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 شكر وتقدير
 

 تعاىل على فضله حيث أاتح يل إجناز هذا العمل بفضله، فله احلمد احلمد هللا رب العاملني أشكر هللا
أواًل وآخراً محداً كثرياً مباركاً، مث أشكر جامعيت املوقرة "جامعة املدينة العاملية" والقائمني عليها، وأشكر 

ة، ويف أولئك األخيار الذين مدوا يل يَد املساعدة، من دكاترة ومشرفني وشؤون الطلبة خالل هذه الفت 
مقدمتهم أستاذي الفاضل املشرف على الرسالة فضيلة األستاذ املشارك الدكتور / خالد محدي عبدالكرمي 
الذي مل يدَّخر جهداً يف مساعديت وكان خري معني بعد هللا تعاىل فجزاه هللا كل خرياً ووفقه، كما أشكر 

 مجيع أعضاء جلنة املناقشة.
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 اإلهداء
 

إىل صاحب القلب الطيب الطاهر، والذي كان دائما حيرص على أن  إلرادة،إىل من منحين الثّقة وا
أصل إىل حتقيق أهدايف، إىل من علمين أن األعمال الكبرية ال تتم إال ابلصرب والعزمية واإلصرار إىل الرجل 

 الذي أفتخر حبملي امسه ليكن وسام فخر يل ....  أيب اتج رأسي.

شكرهتا ومهما قدمت، إىل من جعلتين أرى الّدنيا أبلوان اخلري والفرح،  إىل أمي اليت ال أوفيها حقها مهما
 والنبع الذي أرتوي منه حباً وحناانً.

النجاح والوصول  على حريصاً على تشجيعيومازلت ... كنت دائماً  دربالزوجي احلبيب إىل رفيق إىل 
  .. إبذن هللا.وسنبقى معاً. إىل ما أريد... وهذا ما بذرانه معاً... وحصدانه معاً 

وصويل إىل هذه املنزلة وخطومتا معي حنو  سبب بعد هللا يف ُكْنتَُماأسيل وأريج حيث  احلبيبات إىل بنايت
خري معني بعد هللا تعاىل يل يف حتقيق احللم...أدعوا هللا أن حيفظكما يل  ُكْنتَُمااحللم، خطوة خطوة، و

 ر الذي يضيء حيايت.وأن أسعد بوصلكما إىل أعلى املراتب فأنتما النو 
إىل أخواين وأخوايت، عزويت ورفقاء العمر، إىل كل من متىن يل اخلري من أقارب وأصدقاء وأحبة، حفظكم 

 هللا.
  



 ر
 

 امللخص 

، وتشعب املوضوع وخطورته  اإلرهاب مفهوم يف ضبط اختالالتكمن مشكلة هذا البحث يف أن هناك 
بشرية، ابإلضافة إىل أن اإلرهاب مرتبط بشكل عام وكيف أنه يتعدى الكثري من احلدود يف حقوق ال

 تسليط الضوء على ويهدف البحث إىلوالفرد،  على اجملتمع أثر وما له منابلتخويف والتويع والعنف 

وإظهار الرؤية له من الناحية الفقهية، وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على دور  التعريف مبفهوم اإلرهاب
أمهية نشر القيم اإلنسانية الفاضلة، وإشاعة روح التسامح والتعايش بني أفراد  العلماء وطالب العلم يف

يف هذا البحث املنهج التحليلي والوصفي ؛ حبيث يتم  سلم، وقد أتبعت الباحثةاملاجملتمع املسلم وغري 
ة، الرجوع إىل مراجع وأحباث نظرية تتعلق ابإلرهاب ومشاكله بني الفقه اإلسالمي والقوانني الدولي

أو مقاالت منتشرة عامة كانت أو مستقرة؛ الستنتاج  وابلتايل حتليل البياانت والدالئل سواء كانت حبواث
نتائج ختدم البحث من الناحية الفقهية والعلمية ومناقشتها بطرق سليمة وحضارية، ومن أهم النتائج 

عا الختالفها يف اجتاهاهتا اليت توصل إليها البحث أن أسباب اإلرهاب ختتلف ابختالف اجملتمعات؛ تب
وتقصري الفرد يف تلقي العلم الشرعي من مصادره  السياسية، والدينية وظروفها االقتصادية واالجتماعية،

الرئيسة، واتباعه للشهوات وخطوات الشيطان توقع يف اإلرهاب، وطبيعة اإلرهاب واجلرمية كالمها يهدفان 
مهم يف تطبيق  اثر اى حنو منظم ومستمر، وكيف أن هناك إىل إفشاء الرعب والرهبة يف قلوب الناس عل

 احلدود الشرعية والعمل هبا ليحد من ظهور اإلرهاب، ويعمل على إقامه العدالة.
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ABSTRACTA 
The problem of this research is that there is an imbalance in the control of terrorism, the 

complexity of the subject and its seriousness, and how it transcends many borders in the human 

rights. In addition, terrorism is linked in general to intimidation, terrorization and violence and 

its impact on society and the individual. Therefore , this research’s goal is to define the meaning 

of terrorism.And show the vision of terrorism from the Jurisprudence point of view, as well as 

how to prevent it and emphasize on the role of scholars and students in spreading the virtuous 

human values and the emergence of a spirit of tolerance and co-existence between members of 

the Muslim and non-Muslim community.In this research, the analytical and descriptive 

approach was followed and worked on a desk approach so that refer to references and theoretical 

research related to terrorism and its problems between Islamic jurisprudence and international 

laws.Thus analyze the data and evidence whether it is research, articles, public or stable to 

derive results to serve the research in terms of jurisprudence and scientific and discuss the ways 

of sound and civilization, Most importantly the results of the research show that the causes of 

terrorism vary according to the different societies, depending on their differences in political, 

religious and economic and social circumstances, and the failure of the individual and the soul 

to receive the Islamic science from its main sources, and its following to the lusts and steps of 

Satan causes falling into terrorism.Nature of terrorism and crime both want to spread terror and 

horror in the hearts of the people in a systematic and continuous manner, and how there is an 

important impact in the application of legitimate borders and work to reduce the emergence of 

terrorism, and works to bring justice. 
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 املقدمـــــــــة

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا  احلمد هلل، حنمده
فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هادي له، احلمد هلل جل وعال، خلق فسوى، وقدر فهدى ، بيده مقاليد 

شريك  ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال األمور يضل من يشاء ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
له، وأشهد أن نبينا حممًدا عبده ورسوله، أرسله ربه رمحة للعاملني، وحجة على العباد أمجعني، فهدى هللا 

وبصر به من اجلهالة، وكثر به بعد القلة، وأغىن به بعد العيلة، ومل به بعد الشتات،  تعاىل به من الضاللة،
الطيبني وأصحابه الغر وسلَّم تسليًما كثريًا، وأمن به بعد اخلوف، فصلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله 

            ﴿: يقول هللا عز وجل

             :ويقول سبحانه وتعاىل  (93﴾ )سورة النساء:﴿      

                                          

           :يواجه العامل مبجتمعاته وحكوماته يف هذا العصر  (،33﴾ )سورة اآلسراء
يل كثرياً من املستجدات والتطورات يف كثري من جماالت احلياة وبرز حتد كبري وخطري خالل السنوات احلا

املاضية، أال وهو ظاهرة )اإلرهاب( والتطرف الفكري منه والبعيد كل البعد عن أساسيات االعتدال 
األخري من القرن ل مكانة عاملية كبرية خالل العقد توجمرد من اإلنسانية، فظهرت ظاهرة اإلرهاب لتح

 العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين، كما أنه استأثر اهتمام كبري من دول متقدمة ودول انمية.

جدا سواء من جهة فقهاء الدين أو فقهاء القانون دولياً وجنائياً، ملا  اكبري   وحيتل اإلرهاب جزءً 
املقدسات وما عليه من قتل  حيمله من خطر على اجملتمع من ضياع األمن واألمان، وهتك حلرمات

وخطف وهنب لألمنني، وكيف يعمل على تعطيل النشاط االقتصادي واالجتماعي بني شعوب العامل 
اإلرهاب ظاهرة ال ميكن ، بسبب اخلوف والفزع وعدم الثقة ليس بني األفراد ولكن أيضًا بني الدول

على السواء، وكيف أن البعد عن  للعامل جتاهلها وهو عائق حيمل على أكتاف اجملتمعات واحلكومات
شريعة هللا تعاىل هو سبب الضالل والشقاء الذي نعاين منه اآلن يف كثري من جمتمعاتنا اإلسالمية، فاهلل 

 ﴿تعاىل يقـول:                              

 ( 124اآلية: )سورة طه، 
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الفقه اجلنائي اإلسالمي واضح يف حتديد اجلرمية اإلرهابية وبيان نالحظ أن:  مومن خالل ما تقد
شروطها وما وضعه الفقهاء املسلمون من شرح وتفصيل هلذه اجلرمية، اإلرهاب ظاهرة ال ميكن اجلزم 

األكثر تداوالً يف وسائل اإلعالم  بقصر مدهتا وال ميكن تصور االنتهاء منها سريعا. اإلرهاب من املفردات
هذه األايم، ويشهد العامل يف العصر احلديث موجات إرهابية كثرية وخطرية متنوعة، فكل بلد يف العامل 

 قد اكتوى بنار هذا الوابء.

إن مواجهة اإلرهاب واجلرمية وما يشبه ذلك هي من الواجبات اليت جيب أن يلتزم هبا والة األمور، وعلى 
سلمني أن يقفوا معهم ويكونوا من ورائهم يف سبيل حتقيق ذلك الواجب، قال القرطيب "رمحه عامة امل

هللا": "وإذا أخاف احملاربون السبيل وقطعوا الطريق، وجب على املسلمني التعاون على قتاهلم وكفهم عن 
قتل حمارب  أذى املسلمني"، مث قال بعد ذلك: "وأمجع أهل العلم على أن السلطان ويل من حارب، فإن

أخ امرئ أو أابه يف حال احملاربة، فليس إىل طالب الدم من أمر احملارب شيء، وال جيوز عفو ويل الدم، 
 .(1)والقائم بذلك اإلمام، جعلوا ذلك مبنزلة حد من حدود هللا"

كس إن التطبيق العملي هلذا احلد يسهم بدون شك إسهاماً كبرياً يف حتقيق األمن للناس، وابملقابل ينع
إمهاله وتضييعه كسائر حدود الشرع سلباً على األمن واالستقرار، ويفتح الطريق لتفاقم اجلرمية يف اجملتمع 
قال الشيخ حممد رشيد رضا "رمحه هللا": "ال مفسدة أشد وأقبح من سلب األمن على األنفس واألعراض 

األنفس وهنب األموال أو إفساد  واألموال واخلروج على أئمة العدل، كما تفعله العصاابت املسلحة لقتل
 .(2)األمر على ذي السلطان املقيم حلدود هللا"

 

 أواًل: مشكلة البحث:

اإلرهاب، وأن معىن وتعريف اإلرهاب مفهوم يف ضبط  اختالالمشكلة البحث تتلخص يف أن هناك 
ته وأسبابه مرتبط بشكل عام ابلتخويف والعنف والتهديد، ومع اتساع ظاهرة اإلرهاب اختلفت اجتاها

                                                      

 141، ص6، ج2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط (1)

 349، ص6تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، د.ط، ج ( القلموين،2)
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ونشاطاته فكتبت عنه الكثري، وعقدت املؤمترات والندوات وكثري من الدراسات ملعرفة األسباب وطرق 
العالج، هذا وصنفت يف األحكام والقوانني الرادع سواء من الفقه اإلسالمي الشرعي أو احليثيات 

فة، واستشعار أمهية موضوع التعليمية والتبوية واالقتصادية وماهلا دور يف احلد من انتشار هذه اآل
 علية.اب واملسامهة يف القضاء اإلره

 اثنيا: أسئلة البحث 

 ما تعريف اإلرهاب من الناحية الفقهية واملنظور الدويل؟ .1

 ما موقف الفقه اإلسالمي من حكم اإلرهاب؟ .2

 ما الفرق بني احلرابة والبغي ورأي القانون اإلسالمي فيهما؟ .3

 هاب من منظور القرآن الكرمي والسنة املطهرة؟كيف يرى الفقه اإلسالمي اإلر  .4

 كيف يكون التطرف والغلو سببان رئيسان مؤداين لإلرهاب؟ .5

 ما الدوافع اليت تسهم يف ظهور اإلرهاب والعنف؟ .6

 ما الشروط والبنود اليت تتفق الشريعة مع من يقام عليهم عقوبة احلرابة؟ .7

 اإلرهاب؟كيف تسعى الدول اإلسالمية بتطبيق الشريعة حملاربة  .8

 اثلثاً: أهداف البحث

 التعريف مبفهوم اإلرهاب ومعرفة أنواعه واترخيه. .1

 توضيح رؤية اإلرهاب من الناحية الفقهية والشرعية وكيف وضحها القرآن الكرمي والسنة املطهرة. .2

 بيان رؤية الفقه اجلنائي اإلسالمي بني جرمية احلرابة اإلرهابية، وبني حكمه عليها. .3

 والتطرف من أهم أسباب اإلرهاب. بيان أن الغلو  .4
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إظهار الدوافع الغري سوية دينية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، من حيث أهنا  .5
 كلها دوافع هتدف إىل اإلرهاب.

 بيان أن هناك رادعاً شرعياً حمكماً ينصه القرآن الكرمي على عقوبة احملارب.  .6

مهية نشر القيم اإلنسانية الفاضلة، وإشاعة روح التأكيد على دور العلماء وطالب العلم يف أ .7
 التسامح والتعايش، بني أفراد اجملتمع.

 رابعاً: أمهية البحث

هلذا البحث قيمة كبرية ملا فيه من خطورة تؤدي إىل هالك بعض األفراد واجملتمعات، وهو من املواضيع 
التطرف واليت تؤدي بشكل رئيس الشائكة يف جمتمعاتنا اليوم، وخاصة يف تفشي بعض من أمور العنف و 

إىل اإلرهاب، والذي يعمل على قهر الشعوب وبدوره يصل إىل احنراف األسس واملنهجية يف احلرايت، 
ومما يرفع من قيمة البحث ما لإلرهاب من ضجة كبرية يف هذا العصر؛ حيث إنه يكاد يكون حديث 

اد منها أو اجملتمعات يف الدول سواء الساعة فهو آفة العصر احلديث، وكثرت انتهاكات حقوق األفر 
كانت حتكمها الشريعة اإلسالمية أو ختضع فقط للقوانني الوضعية، وتوضيح مفهوم اإلرهاب يف ضوء 

الشريعة اإلسالمية من اجلرائم اإلرهابية، وحماربة اهلدف الذي يسعى إليه اإلرهايب من خالل  موقف
يوظف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآربه السياسية  عمله، وكيف أن غاية اإلرهاب هي ذاته، وهي أن

 أايً كان نوعها.

قيمة البحث تكمن يف السعي إىل تطوير العلم والدين معا يف حماربة آفات اجملتمع الدخيلة، 
واليت القصد منها هدم األمن للمسلم خاصه واجملتمع عامة، وجعله يف قمقم ضيق ال جيد نور الفكر 

 مجيع جماالته ليسهل السيطرة عليه. واحلرية والتطور يف 

البحث له اجتاهات وأبعاد كثرية وعميقة مجعت بنقاط بسيطة، لكن مهمة حىت يتسىن السيطرة 
على حمتوايته، فاإلرهاب اخطبوط أذرعه كثرية كلما قطع هلا واحد ينمو آخر بسرعة، إن أمهية نشر 

طريق الوسائل املتاحة كلها وربط املسلمني الوعي الديين والثقافة بني عامة املسلمني وخاصتهم عن 
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واملتطرف الذي خيلق اإلرهاب  بدينهم عامل مهم وقوي لتحقيق التحصني الثقايف ضد الفكر الغازي
 فيه.

