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 علخص باللغ  العربي 
 م.د. عدي نعماى ثابت 
 م.د. إهلام أمحد نايل

ىذا البحث إلى بيان مفيوم الوالء والبراء وأثره في حماية ثوابت الدين يدف ي
تنقيتيا ممَّا والتصدي لمحاوالت التغريب التي تستيدف المناىج التعميمية الشرعية بذريعة 

لغاء وجوده، وتحت شعار )التحديث  يدعو إلى العنف والتطرف، وتضميل اآلخر، وا 
اضيًا يفرضو أعداء اإلسبلم عمى المسممين ومواكبة العصر(، الذي أصبح سبلحًا م

 بيدف إبعادىم عن ثوابت دينيم وأصول معتقدىم. 
  المناهج الشرعية تغريب ، ثوابت الدين ، الوالء والبراءالكممات المفتاحية : 

  
THE EFFECT OF LOYALTY AND INNOCENCE IN 

PROTECTION THE CONSTANTS OF RELIGION FROM 
WESTERNIZATION CHANGE THE LEGITIMATE 
EDUCATIONAL CURRICULA AS AN EXAMPLE 

Dr. Uday Noman Thabet 

Dr. Elham Ahmed Nail 

Summary 
This research is a study aimed at Clarification the concept of loyalty 

and innocence and its impact in the protection the religion against the 

attempts of Westernization that targeting the legitimate  educational 

curricula, Under the pretext of removing any thing which  calls for violence 

and extremism, under the emblem: (modernization and keep up with the 

times), Which has become a powerful weapon imposed by the enemies of 

Islam on Muslims in order to keep them away from the constants of their 

religion and the origins of their belief. 

Key words: loyalty and innocence, constants of religion, westernization of 

legal approaches 
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 املقدع 

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من ييده اهلل فبل مضل لو، ومن يضمل فبل ىادي لو، وأشيد أن ال إلو 

 . وبعد:..إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو
و منيج سائر متطمع لتحقيق وى ،وأنصاره ومؤيدوهإن منيج التغريب لو دعاتو ف
وفي ظل القوة  ،وونالكبير والمعنوي الذي يجدالمادي في ظل الدعم  نصارهأه ما يريد

التي يمتمكيا رعاتو، وتحت ىذه الظروف تأتي الدعوى في الوقت الحاضر إلى تغيير 
لعصر الذي تعيش فيو األمم كسبلح جديد بذريعة مواكبة ا المناىج التعميمية وتحديثيا

أعداء اإلسبلم عمى المسممين بيدف إبعادىم  ايفرضيالتي لم يكن من أقوى األسمحة  إن
 عن ثوابت دينيم وأصول معتقدىم، والعجيب في األمر أننا نجد آذانا صاغية تساير ىذا

الذين استنشقوا ىوى التبعية الغربية وألفوه، بدعوى أن كثيرا بو  ؤيدينالمشروع وتنادي الم
لغاء من مناىج العموم  الشرعية فييا ما يدعو إلى العنف والتطرف، وتضميل اآلخر وا 

 وجوده.
بو عن حمى عقيدتيم وثوابت دينيم  يذودونممسممين أن يقفوا موقفا لوىنا ال بد 

إلى ما يقال ىنا أو يذكر ىناك فأصول الدين مستقاة من نصوص  نوال ينصاعو 
مول والوسائل النافعة في مجابية ىذا الح وفييماالوحيين القرآن الكريم والسنة المطيرة، 

التغريب وتحجيمو ثم إنيائو، ولعل من أنجع الوسائل التي يفترض استعماليا في ذلك 
م من أفكار أعدائيم، إذ والء المسممين لدينيم وبراءتيا بي نعنيو عقيدة الوالء والبراء، 

ضة الدين وحوزتو، ولن والبراء من كيد أعدائو تتم المحافظة عمى بي ،ركائز الدينبالوالء 
عمال العقل إليجاد األدلة عمى ذلك إذ  نحتاج في استعمال ىذه الوسيمة بذل الجيد وا 

 األدلة واضحة وصريحة.
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ثوابت الدين من  الوالء والبراء في حماية )أثرونأمل أن يكون ىذا البحث 
لبنة ندافع بيا عن ثوابت ىذا الدين الحنيف  نموذجا(أتغيير المناىج الشرعية  –التغريب 

 وأصولو مقابل دعوى التغريب التي ينادي بيا أعداء الدين وأذنابيم.   
 ومبحثين وخاتمة: مقدمةمقسما عمى وقد جاء ىذا البحث 

 المتبعة فيو، ثم أردفناىا بالمبحث األول في المقدمة أىمية العنوان والخطة ذكرنا
تأصيل العن أىمية عقيدة الوالء والبراء مع تكممنا نوان، و اظ العبينا فيو معاني ألف وقد

 في المبحث الثاني: أثر ودرسناليا من مصادر االستدالل الكتاب والسنة واإلجماع، 
 ذكرناو  ،فيو الثوابت المستيدفة وحددناثوابت الدين من التغريب، الوالء والبراء في حماية 

في مجابية  اأثرىتمدى و  ،المحافظة عمى ىذه الثوابتالوالء والبراء في عقيدة أىمية 
إلى ترك  ودعونا ،إبراز قضية تغيير المناىج الشرعية في ذلك وحاولناظاىرة التغريب 

 .التأثر السمبي باألمم األخرى
ونحن إذ نكتب ىذا البحث ال نريد بو الدعوة إلى قطع التواصل مع األمم 

بيعي ، فوجود التأثير والتأثر بين الناس أمر طاألخرى بل ىذا أمر مطموب ونحتاج إليو
دراكو ىو التأثر اإليجابي  القائم عمى التواصل بين  وواقع مشاىد إال أن المراد فيمو وا 
وأن  ،في معتقداتنا التنازل مع عدم التأثر بمعتقداتيم وتجنب الحضارات والشعوب

 كيد عمى إحيائيا في نفوسفتخار بو ضرورة يجب التأواال ،دين عتزاز بما نحممو مناال
 أىميا الوالء والبراء. المسممين عبر وسائل متعددة من

 على سيد املرسلني  وصلى اهلل وسلم

 ملنياواحلمد هلل رب الع ،له وصحبه الطيبنيآو
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 :املبحح األول
 التعريف مبفردات العهواى والتأصيل الشرعي للوالء والرباء

 املطلب األول: 
 العهواىالتعريف مبفردات 

 األثر في اللغة واالصطالح. مفهومأوال: 
 تدور لفظة األثر في المغة عمى معان عدة أبرزىا:لغة:   -1
دلَّ عمييا جذر  يوىذه المعان ، ورسم الشيء الباقيتقديم الشيء، وذكره - أ

 .(ٔ)الكممة
ِإْثره خرجت في ْأَتَثْرُتو وَتَأثَّْرتو تتبعت َأثره، و و  : ومنو قوليمالمضيُّ والمتابعة - ب

 .(ٕ)وفي َأَثره َأي بعده
: تقول فبلن من حممة اآلثار، أي من حممة األخبار، ومنو سنن األخبار - ت

 .(ٖ)وآثاره، وىو في األصل: العبلمة والبقية والرواية النبي 
األثر: ىو ما كانت داللتو المضيُّ عمى  يبيانو من معان ذكرنامما  يمناوالذي ي

 الشيء ومتابعتو؛ ألنَّ المتأثر متابع لمن تقدمو ماٍض عمى إثره. 
 األثر في االصطالح: -2

العمماء عما وِضَع لو في  و عنداستعمال ثر فيلؤل ياالصطبلح المعنى ال يخرج
بقية الشيء أو الحاصل من الشيء  ما يستعممونو مضافًا في الداللة عمى اً المغة، وغالب

 .(ٗ)و النتيجة منو: أي ما يترتب عميو من أمور أخرىأ

                                                            

 .ٕ٘/ٔولسان العرب: مادة )أثر(  ،ٖ٘/ٔمعجم مقاييس المغة: ، و ٕٛٙ/ٛكتاب العين:  (ٔ)
 .ٕ٘/ٔمادة )أثر( ، لسان العرب (ٕ)
، ولسان العرب: ٖٙٗ، والقاموس المحيط: ٘، والمعجم الوسيط: ٘ينظر: مختار الصحاح، لمرازي:  (ٖ)

 .ٖٔ٘/ٔوالنكت عمى ابن الصبلح:  ،ٕ٘/ٔ
 .ٖٕ/ٔينظر: التعريفات:  (ٗ)
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نو: ظيور الحاصل من الشيء اصطبلحًا بأ األثرل في بيان مادة لذا يمكن القو 
 المؤثر فيو ماديا أو معنويا بغض النظر عن ماىية ذلك الشيء.

