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Research Summary 

 
I thought I touch upon in this study the concept of interpretation 
and analytical vision, it represents a dimension and the keystone 
of terrorism in all its forms, and thus adapted to other than 
legitimate humanitarian lofty purposes, to influence the minds of 
naive and fascination with the people of the passions perverted 
owners and try to mislead them to achieve their goals and 
objectives Alhedmah, through the distortion of religious text 
Crown necks texts Ttoie to their aims and terrorist ends. 

 
 

إرتليً أن أتـوول ذم هذه افدراشي مػفوم افتلويل برؤيي حتؾقؾقي، ـوكه يؿثل ُبعدًا ومـطؾؼًو أشوشقًو 

فإلرهوب بلصؽوفه ادختؾػي، وبوفتويل تؽققػه بخالف مؼوصده افؼظقي اإلكّوكقي افّومقي، فؾتلثر ظذ 

بام حيؼق أهداؾفم أصحوب افعؼول افّوذجي واؾتتون أهل إهواء ادـحرؾي وحمووفي تضؾقؾفم 

وؽويوهتم اهلدمقي، من خالل حتريف افـص افديـي ويل أظـوق افـصوص تطويعًو دآرهبم وؽويوهتم 

اإلرهوبقي.

 

 

  



 

 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

ٓ صك أن احلديٌ ظن طوهرة اإلرهوب ودمؾقوهتو ٓ يؽون ذم ؽقوب احلديٌ ظن طروف 

تؽويـفو وظوامل كشلهتو، ومن دون ربطفو بلبعودهو ادختؾػي، وبخوصي افْعد افػؽري بتشعْوته 

اإلرهوبقي بؿختؾف اكتامءاهتو ظذ برجمي مميدهيو ادتعددة، ومـفو افتلويل. وفذفك دأبً اجلامظوت 

بطريؼتفو وتلويالهتو اخلوصي، وتْعًو فذفك ؾنن ـل إظامل اإلرهوبقي افتي ظوكى مـفو ادجتؿع اإلكّوين 

ظز افعصور تتؽئ ظذ آراء وأبعود ؾؽريي ذات ضْقعي ديـقي أو ؾؾّػقي مّتـْطي وؾق تلويالت معقـي، 

رـوب افصعوب واشتّفوهلو، بل ودمعؾفم يتذوؿون ـل مراراهتو متعي مفام حتؿل ادممـغ هبو ظذ 

 اشتفجـفو ؽرهم واشتؼْحفو.

ـام أن جرائم اجلامظوت اإلرهوبقي من ؿتل وتؼيد، وهتك فألظراض، دون متققز بغ افرـع 

خطرة، حتى تـتػي ظـفو مو  وافرَع، وأوٓت إمحول، يّوؽفو مرتؽْوهو بتلويالت وتضؾقالت

جيعؾفو حمل تلكقى افضؿر من افذين يـػذوهنو أكػّفم، ـام ـوكً تػعل افػؾّػي افـوزيي، وافامرـّقي، 

 وافصفقوكقي حوفقًو ذم تعْئي أؾرادهو.

فذفك ؾنن افّقوق افتورخيي افذي كشلت ؾقه هذه اجلامظوت اإلرهوبقي وتؽوكً تؽشف ظن 

 ْطً أشوشًو بلبعود متعددة، وبخوصي افْعد افػؽري ذم جمول افتلويل.دمؾقوهتو، وهي دمؾقوت ارت

ومن هذا ادـطؾق جوءت هذه افدراشي فتْغ أن اإلرهوب بلصؽوفه ادتْويـي ٓبد فه من ؾؽر 

تّويغي وتّويؼي ذم آن واحد، وؿد ـون افتلويل ادـحرف فؾـصوص وإؾؽور ومؼوصدهو واحدًا 

 فػؽريي فذفك افػؽر اإلرهويب.من أهم ادـطؾؼوت وإبعود ا

وتتضح أمهقي هذه افدراشي من حقٌ أهنو تّْغ افتالزم بغ افػؽر ادـحرف، ومو يستى ظؾقه 

من إرهوب ؾؽري ظـػي ذم تلصقؾه، وتدمري ذم مواجفوته، ٓ يرُ بغر افتؽػر وافتػجر بديالً ذم 

 تغقر مو يراه مقالً ظن احلق وافعدافي. هذا من كوحقي.



 

 

من كوحقي أخرى ؾنن افدراشي تّْغ مو يمـد أن اإلرهوب وفقد اكحراف ؾؽري كوتٍ ظن و

ؿصور ذم افػفم، وخؾل ذم افتػؽر، يعؿل ظذ تلشقس ؿـوظوت مّْؼي، ثم يضع افـوس بعد ذفك بغ 

خقور ؿْوفه، فقعقشوا أضفورًا مممـغ ـام يتصورهم، وبغ أن يؿوتوا ـػورًا مرتدين ملواهم افـور 

 ادصر، إن مل يذظـوا من ؽر أن يؽون هلم حق افرد وادـوؿشي فام يّؿعون ويؼرأون. وبئس

ومن ادعؾوم ؾنن اإلرهوب مل يؽن وفقد افصدؾي، وإكام ـوكً فه أشْوبه ودواؾعه، وبـظرة تتْعقي 

اشتؼرائقي كجد أن هـوك أشْوب ـثرة ومتداخؾي، وذات أبعود خمتؾػي تظوؾرت فتشؽل هذه افظوهرة 

رـْي وادعؼدة. وكتقجي فذفك تعددت افتػّرات وافـظريوت، افتي حتوول اـتشوف إشْوب أو اد

اجلذور احلؼقؼقي فألزموت وادشوـل افؽزى افتي يعوين افواؿع افعريب واإلشالمي وافعودي، وتعدد 

 واختالف هذه افتػّرات، يرجع اػ افْـقي أو افْقئي إيديوفوجقي.

إرتليً أن أتـوول ذم هذه افدراشي مػفوم افتلويل برؤيي حتؾقؾقي، ـوكه يؿثل وبـوء ظذ مو تؼدم 

ُبعدًا ومـطؾؼًو أشوشقًو فإلرهوب بلصؽوفه ادختؾػي، وبوفتويل تؽققػه بخالف مؼوصده افؼظقي 

اإلكّوكقي افّومقي، فؾتلثر ظذ أصحوب افعؼول افّوذجي واؾتتون أهل إهواء ادـحرؾي وحمووفي 

ام حيؼق أهداؾفم وؽويوهتم اهلدمقي، من خالل حتريف افـص افديـي ويل أظـوق افـصوص تضؾقؾفم ب

 تطويعًو دآرهبم وؽويوهتم اإلرهوبقي. 

 مـفٍ افدراشي:

 أمو ادـفٍ افذي اتْعته ذم افدراشي ؾؼد متثل بودـفٍ آشتؼرائي وافتورخيي وافتحؾقع 

 خطي افْحٌ: 

 اصتؿؾً افدراشي ظذ مْحثغ:

 اإلرهوب وافـتلويل: ادػفوم وافدٓفي. إول: ادْحٌ

 أثر افتلويل ذم ادـطؾؼوت افػؽريي فإلرهوب. ادْحٌ افثوين:

 

 



 

 

   

 أوًٓ: مػفوم اإلرهوب فغي واصطالحًو: 

ؾؿي )إرهوب(، إن افـوطر ذم ادعوجم افعربقي، وافؼوامقس افؾغويي، جيد أهنو خؾً من ـ

 وافتعريف هبو وؾق ادػفوم ادعوس.

( افتي اشتحدثً Terrorismeومصطؾح )اإلرهوب( هو ترمجي حرؾقي دصطؾح ؾركز ) 

، ويعتؼد أن (Terrorism)أثـوء افثورة افػركّقي، وهي ترمجي حرؾقي أيضو فؾؽؾؿي اإلكجؾقزيي 

 . (1)إرظوب، وإخوؾي صديدة( وفقس )إرهوب( (افسمجي افصحقحي فؾؿصطؾح إجـْي هي ـؾؿي

وافـوطر ذم تراثـو افػؽري، وافعؼدي وافّقود، وافػؼفي، جيد أن هذا افساث ؿد خال أيضًو 

من افتعرض فذـر أي تعريف معتز هلذا ادصطؾح، بل أن كصوص افؼرآن افؽريم وافّـي افـْويي 

مودة )رهى( ومشتؼوهتو، ؾقام يؼرب من افؼيػي دمووزت صقوؽي أي تعريف مـضْط فه، وؿد وردت 

ثامين آيوت من افؼرآن، وهذه أيوت افؽريؿي ٓ يمخذ من أي مـفو ظذ أدكى حتديد دصطؾح 

اإلرهوب دصطؾح اإلرهوب وؾق ادػفوم ادعوس، إذ  كجد أن هـوك معون متعددة، وؾق افّقوؿوت 

ى، ؽوفًْو تدل ظذ معون ظظقؿي مرؽوب افتي جوءت ذم تؾك أيوت ادْورـوت، ختتؾف من آيي ٕخر

 ؾقفو.

أمو ـتى افساث افؼديؿي، ؾنهنو مل تعن بذـر تعريف حمدد هلذا ادصطؾح افذي مل يؽن فه حضور 

ظـد إؿدمغ من افػؼفوء وادػٌين وؽرهم، ـام مل يػرد فه بوب بعقـه، ممو جيعؾـو كؼرر بلن هذا 

وربام يؽون افّْى اككاؾفم اػ احلديٌ ظن  افؼدامى،ادصطؾح مل حيظ بتعريف من فدن افعؾامء 

ادصطؾحوت ادشوهبي هلن ـوفغؾو، وافتشدد، وؿطع افطريق، واحلرابي، ومو اػ ذفك من إفػوظ ذات 

                                                           

وأصؽوفه: د. ظْد افرمحن رصدي اهلواري، بحٌ مؼدم اػ كدوة اإلرهوب وافعودي، مرـز افتعريف بوإلرهوب  (1)

 ، كدوة اإلرهوب وافعودي.19هـ، ص1423، 1افدراشوت وافْحوث، أـوديؿقي كويف فؾعؾوم إمـقي، ط



 

 

افصؾي. ومو كجده ذم هذا افعك من تعريػوت دصطؾح اإلرهوب، ؾفي ٓ ختؾو ظن ـوهنو اجتفودات 

ؽرين ادعوسين افذين أؾتوا بتحريؿه، وأكه من اجلرائم افتي معوسة من فدن بعض افعؾامء وادػ

 يعوؿى ظؾقفو اإلشالم.

صقئًو ممو ورد ذم ـتى افؾغي ظن هذه افؽؾؿي، ؾؼد ؿقل: رهى، أي: خوف، وبوبه: ضرب.  وكذـر

ورجل رهْوت، بػتح اهلوء، أي: مرهوب. ويؼول: رهْوت خر من رمحوت. أي ٕن ُترهى خر من 

أن ترحم، وأرهْه، واشسهْه: أخوؾه. وافراهى: ادتعْد، ومصدره افرهْي، وافرهْوكقي بػتح افراء 

 . (1)وافسهى: افتعْدؾقفام. 

