت في الرد  ما عذم الحركة .  الت رههللهة كال
كل أف المرططرت الت رههللهة الهللد مف التعرؼ  ما كىرهمهر كأىرلههللهر كأعدافهر كرمكزعر 

هحمػػؿ  مػػا  رتقػػ  عػػذا ا مػػر  ككػػؿ مػػر هتعمػػؽ هللهػػر كقػػراءة كتػػب الػػردكد  مههػػر لهكػػكف مػػف
  ما إطسع ترـ  وهر .

لقػد اىػتهدفت حركػة الت رهػب المػرأة  كجعمتهػر رابعا : بث الـوعي الفكـري لـدى  النسـاء: 
عػػدفر مػػف أعػػدافهر كأىػػمكهللر مػػف أىػػرلههللهر كشػػكعتهر كذلػػؾ لت ػػؿ إلػػا ترهتهػػر  كهللػػث الػػك ي 

 ال كرم لموىرء أد عذم الحركة هتطمب تعرهؼ المرأة هللأمكر مهمة كعي: 
ػ  تكرهـ اإلىسـ لممرأة  لقد كـر اإلىسـ المػرأة كأ طرعػر حقكقػر ككهػرة كهتأػف ذلػؾ فػي ُ

ككهػػػر مػػػف التشػػػرهعرت كمػػػف ذلػػػؾ:  ػػػػػ   مىػػػركاة اإلىػػػسـ هللػػػهف الرجػػػؿ كالمػػػرأة فػػػي ا جػػػر 
كالككاب المترتب  ما العمؿ ال رلف  كالمىػركاة هللهوهمػر فػي التكػرلهؼ الشػر هة إال مػر دؿ 

                                                           

 . ُِٔحركة الت رهب في الىعكدهة / (ُ)
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أحدعمر هللر مر الشر ي دكف آرػر . ك فػرض لممػرأة حقكقػر هجػب الدلهؿ  ما إرت رص 
أداؤعر  كأكجب  مههر كاجهللرت هتعهف  مههر القهرـ هللهر في تكازف هؤكد رهللروهػة عػذم الشػرهعة 
كات رفهر هللرلشمكؿ كاتىرمهر هللرلكمرؿ   كأو ؼ اإلىسـ المرأة كرفػز الظمػـ  وهػر  كأهللطػؿ 

 .بُلرعرب  كاهد الجرعمهة التي توق هر أك تأز مف قد
هللهػػػػرف ال ػػػػكارؽ ال طرهػػػػة هللهوهػػػػر كهللػػػػهف الرجػػػػؿ: لقػػػػد را ػػػػا اإلىػػػػسـ ال ػػػػكارؽ الطهللهعهػػػػة  -ِ

كاالرتسفػػػػرت ال طرهػػػػة هللػػػػهف الرجػػػػؿ كالمػػػػرأة  كعػػػػذم المرا ػػػػرة تػػػػدؿ  مػػػػا كاقعهػػػػة الشػػػػرهعة 
اإلىسمهة كتمهللهتهر لحرجرت اإلوىرف ىكاء أكرف ذكران أـ أوكا  كمف ذلؾ فقػد أىػود لمرجػؿ 

 .بِلكلممرأة مهمة ترهللهة االكالد مهمة االو رؽ
هللهػػرف مػػر هترتػػب  مػػا اإل ػػراض  ػػف مػػوه  اإلىػػسـ: إف مػػوه  اإلىػػسـ فػػي التعرمػػؿ  -ّ

مز المرأة هحقؽ التكازف في المجتمز كالتكرمؿ هللهف الجوىهف  كاإل راض  ف عذا المػوه  
 هػػؤدم إلػػا اأػػطراب المجتمػػز كفقػػداف تكازوػػ  كمػػر كقػػز مػػف رمػػؿ فػػي الوظػػرـ االجتمػػر ي
لمػػدكؿ اإلىػػسمهة كالعرهللهػػة فػػي ا زموػػة المتػػأررة إومػػر كقػػز هللعػػدمر تههللػػت الرؤهػػة اإلىػػسمهة 

 .بّل ف الكاقز كاىتعهض  وهر هللرلرؤهة ال رهللهة
هللهػػرف مػػر تعروهػػ  المػػرأة ال رهللهػػة   مػػا المػػرأة المىػػممة كالعرهللهػػة رر ػػة أف تعػػرؼ مػػر  -ْ

 سؿ وتهجػػة الهللعػػد  ػػف المػػوه  تعروهػػ  المػػرأة ال رهللهػػة فػػي مجتمعهػػر مػػف معروػػرة كظمػػـ كاىػػت
 .   بْلالرهللروي

تكأػػػهف الشػػػهللهرت التػػػي هكهركوهػػػر أػػػد المػػػرأة: هعػػػد تكأػػػهف الشػػػهللهرت التػػػي هكهركعػػػر  -ٓ
ال رههللكف أد المرأة مف أعـ العكامػؿ التػي تىػر د  مػا هللػث الػك ي ال كػرم لػدل الوىػرء  

                                                           

 الم در الىرهللؽ   .(ُ)
 .ِْٔالم در و ى   / (ِ)
 .ِْٔهوظر: الم در الىرهللؽ / (ّ)
 .ِْٔهوظر: الم در و ى / (ْ)
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 كهجػػػب هللهػػػرف عػػػذم الشػػػهللهرت مػػػػف موظػػػكر إىػػػسمي  مػػػز هللهػػػػرف مػػػر هترتػػػب  مػػػا شػػػػهللهرت
 الت رهب مف مأرر  ما المرأة . 