كما أن للبحث رؤية حبثية جديدة تلمس فيها طرق وحيثيات تسعى وتصل إن شاء هللا لعالج كثري 
ر اإلجيابية للفرد واجملتمع، كما أنه جيب على طالب العلم من أشكال اإلرهاب، وتسهم يف تقدمي األفكا

أن يسعوا إىل املسامهة يف نشر الوعي والتعليم، وتوعية الناس مبخاطر اإلرهاب وما جير إليه، كما أنه 
تتحتم املسامهة يف نشر مساحة الدين اإلسالمي وإظهار كل جوانبه اليت حتارب وجترم موضوع اإلرهاب 

 وينهب ويروع الناس. الذي يفتك ويقتل

 خامسا: أسباب اختيار املوضوع

 تتلخص األسباب القائمة واليت استدعت فكرة البحث يف النقاط اآلتية:

ما حيدث ويدور اليوم من أعمال إرهابية ضد األبرايء، واستهدافها للكبار والصغار دون متيز،  .1
زل، الذين يقتلون بدون أي ومنها ما يصل إىل اإلابدة اجلماعية وخاصة لألطفال والناس الع

 سبب.

تلك األعمال التخريبية اليت نسمع عنها كل يوم ومتتد إىل تدمري املمتلكات وخريات البالد،  .2
 وتتعدى حدود البشرية واحلياة.

اإلرهاب هذه الكلمة اليت أصبحت تلتصق ابإلسالم، فتكون سلبية على مصاحل املسلمني عامة  .3
 ارجي)الغريب( من اإلسالم واملسلمني.منها أو خاصة، فينفر العامل اخل

 انتشار الكره والعنصرية بني الشعوب ضد الثقافة اإلسالمية خاصة. .4

انتشار الصراع النفسي واالجتماعي ضد املبادئ واألخالقيات، واليت بدورها تعمل على تكوين  .5
 التطرف واملتطرفني.

تاً ومااًل، يف حني هناك مصاحل انشغال العامل واحلكومات مبكافحة اإلرهاب وإعطاؤه جهداً ووق .6
 وأمور حيتاج إليها اجملتمع لينهض ويرتقي بني الشعوب، فيخدم أفراده وجمتمعه.
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أصبح اإلرهاب مصطلح ختشاه الشعوب، وأصبح الشعور ابخلوف يسيطر عليها أكثر من  .7
 الشعور ابألمان.

 ظهور فتنة اخلوارج والتكفري، والتعصب الديين املنفر. .8

ألهلية والنفسية اليت يستخدم فيها اإلرهاب كسالح فتاك، فيقتل ويسلب ويدمر كثرة احلروب ا .9
 للوصول إىل غاايت ذاتيه.

اإلرهاب يذكر كل يوم يف اإلعالم واحملاضرات، كما كتب فيه الكتب واألحباث، كل ذلك  .10
هدد ملعرفته والتعرف على أسبابه وطرق حصاره ووسائل جتنبه، فهو مازال ميتد ويتشعب، ومازال ي

 أمن الشعوب.

 سادسا: منهجية البحث 

استخدمت الباحثة يف هذا البحث املنهج االستقرائي والذي يعتمد على االطالع على مراجع وأحباث 
نظرية وبعض القرارات واألنظمة واللوائح واالتفاقيات اليت تتعلق ابإلرهاب ومشاكله بني الفقه اإلسالمي 

اجع ومؤلفات لكتب قيمة متنوعة من الناحية الفقهية والقوانني والقوانني الدولية، ابإلضافة إىل مر 
الوضعية واليت تتعلق مبفهوم اإلرهاب وخماطرة، كما عملت الباحثة على حتليل بعض البياانت والدالئل 

، أو مقاالت منتشرة عامة أو مستقرة الستنتاج نتائج ختدم البحث من الناحية الفقهية سواء كانت حبواث
طرق سليمة وحضارية، وتطرقت ملوقف الشريعة اإلسالمية، وكيف أن هلا دوراً فعاالً يف احلد ومناقشتها ب

من ظاهرة اإلرهاب عرب العصور مبختلف األزمان واألمكنة، وكيف أن اإلسالم يعمل على احلد من 
حلرابة ظاهرة اإلرهاب وحرصه على املسلم واجملتمع كافة وما يتتب من شروط وقوانني ومتيز بني نوع ا

املشروعة والغري مشروعة يف ضوء الكتاب والسنة ودراسات العلماء والفقهاء ورجال الدين، وسعت 
 اتباع اخلطوات التالية: الباحثة يف هذه الدراسة

 .الشرعي وأمهية وخطورة تفشيه اإلرهاب حتديد مفهوم -أ

 .الضوء على رأي الفقه اإلسالمي يف جترمي اإلرهاب القاء  -ب
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مما ينسب إليه من قبل أعدائه من الغلو والتعصب والعنف، فهو دين يدعو  براءة اإلسالم  -ت
إىل االعتدال والسالم ونبذ مجيع أشكال العدوان واإلرهاب بكافة جماالته املختلف، وكيف 

 .أن التيار الديين املتطرف الذي يعارض املدنية احلديثة وكل ما يتصل ابلتقدم احلضاري

يف جترمي اإلرهاب واإلرهابني ابلنص على ذلك يف القران الكرمي توضيح رؤية الفقه اإلسالمي  -ث
وخاصة يف آية احلرابة، ابإلضافة إىل نبذ الشريعة اإلسالمية لكل املفاهيم الداعية للبغضاء 
بني البشر وكان للفقه اإلسالمي فضل السبق يف وضع شروط احملاربني وعقوابهتم من خالل 

ه آلية احلرابة واليت اعتربها جرمية عاديه وقرر هلا العقوابت التفسري والبنود اليت بينها الفق
 .الشرعية

تربز الدراسة احللول واألفكار العميقة املقتحة اليت ستكون من شأهنا أن تصل إىل املراد   -ج
 إن شاء هللا تعاىل.

 سابعا: أدبيات البحث )الدراسات السابقة(

يف اجملتمع اإلسالمي  اكبري   ارية واليت أخذت اهتماميعترب موضوع اإلرهاب من املواضيع الشائكة واخلط
من املؤلفات والتقارير والبحوث العلمية منها والتطبيقية اليت  اوالدويل من مجيع جوانبه، ووجدت كثري 

 تبني خطورته وآاثره وما يتتب عليه من عواقب وسلبيات.

لقيمة واملراجع الثمينة اليت وتشكل الكثري من الدراسات العلمية واألحباث هرم من املعلومات ا
 أفادت يف تكوين سلسلة أفكار ختدم موضوع اإلرهاب وجوانبه.

لذلك حرصت الباحثة على االطالع على كثري من تلك الدراسات سواء كانت مباشرة أو غري 
ولكن مباشرة حبيث تضيف للبحث احلايل قيمة علمية جتمع بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية، 

تكيز على دور املؤسسات واجلوانب الوضعية فقط حملاربة الل تلك الدراسات الحظت الباحثة خالمن 
أو دراسة تشمل كل اجلوانب  امل جتد الباحثة موضوعو  اإلرهاب والوقاية منه، ودراسة معناه فقهياً ولغوايً،

 الشاملة. ةالسابقة يف حبث واحد مرتبطة بعناصرها من النواحي الفقهي
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 :واملؤلفات السابقة الدراسات

بعنوان )مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل -رسالة ماجستري الطالب هاتف حمسن الركايب .أ
، ذكر الباحث بعض صفات معينة للجرائم اإلرهابية لتمييزها من غريها وعدم (1)والداخلي.(

علق بتعريف االكتفاء ابلتعداد احلصري، وقسم الدراسة إىل أربعة فصول يتقدمها فصل متهيدي يت
اإلرهاب ودوافعه، والفصل األول عن اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية، أما الفصل الثاين فتناول 

ي، يف حني خصص الفصل الثالث ملوضوع ضعالباحث فيه موضوع اإلرهاب يف القانون الو 
سلح اإلرهاب يف القانون الدويل، والفصل الرابع واألخري فقد ميز فيه بني اإلرهاب والكفاح امل

وأعمال املقاومة، عمل الباحث يف الدراسة السابقة إىل وصف اإلرهاب واألعمال اإلرهابية 
ابألعمال العنيفة أو اعتربها هتديداً وخطراً فتاكاً، وأضاف روابط كثرية حتدث يف اجملتمعات إىل 

 هذه الصفات، وعرب عن كون العنف غري مشروع يف كل القوانني.

من الدراسة السابقة العالقة بني اجلرمية وارتباطها ببعض  أستفيد للدراسة احلالية
 أخالقيات الفرد أو العوامل والبيئة اليت يعيش فيها.

واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف كون األخرية تدرس العالقة بني اجلرمية   
الساللة( والذكاء وبعض الصفات الشخصية يف اإلنسان، مثل الوراثة والسن واجلنس والعنصر )

وبعض األمراض املختلفة وركزت عليها، لكن الباحثة يف الدراسة احلالية سوف تعمل على 
دراسة اجلوانب اإلجرامية ومقارنتها ابجلوانب اإلرهابية، وستبني كيف أهنما وجهان لعملة 

 واحدة، وستوجه الباحثة الدراسة إىل جانب معني من اإلرهاب وحماكاته.

شيد اجلميلي: كتب بعنوان )جرائم اإلرهاب الدويل يف ضوء اختصاص احملكمة عبد اجلبار ر  .ب
 (2)اجلنائية الدولية(

تناول الباحث يف الدراسة السابقة موضوعه من خالل ثالثة فصول رئيسية، فعاجل فيها 
مفهوم اإلرهاب الدويل والذي يهدف يف البحث إىل معاجلة املشكلة اليت تواجه األبرايء من 

                                                      

 م(2007، مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل والداخلي، رسالة ماجستري، )كلية القانون والسياسة، الدمنارك، األكادميية العربية ،حمسن هات (1)

 م، العراق(6/4/2010الدولية، )جريدة القوة الثالثة، عبد اجلبار، جرائم اإلرهاب الدويل يف ضوء اختصاص احملكمة اجلنائية  (2)
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رائم اإلرهاب الدويل، مث قام بتوضيح خارطة الطريق اليت بواسطها يتمكن الضحية ضحااي ج
حتريك الدعوى القضائية أمام القضاء الوطين أو أمام القضاء الدويل املتمثل ابحملكمة اجلنائية 

الهاي / هولندا يف حال اهنيار القضاء الوطين أو عند رفض أو فشل القضاء الوطين  –الدولية 
م ابلتزاماته القانونية ابلتحقيق وحماكمة املشتبه هبم يف ارتكاب جرائم اإلرهاب، سواء يف القيا

كانت اجلرمية انجتة عن إرهاب الدولة الذي متارسه الدول يف مواجهة دول وشعوب أخرى 
والذي يطلق عليه الفقهاء )إرهاب الدولة اخلارجي(، وبعد ذلك قام بدراسة حقوق ضحااي 

وأعتمد الباحث أيضاً يف البحث على تعريف  ويل أمام احملكمة اجلنائية الدوليةجرائم اإلرهاب الد
 اجلرمية الدولية لدى فقه القانون الدويل.

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي وهدفت يف كتابة الدراسة إىل   
 الباحث يف الدراسة التعريف ابإلرهاب وجرمية احلرابة من املنظور الفقهي اإلسالمي، يف حني

 السابقة دار حمور حبثه حول جرمية اإلرهاب من منظور القانون الوضعي والدويل.

واختلفت معه الباحثة يف استنتاجه لقوانني حقوق ضحااي جرائم اإلرهاب واليت ركز   
فيها من الناحية العامة، يف حني الدراسة احلالية دارت حول حقوق الضحااي من اجلانب 

 ي وكيف يكون حفظ تلك احلقوق.اإلسالم

رسالة ماجستري: )دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الوقاية من -عمر بن حزام قرملة  .ت
 (1)اإلرهاب(

كان للباحث سؤال رئيس دار عليه البحث وهو ما دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الوقاية   
 من اإلرهاب؟ فكان منه أنه اطلع على نقاط مهمة:

 .ة مؤسسات اجملتمع املدين يف مكافحة اإلرهابضرورة تعاون كاف -1

 .النظر يف إدراج املوضوعات األمنية يف املقررات املدرسية -2

                                                      

جامعه  ض،عمر، دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الوقاية من اإلرهاب، رسالة ماجستري، )كلية الدراسات العليا قسم التشريع اجلنائي اإلسالمي الراي (1)
 هـ(1428األمري انيف العربية للعلوم األمنية،
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 .زرع قيم االنتماء وحب الوطن وترسيخهما يف الشباب املسلم -3

دعوة العلماء واملفكرين يف املشاركة بفعالية يف الندوات واملؤمترات اليت من شأهنا  -4
 طر اإلرهاب.توضيح مساحة اإلسالم وخما

تطرق الباحث يف الدراسة السابقة إىل دور املؤسسات واجملتمعات املدنية عموما 
 يف مكافحة اإلرهاب وركز على أمهية العلماء واملفكرين يف توعية الشباب خاصة. 

وتشاهبت الدراسة السابقة والدراسة احلالية يف جوانب التوعية سواء للفرد أو للمجتمع، مع اإلشارة أبن 
لباحثة هنا اختلفت مع الدراسة السابقة حيث قيمت تلك العوامل واستقراءات النصوص الدينية أكثر ا

 واملؤثرات الشرعية يف عالج اإلرهاب.

 (1)التبية الوقائية يف عصر اإلرهاب(. جامعة الريموك/ األردن.حممد علي القضاة ) .ث

اب كان لتدي الظروف االقتصادية فقد بني الباحث يف دراسته حمور األسباب املؤدية إىل اإلره
واالجتماعية، واتباع الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة والواهية، وانتشار البطالة وشح فرص 
العمل، وتدهور االقتصاد وتدين دخل الفرد، والتذمر واملعاانة مما يفضي إىل أعمال إجرامية، 

توح، وعوامل الصراع العرقي والديين والفقر وفقدان املثل العليا والفراغ الديين، وغياب احلوار املف
والضغوط وضعف احلكومات، وعدم الثقة ابلسلطة السياسية، والصراع بني املفكرين 

 والسياسيني.

تشاهبت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف دور التبية واجلوانب االجتماعية بصفة عامة  
يف تفشي اإلرهاب بني الناس وكيف يلعب دوراً  وكيف أن النواحي االقتصادية تلعب دوراً كبرياً 

 مهماً يف غياب الوازع الديين، وهذا ما ستستفيد منه الباحثة يف اجلانب النظري للدراسة احلالية.

فيما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف صور وطرق تناول اإلرهاب من انحية  
 السابقة. الفقه اإلسالمي وهو الذي افتقرته الدراسة

                                                      

 (2007حممد، التبية الوقائية يف عصر اإلرهاب، رسالة ماجستري، )كلية األصول التبوية، األردن، جامعة الريموك،  (1)
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 .(1)حممد عبد هللا العمريي، بعنوان )موقف اإلسالم من اإلرهاب(  .ج

أحملت دراسة الباحث إىل إظهار الصورة احلقيقية لإلسالم جتاه اإلرهاب، وانقش الباحث نقاط 
كثرية منها االهتامات املوجه للمسلمني ووصفهم ابإلرهايب، وحاول الباحث كشف احلقيقة 

 أهدافها وأسباهبا والرد عليها.لتلك االهتامات وبني 

تشاهبت الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف مفاهيم ومعرفة اإلرهاب وتناوهلما ألوصاف اجلرمية  
 واحلرابة، وهذا ما استفادت منه الباحثة يف البحث احلايل.