 الوالء والبراء في اللغة واالصطالح: مفهومثانيا: 
 لغة: 

ىذا األصل الذي ترجُع إليو بقية المعاني و ، ىو الُقْرب :الَوْلُي في اللغة -1
، قال ابن فارس: الواو والبلم والياء: أصل صحيح المشتّقة من ىذا األصل

 .(ٔ)يدل عمى قرب
ومنو  األول التنزه عن الشيء والبعد عنو،: فجاء على معنينوأما َبِرئ،  -2

الُبْرُء وىو السبلمة من المرض، والبراءُة من العيب والمكروه، والَبَراُء: 
مصدر َبِرئُت ال ُيجمع وال ُيثَنَّى وال يؤّنث، فتقول: رُجٌل َبَراء، ورجبلن َبَراء، 
ورجاٌل َبَراء، وامرأُة َبَراء. أّما إذا ُقمَت: بريٌء، تجمع، وتثني، وتؤنث، 

 .(ٕ)«البارئ»، ومنو اسمو تعالى واألصل الثاني: الَخْمقُ 
 الوالء والبراء في االصطالح:

إلى  دالالتيما رجعتالوالء والبراء جد أن ن في أّدلة الكتاب والسّنة عند البحث
 ذهىوال يخفى أن  ،ا في البراءوِضدُّىفي الوالء،  والتقريب : الُحبُّ والنُّْصرةُ ىي، معان

 من معانييما في المغة، كما سبق بيانو. المعاني
ظيار الود باألقوال واألفعال والنوايا لمن يتخذه  ىو فالوالء شرعا: التقرب وا 

ظيار الود باألقوال واألفعال والنوايا مقصودا بو اهلل ،اإلنسان وليا  فإن كان ىذا التقرب وا 
 ورسولو والمؤمنين؛ فيي المواالة الشرعية الواجبة عمى كل مسمم. تعالى 

                                                            

 .ٔٗٔ/ٙينظر: مقاييس المغة:  (ٔ)
 .ٕٔٗولسان العرب،  ،ٖٜٔ/٘ٔينظر: تيذيب المغة:  (ٕ)
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ظيار الود باألقوال واألفعال والنوايا ىم الكفار عمى  ن كان المقصود بالتقرب وا  وا 
 .(ٔ)واختبلف أجناسيم؛ فيي مواالة كفر وردة عن اإلسبلم إذا صدرت ممن يدعي

بغض  والمراد بوىو البعد، والخبلص، والعداوة بعد األعذار واإلنذار؛  والبراء:
أعداء اهلل تعالى، ومعاداتيم، ومجافاتيم، والتبري منيم، والتخمص من قبائحيم وباطميم، 

 .(ٕ)والتنحي عن التشبو بيم
: إن ركني الوالء والبراء ىما: الحب والنصرة في الوالء، ناقول أن نعمموبذلك 

نعني بالنصرة وبالعداوة ىنا النصرة القمبّيَة والعداوَة القمبّية، فوالبغض والعداوة في البراء، 
أي تمنّْي انتصار اإلسبلم وأىمو وتمنّْي اندحار الكفر وأىمو، أّما النصرة العممية والعداوة 

 .(ٖ)الجوارحالبد من ظيورىا عمى و لك المعتقد، العممّية فيما ثمرٌة لذ
 التغريب في اللغة واالصطالح:  مفهوم: ثالثا
الغرب: حد الشيء يقال: ىذا غرب السيف ويقولون: كففت  لغة:التغريب  -1

من غربو، أي أكممت حده، والغربة: البعد عن الوطن، يقال: غربت الدار ومن ىذا 
 . (ٗ)جو األرض وشأو مغرب، أي بعيدعن و الباب: غروب الشمس، كأنو بعدىا 
غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانا: غابت في  والغروب: غيوب الشمس

؛ وأغربوا: أتوا الغرب؛ وتغرب: وأخذوا ناحيتو المغرب؛ وغرب القوم: ذىبوا في المغرب
 أتى من قبل الغرب؛  والغرب: الذىاب والتنحي عن الناس.

                                                            

 .ٖٕٓالمفيد في ميمات التوحيد: لمدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي:  (ٔ)
 .ٕٔٗولسان العرب،  ،ٖٜٔ/٘ٔينظر: تيذيب المغة:  (ٕ)
-http://www.alينظر: بحث منشور عمى النت الموقع،  (ٖ)

islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=820 
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗمقاييس المغة:  (ٗ)
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الذي وقعت الجناية فيو. يقال: أغربتو وغربتو إذا التغريب: النفي عن البمد و 
 .(ٕ): "... نفي سنة وتغريب عام"(ٔ)وجاء في الحديث نحيتو وأبعدتو والتغرب: البعد

أقول: لدينا في ىذا المصطمح مرغوب فيو ومرغوب عنو فالمرغوب فيو أن 
عنو أن يكون المسمم غريبا وسط المبتعدين عن دينيم غير المتمسكين بو، والمرغوب 

 ة الغرب متأثرا بأفكارىم وعقائده.يكون اإلنسان مستغربا فيتجو ناحي
إن اإلسبلم بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما ): قال النبي محمد  وفي الحديث
؛ أي إنو كان في أول أمره كالغريب الوحيد الذي ال أىل لو (ٖ)(بدأ، فطوبى لمغرباء

كما كان أي يقل المسممون في آخر الزمان  عنده، لقمة المسممين يومئذ؛ وسيعود غريبا
فيصيرون كالغرباء، فطوبى لمغرباء؛ أي الجنة ألولئك المسممين الذين كانوا في أول 
نما خصيم بيا لصبرىم عمى أذى الكفار أوال وآخرا،  اإلسبلم، ويكونون في آخره؛ وا 

خير أو  ال يدرى أوليا كالمطرأمتي  :قال  ولزوميم دين اإلسبلم وفي حديث آخر
 .(ٗ)آخرىا

نما أراد أن أىل اإلسبلم  قال: وليس شيء من ىذه األحاديث مخالفا لآلخر، وا 
 .(٘)، وىم في آخر الزمان يقمون إال أنيم خيارقمةحين بدأ كانوا 

                                                            

، ٚٗٙ/ٕ، والمعجم الوسيط، ٓٔٗ/ٔتاج العروس: ، ٓٚٗ، ومختار الصحاح، صٜٔٔ/ٔالصحاح،  (ٔ)
 .ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٔلسان العرب: و 

(. ٕٙٓ٘رقم )ب ٖٜٚ/ٕاإلمام البخاري: كتاب الشيادات، باب شيادة القاذف والسارق والزاني:  صحيح (ٕ)
وصحيح ابن حبان: باب الزنا وحده، ذكر البيان بأن اإلقرار بالزنا يوجب الرجم  ،٘ٔٔ/ٗومسند أحمد: 