كممر هىر د  ما هللث الك ي ال كرم لدل الوىػرء رفػز المظػرلـ الكاقعػة  مههػر  ف 
مف الذراهز التي هحت  هللهر د رة الت رهب  المظرلـ الكاقعة  ما المػرأة فػي المجتمػز  كلػذا 

ر الشػػرهعة فإوػ  الهللػػد مػف رفػػز المظػػرلـ الكاقعػة  مػػا المػػرأة كال طرههػر حقهػػر كمػػر فرأػت  لهػػ
كلػػػػذا فعمػػػػا العممػػػػرء كالػػػػد رة أف هقكمػػػػكا هللػػػػدكرعـ مػػػػف ا عمهػػػػة كأف هشػػػػعر  ىػػػػسمهة .اإل

المجتمػػز أف  ممػػرءم كد رتػػ  هػػرفض عػػذم المظػػرلـ كهىػػتوكرعر كال ه ػػف أف هتػػرؾ التهػػرر 
الت رههللي هىت ؿ المكقؼ كا حداث ل ػرلف أجوداتػ  كمشػررهع  هللهومػر هقػؼ العممػرء مكقػؼ 

كالػػػد رة أحػػػؽ هللػػػأف هق ػػػكا مكقػػػؼ المو ػػػؼ لممػػػرأة مىػػػتمهمر ذلػػػؾ مػػػف المت ػػػرج  كالعممػػػرء 
و ػػػػرفهر  كمػػػػف عوػػػػر هتهللػػػػهف مكقػػػػؼ ال كػػػػر  شػػػػرهعة اإلىػػػػسـ التػػػػي جػػػػرءت هللػػػػإكراـ المػػػػرأة كال

 اإلىسمي في هللعث الك ي ال كرم لدل الوىرء كرفز المظرلـ الكاقعة  ما المرأة .
لمىػػػممة أف تعمػػػـ أف د ػػػرة تك هػػػة المػػػرأة هللمػػػر هحػػػرؾ لهػػػر مػػػف مػػػؤامرات   مػػػا المػػػرأة ا -ٔ

الت رهػػب أرادكا مػػف رسلهػػر أػػرب اإلىػػسـ جػػرء  ػػف أحػػد د ػػرتهـ: للػػهس عوػػرؾ طرهػػؽ 
 .  بُللهدـ اإلىسـ أق ر مىرفة مف رركج المرأة المىممة متهللرجةب

كهجػػػػب أف تكػػػػكف التك هػػػػة مىػػػػتمرة هللأرطػػػػرر الت ػػػػرههللهف كد ػػػػرتهـ  مػػػػا المجتمػػػػز 
 ػف مػف عػذم الهجمػرت  كالتك هػة تأرػذ أشػكرال المىمـ  مهمر ا تقد عذا المجتمز أو  مح

 ػػدة مكػػؿ المحرأػػرات العرمػػة  كا حردهػػث اإل سمهػػة  كالكترهللػػرت ال ػػح هة كتهرعػػر مػػف 
 ا شكرؿ.
 

                                                           

-عػػػػػُُُْ  ُهػػػػة  القػػػػرعرة   طالمكأػػػػة فػػػػي الت ػػػػكر اإلىػػػػسمي  لزعػػػػراء فرطمػػػػة  هللػػػػد اا  مكتهللػػػػة الىػػػػوة الوهللك (ُ)
 . ْٗـ/ُُٗٗ
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 المطمب الثالث: الرد التربوي واإلعالمي.
 أواًل : تربية األبناء عمى المبادئ الشرعية الصحيحة .
هػب ترهللهػة ا هللوػرء  مػا  المهللػردئ إف مف مكاقؼ ال كر اإلىسمي أػد حركػة الت ر 

اإلىػػسمهة ال ػػحهحة  لترىػػهخ حقػػرهؽ اإلهمػػرف كتكهللهتهػػر فػػي الو ػػكس االهللوػػرء  كههللػػث ركح 
دات كالىػمككهرت الهلل ض كالو رة ممػر هوػرقض دهػف اإلىػسـ مػف المعتقػدات كا فكػرر كالعهللػر

فرلترهللهػػة مػػف كاجهللػػرت أكلهػػرء ا مػػكر كقػػد حػػث دهووػػر الحوهػػؼ  مههػػر  كا شػػررص كالػػدكؿ.

ۈ  ۈ  ٴۇ  ٹ ٹ چ كجعمهر مف الكاجهللرت المهمة كرتػب  مػا الت ػرهط هللهػر العقػرب 

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

مػػػر مػػػف  هللػػػد  : لب  ػػػما اا  مهػػػ  كىػػػمـ لكقػػػرؿ رىػػػكؿ اا  بُلچوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
       ػػػف اهللػػػف  مػػػر ك  .بِلاا ر هػػػة فمػػػـ هحطهػػػر هللو ػػػح  إال لػػػـ هجػػػد راهحػػػة الجوػػػةبهىػػػتر ه  

كمكػػـ  قػػرؿ: لل - ػػما اا  مهػػ  كىػػمـ  -قػػرؿ: ىػػمعت رىػػكؿ اا برأػػي اا  وهمػػر  ل
 .  بّلراعو ككمكـ مىؤكؿ  ف ر هت   فرلرجؿ راعو في أعؿ هللهت  كعك مىؤكؿ  وهـبب

ا كالد  مػػػا اإلىػػػسـ  كأوهػػػر أمروػػػة فػػػي  كهتجمػػػا مػػػف عػػػذم الو ػػػكص  لكجػػػكب ترهللهػػػة   
أ ورؽ أكلهرههـ  كأوهر مف حؽ ا كالد  ما أكلهرههـ مف اآلهللػرء كا ك ػهرء كتهػرعـ  كأوهػر 
مف  رلف ا  مرؿ التي هتقرب هللهر الكلداف إلا رهللهـ  كهىػتمر ككاهللهػر كرىػتمرار ال ػدقة 

تىٍعًمهمىهيـٍ بْلالجررهةب في لتىٍرهلًلهىةى ا ىٍكالد كى ـي ًفػي    كاًل ًىػه طىػريمي اٍلجى ػٍأوي ي ا ىٍكهللىػر كىرى  ىٍمره  ىًظهـه لى ي شى
رًهًمػػ  اليتًػػي  دى ى ػػًز اٍلميٍوتىظىػػر كى ـٍ قيػػكىل اٍلميٍجتىمى ميًقهيػػًة  فىهيػػ رً هيػػًة  كىاٍلري هىرتىوىػػر الدِّهًوهيػػًة كىاالٍجًتمى ػػهىقيكـي حى ىى

                                                           

 . ٔىكرة التحرهـ  اآلهة : (ُ)
 . َُٕٓ حهف الهللرررم  كترب ا حكرـ  هللرب مف أىترع ر هة فمـ هو ف  هللرقـ (ِ)
 . ّٖٗ حهف الهللرررم  كترب الجمعة   هللرب الجمعة في القرل كالمدف  هللرقـ (ّ)
هللف هحها هللػف تههػب هللػف محمػد  ًحرىاىىةي اٍل ىًأهمىًة  لهللكر هللف  هللداا أهللك زهد هللف محمد هللف  هللداا هللف هللكر هللف  كمرف(ْ)