آلاثر املتتبة مع اختالف هذه الدراسة عن السابقة يف أهنا تطرقت لدور الشرع يف احلرابة واإلرهاب وا
 على اجملتمع والفرد.

 .(2)الطريف عبد الرمحن )اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو ظاهرة اإلرهاب( .ح

أوضح الباحث ثالثة أمناط من اإلرهاب تتمثل يف اإلرهاب النفسي والذي يظهر يف ممارسة   
حىت تنهار  الضغوط النفسية على شخص ما، وذلك من خالل نشر أكاذيب واهتامات بصورة مستمرة

معنوايته ويفقد توازنه، ويعتمد بشكل كبري على حساابت مدروسة بدقة ابلغة، وهو ميارس حتت اسم 
آخر )عمليات غسيل الدماغ(، واإلرهاب الفكري الذي يهدف إىل حمو الفكر القائم ويعكس فكر 

غريهم، كما  جديد )اإلرهاب اللغوي( ومتارسه بعض األنظمة السياسية يف مواجهة مواطنيها، وضد
هتدف إىل كبت وإمخاد األصوات املعارضة داخليا وخارجيا، مث فرض حدود ال ينبغي جتاوزها عند التعبري 

 عن الرأي يف خمتلف القضااي. 

اعتمد املؤلف يف الدراسة السابقة على املنهج العلمي التحليلي القائم على استقراء واستنباط 
احي السياسية واملعلومات املعاصرة، فاستفادت الباحثة من املراجع املعلومات املتعلقة ابملوضوع من النو 

والواثئق السياسية اليت دارت يف البحث السابق، لكن الباحثة اختلفت مع الدراسة السابقة يف أن: 

                                                      

 (2004وم األمنية،حممد عبد هللا العمريي، رسالة ماجستري، مركز الدراسات والبحوث )الرايض جامعة انيف العربية للعل (1) 

)الرايض جامعة انيف  ( الطريف، اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو ظاهرة اإلرهاب، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية،2)
 م(2006العربية للعلوم األمنية،
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الدراسة احلالية اعتمدت على املراجع والنصوص الشرعية الدالة على اإلرهاب وحماربته كما تطرقت 
 سواء اجتماعياً أو سياسياً.للجانب املعاصر 

من خالل مناقشة واستطالع الدراسات السابقة ووجه االختالف مع البحث احلايل تبينت 
 نقاط أمهها:

الدراسات السابقة أمدت الدراسة احلالية بنتائج مهمة يف موضوع اإلرهاب؛ حيث تسهل يف  -1
         تعديل وحتديد أهدافه.

   

يف تفادي الوقوع يف بعض الصعوابت والعقبات اليت واجهتها تفيد الدراسات السابقة البحث  -2
    الدراسات السابقة ولكن مل تتطرق للرأي الفقهي البحت. 

  

  منح مساحات للعلماء وطلبة العلم يف نشر الوسطية واالعتدال. -3

   دراسة مفصلة لوجه التشريع يف مكافحة اإلرهاب إسالميا ودوليا. -4
  

  همة ورئيسة يف التوجيه الصحيح للدراسة احلالية.الدراسات السابقة مصادر م -5
  

اإلرهاب يٌعد من الظواهر االجتماعية اليت تنشأ وتتعرع يف ظل عوامل نفسية، واجتماعية  -6
خاصة، وحتت ظروف سياسية واقتصادية وثقافية معينة، وتشتك هذه العوامل والظروف بشكل 

     تماعي.أو آبخر يف إفراز ظاهرة اإلرهاب يف الواقع االج
  

  التطرق بشكل أكرب وأوسع يف حتليل اإلرهاب من الناحية الفقهية وطريق حماربته. -7
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كيف أن اإلسالم يلعب دوراً مهماً جدا يف التصدي لظاهرة اإلرهاب، ويقع على عاتق الدول  -8
اإلسالمية واجلمعيات اإلسالمية هذه املهمة، فيجب عليهم وضع خطة للتنوير الديين الصحيح 

نشر الثقافة اإلسالمية يف أسلوب سهل وبسيط كي يفهمه أغلب الناس، وأن تعقد املؤمترات و 
   والندوات اليت تدور حول حل مشكلة اإلرهاب يف اجملتمع اإلسالمي.

  

يقع على الدعاة والعلماء املسلمني جانب كبري يف حل هذه الظاهرة، فيجب أن يكون لزاما  -9
لناس إىل طريق احلق واخلري والعدل سبيلهم يف ذلك اللني عليهم بل ومن صلب عملهم دعوة ا

 .والرشاد وغزارة العلم الصحيح من الكتاب والسنة

 

 

 

 بدايتهالتمهيد: التعريف ابإلرهاب و 

 املطلب األول: مفهوم اإلرهاب لغة واصطالًحا.

 :أوال: اإلرهاب )لغة(

 َرهبًة{. –يُرهب  –واشتقت من الفعل }رَهب 

الرهبانية{ وترهب تعين تتوعد بذلك وترهبه -الرهيبة -الراهبة -لراهب ويشتق من رهب }ا
 وختيفه، ويقال ترهب الرجل أي صار راهبًا خيشى هللا، وكلمة اإلرهاب مشتقة من )رِهب(: ابلكسر

سم: قال ابن منظور: )َرِهَب يـَْرَهُب َرهَبًة ورُْهباً: أي خاف، وأرهبه وَرهَّبه واستهبه: أخافه وفزَّعه(، واال
وقد ذكر الزبيدي يف اتجه: اإلرهاب ابلكسر: )اإلزعاج  (1) الّرهب، والرهىب، ورهبوت، والرهبويت

الراء واهلاء والباء أصالن: أحدمها يدلُّ على خوٍف،  ""رهب(واإلخافة( ، وقال ابن فارس يف معجمه: 
                                                      

 فما بعدها، مادة "رهب" 436ص 1، ج3ابن منظور، لسان العرب، ط( 1)
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بًا وَرَهبًا وَرْهَبة، والتهُّب: التعبُّد، ومن واآلَخر على ِدّقة وِخفَّة، فاألوَّل الرَّْهبة: تقول رِهْبت الشيَء رُهْ 
الباب اإِلرهاب، وهو َقدْع اإِلبل من احلوض وِذايُدها، واألصل اآلخر: الرَّْهب: الناقة املهزولة، والّرِهاب: 

 الرَّهاب: عظٌم يف الصَّدر مشرٌف على الَبطن مثُل اللِّسان، واألصلو  ،الرِّقاق من النِّصال؛ واحدها َرْهبٌ 
 (1)اآلخر: الّرهب: الناقة املهزولة(

 مشتقات كلمة رهب:

مشتقات كلمة )رهب( مل ترد كثريا يف احلديث النبوي الشريف، ولعل أشهر ما ورد هو لفظ )رهبة( ويف 
قال احلافظ يف الفتح:  (2) دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم : "وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك"

، وقال صاحب النهاية يف  (3) ابك، )ورهبة( أي خوفًا من غضبك وعقابكأي رغبة يف رفدك وثو 
فمن الضروري مراعاة ذلك الفرق الدقيق بني كلمة  (4)احلديث املذكور: الرهبة: اخلوف والفزع، وقال:

فمفهوم اإلرهاب عند الغرب  (5) ( الالتينية األصلterrorism)اإلرهاب(، و)اإلرعاب( املناسبة لكلمة )
ل البعد عن مفاهيم اللغة العربية والقرآن الكرمي، ومفاهيمهم وتعريفاهتم كثرية ومتباينة فلم يتفقوا بعيد ك

 على تعريف واحد، ومن هذه التعريفات ما يلي:

( تعين: "رعب، ُذعر، هول، كل ما يوقع الرعب يف terrorأن كلمة ) (6)ورد يف قاموس "املورد"
( يعين: "إرهاب، ذعر انشئ عن اإلرهاب"، terrorism)النفوس، إرهاب، عهد إرهاب"، واالسم 

( يعين: "يُرهب، يُروِّع، ُيكرهه )على أمٍر( ابإلرهاب". terrorize( تعين: "اإلرهايب"، والفعل )terroristو)
 وهذا نفس املعىن الوارد يف معاجم اللغة العربية.

( "اإلرهايب" هو Terrorist": جند أن كلمة )Oxford Dictionaryويف قاموس أكسفورد "
( مبعىن "اإلرهاب" Terrorismالشخص الذي يستعمل العنف املنظم لضمان هناية سياسية، واالسم )

                                                      

  2/447، مادة "رهب"3معجم مقاييس اللغة، ط ابن فارس،( 1)
 6315، رقم 69، ص8، جاألمين الشق على النوم ابب أخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب الدعوات، (2)
 .111، ص11ابن حجر العسقالين، فتح الباري، د.ط، ج (3)
 280، ص2، ج1ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث، اَبُب الرَّاِء َمَع اهْلَاِء، ط (4)
 23إمساعيل، تساؤالت حول اإلسالم، د.ط، ص (5)
 960، ص1البعلبكي، املورد، قاموس إنكليزي عريب، ط  (6)

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-10610
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 (1)، وخباصة يف أغراض سياسية"-قتل وتفجري-يُقصد به "استخدام العنف والتخويف أو اإلرعاب 
لعنف لتحقيق أغراض سياسية"، ( تعين "استعمال اterrorجاء يف أحد قواميس اللغة اإلجنليزية أن كلمة )

( ضد terrorمث يعطينا على هذا االستعمال مثال جبملة تقول "إن حركة املقاومة بدأت محلة من العنف )
 . (2)قوات االحتالل"

 

  استعماالت القرآن للفظ إرهاب:

   قال سبحانه تعاىل:                      

                          

                 

 :هللا تعال ومبصطلح آخر ذكر (60)سورة األنفال، اآلية                 

                :وقد فسرها ابن كثري حيث قال:  (.13)سورة الحشر، اآلية
النظر ، واإلرهاب يعد من تعداد اجلرائم اخلطرية بغض (3)"معناه خيافون منكم أكثر من خوفهم من هللا"

 عن أبعاده أهدافه ونوعه.

       يف قوله تعاىل يف سورة القصص:(4) "أبو جعفرٍ "قاَل  

                                

                                                      

(1) See: Oxford Universal Dictionary، Compiled by Joyce M. Hawkins، Oxford University Press، Oxford, 1981، 
p. 736 

(2 )Longman Dictionary of English Language and Culture، London, 1993 
 74، ص 8، ج 1ابن كثري، تفسري القرآن، ط (3)
وطلب َوِعْشرِْيَن َومائـََتنْيِ،  أربعَسَنَة  ولد.َطرَبِْسَتان آُملصاحب التصانيف البديعة، من أهل اإِلَماُم، الَعَلُم، اجملتهُد، َعاملُ الَعصر، أَبُو َجْعَفٍر الطَّرَبِّي، ( 4)

ْهر ِعْلماً، َوذَكاءً العلم بعد  َحال، َولِقي نـَُباَلء الّرَِجال، وََكاَن ِمْن أَفرَاد الدَّ من شهر شوال  26تويف  .، وََكثْـَرَة َتَصانِْيفاأَلْربَِعنْيَ َومائـََتنْيِ َوَأْكثـََر التَّ
 / هـ310  سنة

 (17 ة، طبق267، ص14، )ج 3النبالء( طأعالم  ، )سريمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/310_%D9%87%D9%80
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من الُرعب، وهذا التفسري للرَّهب ابلرعب يدل على أن الرعب مرادف  (32ية :سورة القصص، اآل)
 للّرهب وأن معنامها اخلوف الشديد، كما قال يف قوله:     قال: ممّا دخله من الفرق من

       :احلّية واخلوف، وقال: ذلك الّرهب، وقرأ قول اّلّل عز وجل

                    :قال: خوفًا  (90)سورة األنبياء، اآلية
 .(1) وطمًعا"

  واختلفت القرّاء يف قراءة ذلك، فقرأته عاّمة قرّاء أهل احلجاز والبصرة      بفتح ،

  قرّاء الكوفة: الرّاء واهلاء. وقرأته عاّمة     ،.بضّم الرّاء وتسكني اهلاء 

: )نصرت ابلرعب -صلى هللا عليه وسلم-ويؤيد ذلك قول أيب هريرة "رضي هللا عنه" قال رسول هللا  
 (2)مسرية شهر( أي ابخلوف

كما أن القرآن الكرمي مل يستعمل مصطلح )اإلرهاب( صيغة، وإمنا اقتصر على استعمال صيغ 
تلفة االشتقاق من نفس املادة اللغوية، بعضها يدل على اإلرهاب واخلوف والفزع، والبعض اآلخر خم

يدل على الرهبنة والتعبد حيث وردت مشتقات املادة )رهب( سبع مرات يف مواضع خمتلفة من الذكر 
 احلكيم؛ لتدل على معىن اخلوف والفزع كاآليت:

    :               : (154)سورة األعراف، اآلية 

    :               ( :40سورة البقرة، اآلية) 

     :                    :(51)سورة النحل، اآلية 

                                                      

  89، ص2، ج 1الصنعاين، تفسري عبد الرزاق، ط( 1)
  (2844برقم) 56/1841قول النيب صلى هللا عليه وسلم نصرت ابلرعب مسرية شهر  كتاب اجلهاد والسري، اببحه،  أخرجه البخاري يف صحي (2)

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=457597&hid=7684&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=2
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    :                        

   :(60)سورة األنفال، اآلية 

    :               :(116)سورة األعراف، اآلية 

   :              ( :13سورة الحشر، اآلية) 

  :                    :(90)سورة األنبياء، اآلية 

دت مشتقات نفس املادة )رهب( مخس مرات يف مواضع خمتلفة يف القرآن الكرمي لتدل بينما ور 
 على الرهبنة والتعبد كاآليت:

 ورد لفظ                             

            كما ورد لفظ (،34)سورة التوبة، اآلية:يف    

              : وأخريا (،82في )سورة المائدة، اآلية  

                               

                 (.27)سورة الحديد، اآلية:يف 

 ورد لفظ    يف                   

                       :كما ورد  (،34)سورة التوبة، اآلية

 لفظ     يف                     في

  ، ولفظ(82)سورة المائدة، اآلية :    يف              

  :وأخريا (31)سورة التوبة، اآلية      يف             
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 :ويقول ابن العريب يف تفسري(."27)سورة الحديد، اآلية تُْرِهبُون  أي ختيفون بذلك أعداء هللا

ومشتقات كلمة اإلرهاب اليت وردت يف بعض آايت ، (1)وأعداءكم من اليهود والنصارى وكفار العرب"
 :ن الكرمي يف مناسبات متعددة من سوره وبصيغ خمتلفة، منها قول هللا عز وجلالقرآ      

                                سورة(

 :ري يف تفسريه"قال ابن كث (40البقرة، اآلية:        أي فاخشون، ترهيٌب، والرهبة من
ومبثل ما تقدم، فسر قوله  (2)أجل الرجوع إىل احلق، واالتعاظ مبا عسى أن ينزل هبم من العقاب".