: وصف يطؾق ظذ افذين يّؾؽون شْقل افعـف -ذم ادعجم افوشط-وآرهوبقون

 . (2)واإلرهوب، فتحؼقق أهداؾفم افّقوشقي

ومن ادفم ظـد ترمجي أي مصطؾح ظن فغي أجـْقي أن يّتوظى ادصطؾح إجـْي اشتقعوبًو 

ادرء حغ يرى بعض ادصطؾحوت ادتعؾؼي بدين إمي وحضورهتو توفد من خورج  تومًو، ويلشف

إمي، وتصدر هلو ظز وشوئل آظالم وافؼـوات افعودقي، وافصحوؾي ادوجفي إن مل يؽن من ضريق 

 إدارات تدير افكاع إممي واحلضوري وتوجفه.

إػ إصول افديـقي وافػؽريي  إن ادصطؾحوت افديـقي وافػؽريي حيتوج إمر ؾقفو افرجوع

دعرؾي معـى ادصطؾح، ـام حيتوج إػ معرؾي افتلريخ افديـي، وتوريخ اشتعامل ادصطؾح وتطوره: 

فؾخروج بؿعرؾي ادراد بدؿي: إذ افّقوق افزمـي حيدده ؾفو يوَح ظغ ادراد، ورؤيي ظغ ادراد أدق 

 درجوت ؾفم اخلطوب.

                                                           

فْـون، بروت  يـظر: خمتور افصحوح، حمؿد بن أيب بؽر بن ظْد افؼودر افرازي، حتؼقق: حمؿود خوضر، ضْع مؽتْي (1)

 .1/109هـ، 1415

ادعجم افوشقط، إبراهقم مصطػى وزمالؤه، جمؿع افؾغي افعربقي، مودة رهى، مودة رهى، ضْع دار افدظوة،  (2)

 .1/376إشتوكْول، بال شـي ضْع، 



 

 

   

 

اإلرهوب( كشل ذم افغرب ذم افؼرن افّوبع ظؼ فؾدٓفي ظذ ومن اجلدير بوفذـر أن مصطؾح ) 

 حؽم إرهويب أظدم خالفه أـثر من شْعي ظؼ أفػًو.

ثم ٓ يزال هذا ادصطؾح يـتؼ بحّى وجود إحداث وضْقعتفو وٓ أطن أن وؿتًو ـثر ترديد 

ظودقًو، بل صور  ادصطؾح ؾقه ـفذه افػسة افزمـقي افتي كعقشفو، ؾؼد أصْح هذا ادصطؾح مصطؾحوً 

 معقورًا فؾتػريق بغ افدول واهلقئوت.

ومع ذفك ؾؾقس ثم مصطؾح ُأختؾف ؾقه ؿدر آختالف ذم حتديد معـى هذا ادصطؾح، 

وأَحى اشتخدام مصطؾح )اإلرهوب( كوظًو من اإلرهوب افػؽري وافامدي، وبعد اشتؼراء ظؼات 

حظ من خالل هذا احلشد فتعريػوت افتعريػوت جلفوت رشؿقي وظؾؿقي ذم أكحوء افعومل، يال

 )اإلرهوب( ادالحظ أتقي:

 إن ادػفوم ؽومض ؽر حمدد. -1

 صدة افتْوين ذم حتديد معـى ادصطؾح. -2

 تعدد افتعريػوت. -3

 أن افتعريػوت كّْقي ومّحوفي وجوه. -4

 اؾتؼود ادعقور. -5

 ظدم وؾوء افؾػظي فؾؿعوين افداخؾي ؾقفو. -6

 

 



 

 

 ًو:ثوكقًو: مػفوم افتلويل فغي واصطالح

ٓبد وكحن ذم بدايي افْحٌ وافتي يسـز ظذ افتلويل وؾؾّػته ذم افْعد افػؽري فإلرهوب، 

وتتْع هذا افؾػظ ذم مراحل تطور دٓفته من ـوكه فػظ ٓ حيؿل دٓٓت اصطالحقي اػ ـؾؿي 

اصطالحقي ذات بعد معرذم هلو اشتعامٓهتو اخلوصي شواء اشتـدت اػ أصل فغوي أو مل تّتـد، 

 ك شلتطرق بنجيوز اػ بقون ادعـى افؾغوي وآصطالحي فؾتلويل.وفذف

: ورد افتلويل ذم معوجم افؾغي ظذ ظدة معوٍن ترـز بؿجؿؾفو ظذ افتػّر افتلويل فغي-أ

ل تلويالً... وافتلويل وادعـى  ل يموِّ وافرجوع، ؾػي فّون افعرب: " افتلويل ؾفو تػعقل من َأوَّ

ًُ افقء َأُؤوفه إذا مجعتـه وأصؾحته، ؾؽون افتلويل مجع معوين أفػوظ وافتػّر واحد... يؼول ُأفْ 

أصؽؾً بؾػظ واحد ٓ إِصؽول ؾقه... وافتلويل تػّـر افؽـالم افذي ختتؾـف معوكقـه وٓ يصح إٓ بْقون 

 .(1)ؽر فػظه"

: "آل يمول، أي: رجع وظود. أفً افقء مجعته وأصؾحته، ؾؽلن افتلويل مجع وؿول إزهري

 . (2)معون مشؽؾي بؾػظ واَح ٓ إصؽول ؾقه"

ًٓ: رجع. وآل افعّل وؽره إذا خثر. وافتلويل: هو اكتفوء وؿول ابن ؾورس : " آل يمول أو

 . (3)افقء ومصره وظوؿْته وآخره"

وؿول افراؽى: " افتلويل من إول، أي افرجوع اػ إصل، ومـه ادوئل فؾؿوَع افذي 

 . (4)يرجع افقه، وذفك هو رد افقء اػ افغويي ادراد مـه ظؾاًم ـون أو ؾعالً"

                                                           

 .11/33فّون افعرب: ابن مـظور، حمؿد بن مؽرم، افطْعي إوػ، دار صودر، بروت.     (1)

م، ضْع دار إحقوء 2001، 1هتذيى افؾغي، أبو مـصور حمؿد بن أمحد إزهري، حتؼقق، حمؿد ظوض مرظى، ط (2)

 .15/329افساث افعريب، بروت 

م 1979معجم مؼويقس افؾغي، أبو احلّغ أمحد بن ؾورس بن زـريو، حتؼقق ظْد افّالم هورون، دار افػؽر  (3)

1/159-160. 

 .40، بروت، ص1ن: افراؽى إصػفوين، حتؼقق: حمؿد ظقتوين، دار ادعرؾي، طادػردات ذم ؽريى افؼرآ (4)



 

 

   

 

 . (1)وذم افؼوموس ادحقط: " وأول افؽالم تلويالً وتلوفه، دبره وؿدره وؾٌه"  

لويل تػّر مو يمول إفقه   لويل بؿعـى افرجوع بؼوفه:" افتوأمو خمتور افصحوح ؾحّدد افت 

 .(2)"افقء

 .(3)ـام أن اجلرجـوين حـدد افتلويـل بؿعــى افسجقـع ؾؼول: " افتلويل ذم إصل افسجقع"

كالحظ ممو شْق أن ظؾامء افؾغـي حددوا اجلوكـى افؾغوي فؾتلويل وبقـوا أكه بؿعـى افتػّر 

 وافْقون أو افرجوع وادصر أو افتدبر وافتؼدير. 

 افتلويل اصطالحًو:  - ب

 اختؾف افعؾامء حول تعريف افتلويل إػ مـفجغ مهو مـفٍ افّؾف ومـفٍ ادتؽؾؿغ.

 افتلويل ذم ـالم افّؾف: -ج

 اإلموم ابن تقؿقي أن افتلويل ظـد افّؾف ظذ معـقغ:  يؼرر

إول: تػّر افؽالم وبقون معــوه شواء واؾق طوهره أو خوفػه، ؾقؽون افتلويل وافتػّر 

 متؼوربون أو مسادؾون. 

 

 

                                                           

 .3/331م، 1978افؼوموس ادحقط: افػروز آبودي، جمد افدين حمؿد، دار افػؽر، بروت  (1)

 33بروت. ص–خمتور افصحوح: افرازي، حمؿد، دار افؽتى افعؾؿقي  (2)

 .72هـ. ص1405افتعريػوت: اجلرجوين، افطْعي إوػ، دار افؽتوب افعريب، بروت.  (3)



 

 

افثوين: هو كػس ادراد بوفؽالم، ؾنن افؽالم إن ـون ضؾًْو ـون تلويؾه كػس افػعل ادطؾوب، وإن 

. ـؿـو ؿوفـً ظوئشي ريض اهلل ظـفو: ـون رشول اهلل (1)ـون تلويؾه كػس افقء ادخز به ـون خزاً 

 .(2)يؽثر أن يؼول ذم رـوظه وشجوده " شْحوكك افؾفم ربـو وبحؿدك افؾفم اؽػر يل" يتلول افؼرآن

بغ ادعـقغ هو أن ادعـى إول يؽون ؾقه افتلويل من بوب افعؾم وافؽالم ـوفتػّر  وافػورق

 وافؼح واإليضوح، أمو ادعـى افثوين ؾوفتلويل ؾقه كػس إمور ادوجودة ذم اخلورج. 