 . ِٖـ / ََِٓ -عػ  ُِْٔ  ُُعػب  دار العر مة   الرهرض  طُِْٗلت: 
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ًقػػيُّ  قيػػؼي ري ـٍ كىٍحػػدىعيـ هىتىكى مىػػٍهًه مىٍههىػػر  كى ى طىػػره  ى ـٍ لىرى ػػرمىهي في أىمى تىقىػػدُّميهىر. كىاًل ويميكُّعىػػر كى ًقهًقػػٌي كى ا مػػة اٍلحى
كح  ـٍ  كىاٍوتًػػزىاًع ري ػػرًد أىٍرسًقًهػػ فىىى ـٍ كى قىرهًػػًدًع ػػتِّره هللًػػهللىٍعًض الكيقىرفىػػرًت ًلهىػػٍدـً  ى ػػٍزكه عىرهًػػؿه ميتىىى ًظػػهـه كىتى  ى

ـٍ  كى  ٍكؿى كىال قيكيةى ًإال هلًلرًاباإلهللىرًء كىاٍلً هرىًة كىاٍلعى ىرًؼ ًمٍف وي يكًىًه ال حى
 .بُل

فحركػػػة الت رهػػػب اىػػػتهدفت القػػػرآف الكػػػرهـ  كالىػػػوة الوهللكهػػػة  كالعقهػػػدة  كا رػػػسؽ  
كاىػػػتعممت كىػػػرهؿ كأىػػػرلهب رهللهكػػػة لتحقهػػػؽ أعػػػدافهر كلػػػذا هػػػرل الهللرحػػػث أف تكػػػكف ترهللهػػػة 
االهللوػػػػػرء  مػػػػػػا المهللػػػػػػردئ الشػػػػػػر هة ال ػػػػػػحهحة كالتركهػػػػػػز  مػػػػػػا عػػػػػػذم المهللػػػػػػردئ كأف هقػػػػػػـك 

د  مػػا  قهػػدة ىػػمهمة كأرػػسؽ فرأػػمة  كعػػذم المىػػؤكلكف تجػػرعهـ هللػػدكرعـ حتػػا هوشػػأ ا كال
 هللعض الرطكات المهمة التي تعهف  ما ترهللهة ا هللورء  ما المهللردئ اإلىسمهة:  

ترهللهػػة ا كالد  مػػا الشػػجر ة  كا مػػر هللػػرلمعركؼ كالوهػػي  ػػف الموكػػر كأف ال هرػػرفكا -ُل
كالد حػب إال اا  كال هجكز تركه هـ هللر كرذهب كا كعػرـ كالظػسـ. كأف و ػرس فػي ا 

االوتقرـ مف الههكد كالظرلمهف كأف شهللرهللور ىهحرركف فمىػطهف كالقػدس حهومػر هرجعػكف 
 إلا تعرلهـ اإلىسـ كالجهرد في ىهللهؿ اا كىهوت ركف هللإذف اا.

شػػػراء ق ػػػص ترهللكهػػػة ورفعػػػة إىػػػسمهة مكػػػؿ: ىمىػػػمة ق ػػػص القػػػرآف الكػػػرهـ كالىػػػهرة  -ّ
ف مكػػؿ كتػػرب: الشػػمرهؿ المحمدهػػة الوهللكهػػة كأهللطػػرؿ ال ػػحرهللة كالشػػجعرف مػػف المىػػممه

كا رػػػػػسؽ الوهللكهػػػػػػة كاآلداب اإلىػػػػػػسمهة  كالعقهػػػػػػدة اإلىػػػػػسمهة مػػػػػػف الكتػػػػػػرب كالىػػػػػػوة 
 بِلال حهحة  مف هللداهز الق ص الوهللكم ال حهفب.

تػرهللهتهـ  قرهػدهرن كذلػؾ لأىف ه رىػكا ًفػي قيميػكب أهللوػرههـ كتسمهػذعـ مراقهللػة اا ػ تعػرلا ػ -ْ
ىىػرًهر أى  ػرلهـ كى ًزمػر لىهيػـ ًفػي كػؿ ًفي أىٍ مى ٍحػكىالهـ  لت ػهللف عىػًذم المراقهللػة اإللههػة ىػمككر الى

                                                           

مكارد الظملف لدركس الزمرف  رطب كحكـ كأحكرـ كقكا د كمػكا ظ كآداب كأرػسؽ حىػرف  لعهللػدالعزهز هللػف محمػد (ُ)
 .ُٕ: ْعػ/ ُِْْ  َّعػب  طُِِْهللف  هللد المحىف الىممرف لت: 

إىػػسمهة إل ػػسح ال ػػرد كالمجتمػػز  لمحمػػد هللػػف جمهػػؿ زهوػػك  كزارة الشػػؤكف اإلىػػسمهة كا كقػػرؼ كالػػد كة تكجههػػرت (ِ)
 . َُِ-َُُ: ِعػ/ُُْٖ  ُكاإلرشرد  المممكة العرهللهة الىعكدهة  ط
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ص ا  ٍرػسى لىػد  مػا مراقهللػة اا كىعيػكى هٍعمػؿ فهػتعمـ اإٍلً هتـ ذىًلؾ هللتركهض اٍلكى ت رفرتهـ كى
ػػذىًلؾى تركهأػػ   مػػا مراقهللػػة اا  كى فىرت  كى ػػرُّ ػػرًهر تى ى ىى  ػػز كىجػػؿ ًفػػي كػػؿ أىٍقكىالػػ  كأ مرلػػ  كى

لهػػػػتعمـ ا فكػػػػرر اليتًػػػػي تقرهللػػػػ  مػػػػف ررلقػػػػ  اٍلعىًظػػػػهـ كىاليتًػػػػي هللهىػػػػر هو ػػػػز وى ىػػػػ   كىعيػػػػكى ه كػػػػر
ب كمجتمع  كىالويرس أىٍجمىًعهفى
 .بُل

تعمهمهـ القرآف  كتسكت   كحىف فهم   كتطهللهػؽ تعرلهمػ   كاالعتػداء هللكسمػ   كالرػكؼ -ٓ
أػػؿ موػػ  كتو هػػذ أكامػػرم  كالرشػػكع لػػ   كذلػػؾ أف دركس القػػرآف تحقػػؽ ترهػػرت مػػف أف

الكىػػػرهؿ لتحقهػػػؽ الهػػػدؼ ا ىػػػما لمترهللهػػػة اإلىػػػسمهة  كتح ػػػهف ا هللوػػػرء مػػػف حركػػػة 
 الت رهب.