 .ٕٕٛ/ٓٔعمى من أقر بو، وكان محصنا: 
 .(٘ٗٔ)رقم ب ٖٓٔ/ٔباب بدأ اإلسبلم غريبا:  ،صحيح مسمم: كتاب اإليمان (ٖ)
 .(ٕٖٚ٘)رقم ب ٖٕ/ٜ، ومسند البزار: (ٖٓٙٙ)رقم ب ٛٚ/ٗالمعجم األوسط لمطبراني:  (ٗ)
بإسناد أحسن من ىذا. المقاصد  قال السخاوي: أخرجو البزار بسند حسن، وقال: إنو ال يروى عن النبي  

 .ٕٜ٘/ٔالحسنة: 
 .ٜٖٙ-ٖٛٙ/ٔلسان العرب:  (٘)
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 يمكن تسجيل الَمبلحظات« تغريب»لُمعجمية لكممة انطبلًقا من التعريفات او 
 اآلتية:

بمعنًى واحٍد، وىو التْنحية « التغريب»و« اإلْغراب»يستعمل عمماء المغة  .ٔ
 واإلقصاء من الوطن.

بالمعنى الذي َيقصده عمماُء المغة،  في كبلم النبي « التغريب»ورد لفظ  .ٕ
والمبلَحُظ أن ىذا المعنى شيد تطوًرا واضًحا مع مرور األيام، ودخل ميادين 

 حّساسة وخطيرة في وقتنا الحاضر خاصة.
وىذا الفعل َمزيٌد «. َغرَّب»لمفعل غير الثبلثي مصدر قياسي « التغريب»إن  .ٖ

، وال َصـْيرورة شيء ِشْبو شيء :بالتْضعيف، وأظن أن معنى ىذه الزيادة ىو
سبيل إلى فْيم ىذا المعنى، إذا ما اقتصرنا عمى الداللة المعجمية لمتغريب، 
بل البد من رْبط ىذا المعنى بالداللة السياسية واإليديولوجية والحضارية 

 لمكممة.
التغريُب انتقال إْجباري وابتعاد اضطرارّي، ال َيممك اإلنساُن السمطة لَردّْه أو  .ٗ

ارسين ىذا النمَط من َدْفعو، بل ُيفَرض عميو فْرًضا، ويسمّْي بعض الد
 .(ٔ)(غربة القيـراالرتحال بـ )

التعريف المغوي لمتغريب يقتصر عمى إبراز الجانب الِحّسي منو، والذي ن أونرى 
جانًبا معنويِّا  لمتغريبوالحق أن ، الوطنو األىل تجمى في النفي واإلبعاد القْسري عن ي

 يفوق الجانب السابق في الُخطورة.
 التغريب في االصطالح:-2

حاالت في والفكري المعاصر، غالًبا عمى ُيطمق التغريب في االصطبلح الثقا
 ،الغربية واألْخذ بقيميا ونُّظميا التعمق واالنبيار واإلعجاب والتقميد والمحاكاة لمثقافة

                                                            

 .ٗٔالغربة في الشعر الجاىمي، عبد الرزاق الخـشروم:  (ٔ)
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الذي لو ىذا الموقُف أو الفرد أو الجماعة أو المجتمع المسمم يصبح  ذإوأساليب حياتيا؛ 
االتجاه غريًبا في ُميولو وعواطفو وعاداتو وأساليب حياتو وذوقو العام وتوجياتو في 

وُنظم ونظريات وأساليب حياة َينظر إلى الثقافة الغربية وما تشتمل عميو من ِقيم و الحياة، 
كبار، ويرى في األخذ بيا الطريقة الُمثمى لتقدُّم جماعتو أو أمتو  نظرَة إعجاٍب وا 

ثوابت ىجوما عمى عمى من ينادي بو وبناء عمى ما تقدم يكُّون التغريب  ،(ٔ)اإلسبلمية
ممسممين بصورة عامة عن ل ابعادأخبلقا و أيجا و ومن وثقافةاألمة وأسس قيميا عقيدة 

 .(ٕ)المدنية والتقدم ليحل محميا ما يقابل ذلك من ثقافة الغرب وحضارتيا بداعيدينيم 
 املطلب الجاني: 

 التأصيل الشرعي ملفًوم الوالء والرباء
إن معتقد الوالء والبراء معتقٌد يقيني، ال ُيمكن التشكيك فيو، الرتباطو بأصل 
اإليمان، ولذلك فإن أدّلتو أكثر من أن تحصى، خاصًة إذا أدخمنا في أدّلتو كل ما دّل 

من:  كثيرةعميو من منطوق ومفيوم، ولذلك فقد تعاَضَد في إثبات ىذا المعتقد أدلٌة 
 تي:ما يأكتفي بذكر بعض من ىذه األدلة وكسنولذلك  ،الكتاب، والسنة، واإلجماع

 أواًل: أدّلة الوالء والبراء من الكتاب العزيز:
 أ: ما يخص جانب الوالء:

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  : اهلل تعالى قال .ٔ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی
(ٖ). 

                                                            

ـْييوني: (ٔ)  .ٕٙٔ التغريب والغزو الصّْ
بتصرف. نقبل عن، أساليب الغزو  ٘ٙٔحاضر العالم اإلسبلمي وقضاياه المعاصرة، د. جميل المصري،  (ٕ)

-هٜٜٖٔ، ٖالوفاء، طمحمد شريف الزيبق، دار  ة،، عمي محمد جريشٖ٘ٗ الفكري لمعالم اإلسبلمي:
 م،.ٜٜٚٔ

 .ٙ٘ - ٘٘سورة المائدة: اآليتان  (ٖ)
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ڳ  ڳ    ڳک  گ  گ   گ  گوقال تعالى:  .ٕ

  ڻڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ
(ٔ). 

ين واضح إذ في تولي اهلل سبحانو وتعالى ورسولو من النص وجو الداللة
ؤمنين والية حب وطاعة فبل شك في حتمية نصر اهلل سبحانو ليم ورفع شأنيم، وفى والم

تولييم الكفار واتخاذىم أولياء من دون اهلل  فيىذا تعريض بمن ينصر مرضى القموب 
تعالى ولما كانت كممة )المؤمنين( تشمل كل من أسمم ولو ظاىرا بّين المراد منيا 

كاَة َوُىْم راِكُعوَن(  .(ٕ) بقولو:)الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّبلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ
وأما "المؤمنون والمؤمنات"، وىم المصدقون  :الطبري رحمو اهلل ل ابن جريريقو  

 .(ٖ)باهلل ورسولو وآيات كتابو، فإن صفتيم: أن بعضيم أنصاُر بعض وأعوانيم
 ما يخص جانب البراء: ب:
ې   ې  ې  ى    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ: تعالى ولقو 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئ
(ٗ). 