 افتلويل ظـد ادتؽؾؿغ: -د

 .(3)ؿول افامتريدي:" افتلويل ترجقح أحد ادحتؿالت بدون افؼطع"

م افغزايل بؼوفه: " افتلويل ظْورة ظن احتامل يعضده دفقل يصر به أؽؾى ظذ افظن ظرؾه اإلمو

  .(4)من ادعـى افذي يدل ظؾقه افظوهر ويشْه أن يؽون ـل تلويل سؾًو فؾػظ ظن احلؼقؼي إػ ادجوز"

وظرؾه اإلموم افرازي بوفؼول: " وافتلويل ظْورة ظن احتامل يعضده دفقل يصر به أؽؾى ظذ 

 . (5)من ادعـى افذي دل ظؾقه افظوهر" افظن

                                                           

.مجع ظْد افرمحن 289، 13/288اإلـؾقل ذم ادتشوبه وافتلويل" َؿن جمؿوع ؾتووى صقخ اإلشالم ابن تقؿقي"  (1)

 هـ.1416بن ؿوشم، إصدار جمؿع ادؾك ؾفد فطْوظي ادصحف افؼيف، ادديـي ادـورة 

، ومّؾم ذم افصالة، بوب مو 817أخرجه افْخوري ذم إذان بوب افتّْقح وافدظوء ذم افّجود، حديٌ رؿم  (2)

 .484يؼول ذم افرـوع وافّجود حديٌ رؿم 

تلويالت أهل افّـي، أبو مـصور افامتريدي، حتؼقق إبراهقم ظوَغ وافّقد ظوَغ، ادجؾس إظذ فؾشمون  (3)

 .1/24اإلشالمقي، افؼوهرة 

 هـ،1413ادّتصػى: افغزايل، أبو حومد، افطْعي إوػ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت  (4)

، 30م. ص1993-هـ 1413ظامن، إردن، -، وفؾؿزيد يـظر ؾضوئح افْوضـقي، افطْعي إوػ، دار افْشر1/196 

 .50وص

-هـ 1398هريي، افؼوهرة اظتؼودات ؾرق ادّؾؿغ وادؼـغ: افرازي، ؾخر افدين: مؽتْي افؽؾقوت إز (5)

 .3/232م، 1978



 

 

   

 

وذـر ابن تقؿقي تعريف ادتؽؾؿغ بوفؼول: " هو سف افؾػظ من ادعـى افراجح إػ ادعـى 

 .(1)ادرجوح فدفقل يؼسن به"

ـام ظرؾه اجلرجوين ذم تعريػوته بوفؼول: " سف افؾػظ ظن معـوه افظوهر إػ معـى حيتؿؾه إذا 

 . (2)واؾؼًو فؾؽتوب وافّـي"ـون ادحتؿل افذي يراه م

 ومن ادالحظ ذم تعريف اجلرجوين أكه وَع َوبط فؾتلويل هو مواؾؼي افؽتوب افّـي.  

 موؿف ظؾامء افّؾف من تلويل ادتؽؾؿغ: -هـ

فؾّؾف موؿف واَح من افتلويل وهو أكه إذا واؾق افؽتوب وافّـي ؿْؾوه، وأمو إذا خوفف 

 افؽتوب وافّـي رؾضوه. 

يؼول اإلموم ابن افؼقم: " ؾوفتلويل افذي يواؾق مو دفً ظؾقه افـصوص وجوءت به افّـي هو 

 .(3)افتلويل افصحقح وؽره هو افػوشد "

ويؼول صورح افطحوويي: " ؾوفتلويل افصحقح مـه افذي يواؾق مو دفً ظؾقه كصوص افؽتوب 

 . (4)وافّـي، ومو خوفف ذفك ؾفو افتلويل افػوشد "

                                                           

 .13/288هـ.       1398جمؿوع افػتووى: ابن تقؿقي، أمحد، افطْعي إوػ، دار اإلؾتوء، افريوض،  (1)

 .72هـ، ص1405افتعريػوت: اجلرجوين، افطْعي إوػ، دار افؽتوب افعريب، بروت.  (2)

.ضْعي إدارات افْحوث افعؾؿقي 1/14خمتك افصواظق ادرشؾي ظذ اجلفؿقي وادعطؾي: ابن افؼقم اجلوزيي:  (3)

 واإلؾتوء وافريوض.

ذح افعؼقدة افطحوويي: ابن أيب افعز احلـػي، صدر افدين حمؿد، افطْعي افّودشي، ادؽتى اإلشالمي، بروت،  (4)

 .335هـ، ص1400



 

 

ترك افتلويل افذي هو افتحريف وافتعطقل، وفقس ادراد ترك ـل مو ُيّؿى ؾؿراد افّؾف 

تلويالً، بل ادراد ترك افتلويالت افػوشدة ادْتدظي ادخوفػي دذهى افّؾف افتي يدل افؽتوب وافّـي 

 . (1)ظذ ؾّودهو"

وفؽن فامذا وؿف ظؾامء افّؾف من تلويل ادتؽؾؿغ هذا ادوؿف ادعورض؟ جيقى ظذ ذفك 

صورح افطحوويي بوفؼول: " ؾنكه ؿد صور اصطالح ادتلخرين ذم معـى افتلويل: أكه سف افؾػظ ظن 

طوهره، وهبذا تّؾط ادحرؾون ظذ افـصوص، وؿوفوا كحن كتلول مو خيوفف ؿوفـو، ؾّؿوا افتحريف 

َذفَِك َج  ـَ َعؾْـَو فُِؽلِّ َكِْيٍّ َظُدّوًا تلويالً تزيقـًو فه فقؼْل ، وؿد ذم اهلل افذين زخرؾوا افْوضل ؿول تعوػ:  َو

نِّ ُيوِحي َبْعُضُفْم إَِػ َبْعٍض ُزْخُرَف اْفَؼْوِل ُؽُرورًا  )إكعوم:  كِْس َواجْلِ ِ ْٕ ( وافعزة 112َصَقوضَِغ ا

 . (2)فؾؿعوين ٓ فألفػوظ ؾؽم من بوضل أؿقم ظؾقه دفقل مزخرف ظورض به دفقل احلق "

ائغغ ظن احلق من ادعتزفي وأهل افؼدر موفً هبم أهواؤهم ويؼول اإلموم إصعري:" ؾنن افز

إػ تؼؾقد رؤشوئفم ومن مه من أشالؾفم، ؾتلّوفوا افؼرآن ظذ آرائفم تلويالً مل يـزل اهلل به شؾطوكًو، 

 . (3)وٓ أوَح به برهوكًو، وٓ كؼؾوه ظن رشول رب افعودغ، وٓ ظن افّؾف ادتؼدمغ "

ادخوفف فؾؽتوب وافّـي افدور افؽْر ذم اؾساق إمي اإلشالمقي ظذ  فؼد ـون فؾتلويل افػوشد

ثالث وشْعغ ؾرؿي: ٕن من أراد أن يتلول كصوص افؼرآن وافّـي ظن مواَعفو وحيرؾفو جيد إػ 

 . (4)ذفك شْقال " وـم جـى افتلويل افػوشد ظذ افدين وأهؾه من جـويي؟"

افتي تذـرهم بؤيوت افؼرآكقي افؽثرة افتي  وترد اجلامظوت آشالمقي ظذ آظساَوت

تتحدث ظن "افصػح" و "افعػو" و "آظراض" و "ظدم اإلـراه" بلهنو كّخً بآيي افّقف "ؾوؿتؾوا 

                                                           

 .232مصدر شوبق ص ذح افعؼقدة افطحوويي: (1)

 .232ذح افعؼقدة افطحوويي: مصدر شوبق ص (2)

-هـ 1389اإلبوكي ظن أصول افديوكي: إصعري، أبو احلّن ظع، افطْعي افثوكقي، دار افؽتوب افعريب، بروت، ـ  (3)

 .13م، ص1969

 .204ذح افعؼقدة افطحوويي: مصدر شوبق ص (4)



 

 

   

 

م( أكه رؾض افؼول 1505-1445ادؼـغ حقٌ وجدمتوهم"، ويعقْون ظذ اإلموم افّقوضي )

 إمر بودعروف وافـفى ظن ادـؽر.بـّخ تؾك أيوت، ويرون ؾقه تعطقالً فّـتي اجلفود و

 افتلويل ذم آشتعامل احلديٌ:-و

بام أن دٓفي مصطؾح افتلويل ذم آشتعامل افساثي ؿد خضعً دجؿوظي من ادعوير افتي  

شوظدت ذم تشؽقل دٓفته ظذ اختالف ذم اشتعامفه بغ آدموه افّؾػي وآدموه افؽالمي، ؾنن 

يتطور تطورًا دٓفقًو أيضُو، ؾؾم يؽن بوفكامي افؾغويي افتي يتؿتع هبو  مصطؾح افتلويل حديثًو أخذ

ًٓ ذم مْوحٌ افـصوص افديـقي فقصْح ظؾاًم مّتؼالً  شوبؼًو، بل حتول افتلويل من ـوكه مصطؾحًو متداو

بذاته إذا صح افتعْر يْحٌ ذم آفقوت افػفم، بعد أن تعدى مرحؾي افـصوص افديـقي أو احلؼول 

 وؽرهو.  (1)ـوفتوريخ وافػؾّػي وافـؼد آديب وإكثروبوفوجي اإلكّوكقي

وتطور مدفول مصطؾح افتلويل ذم ادػفوم احلديٌ حتى حتول اػ كظريي ظومي ذم افػفم، 

واشتخدمً هذه افـظريي ذم افغرب حتً مصطؾح " اهلرمقـوضقؼو" فؾدٓفي ظذ كظريي افتلويل، وافتي 

 .(2)"ظؿؾقوت افػفم وبخوصي ؾقام يتعؾق بتلويل افـصوصتعـي " ادْحٌ اخلوص بدراشي 

وهو من ادتلخرين افذين اهتؿوا هبذه -ويعرف افػقؾّوف افػركز بول ريؽور اهلرمقـوضقؼو

بلهنو" كشوط ؾؽري يؼوم ظذ أشوس تػؽقك رموز ادعـى ادختػي ذم ادعـى افظوهر -افـظريي

  .(3)ت افضؿـقي ذم افدٓٓت افؾػظقي"وافؽشف ظن مّتوى افدٓٓت افضؿـقي ذم افدٓٓ

                                                           

افػرع افذي هيتم بعؾم آكّون وجعؾه حمور افْحٌ افػؾّػي ؾقام يتعؾق به اإلكثربو فوجقو بودعـى افػؾّػي هي  (1)

، 1/230من جواكى ؾؽريي ومعرؾقي وجواكى ظؿؾّقي أو كػّقي. يـظر موشوظي افػؾّػي: ظْد افرمحن بدوي 

: . ويـظر أيضًو: اإلكثربوفوجقو24، ادعجم افػؾّػي: جمؿع افؾغي افعربقي ص1/74وموشوظي ٓ ٓكد افػؾّػقي 

 .15بحوث ودراشوت تطْقؼقي ص

، ويـظر اهلرمقـوضقؼو ظـد 12ؾفم افػفم مدخل اػ اهلرمقـوضقؼو كظريي افتلويل من أؾالضون اػ جودامر ص (2)

 .7جودامر ص

، كؼالً ظن اهلرمقـوضقؼو وظؾم افتػّر، حمؿد هبرامي، 124كقتشي هقدجر وآخرون: اهلرمقـوضقؼو ادعوسة ص (3)

 .37، ص8ْي، افعدد جمؾي احلقوة افطق



 

 

وادالحظ ذم آفقي كظريي افتلويل احلديثي أهنو اكتؼؾً من بقون ادعـى اػ بقون ضريؼي افػفم  

وضريؼي اشتخراج ادعـى، حقٌ بدأ حضور افؼورئ ظذ حّوب حضور افـص، وإن ـون افتـظر ذم 

 ك متومًو. افـظريي اإلظالء من صلن افـص إٓ أن اداُمرس ظؽس ذف

وذم اخلطوب افعريب ادعوس ُتتداول كظريي افتلويل احلديثي حتً مصطؾح اهلرمقـوضقؼو أو 

، بقد ان مصطؾح افتلويل (1)افؼراءة أو ادؼوربي او افتػؽقك وؽرهو من مصطؾحوت مو بعد احلداثي

ويل ان مصطؾح افتل-وخصوصًو ذم ؿراءة افـص افؼظي-أـثرهو حضورًا، وفعل مو يزر ذفك

مصطؾح ؿرآين متداول ذم مْوحٌ افتػّر وظؾوم افؼرآن ممو خيػف افشحـي آشتـؽوريي دتؾؼي 

خمرجوت كظريي افتلويل احلديثي، مع إخذ بعغ آظتْور أن كظريي افتلويل احلديثي هي ذم احلؼقؼي 

افوجوديي هجغ مجعي ؽر متـوشق من افػؾّػوت إوربقي ـوفامرـّقي وافػرويديي وافـقتشويي و

اػ :" أن ـل افعـووين افػؾّػقي افراهـي تـخرط حتً   (2)وؽرهو، وؿد أصور جقوين ؾوتقؿو

 . (3)اهلرمقـوضقؼو ) كظريي افتلويل( بام ذم ذفك افتػؽقك"

ومن افعرض افّوبق يتّْغ ان ادؼصود بـظريي افتلويل احلديثي خيتؾف اختالؾًو جذريًو ظن 

ث، من حقٌ افدٓفي، ومن حقٌ أفقوت، وإن ـوكتو تتؼوضعون ذم مصطؾح افتلويل ذم ـتى افسا

بعض ادضومغ ادـفجقي ذم افؼؾقل افـودر، حقٌ يغؾى ظذ ادصطؾح افساثي فؾتلويل افتلضر 

 ادـفجي، بقـام تتػؾً افـظريي احلديثي فؾتلويل من إضر ادـفجقي.