: كمػػػف ذلػػػؾ تعمػػػهـ ا هللوػػػرء ىػػػوف ب  ػػػما اا  مهػػػ  كىػػػمـ  لتػػػرهللهتهـ هللرتهللػػػرع الرىػػػكؿ  -ٔ
              كأمػػػرعـ هللتطهللهقهػػػر  كتعمػػػهمهـ مػػػر وهػػػا  وػػػ  الوهللػػػيب  ػػػما اا  مهػػػ  كىػػػمـ  لالوهللػػػي 

كتحػػػذهرعـ موػػػ  فػػػإف ذلػػػؾ ههللعػػػث فػػػي ا هللوػػػرء حػػػب الىػػػوة ب هػػػ  كىػػػمـ  ػػػما اا  م ل
 .كحب  رحهللهر كالعمؿ هللهر كهللذلؾ هككف لألهللورء درعه ح هفه مف حركة الت رهب

 ثانيا : تحذير المجتمع من خطورة التغريب .
إف تحذهر المجتمز مف رطكرة الت رهب ل  أعمهة هللرل ة في  د عذا العدكاف كالتقههد مػف 

كذلػػؾ  وػػ  قػػد تر ػػا  مػػا الككهػػر رطػػكرة الت رهػػب فهقعػػكف فػػي شػػهللرك  كعػػـ ال اوتشػػررم؛ 
 هشعركف   كلتحذهر المجتمز مف رطكرة ال رهب هتطمب أمكران عي:ػ

 
  

                                                           

معرلـ أ كؿ الترهللهة اإلىسمهة مف رسؿ ك رهر لقمرف الهللو   لعهللػدالرحمف محمػد  هللػد المحىػف ا و ػررم  مجمػة (ُ)
 . َْٓ: ْعػ/ُُْٖ -عػ ُُْٕ - ِٖمعة اإلىسمهة هللرلمدهوة الموكرة  طالجر
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تكىهز الوشرط اإل سمي اإلىسمي  ػف طرهػؽ طهللر ػة الكتػب كا شػرطة كالكتههللػرت  - ُ
هػز المكأػك رت  هللػؿ كالوشرات هللشتا الم رت كلكرفػة الطهللقػرت كالمىػتكهرت  كفػي جم

كشراء كاىتهجرر اإلذا رت كالتم ػزة لمػد كة لػدهف اإلىػسـ كفأػف مرططػرت اال ػداء 
 كموهر الت رهب.

تك هػػػػة المىػػػػممهف هللرطػػػػر الت رهػػػػب  مػػػػا مىػػػػتكل العرمػػػػة كمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػكس: إ ػػػػداد  - ِ
الرطػػػػب  ػػػػف طػػػػرؽ الت رهػػػػب هللػػػػهف المىػػػػممهف ككىػػػػرهم  الجدهػػػػدة   كال ػػػػداد مطكهػػػػرت 

 ف الت رهب   كد كة هللعػض المهتمػهف هللمكأػكع الت رهػب إلػا  مرت رة هللم رت شتا
لقرءات مز الطسب كمز المكق هف كمز أىرتذة الجرمعرت كمز  رمػة المىػممهف لهللهػرف 
مرططرت الت رهب  كهأرؼ إلا ذلؾ إ داد المقرالت كالمسحؽ ال ح هة  ف عػذا 

ب كمػػف طػػرؽ ذلػػؾ  المكأػػكع.  كمػػر إف مػػف كىػػرهؿ الػػدفرع كالكقرهػػة المهمػػة لالهجػػـك
هللهػػرف أػػسؿ الت رهػػب كفىػػرد معتقػػدعـ فػػي مػػكق هـ مػػف حقػػرهؽ العمػػـ هللكىػػرهؿ كطػػرؽ 
متعػػػددة  موهػػػر  مػػػا ىػػػهللهؿ المكػػػرؿ: إ ػػػداد فػػػهمـ أك هللروػػػرم  حرىػػػكهللي هحكػػػي ق ػػػص 
محػػركـ الت تػػهش كتعػػذهب رجػػرؿ الػػدهف الو ػػررل لمرػػرل ههـ فػػي الػػرأم  كمػػكق هـ مػػف 

عػػػؿ أفػػػسـ ترهللهػػػة تحكػػػي ذلػػػؾ فتركهجهػػػر العمػػػـ كالموتىػػػهللهف إلهػػػ  كهمكػػػف أف هكجػػػد هللرل 
كوشػػػػػرعر مػػػػػز الترجمػػػػػة كالتعمهػػػػػؽ هعطػػػػػي  ػػػػػكرة حقهقهػػػػػة لػػػػػدهف الو ػػػػػررل المحػػػػػرؼ 

 .بُلكممررىرت رجرؿ دهوهـ اإلجرامهة المؤلمة
 ثالثا: تفعيل وسائل اإلعالم لمتصدي لفتن التغريب: 

المىػممهف  هعد اإل سـ مف كىرهؿ الت رهب كلقد اىتعمم  ككىهمة مػف كىػرهؿ تػزك كقرفػة 
كلهػػذا لػػك وظروػػر إلػػا اإل ػػسـ هللشػػتا  ػػكرم كأشػػكرل  ىػػكاء المقػػركء موػػ  أك المىػػمكع أك 

                                                           

مجمػة الهللحػكث اإلىػسمهة  حمرهػة المجتمػػز المىػمـ مػف االوحػراؼ ال كػرم ل أػػهمة الػدكتكر   هللػداا هللػف  هللػػدالعزهز (ُ)
 ّّٕ/ ٕٕالزاهدم  الرهرىة العرمة لمهللحكث العممهة كاإلفترء كالد كة كاإلرشرد  ع
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المرهي  ىوجد اوحسالن فه  هللشكؿ  رـ فػي القػهـ كا رػسؽ كالمهللػردئ كالمعتقػدات هللرىػتكورء 
اإل سـ الدهوي كالىهرىي الوزهػ    فػرإل سـ هعػد مػف أقػكل كىػرهؿ الت رهػب تػأكهرا كأشػدعر 

أككرعر اوتشرر ك ما ذلؾ فإف مكقؼ ال كػر اإلىػسمي مػف الت رهػب هتطمػب إهجػرد رطرا ك 
 إ سـ إىسمي إهجرهللي عردؼ كاالىت سؿ اإلهجرهللي لكىرهؿ اإل سـ هتطمب أمكر موهر: 

مشػػرركة الػػد رة كطػػسب العمػػـ فػػي كىػػرهؿ اإل ػػسـ المرتم ػػة كتأدهػػة الكاجػػب  مػػههـ  أواًل:
 ػف الموكػر كهللهػرف رطػر الت رهػب كالتحػذهر مػف  مف رسؿ أمػرعـ هللػرلمعركؼ كوهػههـ