 :تعاىل                               سورة(

 :وكذلك يف تفسريه لقوله تعاىل ، أي ارهبوا أن تشركوا يب شيًئا وأخلصوا يل الطاعة .(51النحل، اآلية:

            :رغبا فيما عندان، ورهبة مما عندان، خائفني "قال:  (.90)سورة األنبياء، اآلية
وقد أوضح الفخر الرازي أن احلكمة من (3)."ف املستمر، خاشعني أي متواضعنياخلشوع، هو اخلو 

إعداد القوة ورابط اخليل هي أن الكفار إذا علموا أن املسلمني متأهبون للجهاد ومستعدون له وميلكون 
وحنو ذلك من اآلايت اليت تدل على أن معىن )َرَهَب وأْرهب( ال (4)مجيع األسلحة واألدوات: خافوهم

رج عن اخلوف ومعىن التهديد املراد يف كالم ومراد أهل اللغة، وقد فسر ابن األثري الرهبة الواردة يف خي
 .(5)احلديث أبهنا: اخلوف والفزع 

ترى الباحثة أن تعريف الرهبة الراجح هو من أجل الرجوع إىل احلق يف االتعاظ والتخويف و  
 :تعاىل كما قال عز وجلمن العقاب جزاء الذنب خلشية وتقوى هللا سبحانه و           

                             ،سورة البقرة(

                                                      

 875، ص2، ج3ابن العريب، أحكام القران، ط (1)
 79/80، ص 1، ج 1ابن كثري، تفسري القرآن، ط (2)
 355/188، ص 2، ج 1ابن كثري، تفسري القرآن، ط (3)
 186، ص15، ج3الرازي، فخر الدين، التفسري الكبري، ط (4)
 280، ص2، ج1ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ط (5)
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 ر هللا تعاىل يف قوله:كما ذك  الردع املعروف يف املفهوم العسكري كما أن ملعىن الرهبة، (40اآلية:

                   :(60)سورة األنفال، اآلية 

 

 

 

 

 

 اثنياً: تعريف اإلرهاب اصطالحا:

عرف جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي اإلرهاب أبنه: العدوان الذي متارسه أفراد أو 
عات أو دول بغيًا على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف مجا

واألذى والتهديد والقتل بغري حق، وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من 
ب بني أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرع

الناس أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أمواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق 
الضرر ابلبيئة أو أبحد املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة، أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية 

 (1) ه وتعاىل املسلمني عنهاللخطر، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى هللا سبحان

قال: الدكتور حسنني عبيد اإلرهاب أبنه: األفعال اإلجرامية املوجهة ضد الدولة واليت يتمثل غرضها أو 
طبيعتها يف إشاعة الرعب لدى شخصيات معينة أو مجاعات من األشخاص، أو من عامة الشعب 

                                                      

-22، استعرض يف  http://www.themwl.org/peaceاجملمع الفقهي اإلسالمي، اإلسالم وحماربة اإلرهاب، يف دورته السادسة عشر،( 1)
 هـ25/2/2015
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مال التفجري وتدمري املنشآت العامة وحتطيم وتتسم األعمال اإلرهابية ابلتخويف املقتن ابلعنف، مثل أع
 (1)السكك احلديدية والقناطر وتسميم مياه الشرب ونشر األمراض املعدية والقتل اجلماعي 

 

كتب الدكتور إمام حسانني عطا هلل "إننا نشايع الرأي الذي يرى أن اإلرهاب هو طريقة أو أسلوب 
صول إىل هدف معني ويؤيد ذلك أن املقطع فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكري أو وسيله للو 

تعين النظام أو األسلوب، فاإلرهاب على ذلك هو  Esme ابلفرنسية Terrorisme األخري من كلمة
األسلوب أو الطريقة املستخدمة واليت من طبيعتها إاثرة الرعب والفزع بقصد الوصول إىل اهلدف 

فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاهتا يف  النهائي، ونرى أن هذا التعريف مقبول إىل حد كبري،
حتديد مضمون األعمال اإلرهابية ومتييزها عما قد خيتلط هبا من أفعال أخرى، على أنه من املهم 
التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك أعماال غري مشروعه لتميز الفعل اإلرهايب عن أعمال 

 (2)العنف املشروعة كأعمال املقاومة والكفاح املسلح"

          :أيًضا عند تفسريه لقوله تعاىل (3)وجاء يف فتح القدير

              :ما نصه: "ملا بني سبحانه أن خملوقاته  (51)سورة النحل، اآلية

له خاضعة جلالله، أتبع ذلك ابلنهي عن الشرك بقوله تعاىل:  السماوية واألرضية منقادة    

                              :فنهى  (51)سورة النحل، اآلية
غيبة إىل املتكلم عن طريق االلتفات لزايدة سبحانه عن اختاذ إهلني اثنني، مث نقل الكالم سبحانه من ال

 التهيب فقال:        أي إن كنتم راهبني شيًئا فإايي فارهبون، ال غريي، وأنه الذي جيب

 :وفسر ابن كثري رمحه هللا قوله تعاىل" أن خيص ابلرهبة منه، والرغبة إليه      

                                                      

 24عيد، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، د.ط، ص  (1)
 28ام حسانني، اإلرهاب والبنيان القانوين للجرمية، د.ط، صإم (2)
 202، ص 3فتح القدير، ط، ج ( الشوكاين،3)
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         (60)سورة األنفال، اآلية  

  وقال القرطيب:، (1)فسرها بقوله: ترهبون أي خُتَّوُِفون به عدو هللا وعدوكم، هم املنافقون"

    "(2) يعين ختيفون به عدو هللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب ،

 :وورد يف تفسري املراغي عند شرحه لقول هللا عز وجل                

                             

    (60)سورة األنفال، اآلية  

ويزداد معىن  .(3)اإلرهاب والتهيب: اإليقاع يف الرهبة، وهي اخلوف املقتن ابالضطراب""وقال: 
وذُِكر فيها اخلوف من خيانة املعاهدين بسبب اآلية وضوًحا عند النظر إليها يف ضوء اآلية اليت سبقتها، 

نقضهم العهود، قال تعاىل:                                 

      :(. 58)سورة األنفال، آية 

ة ظاهرة اإلرهاب أتخر اجملتمع الدويل حىت اآلن يف إن من أبرز اإلشكاليات اليت تواجه طرق معاجل
الوصول إىل تعريف واضح حمدد ملعىن اإلرهاب، مما فتح اجملال الجتهادات واسعة غري موفقة ُاضطهدت 

  بسببها الشعوب، واُنتهكت احلقوق، وخرقت القوانني الدولية حتت ستار الدعوي ملكافحة اإلرهاب.

ما عرفه وأقره اجملمع الفقهي اإلسالمي املوجود جبدة يف دولة اململكة ومن أفضل التعريفات ابإلرهاب 
هـ  حيث جاء فيه: ) هو العدوان الذي ميارسه 1421/  10/  15العربية السعودية والذي أصدره يف 

أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على اإلنسان يف دينه ، أو دمه أو عرضه أو عقله ، أو ماله ، ويشمل 
ف واألذى والتهديد ، والقتل بغري حق ، وما يتصل بصور احلرابة ، وإخافة السبيل ، صنوف التخوي

                                                      

 79/308، ص 2، ج 1( ابن كثري، تفسري القرآن، ط1)
 38، ص8، ج2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط (2)
 .22 ص 10املراغي، تفسري املراغي، ج (3)
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وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد تنفيًذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ، ويهدف 
، ومن إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر 

صنوفه: إحلاق الضرر ابلبيئة ، أو أبحد املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة ، فكل هذا من صور الفساد 
   يف األرض، كما قال سبحانه وتعاىل :                 

  ،(1) ( 77اآلية )سورة القصص 

لإلرهاب وذلك بعد أحداث احلادي عشر زهر: تعريفا البحوث اإلسالمية ابأل وأصدر جممع
م فقال فيه: )هو ترويع اآلمنني وتدمري مصاحلهم ومقومات حياهتم واالعتداء على 2001من سبتمرب 

أمواهلم وأعراضهم وحرايهتم وكرامتهم اإلنسانية بغًيا وإفساًدا يف األرض، ومن حق الدولة اليت يقع على 
ها هذا اإلرهاب األثيم أن تبحث عن اجملرمني وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها أرض

  (2)العادلة فيهم(

كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو التويع   كما عرف القانون املصري اإلرهاب أبنه:
ابلنظام العام أو تعريض يلجأ إليه  اجلاين تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي هبدف اإلخالل 

سالمة اجملتمع أمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 
حياهتم وحرايهتم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر ابلبيئة أو ابالتصاالت أو املواصالت أو ابألموال 

أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة أو املباين أو ابألمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا 
السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعماهلا أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو 

   (3)اللوائح."

"كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أايً  :وعرفت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب أبنه :
راضه يقع تنفيذًا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني كانت دوافعه أو أغ

الناس أو ترويعهم إبيذائهم أو تعريض حياهتم أو حرايهتم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر ابلبيئة أو 

                                                      

 هـ1421/  10/  15 اململكة العربية السعودية الذي أصدره يف جممع الفقهي اإلسالمي جبدة يف (1)

 م1/11/2001، استعراض يف  http://www.azhar.eg/magmaaبيان جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر، ظاهرة اإلرهاب، (2)
  86املادة  باب الثاين اجلناايت واجلنح املضرة ابحلكومة من جهة الداخل،ال، 2003عام  95 ( قانون العقوابت املصري ابلقانون3)

http://www.azhar.eg/magmaa
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وطنية أبحد املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض املوارد ال
 .(1)للخطر"

 مفهوم اإلرهاب عند الغرب ونظرهتم له:

عرفت األمم املتحدة اإلرهاب أبنه: تلك األعمال اليت تعرض للخطر أرواًحا بشرية بريئة أو هتدد 
 (2)احلرايت األساسية أو تنتهك كرامة اإلنسان

نه: م اإلرهاب أب1937كما عرفت االتفاقية الدولية ملكافحة اإلرهاب يف جنيف عام 
األفعال اإلجرامية املوجهة ضد إحدى الدول، واليت يكون هدفها أو من شأهنا إاثرة الفزع أو الرعب 

 (3).لدى شخصيات معينة أو مجاعات من الناس أو لدى العامة

أعمال ترتكب هبدف ترويع األهايل  :م اإلرهاب أبنه2001وكذلك عرف االحتاد األوريب عام 
ية على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل ما، أو تدمري اهلياكل أو إجبار حكومة أو هيئة دول

األساسية لتلك السياسية أو الدستورية أو االقتصادية أو االجتماعية لدولة أو هيئة دولية، أو زعزعة 
  (4).استقرارها

 كما أن مشكلة عدم حتديد اجملتمع الدويل ملفهوم اإلرهاب دفعت مجيع املؤمترات العربية
واإلسالمية اليت حبثت موضوع اإلرهاب إىل حتديد هذا التعريف واستعدادها للتعاون مع اجملتمع الدويل 
لوضع مصطلح حمدد لإلرهاب، فقد نص البيان اخلتامي الصادر عن الدورة الطارئة التاسعة لوزراء 

م على 10/10/2001هـ املوافق1422/  7/  23اخلارجية للدول اإلسالمية املنعقد يف الدوحة يف 
اآليت: )انطالقا من أحكام معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل فقد أكد املؤمتر 
استعداد دولـه يف اإلسهام بفعالية يف إطار جهد دويل مجاعي حتت مظلة األمم املتحدة؛ كوهنا احملفل 

                                                      

  6-5عيد، االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، د.ط، ص( 1)
 17الكيالن، اإلرهاب يؤسس دولة، د.ط، ص (2)
 5السيد، اإلرهاب الدويل واجلهود املبذولة ملكافحته، د.ط، ص( 3)
 03ابلنسبة للعمل اإلرهايب، د.ط، صمية شبكات الدعم ھالعروم، أ( 4)
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أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية، الذي متثل فيه مجيع دول العامل لتعريف ظاهرة اإلرهاب مبختلف 
  .)1( ومعاجلة أسبابه، واجتثاث جذوره، وحتقيق االستقرار واألمن الدوليني(

تعريف اجملمع الفقهي اإلسالمي أفضل التعاريف وأمشلها والتعريف املختار ملفهوم اإلرهاب هو : 
ه صدر من أقوى جممع ميثل اإلسالم وأقوها يف بيان حماربة اإلسالم لالعتداء والعنف وترويع اآلمنني وأن

ترويع اآلمنني وتدمري مصاحلهم ومقومات حياهتم واالعتداء على أمواهلم وأعراضهم وأهله فهو يشمل 
وحرايهتم وكرامتهم اإلنسانية بغًيا وإفساًدا يف األرض، ومن حق الدولة اليت يقع على أرضها هذا اإلرهاب 

 م للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهماألثيم أن تبحث عن اجملرمني وأن تقدمه

اإلرهاب سواء كان أفرادا ملعىن  وصريح وسبب اختيار هذا التعريف من وجهة نظر الباحثة هو أنه شامل
أو مجاعات تسعى إىل بث اخلوف والرعب يف نفوس اآلمنني سواء ختريب أو إراقة دماء بريئة، وهتديد 

 .ة وكل صور الفساد يف األرضبضرر األمالك العامة واخلاص

 

 

 

 

 ...نشأته. وبدايتهاملطلب الثاين: ظهور اإلرهاب. تصنيفاته...