                                                           

مصطؾح مو بعد احلداثي أضؾق ذم أوائل افّْعقـقوت، وافْعض يميد أكه ارتْط بوفتػؽقؽقي افتي كودى هبو افػقؾّوف  (1)

افػركز جوك دريدا، افتي اهتؿً بعدم اشتؼرار ـل أصؽول اخلطوب وصحوب ـل ادّؾامت افثؼوؾقي افتؼؾقديي. 

 .307كؼد افعؼل افديـغ حمؿد أرـون ص يـظر: ؿضويو ذم

م ذم إيطوفقو، متخصص ذم ؾؾّػي كقتشه وهويدؽر، ويعد من كؼود 1936جقوين ؾوتقؿو ؾقؾّوف إيطويل وفد ظوم  (2)

 ؾؽر مو بعد احلداثي.

ذم افػؽر يـظر: ؾقام وراء افتلويل دٓفي اهلرمقـوضقؼو بوفـّْي اػ افػؾّػي، كؼالً ظن: تلويالت وتػؽقؽوت ؾصول  (3)

 .17افغريب ادعوس، ممد صوؿي افزين ص



 

 

   

 

ومن اجلدير بوفذـر أن افتلويل كشل ذم بدايته كشلة ديـقي مدرشقي ذم حضن افالهوت وبغ 

جدران افؽـقّي، ارتْوضًو بنصؽوفقي ؾفم دٓٓت افؽتوب ادؼدس، وؾفم افػوطه ومو ـوكً تشر افقه 

اكطالؿًو ذم افؼديم أثـوء دمّدهو إريض من معوٍن متْويـي وأبعود رمزيي ومقتوؾقزيؼقي ؽومضي، وذفك 

  .(1)من آظتؼود ادطؾق )بوجود معـى خػي وراء هذا ادعـى افّطحي افظوهر( فؾخطوب افديـي

ّْـً هذا افِب من  (2)أرثوذـّقيؾؽون من كتوئٍ ذفك بعدئٍذ طفور  مّقحقي شؾطويي، ت

افذي كتٍ افتلويل وؾرَته ظذ ادموفغ ذم خمتؾف ادـعطػوت افتورخيقي بغ يديه وٓ من خؾػه، إمر 

ظـه تراجع افعؼل افغريب واكحداره ودخوفه ذم مـعطف من افتخؾف واجلفل وافػّود افؽـز افذي 

 .(3)أدخل أوربو ذم ظك)افظؾامت(

افذي طل مؾتًّْو بؿػفوم آخر هو –وهؽذا ؾنكه مل ختتؾف كشلة افتلويل ذم افػؽر اإلشالمي 

ظن كشلته افديـقي ذم افػؽر افغريب، حقٌ كشل مرتْطًو بْقون معوين افوحي افغومضي واشتـْوط -افتػّر

احؽومه افؼظقي، وبوخلالف حول ادحؽم وادتشوبه وافـوشخ وادـّوخ وادؽي واددين، وافصػوت 

فوجقي فؾوحي ..وؽرهو من افؼضويو افديـقي إخرى اإلهلقي واجلدل افؽالمي ادرتْط بوفطْقعي آكطو

ن،  ادتعؾؼي بوفوجود افروحي وافامدي ادحؿوفي ذم إكّوق افؾغويي افرمزيي فؾخطوب افديـي ادؽوِّ

اػ تػّر وتلويل فػفؿفو وادراـفو وآمتثول  -ظؿؾقي حتوهلو من افؼول اػ افعؿل-وافتي حتتوج  ذم

ؾوت مـذ افؼدم اػ أن طفور جمؿوظي من آدموهوت وافتقورات هلون حقٌ كتٍ ظن هذه اخلال

                                                           

 .25، ص33ذم مػفومي افؼراءة وافتلويل: حمؿد متؼن، جمؾي ظومل افػؽر، ادجؾد  (1)

إرثوذـّقي: ـام ظرؾفو حمؿد أرـون، هي افـواة افعؼوئديي افصؾْي وادغؾؼي ظذ ذاهتو فدين مو أو ٓدموه شقود مو،  (2)

ًٓ وهرضؼي. يـظر حمؿد أرـون: أين هو افػؽر اإلشالمي  وافتي ترؾض ـل مو يؼع خورجفو بوظتْوره َال

 .10-9ص م، 1995، بروت 2ادعوس، ترمجي هوصم صوفح، دار افّوؿي، ط

اخلطوب افديـي وافتحوٓت اإلبّتؿوفوجقي فػعل افتلويل ذم افػؽر ادّقحي واإلشالمي: ظْد افؾطقف  (3)

 .3افْدادي، ممشّي مممـون بالحدود فؾدراشوت وإبحوث، ص



 

 

افػؽريي افتي ادظى ـل مـفو امتالـه فًفقوت وآشساتقجقوت افصحقحي وادّتؼقؿي فتلويل افـص 

 .(1)افديـي، ومن ثم بّط افّقطرة ظذ ادمشّي افديـقي وظذ حؼوهلو اخلطوبقي وشوق خراهتو افرمزيي

وؿد حتول هذا افكاع افتلويع افغـي من حقٌ توجفه ورؤيته ومتثالته ذم افػؽر اإلشالمي 

ن وتدبر معوكقه وإدراك  بعدئذ من تلويل ديـي وظؼالين هيدف اػ ؾفم أٍار اخلطوب افديـي ادؽوِّ

حي مؼوصده اخلطوبقي ادحؼؼي فّعودة ادممن افامديي وافروحقي، اػ تلويل إيديوفوجي خيدم مصؾ

افطْؼي ادفقؿـي افتي جعؾً مـه آفقي من آفقوت مواجفي خصومفو ذم حؼل افكاع اخلطويب حول 

وافتلثر ذم ادجتؿع، بام يمدي اػ تلويل مضومغ اخلطوب شوق اخلرات افرمزيي افّؾطي وحول 

 .(2)افديـي ظذ َوء توجفوهتو ومتثالهتو اإليديوفوجقي وافـػعقي

 

 

  

                                                           

اخلطوب افديـي وافتحوٓت اإلبّتؿوفوجقي فػعل افتلويل ذم افػؽر ادّقحي واإلشالمي: ظْد افؾطقف  (1)

 .5-4، مصدر شوبق صافْدادي

اخلطوب افديـي وافتحوٓت اإلبّتؿوفوجقي فػعل افتلويل ذم افػؽر ادّقحي واإلشالمي: ظْد افؾطقف  (2)

، ويـظر، )ؾؾّػي افتلويل( دراشي ذم تلويل افؼرآن ظـد حمقي افدين بن ظريب: حومد 5افْدادي: مصدر شوبق ص

 .11م، ص1983 ،1أبو زيد، بروت، دار افتـوير فؾطْوظي وافـؼ، ط



 

 

   

 

و فتضققق دائرة اخلالف أو  إن ًّ افعؾم بحؼوئق إصقوء، وافوظي بودػوهقم ُيعد مدخالً رئق

إزافته، إذ دمد جذور اخلالف ظوئدة ذم ـثر من إحوال إػ اختالف ادػوهقم، أو اجلفل بحؼوئق 

ا من كزاع إمور، وهذا أمر متػق ظؾقه بغ إمم. يؼول صقخ اإلشالم ابن تقؿقي رمحه اهلل: )إن ـثرً 

 . (1)افـوس شْْه أفػوظ جمؿؾي مْتدظي، ومعوٍن مشتْفي

وفذفك ظـي افعؾامء بوٕفػوظ افؼظقي، وادصطؾحوت اإلشالمقي اهتامًمو بوفًغو، وحرصوا ظذ 

 حتديدهو ٕمور أمهفو: 

أن ٓ تؽون هذه إفػوظ وادصطؾحوت كّْقي ؽر حمررة يّتخدمفو ـل ؾريق ـام حيؾو فه -1

 مو تدؾعفم إفقه إهواء، ومو متؾقه ظؾقفم افعؼوئد افػوشدة، وادذاهى افضوفي.  بـوء ظذ

أن ٓ حتؿل إفػوظ افؼظقي ظذ آصطالح احلودث فؼوم أو ؾئي، ؾؽثر من افـوس يـشل -2

ظذ اصطالح ؿومه وظودهتم ذم إفػوظ ثم جيد تؾك إفػوظ ذم افـصوص افؼظقي، أو ذم ـالم أهل 

 ن أن مرادهم هبو كظر مراد ؿومه، ويؽون مراد افشورع خالف ذفك.افعؾم، ؾقظ

)ؾنن ـثرًا من افـوس يـشل ظذ اصطالح ؿومه وظودهتم ذم إفػوظ، ثم جيد تؾك إفػوظ ذم 

ـالم اهلل أو رشوفه أو افصحوبي، ؾقظن أن مراد اهلل أو رشوفه أو افصحوبي بتؾك إفػوظ مو يريده 

 . (2)حه، ويؽون مراد اهلل، ورشوفه، وافصحوبي خالف ذفك(بذفك أهل ظودته واصطال

                                                           

 .12/114جمؿوع افػتووى: ابن تقؿقي، مصدر شوبق  (1)

 .552-12/551جمؿوع افػتووى: ابن تقؿقي، مصدر شوبق  (2)



 

 

فؼد أصْحً ادصطؾحوت أدوات ذم افكاع احلضوري وافػؽري بغ إمم، وذم داخل إمي 

افواحدة، إذ هيتم أظداء أي مْدأ أو ؾؽر ذم ساظفم مع ادْودئ إخرى بوٕفػوظ وادصطؾحوت، 

 ؾون إفػوظ وادعوين، ويغّقْون افؼول احلقَّ ؾقفو. وحغ يؽون افؼوم يعودون احلق ؾنهنم حُيرّ 

وإّكام ـون ادصطؾح أداة ذم افكاع ٕكه افوظوء ادعز ظن افعؼقدة، أو افػؽر، أو افرأي، وفذفك 

ؾنن ـٌ ذفك افوظوء ؽرض رئقس فؾؿعودين يؿثل خطورة ـزى ظذ افعؼوئد، أو أراء أو إؾؽور 

ظذ مصطؾحوت إمي من جفي، وحموربي مصطؾحوت إمم ادعوديي من ٕي أمي، وهبذا ـون احلػوظ 

 جفي أخرى رــغ أصقؾغ ذم ظؿؾقي افكاع. 