كىػػػرهم  كأعدافػػػ . كاىػػػتكمرر كىػػػرهؿ اإل ػػػسـ فػػػإف الوػػػرظر إلػػػا كىػػػرهؿ اإل ػػػسـ هجػػػد 
أتمػػب مىػػتكمرههر عػػـ شر ػػهرت  ممروهػػة أك مىػػت رهللة ك مػػا أكػػر ذلػػؾ فروػػ  هتطمػػب 
 مػػا رجػػرؿ المػػرؿ كا  مػػرؿ مػػف المىػػممهف إىػػتكمرر مجػػرؿ اإل ػػسـ كىػػد ك ػػرة مػػف 

 بُلاإلىسـ.ك رات 
: إوشرء مؤىىرت إ سمهة: إف الوػرظر إلػا كىػرهؿ اإل ػسـ هجػد أف التهػرر الت رههللػي ثانيا

لػػ  الحػػظ ا كهللػػر فػػي كىػػرهؿ اإل ػػػسـ  رلمهػػة أك  رهللهػػة لحهػػث إف مػػف اإلشػػػكرلهرت 
القرهمة في العرلـ العرهللي هللمر فههػر الىػعكدهة اىػتأكر التهػرر الت رههللػي هللكىػرهؿ اإل ػسـ 

فػػرض  مػػا ا مػػة كقرفتػػ   فىػػمـ أفكػػرر أهللورههػػر ك ػػرفهـ  ػػف دهػػوهـ المرتم ػػة حتػػا 
 .بِلكقطز  متهـ هللتررهرهـب

ك ما ذلؾ فرو  هتطمب أف هقـك المتر  كف في اإل سـ اإلىسمي هللػدكرعـ فػي 
طرح اإل سـ اإلىسمي  كذلؾ حتا هككف مزاحمر لج سـ الموحرؼ الذم فتػؾ هللر مػة  

ف مكاجهة عذا اإل سـ هتطمب ج هدا كهللهرا ك مس متكا ػس كرجػرؿ مرم ػكف هأرػذكف كال
 مػػػػا  ػػػػرتقهـ عػػػػذم المهمػػػػة إلوقػػػػرذ ا جهػػػػرؿ المىػػػػممة مػػػػف أىػػػػر ال أػػػػرههرت الموحرفػػػػة  

                                                           

 َٔٔ-َٓٔت رهب في الىعكدهة /هوظر حركة ال(ُ)
 الم در و ى  . (ِ)
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كترمه ػهـ مػف شػػرؾ المجػست الت رههللهػػة التػي  ممػت رػػسؿ  قػكد طكهمػػة  مػا محررهللػػة 
 بُلا مة في دهوهر كأرسقهر.

تشػػمؿ جمهػػز أوشػػطة اإل ػػسـ فػػي فػػرإل سـ اإلىػػسمي عػػك  ممهػػة االت ػػرؿ التػػي  
المجتمػػز المىػػمـ  كتػػؤدم جمهػػز كظره ػػ  المكمػػا اإلرهللررهػػة كاإلرشػػردهة كالتركهحهػػة  مػػا 
المىػػتكل الػػكطوي كالػػدكلي كالعػػرلمي  كتمتػػـز هللرإلىػػسـ فػػي كػػؿ أعػػدافهر ككىػػرهمهر كفهمػػر 
ه ػػػدر  وهػػػر مػػػف كىػػػرهؿ كمػػػكاد إ سمهػػػة ككقرفهػػػة كتركهحهػػػة  كتعتمػػػد  مػػػا اإل سمهػػػهف 

لممتػػزمهف هللرإلىػػسـ قػػكالن ك مػػسن  كتىػػتعمؿ جمهػػز الكىػػرهؿ كأجهػػزة اإل ػػسـ المتر  ػػة ا
 .بِلكالعرمة

كلقد أ هللف اإل سـ اإلىػسمي فػي عػذا الع ػر فرهأػة شػر هة كأػركرة كاقعهػة؛ 
كذلؾ  ف أ داء اإلىسـ ه زكف هللسد المىممهف فكرهرن ككقرفهرن كدهوهرن  ػف طرهػؽ اإل ػسـ  

رقرتهـ كقدراتهـ المردهة كتهرعػر ردمػة لػ  لتحقهػؽ أعػدافهـ كطمكحػرتهـ  كهىرٍّركف كرفة ط
كلهػذا أ ػهللف لزامػػرن  مػا المىػػممهف أف هعممػكا جرعػػدهف هللكػؿ مػػر أكتػكا مػػف طرقػرت كقػػدرات 

  ما إهجرد إ سـ إىسمي عردؼ .
 
 
 
 
 

                                                           

 . َٗٔ-َٖٔالم در الىرهللؽ / (ُ)
 .ّْ-ُّهوظر: أ كؿ اإل سـ اإلىسمي  إلهللراعهـ إمرـ  دار ال كر العرهللي  القرعرة /(ِ)
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الحمد اا كال سة كالىسـ  مػا رىػكؿ اا ك مػا آلػ  ك ػحهلل  كمػف كاالم. أمػر هللعػد  
 -فمكؿ جهد كمرة كعذم هللعض كمرات كوتره  عذا الهللحث المهللررؾ أهللهوهر هللمر هأتي:

  إف أىػػهللرب قهػػرـ الت رهػػب متعػػددة كهعػػد أػػعؼ الػػكا ز الػػدهوي كالهللعكػػرت الرررجهػػة
  رهب .مف أكهللر ا ىهللرب التي أدت  إلا قهرـ الت

  هعػػد الت رهػػب الكقػػرفي مػػف أرطػػر أوػػكاع العػػداء أػػد اإلىػػسـ إذ هرػػرج المىػػمـ مػػف
إىسم  كعك ال هشعر   فهك هعد أرطػر مػف ال ػزك العىػكرم   إذ أف آكػررم تػزكؿ 

   أمر الت رهب فس تزكؿ آكررم الىههة .
 ههػػدؼ الت رهػػب الػػا تشػػكهؾ المىػػممهف هللػػرلقرآف كالىػػوة  كاىػػتهللداؿ القػػروكف اإللهػػي 