الطبري رحمو اهلل: "ومعنى ذلك: ال تتخذوا، أييا المؤمنون، الكفاَر اإلمام  قال 
ظيًرا وأنصاًرا توالونيم عمى دينيم، وتظاىرونيم عمى المسممين من دون المؤمنين، 

، يعني بذلك: فقد برئ (ى  ى  ائ  ائ  ەئ) وتدلُّونيم عمى عوراتيم، فإنو َمْن يفعل ذلك
 .(٘)نو ودخولو في الكفرمن اهلل وبرئ اهلل منو، بارتداده عن دي

                                                            

 .ٔٚسورة التوبة: اآلية  (ٔ)
 .ٖٗٔ/ٙوتفسير المراغي:  ،ٖ٘/ٕينظر: فتح القدير:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٙجامع البيان في تأويل القرآن:  (ٖ)
 .ٕٛسورة آل عمران: اآلية  (ٗ)
 .ٖٚٗ/ٗٔالمصدر نفسو:  (٘)
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 ثانيًا: أدّلة الوالء والبراء من السنة المطهرة:
 ما يخص جانب الوالء: أ: 
َمَثُل المؤمنين في توادّْىم وتراُحِميم وتعاُطفيم َمَثُل الجسد، إذا ) :قولو  -

 .(ٔ)(اشتكى منو عضو، َتَداعى لو سائر الجسد بالسير والُحّمى
 .(ٕ)(كالبنيان يشّد َبْعُضو بعًضاالمؤمن لممؤمن ) :وقولو  -

 ما يخص جانب البراء:ب: 
 ، عندما جاء ليبايع النبي فما ورد في قصة جرير بن عبد اهلل البجمي 

، فقال  عمى اإلسبلم، فقال جريٌر لرسول اهلل  ُأَباِيُعك ): يا رسول اهلل، اْشترْط عميَّ
الصبلة، وتؤتَي الزكاة، وتنصَح المسمم،  عمى أن تعبد اهلل وال ُتْشِرَك بو شيًئا، وتُقيمَ 

 .(ٗ)وفي رواية: "وتبرأ من الكافر ،(ٖ)(وتفارَق المشرك
 ثالثًا: اإلجماع:

رئيسا لموالء والبراء  اال نجد في كتب أصحاب العقائد من المتقدمين عنوان
كمصطمح إال أن كثرة أدلتو وظيورىا في نصوص الوحيين الكتاب والسنة تجعل منو 

ا ال نحتاج في مثمو إلى نصٍّ من فإنولذلك أمرا مقطوعا بو معموم من الدين بالضرورة 
، بل يكفي أن نستحضر أدّلتو وحقيقتو وعبلقَتو بأصل اإليمان، عميوعالم عمى اإلجماع 

ابن َحْزم  نقل عنومع ذلك فقد ، ن أن الوالء والبراَء محلُّ إجماٍع حقيقيٍّ بين اأُلّمةلنوق
إنما ىو ظاىره،  ،ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ : وَصحَّ أن قول اهلل تعالى"قولو:  رحمو اهلل

 .(٘)"بأنو كافر من جممة الكفار فقط، وىذا حقّّ، ال يختمف فيو اثنان من المسممين
  

                                                            

 .(ٕٙٛ٘)رقم ب ٜٜٜٔ/ٗمسمم: باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم:  صحيح (ٔ)
 .(ٕ٘ٛ٘)رقم ب ٜٜٜٔ/ٗصحيح مسمم: باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم:  (ٕ)
 .(ٖٕٙٓ)رقم ب ٖٗٔ/ٕالمعجم الكبير لمطبراني:  (ٖ)
 .(ٖٜ٘ٔٔ)رقم ب ٜٔٗ/ٖٔمسند اإلمام أحمد:  (ٗ)
 .ٖٖ/ٕٔالمحمى باآلثار:  (٘)
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 :ملبحح الجانيا
 ي  الجوابت اإلسالعي  عو التغريبأثر الوالء والرباء يف محا

 املطلب األول: 
 أيمي  الوالء والرباء يف محاي  الجوابت اإلسالعي  عو التغريب:

إن مدلول مصطمح العقيدة ىو ما يعتقده المرء من فكر ينعقد عميو قمبو ويتمسك 
و غير مطابق في نظر الطرف بو سواء كان ىذا المعتقد خطأ أو صوابا مطابقا لمواقع أ

المقابل، وىذا بدوره يحدث بين أصحابو تعاوًنا وتناصًرا يحمميم عمى إلزام المقابل ما 
بادئ تمك الجماعة في تغيير م محاوالت نمخالفياليؤمنون بو، كما يحدث عند يعتقدون و 

لى المعاداة بينيما، بقدر حجم بدوره  ومنيجيا، وىذا الخبلف يؤّدي إلى التصادم وا 
 والتباين بين المبدأين والمذىبين.

َيحتكُم  وبياولما كانت رسالة اإلسبلم عامة وشاممة لجميع مناحي الحياة، 
المسممون في كل معتقداتيم القمبّية وأقواليم وأفعاليم، وىي مرجعيم في تحديد طبيعة 

تكون لعقيدة  عبلقاتيم الفردّية واالجتماعية مع المسممين وغير المسممين كان ال بد أن
الوالء والبراء أىمية عظمى فييا، تجابو كل محاوالت األعداء التي تروم إلى إضعاف 

البتعاد عن افييا مناىجيم التعميمية، ألنَّ  تمسك المسممين بتعاليم دينيم وعقيدتيم، بما
ولد الضعف في التبعية والوالء ليذا الدين من بعض من ضعفت عقيدتو، ىذا المفيوم ي

تعصف بو رياح التبعية ألعداء اإلسبلم بائعا و فكره، فتراه يتخبط في تصرفاتو  مقِ وسَ 
 من الدنيا.رخيص لدينو بعرض 

ڈ  ڈ   وقد حذر القرآن الكريم من ىذا المنزلق الخطر، بقولو تعالى: 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ   ژ  ڑ  ڑ

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ
(ٔ). 

                                                            

 .ٔٛ – ٓٛسورة المائدة: اآليتان  (ٔ)
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: "فذكر جممة شرطية تقتضي أنو صة رحمو اهلل معمقا عمى ىذا النل ابن تيميّ قا
التي تقتضي مع الشرط انتقاء المشروط،  «لو»إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف 

، فدل عمى ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  فقال: 
أن اإليمان المذكور ينفي اتخاذىم أولياء ويضاده، وال يجتمع اإليمان واتخاذىم أولياء 
في القمب، ودل ذلك عمى أن من اتخذىم أولياء، ما فعل اإليمان الواجب من اإليمان 

 .(ٔ)باهلل والنبي وما أنزل إليو
لخطورة أن يدعي المرء اإلسبلم وىو يتولى غير المسممين وىذا أمر في غاية ا

بالمحبة والنصرة واالتباع وىذا تناقض ال ينبغي وجوده في قمبو، والدافع الى ىذا البعد 
ىو عقيدة الوالء هلل تعالى ولرسولو  -عدم تولي أعداء اإلسبلم–المكنون في القمب 

ربين، والدليل عمى ذلك قولو تعالى: ولممؤمنين والبراء من أعدائيم ولو كان أقرب المق
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
(ٕ). 