إن اشتخدام أظداء ادْودئ فؾؿصطؾحوت ذم تزير افعـف واإلرهوب يؼوم ظذ جؾى إفػوظ 

ذهى أو افرأي وادصطؾحوت افتي هي أظالم ظذ معون شقئي، وإشؼوضفو ظذ افعؼقدة أو افػؽر أو اد

افذي يعودوكه: فتـػر افـوس من ذفك آظتؼود أو ادذهى أو افرأي أو ممو يتضؿـه من احلق، وذم 

ادؼوبل أخذ إفػوظ افّؾقؿي وافصوحلي، وجعؾفو أظالًمو ظذ مو يـػر مـه أصحوب افػؽرة ادعوديي، 

 فقّفل دخول أؾؽورهم وظؼوئدهم دون حصول افـػرة وافؽراهي. 

: )ؾلصدُّ مو حوول أظداء افرشول حمؿد -ظؾقفم افصالة وافّالم -ورب هبذا افرشل وممن ح 

صذ اهلل ظؾقه وشؾم من افتـػر ظـه شوء افتعْر ظام جوء به، ورضب إمثول افؼْقحي فه، وافتعْر 

 ظن تؾك ادعوين افتي ٓ أحّن مـفو بلفػوظ مـؽرة أفؼوهو ذم مّومع ادغسين ادخدوظغ ؾوصؾً إػ

 . (1)ؿؾوهبم ؾـػرت مـه، وهذا صلن ـل مْطل(

وفو كظرت ذم ؿصص إكْقوء فوجدهتم وصؿوا بوجلـون وافّػوهي وافضالل، وذفك ـؾُّه 

 فتضؾقل افـوس، وتْغقض همٓء افرشل إفقفم.

                                                           

 .3/944خمتك افصواظق ادرشؾي: ابن افؼقم، مصدر شوبق  (1)



 

 

   

 

وهؽذا فو كظرت ذم افتلريخ اإلشالمي، فوجدت إفػوظ افؼظقي تصقْفو افُغربي، حقٌ 

تؽود دمد ظذ مّر افعصور مثل ُؽربي احلؼوئق وإفػوظ افؼظقي ذم هذا افعك،  ـوكً ُؽربي افدين، وٓ

 خوصي مع ادد اإلظالمي ادؽثف افذي ُيراد مـه صقوؽي افعؼل افعودي فقؽون ظذ رأي إؿوى.

ـً افعْورات ؾؾن تغّر من احلؼوئق صقئًو. ّّ  وفؽن مفام أّوفً إفػوظ وُح

فو أوجى تْديل إشامء وافصور تّْدل إحؽوم واحلؼوئق فػّدت ؿول ابن افؼقم رمحه اهلل: )و

افديوكوت، وُبّدفً افؼائع، واَؿحل اإلشالم، وأي رء َكَػع ادؼـغ تّؿقُتفم أصـومفم آهلي 

 . (1)وفقس ؾقفو رء من صػوت اإلهلقي وحؼقؼتفو(

ؿوئم ظذ تشويه احلق،  وذم اجلؿؾي ؾثمَّ تالزم بغ هذين ادحورين، إذ إن افتؾْقس ظذ افـوس

ّٓ وهو حمتوج فتحّغ َده.  وحتّغ افْوضل، ومهو متؼوبالن، ؾام من مشوه فؾحق إ

فذا ؾنن ـل هذه ادالبّوت جعؾً إمؽوكوت افتالظى بوٕفػوظ، واختوذهو وشقؾي فؾتضؾقل 

بل  بدل أن تؽون وشقؾي فإلبوكي وافتوَقح واشعي جدًا، وأدى ذفك اػ كزاظوت وخصوموت ـثرة،

وربام ؿومً ؾرق ومذاهى تـحو كحوًا خوصًو ذم ؾفم افـصوص، وحتؿل إفػوظ من ادعوين موتلبوه 

ضوؿوهتو ادُعسف هبو ظـد مجوهر افالؽغ هبو، ويؿؽن أن كّتخؾص من ـل هذا أن افؾغي ُتعّد مرتعًو 

ؿقل هبو،  خصًْو فؾخروج من ادوَوظقي من خالل حتريف افدٓفي، أو دموهل طروف افـص افتي

 وؽر ذفك.

                                                           

د حمقي افدين ظْد هـ(، حتؼقق حمؿ751إظالم ادوؿعغ: ابن افؼقم اجلوزيي، أبو ظْد اهلل حمؿد بن أيب بؽر )ت  (1)

 .3/130م. 1955هـ ـ 1374احلؿقد، مطْعي افّعودة، مك، افطْعـــي إوػ: 



 

 

وفو كظركو ذم ـتى افتػّر فوؿػـو ظذ مئوت إؿوال افتي تشر اػ تعّف أصحوهبو 

وخروجفم ظن ادوَوظقي ذم تػّر افـص افؼرآين، وافذهوب به بعقدًا ظن أشْوب كزوفه، وظن 

 أوَوع ادخوضْغ، وظن افـصوص إخرى افتي تتحدث ظن ادوَوع كػّه.

 افتلريخ اإلشالمي، فوجدت إفػوظ افؼظقي تصقْفو افُغربي، حقٌ وهؽذا فو كظرت ذم

ـوكً ُؽربي افدين، وٓ تؽود دمد ظذ مّر افعصور مثل ُؽربي احلؼوئق وإفػوظ افؼظقي ذم هذا افعك، 

 . (1)خوصي مع ادد اإلظالمي ادؽثف افذي ُيراد مـه صقوؽي افعؼل افعودي فقؽون ظذ رأي إؿوى

أن افغؾو افػؽري أحد ادّْْوت افرئقّي فإلرهوب وخصوًصو افغؾو ادتصف  وٓ صك ذم

بوفدين ؾنن هذا افـوع من افغؾو يدظي امتالك احلؼقؼي ادطؾؼي ذم افتػوصقل واجلزئقوت ؾضالً ظن 

افؽؾقوت وافثوابً افتي ٓ خيتؾف ؾقفو خصوًصو ٕتْوع افدين افواحد، وتًْعو هلذا آدظوء ؾنن 

ـوع من أراء حيووفون دائاًم إؿصوء أخر وأخر هـو يعـي ـل من خيوفػفم ذم افرأي أصحوب هذا اف

 وفو جزئقًّو، وفإلؿصوء ظدة مظوهر أؿؾفو كّْي افضالل فًخر وأـثرهو كّْي افؽػر وافؼك فه. 

حيوول إفغوء أخر متوًمو وحموه إمو بضؿه إػ خطه إن  وبـوء ظذ ذفك ؾنن هذا افػؽر آؿصوئي

اشتطوع أو بتصػقته وإهنوئه من افوجود، ويتوشل إػ هدؾه بؽل وشقؾي حتى وفو ـوكً هي اإلرهوب 

وافعـف، فؽـه ٓ يّؿي ذفك ظـًػو أو إرهوًبو أو تطرًؾو بل يغؾػه بوشم اجلفود، ويعد أتْوظه من افشْوب 

به من اؽتقوٓت وختريى فؾؿؿتؾؽوت وإزهوق فألكػس ظغ افصواب بل هو  واجلفؾي بلن مو يؼومون

 افطريق إػ اجلـي وهو اجلفود ادلمور به من اهلل ظز وجل.

                                                           

م، 2013، دار افؼؾم، دمشق 7ؾصول ذم افتػؽر ادوَوظي "مـطؾؼوت ومواؿف": د. ظْد افؽريم افْؽور، ط (1)

 .261ص



 

 

   

 

وإذا مو اكحرف افػؽر، وخوفف ظؼقدة ادجتؿع، وكوؿض ثوابً إمي، ؾؼد وؿع افْالء، 

دجتؿع ذم افصؿقم، وفه وظؿً افػوُ، وطفر افػّود، ؾوفػؽر ادـحرف يّتفدف ؿقم واخالق ا

تلثر مدمر إن متّؽن من بؾوغ أهداؾه، وتزداد خطورة آكحراف افػؽري، وتعظم آثوره اددمرة إذا 

ُترجم ذفك آكحراف اػ أؾعول يؼوم هبو افػرد، أو شؾوك يـتفجه ُمتؿثل ذم افظؾم وآظتداء 

 واإلؾّود ذم إرض.  

-ي ٓ ظالؿي فه بوفتطرف وافعـف واإلرهوبمن ـل هذا وؽره يتضح أن افدين اإلشالم

ٓ من ؿريى وٓ من بعقد ؾفو دين افتّومح افذي يـْذ افتطرف وافغؾو -وذفك بؿػفومه اخلوص

 ويدظو إػ افوشطقي وافّالم.

إكه من افتجـي ظذ اإلشالم وادّؾؿغ كّْي اإلرهوب إفقفم بّْى ديـفم ؾفـوك افؽثر من 

احلورض وظز افعصور افؼديؿي افتي مورشً أصد افػتك وأظـػه  افعصوبوت اإلرهوبقي ذم افزمن

وظوثً ذم إرض ؾّوًدا ومل تعرف صقًئو ظن اإلشالم ٓ اشاًم وٓ رشاًم ومل تتصل بجامظي إشالمقي، 

ؾجامظي إفويي احلؿراء اإليطوفقي واجلقش إمحر افقوبوين وحرـي افؼومقغ افْوشك واجلقش 

ر افتومقل ذم شرٓكؽو وبودرمويـفوف ذم أفامكقو وافطؾْي من أجل جمتؿع اجلؿفوري إيرفـدي وكؿو

ديؿؼراضي وافـؿور افّود ذم أمريؽو وؽرهو من ادـظامت اإلرهوبقي ـؾفو مورشً افعـف واإلرهوب 

تدظو إػ اخلر  -ـل إديون  -وآبتزاز ومل يربطفو أحد بلي دين، وهذا هو ادطؾوب ٕن إديون 

 افؼ وإن اختؾػً ذم ذفك كّْقًّو أو كوظقًّو. وتـفى ظن 

 واإلشالم يليت ذم ادؼدمي ؾفو افدين اخلوتم افصوفح فؽل زمون ومؽون. 