هللرلقػػروكف الكأػػعي  كالك ػػكؿ هللرلمىػػممهف إلػػا الشػػؾ هللػػرا  كالقأػػرء  مػػا الكحػػدة 
كػػررة الوعػػرات الطره هػػة كالعو ػػرهة كهللػػث  اإلىػسمهة   كتمزهػػؽ الهكهػػة اإلىػػسمهة  كال
شػػر ة  شػػر ة الم ػػرعهـ الجوىػػهة كاإلهللرحهػػة كال ركح المردهػػة كالوظرهػػرت اإللحردهػػة  كال

 ال كأا كالقتؿ كالعوؼ .
 الت رهػػػػػب أىػػػػػرلهب رهللهكػػػػػة موهػػػػػر مكاجهػػػػػة الػػػػػد كات اإلىػػػػػسمهة  لقػػػػػد كػػػػػرف لحركػػػػػة

كالحركػػرت اإل ػػسحهة التجدهدهػػة  ك تزههػػؼ الحقػػرهؽ الدهوهػػة  كالتأػػمهؿ ال كػػرم  
ػػػرءي  ٍوشى ػػػعى ىرءى  كاًل هلٍلقىػػػرءي العىػػػرىًب أي وكػػػرر الىػػػوة الوهللكهػػػة  كت هػػػر مػػػدلكالت ا ل ػػػرظ  كاًل كال

حػػداث االوقسهللػػرت العىػػكرهة  كزج  ًدهٍكتىرتيكًرهيػػرتو ًىهىرًىػػهيةو ًفػػي العىػػرلىـً  اإلىػػسمي  كال
وكػػػرر فأػػػؿ المىػػػممهف  مػػػا الحأػػػررة الحدهكػػػة  كاىػػػت سؿ  أشػػػررص ممػػػككهف  كال

حهرء ال تف التررهرهة هللهف ال حرهللة كالترهللعهف.  أحداث تمزهؽ المىممهف  كال
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  إف المكقػػؼ الػػدهوي الػػد كم أػػد حركػػة الت رهػػب هتطمػػب أمػػكران عػػي: ت عهػػؿ دكر
 ػػدكاف الت رهػػب  كت عهػػؿ الرقرهللػػة ال كرهػػة  مػػا ا مػػة  كمحرىػػهللة  العممػػرء فػػي  ػػد

 د رة الت رهب في العرلـ اإلىسمي.
  إف المكقؼ ال كرم الد كم أد حركة الت رهب هتطمب أمػكران عػي: تكجهػ  طػسب

العمـ إلا كترهللة الهللحكث العممهة لمرد  ما الت رهب  كتألهؼ كتب متر  ػة تػرد 
مرططػػػرت الت رهػػػب  كهللػػػث الػػػك ي ال كػػػرم لػػػدل   مػػػا المػػػوه  الت رههللػػػي  كفأػػػف 

 الوىرء.
  إف المكقؼ الترهللكم اإل سمي أد حركة الت رهب هتطمب أمكران عي ترهللهة االهللوػرء

هجػرد   ما المهللردئ الشر هة ال حهحة  كتحذهر المجتمػز مػف رطػكرة الت رهػب  كال
 أ سـ إىسمي عردؼ.

 فكرهػػػػة  كاقت ػػػػردهة   لقػػػػد كػػػػرف الت رهػػػػب ىػػػػهللهللرن فػػػػي مػػػػر تعروهػػػػ  ا مػػػػة مػػػػف عػػػػزاهـ
كىهرىهة  كدركؿ االفكرر الهدامة التي تورر العظرـ  كتىتهدؼ الجػذكر  كتركػز 

  ما تشكه  ا  كؿ.
  الكقػػػكؼ أمػػػرـ حركػػػة الت رهػػػب هحتػػػرج إلػػػا جهػػػكد مرم ػػػة ككا هػػػة  تمتقػػػي فههػػػر

ا فكػػػػرر كاالمكروػػػػرت لتىػػػػر د  مػػػػا او ػػػػرذ المجتمعػػػػرت اإلىػػػػسمهة مػػػػف الأػػػػهرع 
 خ.كالذكهللرف كاالوىس

   ال أػهر مػػف اىػتعمرؿ الكىػػرهؿ التػي أىتىػػتعمهر الت رهػب و ىػػ  مػف تعمػػهـ كأدب
كال سـ  كتكظهؼ  كمؤىىرت  مر دامت ال رهػرت مػز ترهػرت موهجػ  مػز مقر ػد 

 أعداف  .
الذم هللوعمت  تتـ ال رلحرت ك ما اا كىمـ  ما وهللهور محمد  ك ما آل  هلل والحمد

 ك حهلل  كىمـ أجمعهف .
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تعمرر  دراىػة كتحمهػؿ االى -اإلىتشراؽ  -أجوحة المكر الكسكة كركافههر : التهللشهر  بُ
ػػػة المهػػػداوي اكتكجهػػػ    هللػػػد هللىويكى عػػػػب   دار ُِْٓلدمشػػػقي لت : الرحمف هللػػػف حىػػػف حى

 ـ . َََِ -عػ  َُِْ  ٖ  دمشؽ  طالقمـ
  ُمـ  طهللشػػػػر هللػػػػف فهػػػػد الهللشػػػػر  دار المىػػػػأىػػػػرلهب العممػػػػروههف فػػػػي ت رهػػػػب المػػػػرأة  ل بِ

 ـ .ُْٗٗ-عػُُْٓ
محمد شرهؼ الزههللػؽ   -أىرلهب ال زك ال كرم لمعرلـ اإلىسمي  لعمي محمد جرهش   بّ

 ـ .ُٕٗٗ-عػُّٗٗ  ّدار الكفرء  ط
 اإلىتشراؽ كالتهللشهر  لمدكتكر. محمد الىهد الجمهود  دار قهللرء . ب.ت . بْ
لعهللػدالموعـ اإلىتشراؽ كجهكدم كأعداف  فػي محررهللػة اإلىػسـ كالتشػكهش  مػا د كتػ    بٓ

 -عػػػػ ُّٕٗ -   ِ  عَُمحمػػػد حىػػػوهف  الجرمعػػػة اإلىػػػسمهة هللرلمدهوػػػة الموػػػكرة  ط
 ـ . ُٕٕٗ

 د  تب-اإلىسـ في كج  الت رهب   وكر الجودم  دار اال ت رـ  القرعرة  لد  ط بٔ
  ٗاإلىػػػػػسـ كالحأػػػػػررة ال رهللهػػػػػة  لمػػػػػدكتكر محمػػػػػد محمػػػػػد حىػػػػػهف  دار الرىػػػػػرلة  ط  بٕ