 (2)أواًل: تصنيفات اإلرهاب:

م يف تصنيف اإلرهاب 1976بداية لإلرهاب تصنيفات كثرية، ولكن حددته نتائج مؤمتر واشنطن عام 
 ع:ُقِسَم من حيث من وقع عليه العنف والتطرف إىل أربعة أنوا 

                                                      

 48، ص105املصري، اإلرهاب يف ميزان القانون الدويل، جملة شؤون األوسط، ع( 1)
 12، ص 1( العبد اجلبار، اإلرهاب يف ميزان الشريعة، ط2)
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، وإرهاب اليمني املتطرف، (2) و)الشيوعي( (1) )اليساري(إرهاب عقائدي يشمل اإلرهاب  •
 .4(واهلندوسي)، 3(الصهيوين) واإلرهاب

إرهاب وطين: ويشمل العمليات اليت تستهدف إخراج احملتلني أو تدمري آلياهتم ومصاحلهم أو  •
 اغتيال رموزهم، 

ضد  5(طائفة التأميل)اإلرهابية اليت نفذها أفراد إرهاب ديين أو عرقي طائفي: مثل العمليات  •
 ضد املسلمني. 6(السيخ اهلندوسي)احلكومة السريالنكية، ومثلها عمليات 

 إرهاب مرضي: وهو الناتج عن اعتالل عقلي أو نفسي. •

وهناك تقسيم آخر: إذا نظران لصفة اإلرهاب من حيث الفاعل للعنف والتطرف فيندرج حتته 
 ا:نوعان من إرهاب مه

 اإلرهاب الفردي: ما يقوم به شخص واحد أو عدة أشخاص حمدودين من أعمال عنف. .1

                                                      

 2000/ ويكيبيداي، املوسوعة احلرة ، يسعى لتغيري اجملتمع إىل حالة أكثر مساواة بني أفراده وسياسيا فكراي عبارة عن مصطلح ميثل تيارا( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

مذهبها مبين على اإلحلاد والكفر  عظمى، ويدين به مئات املاليني من البشر، وتعتف أبن ، له حكم وسلطان ودولةالشيوعية، آخر مذهب اجتماعي( 2)
سبيل إحالل اإلحلاد  وتفاخر به، وحتارب كل دين ومعتقد، وتبذل النكيثة يف وعندما تنكر الشيوعية وجود هللا تعلن هذا اجلحود.وإنكار وجود هللا

أمحد َعطار،  /حقوقهم املدنية، بل حترمهم من احلقوق الطبيعية واإلحلاد، وتعاقب على التدين، وحْترم املتدينني من وتنشر الكفر حمل االعتقاد الديين،
 (م 1980 )د.ن، مكة املكرمة، 22 ص، 1وشريعة، جاألداين لإلنسانية عقيدة  الغفور، أصلحعبد 

 صهيون(واشتقت الصهيونية من اسم )جبل  خالهلا العامل.قامة دولة لليهود يف فلسطني حتكم من ترمي إىل إ الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة،( 3)
امليالد/ العقاد، عباس حممود، )الصهيونية يف القدس حيث ابتىن داود قصره بعد انتقاله من حربون )اخلليل( إىل بيت املقدس يف القرن احلادي عشر قبل 

 (2201)هنداوي، مصر ، 8العاملية(، ص 

كذا تلتقي أداين اهلند تسري يف فلك واحد، وإن اهلندوسية هي الدين األم، وتشعب منها األداين األخرى، مث تعود إليها غالبا يف صورة أو أخرى، وه( 4)
 أداين اهلند الكربى، ،أمحد شليب /أداين اهلند يف االعتقاد ابلكارما، وإن اختلفت هذه األداين يف تفسريها ففي اهلندوسية جمموعة كبرية من اآلهلة

 (( م1981) النهضة، مصر، ، )مكتبة6ط، 75ص

ترجع أقدم سجالهتا التارخيية إىل أكثر من ألفي عام. أقدم اجملموعات التاميلية هي تلك اليت تسكن  شبه القارة اهلندية هم جمموعة عرقية وثنية من (5)
 https://ar.wikipedia.org/wiki  ،2016ويكيبيداي، املوسوعة احلرة، / سرييالنكا ومشال شرق اهلند جنوب

ن الداينة اإلسالمية وقد نشأت يف ابكستان مث اهلند، وهذه الداينة عبارة عن جمموعة أفكار أخذت م ، القرن السادس عشر يف اهلند بدأت يف مشايل( 6)
 /وعقائد هذه الداينة ختالف عقيدة املسلمني وعقيدة اهلندوس، وهلم طقوس وعادات وتقاليد خاصة هبم، ويعتربون من ألد أعداء املسلمني.واهلندوسية

 (http://www.islamweb.net  ،2011) 1، ص 10، جدروس للشيخ إبراهيم الفارس، إبراهيم بن عثمان ، الفارس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://www.islamweb.net/
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اإلرهاب اجلماعي: وهو إرهاب طائفة دينية ووطنية ضد أخرى أو شعب آخر أو أمة ضد  .2
 أخرى ويتخذ شكلني مها: إرهاب اجملموعات الوطنية، وإرهاب اجملموعات العقائدية. 

  اتريخ االرهاب:اثنياً: 

ظهور اإلرهاب فقد رأت الباحثة أن يكون من بداية البشرية حىت العصر احلاضر وعرض خمتصر  أما عن
 لكل عصر يشمل صور اإلرهاب من عنف وقتل وترويع ابختصار.

بداية اإلرهاب واجلرمية وجهان لعملة واحدة ال خيتلفان، لقد كانت أول تلك اجلرائم يف اخلليقة 
عليه السالم )قابيل(  قتل أخيه )هابيل(، وقد ذكرها القران الكرمي جرمية القتل اليت سولت البن آدم 

 لتكون ابقيه وموثقه إىل يوم الدين، قال املوىل عز وجل:                   

                                         

                                     

                                   

                                سورة(

 (30-27المائدة،اآلية:

تطور مفهوم اإلرهاب السياسي يف العصور الوسطى نتيجة تطور اجملتمعات وظهور اإلقطاع وارتباط 
األفراد ابلسادة اإلقطاعيني بروابط التبعية واخلضوع وحماولة السادة اإلقطاعيني توطيد نفوذهم، وكذلك 

رائم واليت يعاقب اجلاالنفراد هبا، وتوسع امللوك يف تطبيق حماولة امللك أو اإلمرباطور االستثارة ابلسلطة و 
عليها بقسوة وشدة وتتم حماكمة هذه اجلرائم من قبل حماكم خاصة تعرف ابحملاكم امللكية، وقد جرت 
هذه احملاكم يف التشريع الروماين واإلجنليزي والفرنسي، وقد كانت مهمتها حماربة أعداء امللك وخاصة 

قطاعيني، وقد كانت أول حادثة إرهاب سياسي وقعت يف عهد اإلمرباطورية الرومانية رجال الكنيسة واإل
نتيجة االختالف السياسي حيث قام احلاكم الروماين ابستخدام العنف واإلرهاب يف يوم انتخاابت 
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ثة اجلمعية التبوية الشعبية ) مجعية قبلية دينية تعىن أبمور الشعب( ومت قتل املرشح لالنتخاابت وثال
 (1)آالف من أعوانه بصورة بشعة تظهر اإلرهاب الروماين يف العصور الوسطى

ومن أهم اجلرائم اإلرهابية اليت كانت ومازالت إرهاب اليهود، والذي أكده القرآن الكرمي حيث كانوا ال 
ل وقتلهم، ميتثلون لتعاليم دينهم اليت أرسلها هللا هلم مع رسله وأنبيائه الكرمة بل عرف عنهم تكذيب الرس

وكما بصم املؤرخون أن من أوائل اإلرهاب املنظم هم اليهود وحىت يومنا احلاضر بقيامهم مبجموعات 
 (2) إرهابية حتتل بالد املقدس يف فلسطني وكان ومازال شعارهم القتل.

ملكة املكرمة  (3)"القرامطة"هذه احلوادث اإلرهابية يف العصـــــــر اإلســـــــالمي هو احتالل  أشـــــــهروكان من 
م، حيث قتل حوايل مثانني آلف حاج بني شــيخ وامرأة وطفل واخذ القرامطة احلجر األســود 930نة ســ

وقاموا بتفســــري  اشــــتاكي،إىل عاصــــمتهم، وقد أخذت حركة القرامطة شــــكل منظمة ســــرية ذات طابع 
القران تفســـــــــريا يتكيف مع مقتضـــــــــيات كل األداين واألجناس ووفقا ملصـــــــــاحلهم، أابحوا ســـــــــفك دماء 

 اإلسالمي.م حىت لو كانوا مسلمني، وقد زرعوا الرعب يف أحناء العامل خصومه

 

سبااتي )اتباع   (4)(يهود الدومنة)كما شهد التاريخ ختطيطات إرهابية يف بالد املسلمني من 
، وكيف كان دورهم يف سقوط اخلالفة اإلسالمية يف تركيا، وتوغلوا يف الدولة العثمانية عن  (5)(زيفي

والذي يرجع أصله ليهود الدومنة،  (6)ين قوات حتت سلطة )كمال أاتتورك(املاسونية وتكو  طريق احملافل

                                                      

 . 25، ص 1االمساعيل، اإلرهاب واإلرهابيون، ط (1)
 .32:18 ، 2014اكتوبر 25 استعرض يف  ،https://ar.wikipedia.orgويكيبيداي، املوسوعة احلرة، اتريخ العصور الوسطى،  (2)

 (1977 االعتصام،ر دامصر، )، 1، ط174-173اإلسالم، ص على  اجلندي، املؤامرةأنور ( 3)

لعثمانية هم مجاعة من اليهود أظهروا اإلسالم وأبطنوا اليهودية للكيد للمسلمني، سكنوا منطقة الغرب من آسيا الصغرى وأسهموا يف تقويض الدولة ا( 4)
 ،1، ط9الدومنة، ص يهود ، حممد علي قطب /يزالون إىل اآلن يكيدوا لإلسالم والتقي والوإلغاء اخلالفة عن طريق انقالب مجاعة االحتاد 

م حني أعلن أنه مسيح )*( بين 1648م: وهو يهودي أسباين األصل، تركي املولد والنشأة، وكان ذلك سنة 1675م ـ 1626أسسها سبااتي زيفي ( 5)
، )مصر، 1، ط9لدومنة، ص ايهود /حممد علي قطب،  إسرائيل وخملصهم املوعود وامسه احلقيقي موردخاي زيفي وعرف بني األتراك ابسم قرامنتشته

 (1978دار األنصار، 

تويف مصطفى كمال بعد مرضه يف نوفمرب عام  مصطفى كمال من يهود الدومنة فهو من سالنيك وهي مهبط اليهود ومقرهم ومنها خرج وفيها نشأ،( 6)
 (هـ 1433ربيع األول  ، dorar.netنتنتموقع الدرر السنية على اإل) ،381، ص9، ج1ط التارخيية،املوسوعة الباحثني، جمموعة من  /1938
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، ومنها أعلن أاتتورك يف الثاين والعشرون من عام (1)واستطاعوا التغلب على قوات السلطان عبد احلميد
ضرار ابلعامل م سقوط اخلالفة وقيام اجلمهورية التكية العلمانية؛ حيث كان هلم أثر كبري يف اإل1923

اإلسالمي، يف السلوك االجتماعي واألخالقي واحلضاري، إذ أسهموا إسامها مباشراً يف كل ما من شأنه 
هدم القيم اإلسالمية لدى اجملتمع وختريب اخللق والسلوك لدى املسلمني، فما كان من ميل الشباب 

ية والفوضوية واحتقار الشعور الوطين، املسلم إىل التخلق ابلعادات والتقاليد الغربية مع انتشار املاسون
 .(2)كل ذلك كان من عمل الدومنة(

أما العصر احلديث تشري األدلة أن بداية عصر اإلرهاب احلديث كانت ابلغرب وابلتحديد مع بداية 
الثورات األوروبية وابألخص جمرايت الثورة الفرنسية وما نتج عنها من مذابح دامية حيث أطلق على 

لقب حكم اإلرهاب ومن هنا اشتقت كلمة اإلرهاب ابإلجنليزية والفرنسية حيث إن حصيلة تلك الفتة 
( ألف آخرين، 300( ألف شخص ابملقصلة وسجن )140الثورة الفرنسية وحدها كانت قطع راس )

 (3) وقد اغتيل نتيجة ذلك كله العديد من ملوك وقادة أورواب وقادة طبقاهتا احلاكمة

عاملية األوىل مقتل ويل عهد النمســــــــــا وزوجته على يد أحد الثوريني من منظمة وكانت شــــــــــرارة احلرب ال
كما استخدم هذا األسلوب العديد من حركات املقاومة الثورية  (5) "سراجيفو"يف  (4)"األسود الكف "

                                                      

تقوم هبا عناصر قومية  البلقان بويع ابخلالفة وعرش السلطنة، عندما كانت البالد متر يف أزمات حادة ومصاعب مالية كبرية، وتشهد ثورات عاتية يف( 1)
، فقد كانت تتوثّب لتحقيق انفصاهلا، وتتعرض ملؤامرات سياسية ومنذ اليوم األول الرتقائه العرش، واجه السلطان عبد احلميد موقًفا دقيًقا وعصيًبا

، فُوضع رهن اإلقامة اجلربيَّة حىّت وفاته  ) 1909(، وُخلع ابنقالٍب سنة ) 1876(األزمات هتدد كيان الدولة، توىل السلطان عبد احلميد احلكم يف
 12-11، ص 2،ط لسلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت السياسية، اعبد احلميد الثاين /  م 1918فرباير10  يف

  36-35-9، ص1قطب، يهود الدومنة، ط حممد علي (2)
 .40، ص 1االمساعيل، اإلرهاب واإلرهابيون، ط( 3)
، يهدف 1903امللك الكسندر و امللكة دراغا يف بلغراد سنة  اتلو قمن قبل الضباط السريني الذين  صربيا يف 1911 تنظيم سرى أتسس يف عام (4)

اجملري وكانت  -اجلمعية إىل توحيد الدول اليت يعيش فيها الصرب مبا فيها البوسنة واهلرسك. ومن اهدافها اهنا تكونت حملاربة االحتالل النمساوي 
 2016استعرض يف  ،https://ar.wikipedia.org، اليد السوداءة احلرة، ويكيبيداي، املوسوع / عملياهتا فتيل اشعال للحرب العاملية الكربى

ويكيبيداي، املوسوعة احلرة، /  املركز الرائد السياسي واالجتماعي والثقايف للبوسنة واهلرسك ( هي العاصمة وأكرب مدينة يف البوسنة واهلرسك ، وهي5)
  https://ar.wikipedia.org سراجيفو،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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فتة ضد األعداء احملتلني وضد العناصر املتعاونة معهم من أبناء الوطن، ويف هذه ال اإليرلنديةمثل الثورة 
     (2)( (1)"الصهيوين"ظهر أيضا اإلرهاب الرمسي مثل اإلرهاب 

 

  

وتعـاين دول أورواب من اإلرهـاب احلـديـث بشــــــــــــــىت أنواعـه، فربيطـانيـا تعـاين من العمليـات اليت يقوم هبـا  
اجليش اجلمهوري االيرلندي  وفرنســـا تعاين من منظمة العمل املباشـــر وكذلك بلجيكا تعاين من منظمة 

عصـــابة ابدرما "وأملانيا تعاين من  (3)"األلوية احلمراء"ملباشـــر البلجيكية وإيطاليا تعاين من مجاعه العمل ا
ن و ، ونتيجة لذلك ذهب ضــــــــحااي كثري (4)"مجاعة الباســــــــك االنفصــــــــالية"وإســــــــبانيا تعاين من  "ينهوف

ين منها فمثال عام ومنهم رؤســــــــاء حكومات ، وال تنفرد أورواب هبذه العمليات اإلرهابية فالعامل امجع يعا
اولة اغتيال كاد أن يروح ضــــحية حمل(5)"راجيف غاندي  "م تعرض رئيس الوزراء اهلندي األســــبق1986

 31قد اغتيلت على يد أحد حراسـها اخلاص الذي ينتمي إىل طائفة السـيخ يف (6)"والدته"هلا، وكانت 

                                                      

يهودية ، تنشط هذه احلركة بفكرها العلماين الذى هتدف من خالله إىل إنشاء دولة لليهود يف فلسطني ، وبعد أن جنحت هذه  حركة سياسية هي( 1)
 إبقامة دولة يهودية يف فلسطني ، بدأت بتقوية عالقاهتا والدعوة احلثيثة هلجرة املزيد من يهود العامل إىل فلسطني 1948احلركة يف حتقيق هدفها يف مايو 

 .13 ،سلسلة كتابك رقم 9،8،7ص  ،الصهيونية  ،فتحي  ،االيبياري /

 .36ص  ،1التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط ( 2)
، كانت مسؤولة عن العديد  إيطاليا ، مقرها يف منظمة شبه عسكرية يسارية BR ، وغالبا ما خيتصر[briˈɡate ˈrosse] ابإليطالية األلوية احلمراء (3)

سعت املنظمة، اليت أتسست يف عام ."بسنوات الرصاص" من حوادث العنف، مبا يف ذلك عمليات االغتيال واخلطف والسرقات خالل ما يسمى
ات 1970ذاع صيت األلوية احلمراء يف  .حلف مشال األطلسي ، وإىل انسحاب إيطاليا منالكفاح املسلح من خالل "ثورية" ، إىل إنشاء حالة1970
 John Philip / ، السطو على البنوك واخلطف و القتلالتخريب ا بسبب حماوالت عنيفة لزعزعة االستقرار يف إيطاليا من خالل أعمال1980وبداية 