 

 

ؾعؾقـو إًذا افرجوع إػ تراثـو اإلشالمي فـّتخرج مـه حوجوتـو من افـصوص ادربقي فؾـػس 

ق افـوس وكضؿـفو خطوبـو اإلكّوكقي ظذ احلى وافوئوم وافرمحي وإفػي وافعدافي واحسام حؼو

 . (1)افديـي فـرى ـقف يتغر احلول ويعود افّالم إػ إرض ـام يعود اإلشالم إػ شقودته وظزه

ثؿي حؼقؼي مػودهو أن اإلرهوب فقس اخساظًو ظربقًو أو إشالمقًو، بل هو شؾوك ؿديم، ٓدين فه 

ض ظذ أكه ظؿل كضويل مْوح، وذم ظقون وٓ وضن، تتْوين تعريػوته وافـظرة افقه، حقٌ يـظر افقه افْع

آخرين، ظذ أكه ظؿل إجرامي حُمّرم. وهؽذا حيتدم افـؼوش وشقْؼى حمل جدل، واختالف بحّى 

ادصوفح وافغويوت، وافعالؿوت بغ افدول واحلضورات، وشتظل حمووٓت افتصدي فإلرهوب تتعثر 

ادجتؿعوت افدوفقي ظذ ؿواظد حتً وضلة اصطدام افتػوشر، وادصوفح بغ افدول، حتى ترشو 

واَحي جيري تطْقؼفو ظذ ـوؾي أظضوء ادجتؿع اإلكّوين، وهو أمر ٓ يْدو من افّفوفي حتؼقؼه ذم 

ادّتؼْل افؼريى، وإن ـوكً هـوك بوادر صحوة حؼقؼقي دموه اإلحّوس بخطورة اإلرهوب، ومو 

دي ذم برامٍ افتـؿقي ظذ مجقع خيؾػه من مآد، ومو حيدثه من تصدع ذم افْـوء آجتامظي، وتر

 . (2)افصعد

 ومن ادعؾوم أن كظوم افؾغي ذم إضور مْحٌ افوجوه هو افـظوم افذي يتْـوه افػؽر.

                                                           

ؿع محؾي افّؽقـي، ادديـي ادـورة، دحوت ظن اإلرهوب ذم افعك احلورض: ؾفد بن إبراهقم أبو افعصوري، مو (1)

 5-4م، ص2013بتكف. ويـظر: آكحراف افػؽري واكؼّوم إمي: حمؿد ظْد افؾطقف،  15-10ص

 بتكف.

اإلرهوب، افػفم ادػروض فإلرهوب ادرؾوض: د. ظع بن ؾويز اجلحـي، مرـز افدراشوت وافْحوث، أـوديؿقي  (2)

 .6-5م، ص2001-هـ1421 كويف افعربقي فؾعؾوم إمـقي، افريوض



 

 

   

 

ممو يعـي ان ممورشي آكّون فؾغي هي ممورشي فؾػؽر، ؾتحؾقل افؾغي ذم افواؿع ُيطؾعـو ظذ حؼقؼي 

ؾؼففو افذي تـووفه افؼرآن حتً ظـوان  افـظوم افػؽري ظـد آكّون، وإن ظؿؾقي حتريف افؾغي ظن

 . (1)افتلويل هو حتريف وتزيقف فػؽر آكّون ادّؾم

وفذفك ؾنن افػفم اخلوضئ فـصوص افدين وفغويوته ومؼوصده ُيػيض اػ اجلـوح فؾغؾو 

 .وافتشدد ذم افدين

 وبذفك ؾنن ظؿؾقي تلويل اخلطوب افديـي وكؿذجته كؿذجي ؿوئؿي ظذ كزظي اختزافقي، وظذ

مْدأ آكغالق وافتعصى وافالتّومح أشفم ذم كؼ ادد افتؽػري، وبوفتويل اػ طفر اإلرهوب 

 وافعـف.

وؿد دأبً اجلامظوت اإلرهوبقي من خالل تلويالهتو افْعقدة فؾخطوب افديـي وافـصوص افديـقي 

ودمعؾه  اػ اشتؼطوب صوب بريء وإدموجه َؿن مـظومي من افؼقم افتي تمفف أيديوفوجقو خطوهبو،

 يؼتـع بّفوفي وهو أموم افتؾػوز أو افؽؿْقوتر بوفؽون افثؼوذم هلذا اخلطوب.

وإن هذه اجلامظوت وهبؽذا أشؾوب تّتغل اكتوجوت احلداثي افعؾؿقي وافتؼـقي فتّتفدف  

افعؿق إيديوفوجي فؾؿـظور احلداثي، وبوفتويل رؾض ـل ادػوهقم احلديثي حول افدوفي ومّلفي 

                                                           

، دار افْشر، ضـطو، 1اإلرهوب بغ افػرض وافرؾض ذم مقزان اإلشالم: افػرمووي ظْد احلي، ط (1)

، ويـظر، أشْوب اإلرهوب وافعـف وافتطرف "دراشي حتؾقؾقي": د. أشامء بـً ظْد 16م، ص1999هـ،1419

 ومو بعدهو. 12افعزيز احلّغ ص



 

 

وحق ادجؿوظوت ذم ادشورـي ذم احلؽم بكف افـظر ظن ديـفو أو جـّفو،  تداول افّؾطي،

 . (1)وتؽريس احلؼوق افّقوشقي واإلكّوكقي ذم احلريي وافعدافي وادّوواة أمو افؼوكون

وإن خطورة ادتطرؾغ ديـقًو تؽؿن ذم اظتؼودهم افراشخ ذم أهنم هم وحدهم يؿتؾؽون احلؼقؼي 

ـل إفقفم مفؿي افدؾوع ظـفو، وأن مو شواهم حمؽوم ظؾقه بوتْوع أشؾوهبم ذم ادطؾؼي، وأن اهلل تعوػ أو

ّٓ ؾنهنم شقدرجون َؿن إظداء افذين يتوجى افؼضوء ظؾقفم.  احلقوة، وإ

وفؾوصول اػ اإليؼوع بضحويوهم، ؾوهنم )يعتؿدون ظذ جمؿوظي من اخلدع وتتؿثل ذم 

وآجتامظقي وادفـقي وافثؼوؾقي افتي تؽشف اإلحوضي بؽل تػوصقل حقوة همٓء افضحويو افـػّقي 

  .(2)وَعفم واكتامءاهتم افطْؼقي(

ؾضالً ظن توطقف هذه اجلامظوت ٔفقوت وتؼـقوت وأصؽول بالؽقي تتؾْس بؾْوس ديـي، وأهنو 

تعتؿد مـطق إؿصوء ـل تلويل ديـي آخر من ضرف أي مجوظي ديـقي أخرى، وهذا مـًْ افعـف 

ـام أهنو تتؿّك بلؾؽور افاميض وتعده ادؼقوس افذي جيى ان يؼوم ظؾقه ومـشله ذم هؽذا تصورات، 

 احلورض ؾؽرًا وممورشي مع تغققى ـل مظوهر افتحول افزمـي.

وادالحظ إن هذا افتوصقف ٔفقوت اصتغول خطوب هذه اجلامظوت تم اشتشػوؾه بـوًء ظذ 

ظذ اشتـْوط افدٓفي من افتحؾقل  ادؼوربي افّقؿقوئقي هلذا اخلطوب، وهي ادؼوربي افتي ٓ تؼتك

ادجرد فؾؿعجم إصويل وحؼوفه افدٓفقي، وفؽـفو تعتؿد مـفٍ آشتؼراء ظز ادالحظي ادـفجقي 

 فؾواؿع آجتامظي.

                                                           

ي: خطوبوهتو، بالؽتفو، وؿوهتو اإلؿـوظقي: ترمجي وتؼديم ظْد اهلل بريؿي، دار ــوز شقؿقوئقوت إصوفقي افديـق (1)

 .11إردن، ص-م، ظامن2016، 1ادعرؾي فؾـؼ وافتوزيع، ط

 .14شقؿقوئقوت إصوفقي افديـقي: خطوبوهتو، بالؽتفو، وؿوهتو اإلؿـوظقي: موشقؿو فقوين، مصدر شوبق ص (2)



 

 

   

 

إن هذه ادؼوربي هي افتي تّعف افّقؿقوئي ذم اؿساح ؿراءة فًفقوت اإلؿـوظقي افتي ـوكً وراء 

جذهبم اػ ادخوضرة بحقوهتم بوشم اجلفود، وافتي ٓ يؿؽن أن اشتؼطوب بعض افشْوب وؽوايتفم و

ّٓ بومتالك افزظقم، زظقم اجلامظي ادتطرؾي، ٔفقوت إؿـوظقي تتحؼق بػعل إفاممه بوفعديد من  تتلتى، إ

 اجلواكى افـػّقي وآجتامظقي وادفـقي هلذه افػئي ادّتخدمي.

ن هذا اخلطوب يؿتؾك ؿوة إؿـوظقي ذم وافزظقم أيضًو يؼدم مـفجه ذم صؽل أشؾوب حقوة )إ

افتعْر ظن كػّه دون ـؾل، مثؾام هو احلول بوفـّْي فؾخطوب آصفوري افذي يؿـح هويي ويّعى 

فؾحصول ظذ فذة ظز ٍاب أو وهم احلريي، ؾوخلطوب ادتطرف يشقد بوٓكتامء وحيٌ وحيرض ظذ 

  .(1)افّعودة ظز وهم احلوجي(

وبقء من آشتعراض فؾتوريخ افْؼي كصل اػ أن اكحراف وتلويل افتصورات افعؼديي 

افػؽريي مـفو وؽر افػؽريي افتي ظوكى مـفو آكّون، -وافػؽريي ـوكً وراء ـل ادظوهر اإلرهوبقي

 وموزال يعوين مـفو حتى يومـو هذا.

لوفً ذم ـثر من ؿضويو افدين، وهذا مو وجدكوه ذم افػؽر ادـحرف فؾجامظوت اإلرهوبقي افتي ت

وبـوًء ظذ ذفك جعؾً من اإلرهوب افػؽري مؼصدًا ذظقًو تّعى فؾتؿؽغ فه، ومحل افـوس ظؾقه 

ؿفرًا من بوب إمر بودعروف وافـفي ظن ادـؽر ؾلكتجً ـاًم هوئالً من افساث افػؽري ادُْؼ 

افتضؾقل افػؽري، بوظتْور ذفك متفقدًا  بؿعتؼداهتو، وادّػفي دعتؼدات خموفػقفو، شرًا ظذ هنٍ

 فإلرهوب افػؽري.