 عػ  .ُُّْ
 اإلىسمي  إلهللراعهـ إمرـ  دار ال كر العرهللي  القرعرة .أ كؿ اإل سـ  بٖ
أ ػػػكؿ الترهللهػػػة اإلىػػػسمهة كأىػػػرلههللهر فػػػي الهللهػػػت كالمدرىػػػة كالمجتمػػػز  لعهللػػػدالرحمف   بٗ

 . ـََِٕ-عػُِْٖ  ِٓط
ا  ػػػػػػػكلهة اإلىػػػػػػػسمهة كمػػػػػػػؤامرات ال ػػػػػػػرب  إلهللػػػػػػػراعهـ الوعمػػػػػػػة  شػػػػػػػركة الروىػػػػػػػرء   بَُ

 ـ .ُٓٗٗهلل داد 
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محمػػكد هللػػف محمػػد هللػػف  مػػي هللػػف فػػررس  الزركمػػي اال ػػسـ لمزركمػػي  رهػػر الػػدهف هللػػف  بُُ
 ـ . ََِِ  ٓعػب  دار العمـ لممسههف طُّٔٗالدمشقي لت: 

 عػُّٕٖ  ِإلا اإلىسـ مف جدهد   هللك الحىف الودكم  القرعرة ط بُِ
 ق ػُِْْأهرـ حهرتي  لزعهر أحمد الىهللر ي  مكتهللة العهللهكرف  الرهرض  ط بُّ
  مكتهللػػػة كعهللػػػة  عػػػػبَُِْلموػػرع هللػػػف رمهػػػؿ القطػػرف لت:   تػػررهخ التشػػػرهز اإلىػػػسمي بُْ

 . ـََُِ-عػُِِْ  ٓط
الترطػػهط اإل سمػػي فػػي أػػكء اإلىػػسـ  لمحمػػكد كػػـر ىػػمهمرف  دار الكفػػرء  القػػرعرة   بُٓ

 ـ  .ُٖٖٗ-عػَُْٗ  ُط
التو ػػهر  تعره ػػ   أعدافػػ   كىػػرهم   حىػػرات المو ػػرهف  لعهللػػد الػػرحمف هللػػف  هللػػد اا  بُٔ

 ـ .ُٗٗٗعػ َُِْ  ُة  طال رلف  دار الكترب كالىو
 لعمػػي هللػػف إهللػػراعهـ الحمػػد الوممػػة التو ػػهر  م هكمػػ  كأعدافػػ  ككىػػرهم  كىػػهللؿ مكاجهتػػ  بُٕ

 َعػُُْٗ  ِط
تكجههػػرت إىػػسمهة إل ػػسح ال ػػرد كالمجتمػػز  لمحمػػد هللػػف جمهػػؿ زهوػػك  كزارة الشػػؤكف  بُٖ

 عػ .ُُْٖ  ُاإلىسمهة كا كقرؼ كالد كة كاإلرشرد  المممكة العرهللهة الىعكدهة  ط
حرأػػػػر العػػػػرلـ اإلىػػػػسمي   مػػػػا جرهشػػػػ  كمحمػػػػكد محمػػػػد ىػػػػرلـ  مطػػػػرب الػػػػدجكم   بُٗ

 د  تب .- رهللدهف  القرعرة لد  ط
ًحرىاىىةي اٍل ىًأهمىًة  لهللكر هللػف  هللػداا أهللػك زهػد هللػف محمػد هللػف  هللػداا هللػف هللكػر هللػف  كمػرف  بَِ

  ُُعػػػب  دار العر ػػمة  الرهػػػرض  طُِْٗهللػػف هحهػػا هللػػف تههػػب هللػػػف محمػػد لت: 
 ـ . ََِٓعػ   ُِْٔ

  المركػػػز حركػػػة الت رهػػػب فػػػي الىػػػعكدهة المػػػرأة ومكذجػػػرن  لعهللػػػد العزهػػػز أحمػػػد الهللػػػداح بُِ
 ـ .ََُِ  ُالعرهللي لمدراىرت اإلوىروهة  القرعرة  ط
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الحممػػة ال ػػمههللهة  مػػا العػػرلـ اإلىػػسمي قأػػهة كحػػكار العوػػؼ فػػي العمػػؿ اإلىػػسمي  بِِ
      ف هللهروػػرتالمعر ػػر  لجمر ػػة مػػف العممػػرء   مػػا مكقػػز كزارة ا كقػػرؼ الىػػعكدهة هللػػدك 

 د  تب .-لد  ط
 عػ . َُْٕدراىرت في الىهرة  لمحمد ىركر زهف العرهللدهف  دار ا رقـ   بِّ
ىػػوف أهللػػي داكد   هللػػك داكد ىػػمهمرف هللػػف ا شػػعث هللػػف إىػػحرؽ هللػػف هللشػػهر هللػػف شػػداد هللػػف  بِْ

الحمهػػػد  عػػػػب تحقػػػؽ: محمػػػد محهػػػي الػػػدهف  هللدِٕٓ مػػػرك ا زدم الىًِّجٍىػػػتروي لت: 
 . هللهركت –المكتهللة الع رهة   هدا 

شػػػػػهللهرت الت رهػػػػػب فػػػػػي تػػػػػزك ال كػػػػػر اإلىػػػػػسمي  لألىػػػػػترذ أوػػػػػكر الجوػػػػػدم  المكتػػػػػب  بِٓ
 عػ .َُّْ  ِاإلىسمي  هللهركت  ط

 حهف الهللرررم  لمحمػد هللػف إىػمر هؿ أهللػك  هللػداا الهللرػررم الجع ػي  تحقهػؽ: محمػد  بِٔ
 عػُِِْ  ُزعهر هللف ور ر الور ر  دار طكؽ الوجرة  ط

      دمػػػػركا أعمػػػػ   لعهللػػػػد الػػػػكدكد هكىػػػػؼ الدمشػػػػقيقػػػػردة ال ػػػػرب هقكلػػػػكف أهللهػػػػدكا اإلىػػػػسـ  بِٕ
 ـ . ُْٕٗ -عػ  ُّٓٗعػب َُّْلت: 

 . َُْٕ  ِهللهركت  ط –القرمكس المحهط  ل هركز آهللردم  مؤىىة الرىرلة  بِٖ
 ُُُْ  ُعػػب  دار القمػـ  دمشػؽ طُُْٔقذاهؼ الحؽ  لمحمد ال زالي الىقر لت:  بِٗ