Jenkins، search Britannica  ،https://www.britannica.com/topic/Red-Brigades ، Jul 20, 1998 

املسلحة، اليت تسعى منذ  اإلسبانية ايتا  مارست منظمة، على يد جمموعة من الطالب املتطرفني املنشقني1959يوليو  31يف  منظمة إيتا أتسست( 4)
الباسك عن إسبانيا وأتسيس دولة مستقلة اشتاكية، كل النشاطات املسلحة العنيفة من قتل وتفجري، واختطاف  مأبقاليهناية اخلمسينات إىل االنفصال 

وجرح اآلالف، كما أضرت ابالستقرار السياسي يف إسبانيا على من أجل حتقيق هدفها. وأدت انشطتها منذ أتسست وحىت اآلن إىل قتل املئات، 
 https://ar.wikipedia.org الباسك،ويكيبيداي، املوسوعة احلرة،  /.مدار سنوات

قبل دخوله معتك  اهلنديقي الطريان  ارايً حمتفاً كان راجيف غاندي طيارًا جت  ، يف مومبايم1991 مايو 21 - م1944 أغسطس 20ولد راجيف ( 5)
ساجناي  وبعد وفاة شقيقه األصغر 1980وكان مبنأى عن السياسة على الرغم من أن والدته كانت رئيسة الوزراء اهلندي، ويف عام ،السياسة
 ، http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12046294f  منصة البياانت املفتوحة من املكتبة الوطنية الفرنسية / .دخل راجيف عامل السياسة غاندي
  2015أكتوبر  10اتريخ 

ذات شأن يف  أمرأههي  (1984-1980) ( والفتة الرابعة1977-1966سياسية هندية، شغلت منصب رئيس وزراء اهلند لثالث فتات متتالية )( 6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Help:IPA_for_Italian
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5_(%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%81_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.britannica.com/contributor/John-Philip-Jenkins/4586
https://www.britannica.com/contributor/John-Philip-Jenkins/4586
https://www.britannica.com/topic/Red-Brigades
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%8A_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12046294f
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اريخ احلديث ابلدماء م، وهناك عمليات إرهابية كثرية لطخت ســــــــــــــجالت الت1984أكتوبر من عام 
عجزت دول العامل احلديث عن الوصــول إىل أســباهبا وعن معاجلتها، والتاريخ احلديث مليء ابلعمليات 
اإلرهابية النازية، واإلرهاب الروســــــي اللذين تكرســــــا يف حرب ظالم خاضــــــها النظامان بال هوادة ضــــــد 

احلرب األهلية اإلســــبانية وما  على مدى اإلســــباينخصــــومهما يف الداخل واخلارج فضــــال عن اإلرهاب 
 (1)بعدها

م 1945اإلرهاب يف إيطاليا. يرتبط اإلرهاب يف إيطاليا ارتباطا وثيقا ابلفاشـــــــــية، ويرجع ذلك إىل عام 
حيث انتهت احلرب العاملية الثانية، وانتهت معها التجربة املرة اليت عاشـــتها أورواب مع النازية والفاشـــية، 

مرته احلرب وبدأت األحزاب تعيد  تكوين نفسها، وكان من ضمن جمموعة وبدأت إيطاليا إبعادة ما د
كمأوى لفرق اليمني املتطرف وتشــــــــــــــري الدالئل إىل أن املخابرات   بعض احلركات اليت تعملاألحزاب 

األمريكية واإلجنليزية قد ســـــــــــــــاعدهتم على التغلغل يف أجهزة الدولة بعد انتهاء احلرب العاملية، وذلك 
وبريطانيا لتكوين شـــــــــــبكة من العمالء يف أعلى مســـــــــــتوايت الدولة، وقد قام الفاشـــــــــــيون حلاجة أمريكا 

ابرتكاب جمموعة من االعتداءات الســــياســــية، ونظموا العديد من املظاهرات املتســــمة ابلعنف ابمليادين 
العامة، وقاموا ابرتكاب العديد من أعمال العنف ضــــد صــــحف ومقار األحزاب اليســــارية وقد ارتكبوا 

 (2)ح أاثرت قدرا كبريا من اهللع والفزع بني املدنني مثل مذاب

 

ونظـامه النـازي 3"هتلر"اإلرهاب يف أملانيـا. تعترب املذابح اجلمـاعيـة اليت تعرض هلا يهود أورواب على يد 
م من ابشع األعمال اإلرهابية يف التاريخ احلديث، وقد استغل اليهود 1945-1939خالل السنوات 
ع الدول الغربية والشرقية لدعمهم وإصدار قرار تقسيم فلسطني وأتسيس دولة يهودية تلك املذابح إلقنا 

                                                      

املكتبة الوطنية  نصة البياانت املفتوحة من / العامل ، وأصبحت اهلند بقيادهتا بلدًا قواًي ، أحرز تطورًا يف خمتلف اجملاالت
 2015أكتوبر  10اتريخ االطالع:  ، http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11904029j الفرنسية

  45، ص 1االمساعيل، اإلرهاب واإلرهابيون، ط( 1)

 .362-358. ، ص1التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط  (2)

واملعروف  العمال األملاين االشتاكي الوطين ، وكان زعيم ومؤسس حزبالنمسا ، ولد يفانزي أملاين سياسي 1945) أبريل 30 - 1889 أبريل (20(3)
لويس،سنيدر، أودلف هتلر،  / ابألملانية مستشار الدولة حيث شغل منصب 1945و 1933 يف الفتة ما بني عامي أملانيا حكم .احلزب النازي ابسم

 )أمريكا ، كتب عربية، د.ت(

http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11904029j
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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م إال أن 1990يف فلســــــــــــــطني، وعلى الرغم من توحيد شــــــــــــــطري أملانيا يف دولة واحدة يف أواخر عام 
ء املنظمات اإلرهابية اليت كانت قائمة يف مجهورية أملانيا االحتادية بقيت متارس أعماهلا اإلرهابية ســــــــــــــوا

من جانب منظمات اإلرهاب اليســــــــــــــارية أو اليمينية وأهداف هذه املنظمات هي ضــــــــــــــرب املصــــــــــــــاحل 
واألهــداف األمريكيــة يف أملــانيــا، أمــا إرهــاب اليمني يف مجهوريــة أملــانيــا االحتــاديــة، فقــد ظهر يف أعقــاب 
ظهور إرهاب اليســــــــــــــار وكنتيجة له، وخيتلف إرهاب اليمني من حيث األســــــــــــــلوب واالهداف، حيث 

 . (1)سعى إىل إقامة نظام دكتاتوري، وخيتار ضحاايه من رموز السلطة أو رجال األعمالي

 

اإلرهاب يف إســــــبانيا. ظهرت منظمة "ايتا" ومعناها "بالد الباســــــك واحلرية" على مســــــرح األحداث يف 
م، وكانت ايتا تبدو عند نشأهتا حركة قريبة من حزب 1961اخلمسينيات، وبدأت العمل املسلح عام 

لباســــك الوطين، ولكنها ابتعدت عنه يف الســــتينات مســــتهدفة حتقيق اســــتقالل إقليم الباســــك وتوحيد ا
مقاطعاته الســـبعة يف دولة واحدة ذات اجتاهات شـــعبية اشـــتاكية لغتها الرمسية هي اللغة الباســـكية، أما 

م، 1980عام العمليات واالعتداءات اإلرهابية اليت قامت هبا "ايتا" فقد تزايدت بصــــــــــــــورة ملحوظة 
وهي الفتة اليت شهدت فيها إسبانيا قيام حكومة دميقراطية، وقد وجهت اعتداءاهتا ضد رجال الشرطة 
وأفراد احلرس املدين وكذلك هامجت اجليش وتعرض كبار قادته حلوادث اغتيال، ومازالت نشــــــــــــــطة يف 

  (2)إسبانيا

 

 (3)"الربوتستانت"مها مشكلة العالقة بني  اإلرهاب يف بريطانيا. تسيطر على ايرلندا مشكلتان رئيسيتان
يف تكوين دولة ايرلندا ابســـــــــــتثناء  اإليرلنديون، ومشـــــــــــكلة العالقة مع إجنلتا، وقد جنح (4)"والكاثوليك"

                                                      

 .363، ص1االمساعيل، اإلرهاب واإلرهابيون، ط( 1)

 373، ص1التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط  (2)

شر الربوتستانتية هي أحد مذاهب وأشكال اإلميان يف الدين املسيحي. تعود أصول املذهب إىل احلركة اإلصالحية اليت قامت يف القرن السادس ع( 3)
الرئيسية يف العامل املسيحي جنًبا إىل جنب الكنيسة الكاثوليكية  النقساماتاهدفها إصالح الكنيسة الكاثوليكية يف أورواب الغربية. وهي اليوم واحدة من 

 1، ط6-5/ مسري، مرقس، رسالة يف األصول الربوتستانتية، ص  .الشرقيةواألرثوذكسية 

ية أكرب طوائف تعترب الكاثوليك الكرسي الرسويل واليت جتمعها شراكة مع البااب صف مصطلح الكاثوليكية مجيع الكنائس املسيحية اليت تقر بسيادة( ي4)
وأمريكا  أورواب الكاثوليك، يتواجد أتباعها يف كثري من دول العامل وخاًصة يف جنوب اباب ، مقرالفاتيكان يقع مركزها الروحّي يف مدينة .املسيحية الدين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الشـــــــــماليون  اإليرلنديوناملقاطعات الســـــــــت الشـــــــــمالية اليت بقيت اتبعة للتاج الربيطاين، حيث يطالب 
متارس اإلرهاب  اإليرلنديلندا وما زالت منظمة اجليش اجلمهوري ابالنفصــــــــــــال عن بريطانيا وتوحيد اير 

 والعمل املسلح. 

 

اإلرهاب يف روســيا والدول االشــتاكية. قدمت روســيا التدريب واألســلحة والدعم املباشــر والغري مباشــر 
زء جلماعات قومية وانفصالية ومتمردة خمتلفة، وبعض هذه اجلماعات ارتكبت أعماال إرهابية دولية كج

م ابضــــــطهاد الدين، وقد 1905من برانجمها يف العنف الثوري، وقد بدأت روســــــيا الشــــــيوعية منذ عام 
صــــادرت كل أموال الكنائس واســــتخدمت بعض أبنية الكنائس كمكان لعقد االجتماعات الســــياســــية 

نظمات مثل ، املواحلفالت ، وقد شــــن احلزب الشــــيوعي محالت واســــعة النطاق على الدين عن طريق 
د اعدم االف القســيســني أو أرســلوا إىل معســكرات ، وكذلك اعتربت روســيا املســلمني عدميي الوالء وق

  (1)واختذ احلزب الشيوعي كافة اإلجراءات الالزمة ليقطع ما بني املسلمون والعامل اإلسالمي

 

 ( مسلما يف التكستان،13565م ألقي القبض على )1915اإلرهاب الشيوعي يف تركستان. يف سنة 
م أكثر من مليونني 1985م حىت عام 1919وأودعوا املعتقالت، وقد هرب من التكســـــتان منذ ســـــنة 

م مات ثالثة ماليني مســلم تركســتاين 1934إىل ســنة  1932ونصــف املليون من املســلمني، ومن ســنة 
ن، جوعا، نتيجة اســـــتيالء الروس على حماصـــــيل البالد، وتقدميها إىل الصـــــينيني الذين أدخلوهم تركســـــتا

م قتل الشـــــيوعيون يف تركســـــتان وحدها مائة ألف مســـــلم من أعضـــــاء احلكومة احمللية 1934ويف ســـــنة 
م هرب ألفان من التكســـــــتان الشـــــــرقية، والقى 1949والعلماء واملثقفني والتجار والزراعيني، ويف ســـــــنة 

 م هرب من1950( وهم يف الطريق إىل اهلنـــد، ويف ســــــــــــــنـــة 1200حتفـــه من هـــذا الفريق اهلـــارب )
( ألف من املســلمني، جلأوا إىل البالد اإلســالمية يف الشــرق األدي، ونتيجة لقانون مزج 20التكســتان )

                                                      

  63وأثرها على العامل اإلسالمي ،ص -عقائدها-فرقها-يةآل عمر ، حممد بن علي ،الطائفة الكاثوليك /.الالتينية

 389، ص 1( التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


33 
 

( ألف مســـلم تركســـتاين إىل أوكرانيا وأواســـط روســـيا، 400الشـــعوب يف االحتاد الســـوفييت نفت روســـيا )
 (1)ليندجموا يف تلك الشعوب، ويقطعوا صلتهم أبوطاهنم األصلية

 

ي يف بلغاراي. يوجد يف بلغاراي مليوانن من املســـــــــلمني، ما زالوا يواجهون حرب إابدة اإلرهاب الشـــــــــيوع
وتصــفية لعقيدهتم الدينية، فمنذ احلرب العاملية الثانية، ودخول الشــيوعية لبلغاراي، والضــرابت توجه ضــد 

م حتت املســـلمني هناك، وتصـــدر القوانني تلو األخرى لتضـــييق ســـبل احلياة عليهم وجتريدهم من حقوقه
مسع وبصر العامل احلر، وقد ارتكبت مذابح مجاعية وشرد اآلالف على مر السنني وقد أصدرت بلغاراي 

م قانوان يفرض على املســــــلمني تغيري أمسائهم اإلســــــالمية إىل أمساء غري إســــــالمية، وقد 1972يف ســــــنة 
-5كم ابلســــجن من أحرق الكثريون من املســــلمني وهم أحياء لرفضــــهم تغيري أمسائهم اإلســــالمية، وحي

ســـــــنوات كل مســـــــلم حياول تعلم القران أو تعليمه لغريه أو شـــــــرح أي شـــــــيء من تعاليم اإلســـــــالم،  10
 (2)واألسلوب املتبع يف بلغاراي ضد املسلمني هو نفس األسلوب املتبع يف بولندا

 

أبرز الشــــواهد يف اإلرهاب يف الوالايت املتحدة األمريكية.  يعترب اتريخ الوالايت املتحدة األمريكية من 
التاريخ البشـــــــــري على ممارســـــــــة اإلرهاب أببشـــــــــع صـــــــــوره، متمثال يف إحتالل األرض األمريكية، وطرد 
أصـــــــحاهبا األصـــــــليني والشـــــــرعيني من أرضـــــــهم، وقتل معظمهم بال رمحة وال هوادة، ومتمثال كذلك يف 

 .مارست أعمال اإلرهاب ممارسة نظام العبودية ضد املهاجرين السود، وقيام املنظمات اإلرهابية اليت

  

اإلرهاب العريب. عاشــــت األمة العربية خالل اخلمســــني ســــنة املاضــــية يف دوامة االنقالابت العســــكرية  
واألنظمة العرفية الدكتاتورية واألعمال اإلرهابية املتنوعة، واستمر مسلسل العنف حتت شعارات مضللة 

                                                      

 401ص  ،1( التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط 1)

 403، ص 1التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط  (2)



34 
 

لناس حىت يومنا هذا، وســــيقتصــــر احلديث عن حيصــــد أرواح األبرايء ويدمر املمتلكات ويعطل حقوق ا
 اإلرهاب يف بعض الدول العربية كنموذج لإلرهاب يف بقية الدول. 