                                                           

كحو مؼوربي ظؾؿقي فظوهرة افتطرف، ؿراءة ذم ـتوب شقؿقوئقوت إصوفقي افديـقي، خطوبوهتو، بالؽتفو، ؿوهتو  (1)

 .15اإلؿـوظقي: ظْد افرمحن افـوايت، ص



 

 

وبؿثل ذفك وجدكو تصورات اخلوارج افتي شػؽً افدم احلرام وخرجً بنرهوب ؾؽري ذم 

 ؽويي افوَح وافتطرف، وشعً اػ حقوزة افّؾطون 

وبؿثل ذفك وجدكو تصورات اخلوارج افتي شػؽً افدم احلرام وخرجً بنرهوب ؾؽري ذم 

 وافتطرف، وشعً اػ حقوزة افّؾطون إلـراه افـوس ظذ مو تراه ديـًو.  ؽويي افوَوح

وـذفك إذا مو اشتعرَـو تورخيـو ادعوس كجد افعؾي ذاهتو ذم افـوزيغ افذين جوشوا افديور 

ؾّودًا بتصورات وتلويالت ؾوشدة ظن ظظؿي افعرق أري وتػوؿه ظذ أخرين، موجفغ آفتفم 

 تعؿقق افتصورات ادـحرؾي ذم أكػس إفامن افذين ؿوفوا وؿتفو: مْن أؾضل مـّو افتوجقفقي وافتعْويي اػ

 ظرؿًو، وأصد ؿوة، حتى ـون مو ـون من حرب مدمرة.

ومل يسددوا من أن يصػوا بوإلرهوب افشعوب افتي ؿوومً ظدواهنم ـوفشعى افػركز افذي 

من آدموهوت افديـقي ثور َدهم، وموهذا بؿؼصور ظؾقفم، بل كجده ذم ـل تصور مـحرف 

ّٓ دن اكؼود هلو وآمن هبو.  وافػؽريي افتي دمعل من رؤيتفو احلق ادطؾق افذي ٓ حقوة إ

وظذ كحو اصد اكحراؾًو وؽؾوًا وإرهوبًو تـظر افعؼؾقي افصفقوكقي فتصورات أـثر تطرؾًو ذم أضر 

ٓت وافتصورات ادـحرؾي افذات وتػوؿفو افعرؿي، ومتقّزهو افؼومي، وتعؿل ظذ ترشقخ هذه افضال

 . (1)من خالل افوشوئط اإلظالمقي وافسبويي ذم اددارس واجلومعوت

وفذفك ؾنن افتديُّن إيديوفوجي ادػروض بؼوة افوراثي إبويي يؿـع ـل ؿراءة فؾـص افديـي 

ختوفف ؿراءته افالتورخيقي ويػرض ظذ أتْوظه ممورشي اإلرهوب ظذ افذات ؿْل أخر ادختؾف 

ؾتحؼر افذات وـرهفو فعدم افؼدرة ظذ افؼقوم بوفواجْوت افديـقي ظذ أـؿل وجه يوفِّد ـره وحؼد 

                                                           

اإلرهوب افػؽري، أصؽوفه وممورشوته: د. جالل افدين حمؿد صوفح، جومعي كويف فؾعؾوم إمـقي، افريوض  (1)

 .109م، ص2008



 

 

   

 

ظذ أخر ادختؾف ويدظو مع مرور افزمن إػ آكتؼول من اإلرهوب افرمزي )تقء وأشطرة 

 وصقطـي أخر ادختؾف( إػ اإلرهوب افامدي ـوفذي يعقشه أجزاء افعومل افقوم.

ـي أو اإلرهوب بوشم  هؽذا كرى أن افتديُّن إيديوفوجي يعؿق ويزر ويؼظن اإلرهوب افديِّ

 افديِّن، ؾوفديِّن مع إيديوفوجقي شجن وافديِّن مع ادعرؾي ؾضوء.

وٓ صك أن افتديُّن إيديوفوجي يػرض حتديوت خطرة وـْرة ظذ افعؼل احلر ويضعه ظذ 

افعدة ادػوهقؿقي افتي حتػر ذم ضْؼوت افوظي وافالوظي وتعؿل ظذ حمك آختْور وافؼدرة ظذ دمديد 

 أصؽؾي وتػؽقك وحتؾقل هذه افظوهرة افْؼيي افشوذة. 

وهذا افتعدي هو اهلدف افذي يّعى افقه افشقطون، إذ أن جمؿل مو يريده حتؼقق أحد إمرين: 

 افغؾو أو افتؼصر.

 أمرين:ومن ذفك افغؾو ادتعؾق بػؼه افـصوص وذفك بلحد 

: تػّر افـصوص تػّرًا يتعورض مع افّؿي افعومي فؾؼيعي، ومؼوصدهو إشوشقي، إول

 ؾقشدد ظذ كػّه وظذ أخرين.

: تؽؾف افتعؿق ذم معوين افتـزيل مومل ُيؽؾف به ادّؾم )ومن ضامح افـػوس اػ مو ُتؽؾف افثوين

  .(1)به، كشلت افػرق ـؾفو أو أـثرهو(

 متعؾؼًو بودوؿف من أخرين، وذفك بلحد أمرين:وؿد يؽون افغؾو 

                                                           

 .22، ويـظر، اجلذور افديـقي فإلرهوب: د. افؾوحيق، ص2/123ؼوت: افشوضْي ادواؾ (1)



 

 

أن يؼف آكّون من افْعض موؿف افامدح افغويل افذي ُيوصل ممدوحه شواًء أـون  إول:

ؾردًا أم مجوظي اػ درجي افعصؿي ؾقجعؾه مصدر احلق، وإكام مصدر احلق هو ـتوب اهلل ظز وجل وشـي 

 رشوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم.

ٓكّون من بعض افـوس أؾراد أو مجوظوت موؿف افذم افغويل، ؾقصم ادّؾم أن يؼف اافثوين: 

 بوفؽػر وادروق من افدين، أو يصم ادجتؿع اإلشالمي بلكه جمتؿع جوهع.

وذم ـل مظفر من مظوهر افغؾو وأظامفه دمد مؾؿحًو من هذه ادالمح، ـام أن احلوادث، وأظقون 

اكى افغؾو، بل إن احلوادث وأظقون وؿوئع افغؾو ٓ افوؿوئع تظفر أن وراء مو حدث جوكى من جو

ّٓ وؿد شْق ؾؽر ورأي وؽؾو كظري، ؾوفذين ؿوموا بوفتػجرات مثالً، ـّػروا ؿْل أن  تؽون إ

  .(1)يػّجروا

وفذفك ؾنن وـالء افػتووى افديـقي، واجلامظوت افديـقي ادتطرؾي خيتطػون اإلشالم، ويؼدموكه 

أي تعْر حضوري فروح افدين بام هو مـظومي شومقي تـّظم افعالؿي بغ ظذ كحو مـّػر، وٓ يؼسحون 

 افؽوئن وخوفؼه، أو بغ إرض وافّامء.

ؾفمٓء بوظتامدهم ظذ ضوؿي افتلويل افّؾْقي يتعومؾون مع افـص افديـي بوصػه ؿامصي يػّصؾون 

إشالف افذين ؿدموا مـفو مو صوءوا من ثقوب، يّوظدهم ذم ذفك شقوفي ٓ متـوهقي من مراث 

 تصورات ؿورة فعالؿي اإلكّون بوفؽون وافوجود وادتعويل.

وظذ ؾتوت همٓء، يؼتوت أكصور اجلامظوت افديـقي افذين ٓ يرون افعومل بؽل تـوؿضوته 

وترـقْوته إٓ من زاويي افػّطوضْغ ادعروؾغ: اخلر وافؼ، أو دار افدكقو، ودار أخرة، ؾساهم ٓ 

                                                           

 بتكف صْؽي إفوـي  23-21اجلذور افديـقي فإلرهوب: د. ظْد افرمحن بن معال افؾوحيق، ص (1)

www. Alulkah.net. 



 

 

   

 

بوفدار إوػ، وٓ يّعون إػ بـوئفو، بل يـدؽؿون ذم افوٓء فؾدار أخرة ظز تؼويض مـجز يلهبون 

 احلضورة، وإزهوق روح اإلكّون، وتْديد ضؿلكقـته، ودمػقف مـوبع شؾواه.

ّٓ ظذ هدم افدكقو وخـق هوائفو، وإزهوق كْضفو   . (1)إن إظامر أخرة، ذم كظر همٓء، ٓ يؼوم إ

واؾع افتي تؼود اػ طفور اإلرهوب بوصػفو طوهرة شؾْقي شقوشقي ديـقي، وهي وهلذا ؾنن افد

جمؿوظي افظواهر افتي حيوول آرهوبقون أن يضعوا هلو مزرات ديـقي من خالل اشتغالل وتلويل 

افـصوص افتي يعتؼدون أهنو تزر أؾعوهلم وادموهفم اػ هذا ادـحى ذم افتعومل ذم إظداء ـوئـًو من 

ا افعدو، حتى فو ـون من كػس افدين أو ادذهى افواحد، وهي مزرات تـؼضفو ـثر من يؽون هذ

 . (2)إدفي وافزاهغ ادّتؼوة من افؼرآن وافّـي وأؿوال افّؾف افصوفح

ويزداد خطر افتطرف حغ يـتؼل من ضور افػؽر وآظتؼود وافتصور افـظري، إػ ضور 

ظن كػّه بلصؽول موديي من أظامل ؿتل وتػجرات ادامرشي وافتطرف افّؾوـي، افذي يعز 

وتصػقوت واشتخدام فوشوئل افعـف افامدي ادختؾػي فتحؼقق بعض إهداف. وظودة مو يؽون 

 . (3)افتطرف افّؾوـي وافامدي كتقجي واكعؽوشًو فؾتشْع بتطرف شوبق ذم افػؽر وافؼـوظوت وآظتؼود

 

                                                           

افدين وؿضويو ادجتؿع اجلامظي افديـقي وآـراه إيديوفوجي: موشى برهومي، موؿع احلوار ادتؿدن، ؿّم  (1)

 بتكف. 4-3م، ص2013افراهـي، ديّؿز 

جومعي كويف فؾعؾوم -مممتر إشْوب افعودقي فْواظٌ اإلرهوب: د. ظصوم مؾؽووي، ـؾقي افعؾوم آشساتقجقي (2)

 م.2014إمـقي 

فْواظٌ اإلرهوب، . مممتر إشْوب افعودقي 4طوهرة افتطرف إشْوب وافعالج: ادحومي مـتك افزيوت، ص (3)

، ودزيد من افتػصقل يـظر، افعالؿي بغ http://www.alzayat.comويـظر من موؿع افؽوتى كػّه 

م، 9/3/2011ذم  3300إيديوفوجي واإلرهوب: ادريس ظؿر: احلوار ادتؿدن، افعدد –افتطرف افديـي 

 ومو بعدهو. 5ص



 

 

حدًا من أهم ادـطؾؼوت وإبعود افػؽريي فإلرهوب، بعد أن اشتعرَـو ذم هذه افدراشي وا

 ُيؿؽن أن كجؿل أهم افـتوئٍ ؾقام يليت:

أن أبعود اإلرهوب متعددة ومتـوظي، بل ومتداخؾي ومعؼدة، ؾوفظوهرة بحد ذاهتو طوهرة  -

 مرـْي معؼدة وأشْوهبو وأبعودهو ـثرة ومتداخؾي، وهي ذم كظركو من أـثر ادوَوظوت خطورة وأثرًا.