 ـ . ُُٗٗ -عػ 
 مػػا   لجمر ػػة مػػف العممػػرء  المعر ػػر قأػػهة كحػػكار العوػػؼ فػػي العمػػؿ اإلىػػسمي  بَّ

 د  تب .-مكقز كزارة ا كقرؼ الىعكدهة هللدكف هللهرورت لد  ط
عػػػب دار ُُٕلىػػرف العػػرب  لمحمػػد هللػػف موظػػكر هللػػف مكػػـر ا فرهقػػي الم ػػرم  لت   بُّ

 . د  تب-ُهللهركتلط– ردر 
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مجمػػػة الهللحػػػكث اإلىػػػسمهة  حمرهػػػة المجتمػػػز المىػػػمـ مػػػف االوحػػػراؼ ال كػػػرم ل أػػػهمة  بِّ
العزهز الزاهػػدم   الرهرىػػة العرمػػة لمهللحػػكث العممهػػة كاإلفتػػرء اا هللػػف  هللػػد هللػػدالػػدكتكر  

 كالد كة كاإلرشرد .
مجمة الهللهرف  ت ػدر  ػف الموتػدل اإلىػسمي   جػذكر العممروهػة كالت رهػب فػي العػرلـ  بّّ

 . ُٗٓاإلىسمي  لررلد أهللك ال تكح  دد /
 عػ .ُُْٖ -عػ ُُْٕ  ِٖمجمة الجرمعة اإلىسمهة هللرلمدهوة الموكرة  ط بّْ
 مجمك ة رىرهؿ  لجمرـ الشههد حىف الهللور  دار الشهرب . بّٓ
  ُمرػػرطر العكلمػػة  مػػا الهكهػػة الكقرفهػػة  لمػػدكتكر: محمػػد  مػػررة  دار الوهأػػة  ط بّٔ

 ـ .ُٗٗٗ
كدكرعػػر فػػي المجتمعػػرت كمكقػػؼ المىػػمـ موهػػر  لمػػدكتكر:  المػػذاعب ال كرهػػة المعر ػػرة بّٕ

 ـ .ََِٔ-عػُِْٕ  ُ  جدة  طترلب هللف  مي  كاجي  المكتهللة الع رهة الذعهللهة
المىتشػػػػرقكف كالىيػػػػوية  لألىػػػػترذ الػػػػدكتكر ىػػػػعد المر ػػػػ ي  مكتهللػػػػة الموػػػػرر اإلىػػػػسمهة  بّٖ

 لهللورف . –كمؤىىة الرهيرف  هللهركت 
كاإلىػػسمي  إلهللػػراعهـ رمهػػػؿ أحمػػد لمػػػف  المىتشػػرقكف كالمهللشػػركف فػػػي العػػرلـ العرهللػػػي بّٗ

 د  تب .-لك ي العرهللي لد  طكهللرر  ممرء الو ررل مىفي اا  مه  هللرإلىسـب  دار ا
اا أحمػػد هللػػف محمػػد هللػػف حوهللػػؿ هللػػف عػػسؿ هللػػف د اإلمػػرـ أحمػػد هللػػف حوهللػػؿ   هللػػك  هللػػدمىػػو بَْ

 ػػػردؿ مرشػػػد  كآرػػػركف   -عػػػػب تحقػػػؽ: شػػػعهب ا روػػػؤكط ُِْأىػػػد الشػػػههللروي لت: 
 .ـ ََُِ -عػ  ُُِْ  ُمؤىىة الرىرلة  ط

 .عػ َُّٓ  ُم ر  ط –الم هللرح الموهر لم هكمي  الطهللعة الرهرهة  بُْ



 83  
 

     

   
 

 وسبل معالجتها أساليب التغريب 
 أ.م.د. محمد هادي شهاب 

 عاصم كاظم خزعل

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7)  ( السنـة24 العـدد )

معػػرلـ أ ػػكؿ الترهللهػػة اإلىػػسمهة مػػف رػػسؿ ك ػػرهر لقمػػرف الهللوػػ   لعهللػػدالرحمف محمػػد  بِْ
  ِٖطمجمػػػػػػة الجرمعػػػػػػة اإلىػػػػػػسمهة هللرلمدهوػػػػػػة الموػػػػػػكرة   هللػػػػػػد المحىػػػػػػف ا و ػػػػػػررم  

 .   عػُُْٖ -عػ ُُْٕ
 أهللػػك زهػػد هللػػف محمػػد هللػػف ااكفكاهػػد فػػي ا ل ػػرظ  لهللكػػر هللػػف  هللػػد معجػػـ الموػػرعي الم ظهػػة بّْ

عػػػػب دار ُِْٗرف هللػػػف هحهػػػا هللػػػف تههػػػب هللػػػف محمػػػد لت: اا هللػػػف هللكػػػر هللػػػف  كمػػػ هللػػػد
 ـ .ُٔٗٗ-عػ  ُُْٕ  ّالعر مة  الرهرض  ط

م ػػر   –اا هللػػف إهللػراعهـ الطكهػػؿ  دار الهػػدم الوهللػػكم مػوه  التهىػػهر المعر ػػر  لعهللػػد بْْ
 ـ .ََِٓعػ ػ ُِْٔ  ُط

كمػكا ظ كآداب كأرػسؽ  مكارد الظملف لدركس الزمرف  رطب كحكػـ كأحكػرـ كقكا ػد بْٓ
  َّعػػػػب  طُِِْالعزهز هللػػػف محمػػػد هللػػػف  هللػػػد المحىػػػف الىػػػممرف لت: حىػػػرف  لعهللػػػد

 .عػ  ُِْْ
المكىػػػػك ة المهىػػػػرة فػػػػي ا دهػػػػرف كالمػػػػذاعب كا حػػػػزاب المعر ػػػػرة  الوػػػػدكة العرلمهػػػػة  بْٔ

لمشػػػهللرب اإلىػػػسمي  إشػػػراؼ كترطػػػهط كمراجعػػػة: د. مػػػروز هللػػػف حمػػػرد الجهوػػػي  دار 
 عػ .َُِْ  ْالودكة العرلمهة   ط

اا  مكتهللػػػػة الىػػػػوة الوهللكهػػػػة  سمي  لزعػػػػراء فرطمػػػػة  هللػػػػدت ػػػػكر اإلىػػػػالمكأػػػػة فػػػػي ال بْٕ
 ـُُٗٗ-عػُُُْ  ُالقرعرة   ط

 عمـ وررج مف ظممرت الته    لمحمد قطب  دار الشركؽ لد  ط  تب . بْٖ