 

لبنان: من اخطر الفتات اليت مرت هبا لبنان يف العصــــــــــــر احلديث هي احلرب األهلية اليت كلفت أوال: 
وســــــع من عبارة حرب أهلية لبنان الكثري من الضــــــحااي البشــــــرية واخلســــــائر املادية وكانت تلك احلرب أ

ألهنا كانت بني األغنياء والفقراء، بني املســيحيني واملســلمني، بني الوطنيني اللبنانيني والفلســطينيني غري 
اللبنــانيني، بني الــدول العربيــة واأليــديولوجيــات العربيــة املتصــــــــــــــــارعــة على األرض اللبنــانيــة، بني العرب 

لدرجة انه ال يعرف من يقاتل من، وما هي القضـــــااي اليت وإســـــرائيل، وكانت األوضـــــاع يف لبنان معقدة 
يتقاتلون من اجلها، وكانت نتيجة احلرب خســـــــــــــارة ما قيمته باليني الدوالرات، وتراوح عدد القتلى ما 

( ألف جمرم ســـــجني كان قد مت  17( الف جريح، و )  100( الف شـــــخص، و ) 60 - 50بني ) 
ختطاف وغريها، وقد خلفت احلرب آاثراً نفســــــــــية ســــــــــيئة على اعتقاهلم أثناء احلرب بتهم الســــــــــرقة واال

 (1)الشباب واألطفال يف ظل الكراهية والعنف واإلرهاب والسلب والنهب

كان الغزو اإلســـــــــرائيلي للبنان عدواان وحشـــــــــيا ضـــــــــد   (2)اإلرهاب أثناء الغزو اإلســـــــــرائيلي للبنان:اثنيا: 
ينية والشــــعب الفلســــطيين بشــــكل خاص، الشــــعب اللبناين بشــــكل عام وضــــد منظمة التحرير الفلســــط

أطلقت إســرائيل على ذلك الغزو لغاايت التضــليل واخلداع عملية ســالمة اجلليل، وكان هدف إســرائيل 
 ومن أبرز تلك األعمال اإلرهابية ما يلي: ،إهناء احلركة الوطنية الفلسطينيةهو تدمري و 

 

ئيلية بتدمري معســـــــــــــكرات تدمري خميمات الالجئني الفلســـــــــــــطينيني. قامت القوات اإلســـــــــــــرا (أ)
الالجئني الفلســــــــــــــطينيني واحـــــدًا تلو اآلخر، وقـــــد حتول خميم عني احللوة أكرب خميمـــــات 

 الالجئني يف املنطقة إىل أنقاض، ومت تدمري خميمات أخرى تدمريا جزئيا.

                                                      

 111، ص 1يب والغريب، ط التل، اإلرهاب يف العاملني العر  (1)

 161-139ص  ،1التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط  (2)
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القصـــــــــــف اإلرهايب لبريوت الغربية. كان القادة اإلســـــــــــرائيليون يعتقدون انه إبمكاهنم إجبار  (ب)
ة التحرير الفلسطينية على االستسالم واخلضوع من خالل القصف اإلسرائيلي قوات منظم

املكثف من الرب والبحر واجلو، وتقــدر كميــات املتفجرات اإلرهــابيــة اليت ســــــــــــــقطــت على 
م مبــا يعــادل قنبلتني نوويتني كــاليت 1982بريوت الغربيــة من القوات اإلســــــــــــــرائيليــة يف عــام 

 م.1945سقطت على الياابن عام 

 

 

( العمليات اإلرهابية بعد انســــــحاب منظمة التحرير الفلســــــطينية من لبنان. بعد انســــــحاب منظمة )ج
التحرير الفلسطينية من بريوت وانسحاب القوة متعددة اجلنسيات بيوم واحد، قتل بشري اجلميل القائد 

 العسكري للكتائب والرئيس املنتخب للبنان، ومل يعلن أحد مسئوليته عن احلادث.

 

 18واستمرت ملدة ثالثة أايم حىت  1982أيلول  16يف املذحبة نفذت  .(1)"صربا وشتيال"حبة )د( مذ
متت مذحبة خميمي صربا وشتيال الفلسطينيني على أيدي مليشيا الكتائب اللبنانية وحتت إشراف  أيلول

 .( آالف قتيال مدنيا أعزل3ومراقبة القوات اإلسرائيلية وبلغت ضحااي تلك املذحبة حوايل )

 

. نفذهتا قوات االحتالل اإلســـرائيلي ابلتعاون مع عصـــابة العميل انطوان حلد، (2)"ســـحمر"( مذحبة ر) 
حيث مت جتميع سكان البلدة يف الساحة الرئيسية حبجة استجواهبم، وأفاد بعض الناجني من اجملزرة ابن 

                                                      

هبدف إيواء املئات من الالجئني الذين تدفقوا  1949خميم دائم لالجئني الفلسطينيني اسسته وكالة األمم املتحدة لالجئني الفلسطينيني )األونروا( عام ( 1)
موسوعة النكبة، جمزرة صربا  /يقع املخيم جنوب بريوت عاصمة لبنان  .1948والياجور يف مشال فلسطني بعد عام إليه من قرى أمكا وجمد الكروم 

 مhttp://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6 ،2012وشاتيال 

 .مي( عن بريوت عاصمة لبنان 53.4404كلم )  86سحمر هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغريب يف حمافظة البقاع. تبعد سحمر ( 2)
 مhttp://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6 ،2012/ موسوعة النكبة، م جزرة سحمر  عائلة 33يوجد يف البلدة 
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اجملتمعني يف ساحة البلدة بناء  القوات اإلسرائيلية وعناصر انطوان حلد أطلقوا النريان على األهايل العزل
 ( جريح.40( قتيل و)13على طلب الضباط اإلسرائيليني والعميل حلد شخصيا، وذهب ضحيتها )

 

ســـوراي. متت ســـلســـلة طويلة من االغتياالت الســـياســـية ضـــد قادة حزب البعث العريب الســـوري،  اثلثا:
االغتيـاالت تقع على عـاتق مجـاعـة  وكـان مجيع من مت اغتيـاهلم من الطـائفـة العلويـة وكـانـت مســــــــــــــؤوليـة

املعارضـــــة اإلســـــالمية الســـــنية اليت كانت تعارض طبيعة النظام الســـــوري متهمة الطائفة العلوية ابلقمعية 
 .املعارضة لإلسالم

 

 

م حني قامت فئة ابغية من جيش 1958متوز  14العراق. بدأ اإلرهاب العريب يف العراق ليلة  رابعا:
ن ابشــــــــع اجلرائم يف اتريخ العامل العريب احلديث، حيث أســــــــفرت هذه اجلرمية عن العراق جبرمية إرهابية م

واســـتشـــهد معهما عدد من النســـاء واألطفال، وقتل يف تلك  2"وعبد اإلله1" "امللك فيصـــل"اســـتشـــهاد 
اجملزرة من الشــــخصــــيات األردنية دولة إبراهيم هاشــــم ومعايل الســــيد ســــليمان طوقان، وبعد أن ســــيطر 

ي على نظــام احلكم يف العراق بــدء مســــــــــــــلســـــــــــــــل العنف واإلرهــاب بني خمتلف األحزاب اجليش العراق
اليسارية القومية واليسارية من اجل االنفراد ابلسلطة، وقد كان آخر األعمال اإلرهابية العراقية هو غزو 

 الكويت.

 

                                                      

من األسرة اهلامشية.  ملوك العراق ، اثلث وآخر(1958 يوليو 14 - 1935 مايو 2 حسني بن علي اهلامشي بن فيصل بن غازي امللك فيصل الثاين بن( 1)
  امللك غازي عقب مقتل والده 1939 االبن الوحيد للملك غازي، آل العرش اإليه عام

نصبت العائلة املالكة العراقية االمري عبد االله وصيا  1958 يوليو 14 - 1913 نوفمرب 14األمري عبد االله بن امللك علي بن الشريف حسني اهلامشي ( 2)
وحل  1941 عبد االله من منصب الوصي لفتة قليلة خالل احداث وقد خلع . 1939 يف العام فيصل الثاين بسبب صغر سن امللك , العرش على
 العراق.مت تتويج امللك فيصل الثاين ملكا على  1953ويف عام الربيطانية.اال ان عبد االله استعاد منصبه بعد انتهاء احلرب العراقية  شرف.االمري  حمله

، والقضية العربية اتريخ العراق نصف قرن من ، توفيق السويدي/  اململكة العراقية تعيينه وليا لعهدو مع ذلك مت  العرش.فانتهت وصاية عبد االله على 
 .321-320ص ،  1ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/1953
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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د على اجلزائر. كان هدف التنظيمات اإلســــــــــــالمية يف ابدئ األمر إحياء اإلســــــــــــالم والتأكي خامســــــــــــا:
الشــــخصــــية العربية اإلســــالمية يف مواجهة التغريب والثقافة الفرنســــية ومواجهة االحتالل الفرنســــي، بدأ 

م 1992الصراع بني التنظيمات الدينية والسلطة ووصل هذا الصراع إىل الذروة اثر إلغاء انتخاابت عام 
ملســـــــــــــلحني واملواطنني وقوات واليت حقق فيها اجلناح اإلســـــــــــــالمي جناحا كبريا، ويقدر عدد القتلى من ا

( ألف شـــــــخص من بينهم أيضـــــــا 60حبوايل ) 1996حىت  1992مكافحة اإلرهاب يف الفتة ما بني 
طفاًل( لقوا مصــــــرعهم يف التفجريات العشــــــوائية على أيدي أفراد اجلماعات  422رضــــــيعاً( و ) 189)

يف أوســــــــــاط الكفار على حد  املتطرفة املســــــــــلحة اليت أجاز أمراؤها قتل األطفال حىت جينبوهم النشــــــــــأة
 (1)قوهلم

 

 

مصر. شهدت مصر يف العقود الثالثة األخرية اعنف موجة عنف دموي يف اترخيها حيث  سادسا:
سقط فيها قتلى وجرحى من الشرطة واألهايل والسائحني واملتطرفني، وأطاحت املوجة بثالثة من وزراء 

وهي فتة اتسمت بتعدد  1997إىل  1992من  الداخلية، وقد بلغ التصعيد اإلرهايب مداه يف الفتة
احلوادث اإلرهابية والطبيعة االنتقائية لألهداف اليت مت توجيه اهلجمات إليها، وبروز دور املتطرفني 
اهلاربني إىل بعض الدول العربية واألوروبية وزايدة عدد الضحااي وضخامة قيمة املمتلكات املعتدى 

ن هذه املوجة مل تكن متقطعة كاملوجات اليت سبقتها ولكنها كانت عليها أو املدمرة ابإلضافة إىل أ
 (2)مستمرة وفتات توقفها كانت قليلة.

 

 

                                                      

 116، ص 1فتحي عيد، واقع االرهاب يف الوطن العريب، ط ( 1)

 107، ص1فتحي عيد، واقع االرهاب يف الوطن العريب، ط  (2)
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الصــــــهيونية أيدلوجية تقوم على القيم الدينية اليهودية واخلربة و اإلرهاب الصــــــهيوين اإلســــــرائيلي: مث أييت 
العامل إىل التجمع يف فلســطني إلقامة  التارخيية اليت تشــكل الشــعور ابلقومية اليهودية، وتدعو مجيع يهود

وطن قومي هلم فيها، والصـــــــــــهيونية هي املســـــــــــيطرة يف إســـــــــــرائيل وهي املنطلق الفكري جلميع األحزاب 
واملنظمات واملؤســــــــــســــــــــات ومن أهدافها العمل على عرقلة التقدم العريب ومقاومة االجتاهات الوحدوية 

صــر احلديث نتيجة املذابح اليت تعرض هلا اليهود يف العربية، والصــهيونية  ظهرت كحركة ســياســية يف الع
م، وابلتايل ظهور معاداة السامية يف بعض الدول األوروبية 1894م، ويف فرنسا عام 1881روسيا عام 

م، والذي 1897خاصــة أملانيا والنمســا، واســتطاعت عقد أول مؤمتر هلا يف مدينة ابل الســويســرية عام 
عاملية وحدد ابلتايل أهداف احلركة الصــــــــهيونية، وعلى رأســــــــها العمل من اقر قيام املنظمة الصــــــــهيونية ال

األب  (1)"ثيودور هرتزل"اجل اقامة كيان يهودي حيميه القانون العام، ويعترب اليهودي اجملري األصـــــــــــــل 
الروحي للحركة الصــهيونية حيث اســتطاع نقل احلركة من أفكار إىل حركة ســياســية منظمة تشــمل يهود 

هم للهجرة إىل ارض امليعاد، ارض فلســـــــــطني، ومن هنا تنطلق الســـــــــياســـــــــة اإلســـــــــرائيلية يف العامل وتدعو 
فلســـطني، حيث تدعو هذه الســـياســـة إىل اســـتعمار فلســـطني وتفريغها من العرب واقامة دولة إســـرائيلية 
ســـكاهنا جتمع يهود العامل، وقد جلأت املنظمة الصـــهيونية إىل خمتلف الوســـائل للوصـــول إىل هذا اهلدف 

واء قبل قيام دولة إســـــرائيل أو بعد ذلك، وقد كلفت املنظمة الصـــــهيونية العاملية الوكالة اليهودية اليت ســـــ
تعترب الســــــــــــاعد التنفيذي للمنظمة للقيام برص صــــــــــــفوف اليهود وقيادهتم لقيام دولة إســــــــــــرائيل وذلك 

قيام دولة إســرائيل  مبســاعدة االســتعمار األورويب، الذي اعتمد بقاء دولة إســرائيل على مســاندته، وبعد
م، اعترب فيه أن املنظمة الصـــــهيونية العاملية هي 1952قانوان تشـــــريعيا يف عام  (2):"الكنيســـــت"اصـــــدر 

نفســــــــها الوكالة اليهودية لفلســــــــطني، وقبل قيام دولة إســــــــرائيل جلأ الكيان الصــــــــهيوين وبدعم من قوات 
حملليني بقصــد اإلابدة أو ترحيلهم عن االنتداب الربيطاين إىل شــن محالت إرهابية ضــد الســكان العرب ا

أرضــــــــهم، وكانت وســــــــائل اإلعالم الغربية والصــــــــهيونية حتاول وابســــــــتمرار لصــــــــق هتمة اإلرهاب ابلثوار 
الفلسطينيني، إال أن الكيان الصهيوين كان قد تبىن اإلرهاب الفردي واإلرهاب الرمسي على حد سواء، 

                                                      

السياسية  الصهيونية ( صحفي يهودي منساوي جمري، مؤسس1904يوليو  3 – 1860مايو  2؛ (Theodor Herzl :ابإلجنليزيةهرتزل، تيودور ( 1)
 منصة البياانت املفتوحة من املكتبة الوطنية الفرنسية / .ابلنمسا إدالخ وتويف يف بودابست املعاصرة. ولد يف

— http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119074370 —  2015أكتوبر  10االطالع: اتريخ  

انئًبا، ينتمي كل منهم  120عدد نواب الكنيست  .اإلسرائيلية كومةاحل ومراقبة عمل التشريع حيث يتكز يلياإلسرائ الربملان أي "اجملمع" هو( 2)
 https://ar.wikipedia.org الكنيست،ويكيبيداي، املوسوعة احلرة، /  ل ممثال هلذا احلزبمسجل ويعم حزب إىل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119074370
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
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فيما بعد منوذجا فريدا لإلرهاب حيث متيز خبصـــــــــائص  ويعترب االحتالل اإلســـــــــرائيلي لألراضـــــــــي العربية
 أبرزها:

 

( تشــــــــــريد الســــــــــكان األصــــــــــليني، وحتويلهم إىل الجئني يف املنفى، أو مواطنني من الدرجة الثالثة يف 1)
 داخل وطنهم.