ُْعد افػؽري من أخطر إبعود افتي يـطؾق مـفو اإلرهوب، ظؾاًم أن اإلرهوب ٓ يؼتك  - يعّد اف

ظذ دين أو ظذ ثؼوؾي أو ظذ هويي معقـي، وإكام هو طوهرة صومؾي، يؿؽن أن تتجذ ذم خمتؾف إديون 

 وافثؼوؾوت.

ر وادـطؾؼوت يشؽل افتلويل ادـحرف فؾـص افديـي، وافتضؾقل افػؽري من أهم اجلذو -

افػؽريي فؾجامظوت اإلرهوبقي ذم واؿعـو ادعوس، وفذفك ؾنهنم يعورَون احلؼوئق بنيامهنم بوٕوهوم 

 وافظـون وافتلويل وافتضؾقل، وهؽذا يرتؽْون أبشع اجلرائم بوشم افدين.

اجلـوح فؾغؾو وافتشدد ذم  إن افػفم اخلوضئ فـصوص افدين وأحؽومه ومْودئه، يػيض اػ -

افدين، وبوفتويل اػ افتطرف وافعـف، حقٌ كتٍ ظن ذفك طفور جمؿوظي من آدموهوت وافتقورات 

يدظي ـل مـفو امتالـه فًفقوت وآشساتقجقوت افصحقحي وادّتؼقؿي فتلويل افـص افديـي، ومن 

الً ظن اظتؼود هذه اجلامظوت بلن ثم بّط افّقطرة ظذ ادمشّي افديـقي وظذ حؼوهلو اخلطوبقي، ؾض

أيديوفوجقتفو افػؽريي أو ظؼقدهتو افديـقي افتي تممن هبو هي احلق ادُطؾق، وهي ادذهى افوحقد افذي 

شقحؼق "مديـي ؾوَؾي" ذم  بؾدهو تؼوم ظذ افعدل آجتامظي وافّقودة افوضـقي وتمشس فـفضي 

 حضوريي صومؾي.



 

 

   

 

 ّٓ وظذ ؾتوت همٓء يؼتوت أكصور اجلامظوت اإلرهوبقي افذين ٓ يرون افعومل بؽل تـوؿضوته وترـقْوته إ

من زاويي افػّطوضغ اخلر أو افؼ، أو دار افدكقو ودار أخرة، وإن إظامر أخرة ذم كظر همٓء، ٓ 

ّٓ ظذ هدم افدكقو وخـق هوائفو، وإزهوق كْضفو.  يؼوم إ

تؼدم أن أهم افدواؾع افتي تؼود اػ طفور اإلرهوب بوصػفو شؾْقي شقوشقي ديـقي هي يتّْغ ممو  -

جمؿوظي افظواهر افتي حيوول آرهوبقون أن يضعوا هلو مزرات ديـقي من خالل اشتغالل وتلويل 

افـصوص وتضؾقل إؾؽور وافعؼول، بغقي تزير أؾعوهلم وتطرؾفم ذم افتعومل مع إظداء ـوئـًو من 

 ، حتى وفو ـون من كػس افدين أو ادذهى افواحد.يؽون

  



 

 

( ذح افعؼقدة افطحوويي ابن أيب افعز احلـػي، صدر افدين حمؿد، افطْعي افّودشي، ادؽتى 1)

 هـ.1400اإلشالمي، بروت، 

عدد إيديوفوجي واإلرهوب: إدريس ظؿر، احلوار ادتؿدن، اف–( افعالؿي بغ افتطرف افديـي 2)

 م..9/3/2011ذم  3300

( أشْوب اإلرهوب وافعـف وافتطرف" دراشي حتؾقؾقي": د. أشامء بـً ظْد افعزيز احلّغ، 3)

مـشورات افؾجـي افعؾؿقي فؾؿممتر افعودي ظن موؿف اإلشالم من اإلرهوب، جومعي آموم حمؿد بن 

 م. 2004هـ/1425شعود اإلشالمقي، افّعوديي، 

افديوكي: إصعري، أبو احلّن ظع، افطْعي افثوكقي، دار افؽتوب افعريب، ( اإلبوكي ظن أصول 4) 

 م. 1969-هـ 1389بروت، ـ 

 هـ.1398( جمؿوع افػتووى: ابن تقؿقي، أمحد، افطْعي إوػ، دار اإلؾتوء، افريوض، 5)

 هـ.1405( افتعريػوت: اجلرجوين، افطْعي إوػ، دار افؽتوب افعريب، بروت. 6)

وب افػؽري: أصؽوفه وممورشوته: د. جالل افدين حمؿد صوفح، مـشورات جومعي كويف ( اإلره7)

 م.2008-هـ 1429فؾعؾوم إمـقي، افريوض 

( )ؾؾّػي افتلويل( دراشي ذم تلويل افؼرآن ظـد حمقي افدين بن ظريب: حومد أبو زيد، بروت، دار 8)

 م. 1983، 1افتـوير فؾطْوظي وافـؼ، ط

دّؾؿغ وادؼـغ: افرازي، ؾخر افدين، مؽتْي افؽؾقوت إزهريي، افؼوهرة ( اظتؼودات ؾرق ا9)

 م.1978-هـ 1398

 بروت.–( خمتور افصحوح: افرازي، حمؿد، دار افؽتى افعؾؿقي 10)

( ادواؾؼوت ذم أصول افؼيعي: افشوضْي، أبو إشحوق بن موشى افغركوضي، دار ادعرؾي، 11)

 إشتوذ ظْد اهلل دراز. بروت، فْـون)د.ت(، ظـي بضْطفو 

 ( اجلذور افديـقي فإلرهوب: د. ظْد افرمحن بن معال افؾوحيق، موؿع إفوـي.12)



 

 

   

 

( كحو مؼوربي ظؾؿقي فظوهرة افتطرف، ؿراءة ذم ـتوب   موشقؿو فقوين: شقؿقوئقوت إصوفقي 13)

ي، ظْد افرمحن افـوايتي: افديـقي: خطوبوهتو، بالؽتفو، وؿوهتو آؿـوظقي، ترمجي وتؼديم ظْد اهلل بريؿ

 إردن.-م، ظامن2016، 1دار ــوز ادعرؾي فؾـؼ وافتوزيع، ط

، دار افؼؾم، 7( ؾصول ذم افتػؽر ادوَوظي "مـطؾؼوت ومواؿف": د. ظْد افؽريم افْؽور، ط14)

 م.2013دمشق 

المي: ( اخلطوب افديـي وافتحوٓت اإلبّتؿوفوجقي فػعل افتلويل ذم افػؽر ادّقحي واإلش15)

 ظْد افؾطقف افْدادي، ممشّي مممـون بال حدود فؾدراشوت وإبحوث.

جومعي -( مممتر إشْوب افعودقي فْواظٌ اإلرهوب: ظصوم مؾؽووي، ـؾقي افعؾوم آشساتقجقي16)

 م.2014كويف فؾعؾوم إمـقي 

راشوت ( اإلرهوب: افػفم ادػروض فإلرهوب ادرؾوض: ظع بن ؾويز اجلحـي، مرـز افد17) 

 م.2001-هـ1421وافْحوث، أـوديؿقي كويف افعربقي فؾعؾوم إمـقي، افريوض 

-هـ 1413ظامن، إردن، -( ؾضوئح افْوضـقي: افغزايل، أبو حومد، افطْعي إوػ، دار افْشر18)

 م. 1993

ظْد احلي، دار افْشر، ضـطو،  ( اإلرهوب بغ افػرض وافرؾض ذم مقزان اإلشالم: افػرمووي19)

 م.1999-هـ 1419، 1ط

 ( دحوت ظن اإلرهوب ذم افعك احلورض: ؾفد بن إبراهقم أبو افعصوري، موؿع محؾي افّؽقـي.20)

 م.1978( افؼوموس ادحقط: افػروز آبودي، جمد افدين حمؿد، دار افػؽر، بروت 21)

هـ(، حتؼقق حمؿد 751ظْد اهلل حمؿد بن أيب بؽر )ت ( إظالم ادوؿعغ: ابن افؼقم اجلوزيي، أبو 22)

 م.1955هـ ـ 1374حمقي افدين ظْد احلؿقد، مطْعي افّعودة، مك، افطْعـــي إوػ: 

( خمتك افصواظق ادرشؾي ظذ اجلفؿقي وادعطؾي: ابن افؼقم اجلوزيي، حمؿد، ضْعي إدارات 23)

 افْحوث افعؾؿقي واإلؾتوء وافريوض.

 هـ.1424ذو افؼعدة  25، افًّْ 1790اممي، افعدد ( جمؾي افق24)



 

 

، ؽقـوء 1( خطوب اػ افغرب، جمؿوظي من افعؾامء وادثؼػغ افّعوديغ، رؤيي من افّعوديي، ط25)

 هـ.1424فؾـؼ، افريوض 

، 2( أين هو افػؽر اإلشالمي ادعوس، ترمجي هوصم صوفح: حمؿد أرـون، دار افّوؿي، ط26)

 م.1995بروت 

 كحراف افػؽري واكؼّوم إمي: حمؿد ظْد افؾطقف، موؿع افـور فؾدراشوت،( ا27ٓ)

 م.28/1/2013

 م.2004أـتوبر  33( ذم مػفومي افؼراءة وافتلويل: حمؿد متؼن، جمؾي ظومل افػؽر، ادجؾد 28)

( اإلرهوب: ادػفوم وإشْوب وشْل افعالج، حمؿد اهلواري: مـشورات افؾجـي افعؾؿقي 29)

ودي ظن موؿف اإلشالم من اإلرهوب، جومعي آموم حمؿد بن شعود اإلشالمقي، فؾؿممتر افع

 م.2004هـ/1425افّعوديي، 

 هـ. 1400(  إيثور احلق ظذ اخلؾق: ابن ادرته أيب ظْد اهلل حمؿد، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت 30)

 وتى كػّه( طوهرة افتطرف إشْوب وافعالج: ادحومي مـتك افزيوت، من موؿع افؽ31) 

 http://www.alzayat.com . 

 ( فّون افعرب: ابن مـظور، حمؿد بن مؽرم، افطْعي إوػ، دار صودر، بروت.32)
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