أىمية ىذا المعتقد وكما  تبين لناعمى أىم النقاط التي  الوقوف ناومما تقدم يمكن
 يأتي:

إن ىذه العقيدة جزء من معنى شيادة: "ال إلو إال اهلل"  فـ"ال إلو" معناىا  -ٔ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   البراء من كل ما يعبد من دون اهلل كما قال تعالى: 

چ  چ   چ  ڇ
 ، والطاغوت ىو كل ما عبد من دون اهلل.(ٖ)

                                                            

 .ٛٔ-ٚٔاإليمان البن تيمية:  (ٔ)
 .ٕٕسورة المجادلة: اآلية  (ٕ)
 .ٖٙسورة النحل: اآلية  (ٖ)
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عن أبي  من أحب األعمال إلى اهلل تعالى، وذلك لما رواه اإلمام أحمد إنيا -ٕ
فقال: أتدرون أي األعمال أحب إلى اهلل؟ قال قائل:  ذر قال: خرج إلينا رسول اهلل 

الصبلة والزكاة، وقال قائل: الجياد، قال: )إن أحب األعمال إلى اهلل الحب في اهلل، 
: يمان ولذة اليقين لقولو وينبني عمى ىذا المعتقد حبلوة اإل ،(ٔ)والبغض في اهلل(

)ثبلث من كن فيو وجد بين حبلوة اإليمان من كان اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما 
الكفر بعد أن أنقذه اهلل منو كما  فيوأن يحب المرء ال يحبو إال هلل وأن يكره أن يعود 

 .(ٕ)النار( فييكره أن يقذف 
ۈ  نيا الصمة التي عمى أساسيا يقوم المجتمع المسمم كما قال سبحانو: إ -ٖ

ٴۇ  ۋ
 .(ٗ)وأحب لمناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا..(. : ).. ، وقولو (ٖ)

المؤمن وليًا حميما وأقرب المقربين  األجنبيىذه الصمة التي تجعل المسمم يتخذ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ     قال تعالى:  ،إليو من الكافرين عدوا مبينا

ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
وىي الصمة الباقية بين  ،(٘)

الناس يوم القيامة والتي عمى أساسيا يتحدد مصير العبلقات البشري التي كانت في 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   الدنيا كما قال سبحانو: 

ھ  ھ
قال:  ،ہ  ہ  ھ ومجاىد في قولو:  قال ابن عباس  ،(ٙ)

 .(ٚ)المودة
                                                            

 .ٙٗٔ/٘مسند اإلمام أحمد:  (ٔ)
 .(ٗٚٔ)رقم ب ٛٗ/ٔباب بيان خصال من اتصف بين وجد حبلوة اإليمان:  -صحيح اإلمام مسمم: كتاب اإليمان  (ٕ)
 .ٓٔالحجرات: اآلية  سورة (ٖ)
 .(ٕٚٔٗ)رقم ب ٓٔٗٔ/ٕباب الورع والتقوى:  ،سنن ابن ماجو: كتاب الزىد (ٗ)
 .ٕٗسورة التوبة: اآلية  (٘)
 ٙٙٔسورة البقرة:  (ٙ)
 .ٜٕٓ/ٖينظر: جامع البيان في تأويل القرآن:  (ٚ)
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نيا تولد لدى أصحابيا الرسوخ والثبات أأثرىا وثمارىا ال شك  هىذالتي عقيدة الف
ياح التغيير والتغريب بكل عمى المبدأ الذي جاءت بو وتجعمو ثابتا صمبا ال تزحزحو ر 

 وصورىا بما فييا مناىج التعميم.  اأشكالي
 املطلب الجاني: 

 املستًدف  للتغريب وأثر الوالء والرباء يف محايتًا الجوابت
من الوسائل في سبيل تغيير أفكار المسممين وزرع بذور  اً لقد استخدم الغرب كثير 

التشكيك في قموب حاممييا وعقوليم ولعل التغريب أحد تمك الوسائل المنتشرة والمستعممة 
 لموصول إلى تحقيق تمك األىداف بالنسبة ليم.

محمد مصطفى ىدارة: "إن اصطبلح التغـريب ليس من ابتكارنا في  األستاذل قا
، وكانوا «Westernyation»الشرق، ولكنو ظير في المعجم السياسي الغربي باسم 

يعُنون بو نْشر الحضارة الغربية في الببلد اآلسيوية واإلفريقية الواقعة تحت سيطرتيم 
الببلد ِكياَنيا وشخصيتيا وعاداتيا عن طريق إزالة الُقوى المضادَّة التي تحفظ ليذه 

وتقاليدىا، وأىّميا الدين والمغة، وفي زوال ىذه القوى ضماٌن الستمرار السيطرة الغربية 
رىا من قيد االستعمار  السياسية واالقتصادية حتى بعد إعبلن استقبلل ىذه الببلد وتحرُّ

 .(ٔ)الغربي ظاىـرًيا"
من التخطيط والتأسيس والدراسات ويبدو أن عممية التغريب تحظى بقدر عال 

وتنال دعما كبيرا ماديا ومعنويا من المستفيدين منيا سواء من القائمين في األساس عمى 
أو  ،ومن عمى شاكمتيم لمناصرينمن ا ىذه العممية أو من المنتفعين من تحقيق نتائجيا

أو من المتأثرين الواقعين في حبال  ،من أصحاب العقيدة غير الراسخة ؤيدينالممن 
 .، أو من الجيمة الذين ال يممكون غير التقميدالعبودية لكل ما ىو غربي

                                                            

 .ٛالتغريب وأثره في الشعر العربي الحديث:  (ٔ)
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ن و  القرآن  في ديننا المستيدفة في عممية التغريب ىي الثوابت الكبرى األمورا 
التي  التغريب محاوالت، وقد تنوعت ىذا الدين وىي المغة العربية لغةكذلك والسنة و 
ستيداف عموما ويمكن التمثيل ليذا اال دين اإلسبلم والمجتمع اإلسبلمي تستيدف
 باآلتي:

، والعمل عمى إيجاد متناقضات اإلسبلم عمى أنو دين منزل استيداف .ٔ
ثارة شبو. اتياماتو   وا 

 ، بالسخرية والرسوم المسيئة.رسول اإلسبلم عميو الصبلة والسبلم استيداف .ٕ
المجتمعات عن ذلك  تغييرواألخبلق والعمل عمى المبادئ والمثل  استيداف .ٖ

 واستبداليا بالبديل الغربي.
االدعاء بأنيا مظمومة في دين اإلسبلم وأنيا ال  عن طريق المرأة استيداف .ٗ

 تساوي الرجل في معظم الجوانب.
المسمم بالعمل عمى تفتيت وحدة البيت المسمم األسرة والبيت استيداف   .٘

 بينيم.وقطع الروابط والصبلت 
كونو ل وذلك ،كبراألخطر و األ االستيدافولعمو استيداف المناىج التعميمية  .ٙ

كما أن الفئة المتمقية من الناشئة ، ستيدافات المتقدمةيحقق كل أنواع اال
األىداف في إحداث التغيير ستكون النتائج مؤثرة  معيا والشباب لو تحققت

ىذه األجيال ستعمل  عمى عموم المجتمعات بعد فترة زمنية وجيزة وكون
بسبب اإليمان  في معطيات الواقععمى نشر أىداف التغريب بل وتحقيقيا 

 .بيا الناشئ عن تمقييا دراسيا
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أن سقف األىداف المحددة ىو  يظير لنا المستيدفة الثوابتمن  هما تقدم ذكر وم
بكل قواىم وباستعمال شتى الوسائل في  تحقيقوعمى  سقف عال يعمل المستغربون

ما استيدفو أىل التغريب ألجل م ما قدمناه في تمكم الثوابت، ومن جممةإحداث خرق 
تحقيق مشروعيم الدعوة ثم العمل عمى تغيير المناىج الشرعية، فقد شنوا حممة شعواء 

زين الضيق متجاو نطاق ال ولخصوا إشكاليات كبرى وحصروىا في ىذا في ىذا الجانب
حقائق تاريخية وعابرين نتائج الواقع الذي يظير الكم اليائل من المتخرجين الذين درسوا 

ونستطيع تمخيص  ىذه المناىج ممن يتعاممون مع قضايا األمة تعامبل منضبطا،
ا التوجو الداعي إلى تغيير المناىج الشرعية بما يعمنو دائما دعاتو األسباب الدافعة ليذ
تعمل عمى نشر الفكر المتطرف وتدعو إلى اإلرىاب وتثير الكراىية من أن ىذه المناىج 

 مى حد زعميم.ع
وبدأت تنشرىا وىم أصناف لقد وجدت ىذه الحجج بعض األوعية التي حممتيا و 

ال يممكون عقيدة راسخة تنير أماميم طريق الحق وتدفع  متعددون كما قدمنا وكثير منيم
 عنيم حبال الشبو.

نو  في المنطقة اإلسبلمية لم تفتر أبدًا منذ  التعميميةقضية تغيير المناىج  ا 
اشتد اإللحاح قد إال أن ىذه القضية  ،(ٕ)مرورًا باتفاقيات مدريد، (ٔ)معاىدة )كامب ديفيد(

عمييا بل التيديد ألجميا في ىذه األيام، بعد أن طفت عمى السطح زمنًا، فقد ازدادت 

                                                            

سرائيمي مناحيم نور السادات وبين رئيس الوزراء اإلأىي اتفاقية وقّْعت في أمريكا بين الرئيس المصري  (ٔ)
ثنا عشر يوما تم فييا االتفاق عمى ابعد مفاوضات سرية استمرت  م،ٜٛٚٔ/ سبتمبر ٚٔبيغن في 

ي النت سرائيل. ينظر: موقع فا  العديد من األمور الميمة منيا عقد اتفاقية سبلم بين مصر و 
www.paiestinapedia.net //https: 

وشمل مفاوضات سبلم ثنائية  ،مٜٜٔٔسبانيا في مدينة مدريد في نوفمبر عام إمؤتمر مدريد عقد في  (ٕ)
بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان واألردن وفمسطين وتم التأكيد من خبللو أن المؤتمر سيعقد عمى 

 :www.paiestinapedia.net //https: موقع في النتينظر . ساس مبدأ )األرض مقابل السبلم(أ
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أنيا بعد أحداث سبتمبر الشييرة، وذلك من خبلل الربط ىذه القضية زخمًا، وصعد ش
األمريكي بين المناىج التعميمية المقررة في عدد من الدول اإلسبلمية  وبين ما تسميو 

المنيزمين فرصة سانحة  ؤيدينالواليات المتحدة إرىابًا، لقد رأى ىؤالء وأعوانيم من الم
، في ىذه الظروف إلجراء عمميات تغيير واسعة في المنطقة خاصة في أمر المناىج

ن جريرة المناىج في ببلدنا عند األسياد واألذنابو  والتي ال يمكنيم التصريح بيا  ا 
عبلنيا أنيا تعمم عقيدة الوالء والبراء التي جاء بيا القرآن العزيز، وتغرس بغض  عمى وا 

 .(ٔ)افرين وحب المؤمنينالك
التي المناىج  إلى إلقاء نظرات عمى إننا ندعو أتباع منيج التغريبلذلك ف

المتشددة التي  من المناىجيدرسيا الصياينة في مدارسيم فيم سيقفون عمى واقع عممي 
الصراعات  تماسكًا ومع ، تطرفا وتعصباتزداد مع األيام  فييييود؛ اليتربى عمييا أبناء 

قد شرعت القيادة الصييونية بتسخير أحبلميا وتجنيد طاقاتيا ، فوثباتًا وتطورًا إلى األشد
 الصياينة في صياغاتيماألدباء  ويعدالفكرية لصياغة أدب جديد يبلئم المرحمة القادمة؛ 

أن فمسطين أرض ببل شعب لشعب ببل أرض، وشعبيا ليست لو ىوية، وأن سكانيا بدو 
بلد وخربوىا؛ لذا يجب أن يعودوا إلى الصحراء، وأن يستولي الييود ن، احتموا البو متوحش

إلى أن يتم طرد العرب الذين عمى األرض، لذا فالحرب قائمة بين العرب والييود 
بأقبح الصور، عمى أنيم قطاع طرق قذرون، ثيابيم رثة، ويمشون وىم حفاة  ىمصورو 

أذىان  اييامطفال الييود، ىدُفيا وىناك العديد من القصص التي ُألفت لؤل ،عمى األقدام
أطفال الييود، وتصوير المسمم والعربي بأنو قاتل مخادع، وبأن الجندي الييودي مسالم 

نما دفعو لذلك المسمم المتعطش لمدماء والقتل  . (ٕ)ال يحب الدم والقتل، وا 

                                                            

 .ٜينظر: مناىجنا تغير أم تغريب،  (ٔ)
ينظر: مناىج التعميم اإلسرائيمية والصراع العربي اإلسرائيمي: إعداد مركز دراسات الشرق األوسط،  (ٕ)

 ىـ.ٕٗٗٔجمادى اآلخرة  ٜٓٔاألردن، ومجمة البيان 
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في ظل ىذه الظروف الحرجة، والصراعات الحادة، ونحن  ىكذا يربون ناشئتيم
، نتوارى بديننا من القوم، ونستحي من بيان عقيدتنا؛ بل نحرفيا أو نحذفيا إلرضاء القوم

ىذا ما يحصل لمتعميم الديني في المناىج المدرسية اإلسرائيمية، في زمن ُيطاَلب فيو و 
كثير من ثوابت اإلسبلم  -ذفبل ح-المسممون بتصفية المدارس الدينية، وتقميص 

 .(ٔ)وأصولو
ولو سمطنا الضوء عمى فعل النصارى في ىذا الجانب سنجده أوضح في الداللة 
عمى التشخيص فقساوسة الغرب يؤكدون عمى ىذا اليدف عند حديثيم عن الدعوة في 
الببلد التي فتحوىا، فمقد ذكر القسيس الدكتور صموئيل زويمر ىذا األمر بشكل صريح 

ولكن أقصى ما يجب عمى المبشر فقط ليس غرض التبشير التنصير ) ما قال:عند
 .(ٕ)باهلل تعالى( عممو ىو تفريغ قمب المسمم من اإليمان

وقال أيضا موجيًا حديثو لممبشرين: إنكم أعددتم شبابًا في ديار المسممين ال 
ولم تدخموه في يعرف الصمة باهلل، وال يريد أن يعرفيا، وأخرجتم المسمم من اإلسبلم، 

ييتم لمعظائم اإلسبلمي طبقًا لما أراد لو االستعمار، ال  اشئالن المسيحية، وبالتالي جاء
ذا ب الراحة والكسل، وال يصرف ىّمو في دنياه إال لمشيواتويح ، فإذا تعمم فممشيوات، وا 

ن تبوأ أسمى المراكز فممشيوات، ففي سبيل الشيوات يجود بكل  جمع المال فممشيوات، وا 
 .(ٖ)شيء

  

                                                            

 .ٜأم تغريب:  ينظر: مناىجنا تغير (ٔ)
دراسة وتحميل وتوجيو، ودراسة منيجية ، االستعمار ،االسِتشراق ،أجنحة المكر الثبلثة وخوافييا : التبشير  (ٕ)

 ،ىـ(، دار القممٕ٘ٗٔت، عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي )ٖٚشاممة لمغزو الفكري: 
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٛدمشق، ط

 .ٕٓٔينظر: المصدر نفسو  (ٖ)
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حدثتو منظمة اليونسكو من تغيير في أعمميا لعمميات التغيير ما  مثاالً ولو أخذنا 
المناىج والتي تعتمد في بعض الدول المسممة كمصر فيذه المنظمة تقوم بتمرير عقيدة 

نيا كثيرًا ما تيزأ بالرموز اإلسبلمية، وىذا ما أشار إليو األستاذ إالغرب في كتبيا، حتى 
راسة نقدية لبعض الكتب المدرسية التي وضعتيا ىذه بدعبد المجيد ذويب الذي قام 
 الكتب: تمكفي  ا الباحثوجدى التيمثمة األ بعض المنظمة في مصر، وسنذكر

يصّور فيو  وجد الباحث في أحد كتب التاريخ فصبل يتحدث عن اإلسبلم .ٔ
 بشكل يصدم مشاعر المسممين. النبي محمد 

وجد صورة لرجل يقرأ القرآن وىو في وضع يدعو إلى السخرية واالزدراء  .ٕ
 ري بشع.و كاتيوفي شكل كار 

وجد صورة أخرى لمسجد الصخرة المعمقة في القدس، وقد وضع بجانبيا  .ٖ
 صورة لمييود يصمون عند حائط المبكى ...

بخصوص الكممات المستخدمة عن مشاعر الييود الدينية فقد وصفيا  .ٗ
"ما زال هناك يهود مخمصون يقيمون الصالة الكتاب بأنيا حارة ومتوقدة 

أما إذا جاء ذكر المسممين فإن حرارة اإليمان واإلخبلص  في أيامنا هذه"
سيطرة الدين عمى اإلنسان هو هذا يحل محميا الوصف بالتعصب "

 .(ٔ)"ي يفجر الرغبة في العدوان واإلرهابالتعصب الذ
من عممية التنظير  أن اليجمة عمى ثوابت الدين تتحولونبلحظ في كل ما تقدم 

إلى عممية التطبيق العممي فالحذر الحذر من ذلك واالحتراز من االنجرار وراء الدعوات 
تمك فالغابات الشاسعة تحرق بعود ثقاب صغير والمقدمات توصل إلى نتائج ما لم تتم 

 ذلك بل والعمل عمى وأده في ابتدائو. مجابية
                                                            

تغيير المناىج التربوية والدينية في العالم اإلسبلمي: ماذا وراء الدعوة إلى تغيير مناىج التدريس؟   ينظر: (ٔ)
 جتماعية.اد. نيى قاطرجي، موقع: مقاالت ودراسات وأبحاث 
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ن و  تعالى  بإذن اهللستجابو لمطالب، ا ما يطمح إليو دعاة التغريب من تحقيقا 
 ،وأقوى حجةسندًا  وأمتنإصرارًا  أعظم ىمعظمت عندىم عقيدة الوالء والبراء بأصناف 

 يتأثروايعممون عمى دفع األفكار الدخيمة والتغييرات السمبية ولن ممن وأرسخ إيمانا 
 التغيير والتغريب،مشاريع  وسيزدادون عزما عمى مجابية، أعداءىممن أمتنا  باتباع فرقة

الحاقدين فيي موجة سبقتيا موجات قد تكون أشد منيا  رياح مواجية ويمتحمون صفا في
 .بفضل اهلل تعالى ومنتو أصولو محفوظة تبقى، و زاد اتباعوينتشر و سيو  اقإال أن ديننا ب
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 اخلامت 
والصبلة الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات وتقال العثرات وتنال المكرمات 

لو وصحبو ومن وعمى آ سيدنا محمد والسبلم عمى عظيم الصفات والمبعوث بالرحمات
 اىتدى بيديو وداوم عمى سنتو إلى أن مات.

 :كاآلتي نتائج التي توصمنا إلييا وىيأبرز ال نوجز وفي نياية بحثنا ىذا نود أن
التي يجابو بيا المسممون أعداء الدين والممة ىو  األسمحةإن من أقوى  .ٔ

والبراء من  بالوالء لئلسبلم وتعاليموالثبات عمى المبدأ الحق المتمثل 
  .أعدائو

المسممين في تشكيك لون بكل الطرق وشتى الوسائل يحاو  اإلسبلمإن أعداء  .ٕ
ومسألة تغيير المناىج الدراسية  ،بعادىم عن ثوابت دينيمعقيدتيم وا  

ىا عمى ما ىي عميو يشكل خطرا يمية واحدة من ىذه الطرق ألن بقاءوالتعم
 .دائما ييدد أمنيم

سبلمية مقابل فكار في الببلد اإلالغربيين عمى كل ما يطرحونو من أ موافقة .ٖ
أكثر اندفاعا واصرارا في يجعميم  ؤيدينمن بعض الم ما يرونو من تنازالت

 .ن ببل ىويةد مسمميلى مبتغاىم الحقيقي وىو إيجال إالوصو 
وزرع بعقيدتيا،  و العمل عمى أن تتمسكاألمة،  أفراد إحياء الثقة بين إن .ٗ

ثقافة االنيزام  تعد وسائل ميمة في عممية الصد والتغمب عمىاألمل فييا، 
 .االنحبللو 

اإلصبلح ال يكون بقمب المفاىيم أو إخفائيا أو تشويشيا بتغيير العبارات إن  .٘
 . الدالة عمييا

كيفيات العرض واستخدام الوسائل الحديثة في  عن طريقن تغيير المناىج إ .ٙ
 أمر ال يعترض عميو. وفق ضوابط محددة التعميم
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النظرة تغيير المناىج الدراسية بما يوافق رغبات الغرب واألعداء يوطن ن إ .ٚ
 النمطية لدييم بأن مناىجنا تنتج األعداء المفترضين.

في الوقت الذي يتم العمل عمى تغيير المناىج الدراسية الشرعية نجد الجانب  .ٛ
اآلخر يعمل عمى الضد بالتمام ويعمل عمى نشر فكر الكراىية وتأصيل 

  األفكار التي تعتبر المسممين عدوا يجب التخمص منو.
يثير تساؤالت لم تتم  اىج الشرعية بعممية التغييرمنإن التركيز عمى ال .ٜ

دعاة التغيير بيذه المناىج دون  اكتفاءفي سبب ومنيا ما الإلجابة عنيا ا
 أن الدين ىو المستيدف.األمر الذي يثير الشك ب ؟ غيرىا

وأن يعم النفع بو  مقبواًل في الدارين خالصا لوجيوىذا  أن يكون عممنا نسأل اهللو 
 .العمم وأىموطمبة ل

 وصلِّ اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

إيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات إلى المذىب الحق من أصول  -ٔ
التوحيد: لمحمد بن إبراىيم بن عمي بن المرتضى بن المفضل الحسني 

، بيروت ،ىـ(، دار الكتب العمميةٓٗٛاليمني )ت اهللالقاسمي، أبي عبد 
 م.ٜٚٛٔ، ٕط

ن العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد السبلم ب لتقي الدين أبي اإليمان: -ٕ
ىـ(، المحقق: محمد ٕٛٚالحراني الحنبمي الدمشقي )تابن تيمية  عبد اهلل

، ٘طناصر الدين األلباني، المكتب اإلسبلمي، عمان، األردن، 
 م.ٜٜٙٔ-ىـٙٔٗٔ

http://www.al- بحث منشور عمى النت الموقع، -ٖ
islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=820. 

عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد لالبرىان في أصول الفقو:  -ٗ
ىـ(، المحقق: ٛٚٗت، الممقب بإمام الحرمين )المعالي أبيالجويني، 

 ،ٔ، طلبنان ،دار الكتب العممية بيروت عويضة،صبلح بن محمد بن 
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ

، الممّقب الحسينيتاج العروس من جواىر القاموس: لمحّمد بن محّمد  -٘
بيدي )ت ىـ(، المحقق: مجموعة من المحققين، دار ٕ٘ٓٔبمرتضى، الزَّ

 .اليداية
  

http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=820
http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=820
http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=820
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األبياري،  إبراىيمعمي بن محمد بن عمى الجرجاني، تحقيق ل :التعريفات -ٙ
 ىـ.٘ٓٗٔ، ٔدار الكتاب العربي، بيروت، ط

محمد مصطفى ىدارة، مجمة ل يب وأثره في الشعر العربي الحديث:التغر  -ٚ
 .مٜٜٗٔ، ٕ، عٔاألدب اإلسبلمي، مج،

ـْييوني: -ٛ تومي مجمة، الثقافة العربية، عمر ال التغريب والغزو الصّْ
 .مٕٜٛٔليبيا، ، الشيباني

ىـ(، شركة ٖٔٚٔتحمد بن مصطفى المراغي )أل :المراغيتفسير  -ٜ
-ىـٖ٘ٙٔ، ٔبمصر، طالحمبي وأوالده  البابيومطبعة مصطفى 

 م.ٜٙٗٔ
محمد بن الطيب بن محمد بن لتمييد األوائل في تمخيص الدالئل:  -ٓٔ

عماد  ىـ(، المحقق:ٖٓٗتالمالكي ) الباقبلنيبكر  أبيجعفر، القاضي 
-ىـٚٓٗٔ، ٔلبنان، ط ،الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية

 م.ٜٚٛٔ
جعفر الطبري  ، أبيبن جريرمحمد ل :القرآن تأويل في جامع البيان -ٔٔ

، ٔمؤسسة الرسالة، طىـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، ٖٓٔ:)ت
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ

 األنصاريزكريا بن محمد بن أحمد لالحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة:  -ٕٔ
بيروت، ، ىـ(، المحقق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصرٕٜٙت)
 ىـ.ٔٔٗٔ، ٔط
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لغزنوي، تحقيق، األبي حفص سراج الدين  شرح عقيدة اإلمام الطحاوي: -ٖٔ
 .مٜٕٓٓحازم الكيبلني الحنفي، ومحمد عبد القادر نصار، دار الكرز، 

(، ىـٜٔٚت) التفتازاني لسعد الدين شرح المقاصد في عمم الكبلم: -ٗٔ
 م.ٜٔٛٔ-ىـٔٓٗٔ تحقيق، دار المعارف النعمانية، باكستان،

سماعيل بن حماد الجوىري إلالصحاح تاج المغة وصحاح العربية:  -٘ٔ
 ،دار العمم لممبليينعطار، ىـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور ٖٜٖت)

 م.ٜٚٛٔ- ىـٚٓٗٔ، ٗط ،بيروت
هلل البخاري الجعفي، صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل أبي عبد ا -ٙٔ

المحقق: محمد زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن 
 ىـ.ٕٕٗٔ، ٔط ،السمطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  -ٚٔ
ىـ(، ٖٗ٘تبن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )

–هٗٔٗٔ، ٕبيروت، ط ،المحقق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 .مٖٜٜٔ

صحيح مسمم: لمسمم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري  -ٛٔ
 ،دار إحياء التراث العربي ،ىـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقئٕٙ)ت

 بيروت.
لئلمام حسن البنا، تعميق وتحقيق، رضوان محمد رضوان،  :العقائد -ٜٔ

 م.ٜٔ٘ٔ-ـىٖٔٚٔالقاىرة، مطبعة الكتاب العربي، 
 .ىـ(، المحقق: دٓٚٔالفراىيدي البصري )ت لمخميل بن أحمد العين: -ٕٓ

 إبراىيم السامرائي، دار ومكتبة اليبلل. .ميدي المخزومي، د
  



 

  
ٛٔٗ 

19 

 وم.عبد الرزاق الخـشر ل الغربة في الشعر الجاىمي: -ٕٔ
 بيروت. ،محمد بن عمي بن محمد الشوكاني، دار الفكر فتح القدير: -ٕٕ
محمد عمي بن أحمد بن حزم  ألبيالفصل في الممل واألىواء والنحل:  -ٖٕ

 القاىرة. ،ىـ(، مكتبة الخانجيٙ٘ٗتاألندلسي القرطبي الظاىري )
مطبوع مع الشرح الميسر عمى الفقيين األبسط واألكبر  :الفقو األكبر -ٕٗ

المنسوبين ألبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس، ينسب 
ىـ(، مكتبة ٓ٘ٔتألبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، )

 م.ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ، ٔاإلمارات العربية، ط ،الفرقان
 الفيروزآباديطاىر محمد بن يعقوب  أبيمجد الدين لالقاموس المحيط:  -ٕ٘

ىـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ٚٔٛت)
، ٛ، طلبنان ،بيروت، مؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقُسوسي

 .مٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ
(، تحقيق، ـى٘ٓ٘تحامد الغزالي ) لمحمد بن محمد أبي قواعد العقائد: -ٕٙ

 م.ٜ٘ٛٔ-ـى٘ٓٗٔ، ٕبيروت، طموسى محمد عمي، عالم الكتب، 
: عبد اهلل عمي الكبير ومحمد أحمد بن منظور، المحققال لسان العرب: -ٕٚ

 حسب اهلل وىاشم محمد الشاذلي، دار المعارف،  القاىرة.
مطبعة  (،ىـٛ٘ٗالبن سيده )ت :في المغة األعظمالمحكم والمحيط  -ٕٛ

 م.ٕٜٚٔ-ىـٜٖٛٔ، ٔط ،مصر ،وأوالدهالحمبي  البابيمصطفى 
ألندلسي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا باآلثار: ألبي المحمى -ٜٕ

 ت..بيروت، ب ،ر الفكرىـ(، داٙ٘ٗالقرطبي الظاىري )ت
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عبد اهلل محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي  بيألختار الصحاح: م -ٖٓ
الدار ، ىـ(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةٙٙٙت)

 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ، ٘صيدا، ط ،النموذجية، بيروت
ىـ(، المحقق: ٕٔٗتالشيباني )حنبل عبد اهلل أحمد بن  ألبيمسند: ال -ٖٔ

عبد اهلل بن عبد  .عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د ،شعيب األرنؤوط
 م. ٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔالرسالة، طالمحسن التركي، مؤسسة 

ىـ(، ٕٜٕتبكر أحمد بن عمرو العتكي البزار ) ألبيمسند البزار:  -ٕٖ
المدينة  ،مكتبة العموم والحكم ،وآخرون الرحمن زين اهللالمحقق: محفوظ 

 م.ٜٕٓٓ، ٔ، طالمنورة
ىـ(، ٖٓٙتالقاسم الطبراني ) أبيسميمان بن أحمد لالمعجم األوسط:  -ٖٖ

عبد المحسن بن إبراىيم  ،المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد
 القاىرة. ،الحسيني، دار الحرمين

، دار الجيل عبد السبلم ىارون قتحقي : البن فارس،معجم مقاييس المغة -ٖٗ
 ىـ.ٔٔٗٔ ،ٔط، بيروت

سعد  والرحمن بن مأمون النيسابوري، أب المغني لئلمام المتولي: عبد -ٖ٘
 الشرقيةلآلثار  يبرنان، المعيد الفرنس يىـ(، تحقيق وتقديم: مار ٛٚٗت)

 (.ٚالعدد رقم  -القاىرة )ممحق حوليات إسبلمية  م،ٜٙٛٔ
المفيد في ميمات التوحيد: لمدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي،  -ٖٙ

 ىـ.ٖٕٗٔ-ىـٕٕٗٔ، ٔطدار اإلعبلم، 
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إعداد مركز  :مناىج التعميم اإلسرائيمية والصراع العربي اإلسرائيمي -ٖٚ
جمادى اآلخرة  ،(ٜٓٔ) رق األوسط األردن، ومجمة البياندراسات الش

 ىـ.ٕٗٗٔ
ألبي الفضل أحمد بن عمي بن حجر النكت عمى كتاب ابن الصبلح:  -ٖٛ

ىـ( المحقق: ربيع بن ىادي عمير المدخمي، عمادة ٕ٘ٛالعسقبلني )ت
البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة العربية 

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ، ٔالسعودية ط
ٖٜ- www.paiestinapedia.net //https      
ٗٓ- www.paiestinapedia.net //https   
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