( عدم االعتاف ابالحتالل كاحتالل، وما يتتب على ذلك من واجبات وحقوق حتددها املواثيق 2)
 لدولية.واملعاهدات ا

 ( حمو اهلوية الثقافية واحلضارية لسكان األراضي احملتلة.3)

( اســــتعمال شــــىت أســــاليب اإلرهاب من احتجاز الرهائن، نســــف املنازل، االعتقال الكيفي، إنشــــاء 4)
 .ال ختضع ألي قانون حيدد الواجباتمناطق أمنية يف األراضي احملتلة 

 

ل وفقا للفتات اليت كان مير هبا أو ابلنســبة لألراضــي اليت واإلرهاب اإلســرائيلي متعدد الوجوه واألشــكا
احتلها، وقد كان احتالل فلســــــــــــــطني واجزاء أخرى من الوطن العريب اهلدف الرئيســــــــــــــي لقادة احلركة 
الصهيونية يف املاضي، وبشكل خاص هرتزل، وقد كان هدف هذا االحتالل هو إحالل شعب مكان 

ري، وقد خاضـــت إســـرائيل أربعة حروب بقصـــد التوســـع شـــعب، وليس جمرد احتالل عســـكري اســـتعما
واحتالل أراضـــــــــــي عربية كانت بقية األراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينية حمورها، وقد رافق هذا االحتالل ارتكاب 

، ومن األعمال (1)"دير ايســــــــــني"اإلرهابيني اليهود جمازر ضــــــــــد الفلســــــــــطينيني، ومن أكثرها هوال جمزرة 
ونية يف األربعينيات شــــــن محله إرهابية ضــــــد اإلجنليز، حيث قتل اإلرهابية اليت نفذهتا املنظمات الصــــــهي

املعتمد الربيطاين يف مصــــــــــــــر، وذلك نتيجة تباطؤ اإلجنليز يف إعالن الدولة اليهودية،  (2)"اللورد موين"
                                                      

ذحبة يف قرية دير ايسني، اليت املحدثت اليهود، قرية دير ايسني من القرى الصغرية على أطراف القدس ومل يكن هلا أي شأن يف حركة املقاومة ضد ( 1)
ضحية  360إىل  250ضحية هذه املذحبة خمتلف عليه، إذ تذكر املصادر العربية والفلسطينية أن ما بني  1948أبريل عام  9تقع غريب القدس بتاريخ 

 مhttp://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6 ،2012/ موسوعة النكبة،  مت قتلها

نوفمرب  6- 1880مارس  29، ولد يف )(Walter Guinness, 1st Baron Moyne :ابإلجنليزية) )ابرون موين األول( والت إدوارد غينيس( 2)

http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9


40 
 

بســــــــبب وقوفه ضــــــــد ضــــــــم النقب للدولة اليهودية  (1)"الكونت براندوت"وكذلك قتل الوســــــــيط الدويل 
يعترب اإلرهاب اإلســـــــــــــرائيلي اإلرهاب الرمسي الوحيد يف العامل الذي ختطط له مبوجب قرار التقســـــــــــــيم، و 

وتنفذه أجهزة رمسية يف الدولة، مث تشـــرحه للرأي العام العاملي بوســـائل اإلعالم املوالية هلا، وتصـــوره على 
 ( 2)انه ضربة وقائية للمحافظة على أمن إسرائيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

، عندما مت 1944حىت شهر نوفمرب عام  الشرق األوسط ورجل أعمال. شغل منصب وزير الدولة الربيطاين يف أجنلو إيرلندي (، كان سياسي1944
 https://ar.wikipedia.org موين،ويكيبيداي، املوسوعة احلرة، ابرون  / .رهابيةاليهودية اإل شترين اغتياله من قبل جمموعة

 1948سبتمرب  17وقتل يف  إبستكهومل 1895يناير  2الكونت فولك براندوت هو ديبلوماسي سويدي ترأس الصليب األمحر السويدي. ولد يف ( 1)
ويكيبيداي، املوسوعة احلرة، فولك  /ار الثاين الذي كان ملك السويد والنرويجابلقدس. فولك هو من العائلة امللكية السويدية وهو حفيد أوسك

 https://ar.wikipedia.org براندوت،

 281، ص1( التل، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86


41 
 

 

اإلسالمي ومواقف العلماء منه الفصل األول: اإلرهاب يف الفقه  

 اإلرهاب إىلاملبحث األول: منظور الفقه اإلسالمي 

 املطلب األول: موقف الفقه اإلسالمي من اإلرهاب

إن املدوَّانت الفقهيَّة القدمية املتوفرة خلت من بيان حكم الشرع يف مصطلح اإلرهاب بيااًن صرحًيا واضًحا 
ليس من الوارد أن يكون هناك رأي فقهّي قدمي صريٍح حول هذا  ومباشرًا مما ميكنا أن خنلص إىل أنه

املوضوع، وإنَّ عدم تعرض وتوضيح الفقهاء سابقاً ملناقشة حكم الشرع لظاهرة االرهاب، ال يعين عدم 
ا مل تكن هلا  م مل يعايشوها ابلصورة اليت نعايشها اليوم، كما أهنَّ ا يعين أهنَّ وجود حكٍم شرعيٍّ هلا، وإمنَّ

د يف عصرهم ابلطريقة اليت يف هذا العصر، كما أن أوضاعهم السياسيَّة واالجتماعيَّة والفكريَّة ختتلف وجو 
اختالفًا جذرايا عن األوضاع السياسيَّة واالجتماعيَّة والفكريَّة حاليا، مما جعلهم يف غىن عن احلديث 

 (1)املفصَّل عنها كما هو احلال اليوم. 

سته وهو من كبائر الذنوب ويستحق فاعله العقوبة القصوة ويكون على مستوى حيرم فعله وممار واإلسالم 
الدول واألفراد كسلب األموال واملمتلكات واالعتداء على احلرمات وإخافة والتسلط على الشعوب 

وأعداء املسلمني، -تعاىل -وأيضا مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية يعين: التخويف ألعداء هللا 
وف والرهبة يف نفوسهم ليمتنعوا من إيقاد انر احلرب، واإلفساد يف األرض، واالعتداء على وإحداث اخل

بالد املسلمني، وانتهاك حرماهتم، وهذا خيتلف متاًما عن معىن اإلرهاب الشائع يف الوقت احلاضر، قال 
 تعاىل:                           

                 :(60)سورة األنفال، اآلية 

من األعمال اليت من طبيعتها أن تثري لدى شخص ما اإلحساس ابخلوف من خطر ما  ويعد اإلرهاب
هو االستعمال  واإلرهاب .الناس مبساعدة أعمال العنف كما أنه يكمن يف ختويف يف أي صورة،

                                                      

  24من منظور شرعي، د.ط، ص وحكمه قراءة نقدية يف املفهوم واحلكم سانو، مصطلح اإلرهاب قطب مصطفى  (1)
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تعمل عمل بربري شنيع،  العمدي ملنتظم لوسائل من طبيعتها إاثرة الرعب بقصد حتقيق أهداف معينة،
 .عمل خيالف األخالق االجتماعية ويشكل اغتصاابً لكرامة اإلنسان وهو

ق به وينتج منه، إن كان اإلسالم إن دين اإلسالم هو العدو األكرب واألشد لإلرهاب وما يلح
حيرم احلرابة والبغي، ويعاقب أشد العقاب للمحاربني والبغاة، فكيف يكون مقرًا ابإلرهاب وهو أشد 
خطرا من احلرابة، كيف ال وهو تفكيك للبنية األمنية من أساسها، وتدمري للمجتمع وللدولة وملؤسساهتا 

ع لإلرهاب والعدوان والفساد، وأصبح فاعله حمارب هلل ورسوله وقد شرع هللا اجلزاء والعقاب الشديد الراد 
 صلى هللا عليه وسلم.-

   قال تعاىل:                       

                             

                              

           ن هذه اآلية تبني شدة وصرامة إ (34-33دة، اآلية: )سورة المائ
اإلسالم فال توجد يف أي قانون بشري عقوبة كهذه نظرًا خلطورة اإلرهاب الذي يعد يف الشريعة 
اإلسالمية حرابً ضد حدود هللا وخلقه ،هي عقوبة مقصود هبا محاية الناس مجيعا فردا وجمتمعا ،ومع هذا 

كف عما هو عليه وجاء اتئبا، فالشريعة تشجعه على االستقامة والرجوع   فإن الشرع أيخذ بيد اجملرم لو
إىل هللا. ،  قال القرطيب: "هنى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صالح قل أو كثر فهو على 

، لقد شرع هللا تعاىل احلدود للزجر عما يتضرر به العباد، وصيانة  (1)العموم على الصحيح من األقوال"
م عن الفساد والطهر من الذنب؛ ليست حبكٍم أصلي إلقامة احلد؛ ألهنا حتصل ابلتوبة ال دار اإلسال

، وحق اإلمام يف إسقاط احلد إذا وجد املسقط (2).إبقامة احلد، وهلذا يقام احلد على الكافر وال طهرة له
ابة، أما ما هو خاص مبا هو حق هلل تعاىل، أو ما يغلب فيه حق هللا، كحد الزان والسرقة والشرب واحلر 

حق للعبد، أو يغلب فيه حق العبد فليس لإلمام إسقاطه، وإمنا يكون اإلسقاط من صاحب احلق، 
ووجه ذلك كما يقول الفقهاء: أن حقوق هللا تعاىل مبنية على التسامح والعفو، فإذا وجد ما يسقطها، 

                                                      

 226، ص7، ج2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ط (1)
 .138، ص 9ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج  (2)
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عباد، فإن مبناها على الشح فاإلمام انئب يف االستيفاء حلق هللا تعاىل فله إسقاطها، أما حقوق ال
، الفقه اإلسالمي عاجل وحذر  (1).والضيق، والعبد حباجة إىل استيفاء حقه، فيتوقف االستيفاء على طلبه

من اإلرهاب وأشكاله ونص على ذلك صراحة سواء مبا عرف ابحلرابة أو البغي وما يدرج حتتهما من 
 اجلرائم اليت ورد النص هبا يف التشريع اإلسالمي. أشكال وألوان إرهابية. وتعد جرمية احلرابة من أبشع

 

إن إرهاب األفراد واجلماعات لآلمنني حمرَّم قطعا بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة بغض النظر عن 
نبل أو شرف األهداف والغاايت املوهومة اليت تكون وراءها، وأما إرهاب غري اآلمنني، فإنه هو اآلخر 

، وينبغي أن يقوم به ويل األمر أو من أيذن له أو يفّوضه، ذلك ألن إعالن حرام على األفراد واجلماعات
اجلهاد وجتهيز اجليوش يعد من اختصاصات ويل األمر ووظائفه، وال جيوز ملن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر 
االفتاء عليه يف هذا الشأن، كما وردت بذلك نصوص كثرية من الكتاب والسنة الصحيحة، وأن إرهاب 

ني لتحقيق غاايت شرعية مقطوع هبا أو مظنون هبا، يعد من جنس احلرابة اليت أمر هللا إبنزال أقسى اآلمن
العقوابت ابملتورطني فيها إذا مل يتوبوا قبل أن يقدر عليهم، وإمنا كان ذلك حرابة ملا ينتج عنه يف الغالب 

اّي من هذه اجلرائم عقوبة األعم من سفك للدماء وهتك لألعراض وإتالف لألموال، ويستحق من فعل أ
احلرابة املغلظة ردعا لغريه، ومحاية للبيضة، وال يشفع لإلرهاب الفردي أو اجلماعي نبل الغاية أو املقصد، 
فالغاية احلميدة اليت يتوصل إليها بوسيلة حمرمة تعد غاية موهومة وابطلة، وال سداد فيها ألبته، على أنه 

تحقاق بعض أشكال اإلرهاب عقوبة التعزير كما هو احلال يف مل تفت الدراسة أتصيل القول يف اس
 .ترويع غري اآلمن لتحقيق غرٍض شرعيٍّ مقطوع أو مظنون به دون إذن وتفويض من اإلمام

 

  قال تعاىل:                                 

     :قال ابن جرير الطربي يف تفسري هذه اآلية: " إنَّ هللا  (.205)سورة البقرة، اآلية–
عمل يف -عليه الصالة والسالم-وصف هذا املنافق أبنه إذا توىل مدبراً عن رسول هللا –تبارك وتعاىل 

                                                      

 191، ص1احلمود، مسقطات احلدود يف الشريعة اإلسالمية، ط  (1)
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ابملعاصي إفساد يف األرض، أرض هللا ابلفساد. وقد يدخل يف اإلفساد مجيع املعاصي، وذلك أن العمل 
فلم خيصص هللا عز وجل وصفه ببعض معاين اإلفساد دون بعض. وجائز أن يكون ذلك اإلفساد منه 
كان مبعىن قطع الطريق، وجائز أن يكون غري ذلك، وأي ذلك كان منه فقد كان إفساداً يف األرض؛ 

نه إن َكاَن يقطع الطريق، وخييف معصية. غري أن األشبه بظاهر التنزيل أ-عز وجل-ألن ذلك منه هلل 
 (1)السبيل، يفسد فيها ويهلك احلرث والنسل، وذلك بفعل خميف السبيل أشبه منه بفعل ُقطَّاع الرحم"

 قوله تعاىل:                             

           .:وقد ذهب بعض السلف ِإىل أنه ال توبة  (.93)سورة النساء، اآلية
أرأيت رجاًل قتل عمداً؟  :فقالبسنده أن رجال أتى إىل أبن عباس  له، واستدلوا مبا رواه اإلمام أمحد

سخها شيء حىت قُبض فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيها اآلية. فقال لقد نزلت من آخر ما نزلت ما ن
قال أرأيت  -عليه الصالة والسالم-وما نزل الوحي بعد رسول هللا  -عليه الصالة والسالم -رسول هللا 

عليه الصالة -إن اتب وآمن وعمل صاحلًا مث اهتدى؟ قال: وأين له ابلتوبة وقد مسعت رسول هللا 
قيامة آخذًا قاتله بيمينه أو يساره أو يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجاًل متعمدًا جييء يوم ال -والسالم

 (2)آخذ رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دماً من قبل العرش يقول: ايرب سل عبدك فيما قتلين"
صلى هللا عليه -قال حدثنا أصحاب حممد  (3)وأخرج أبو داود بسنده عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إىل حبل  - عليه وسلمصلى هللا-أهنم " كانوا يسريون مع النيب  -وسلم
، وهذا (4) : "ال حيل ملسلم أن يروع مسلما"-صلى هللا عليه وسلم-معه فأخذه ففزع فقال رسول هللا 

احلديث يشمل من يروع املسلم ولو كان هازاًل ملا فيه من اإليذاء والضرر. فإذا كان التويع للمسلم 
   فكيف بتخويفه ابلسالح والقنابل؟ أبخذ شيء من أمتعته حراما

                                                      

َذا تـََوىلَّ َسَعى يف اأْلَْرِض لِيـُْفِسَد َوإِ ، سورة البقرة، ابب أتويل 580، ص 3أبو جعفر الطربي، تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ج (1)
ُ اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ   (.205)سورة البقرة، اآلية: ِفيَها َويـُْهِلَك احْلَْرَث َوالنَّْسَل َواّللَّ

 صادر كثرية((، وقال الشيخ شعيب االرانؤوط: حديث صحيح، رجاله ثقات )وعزاه الشيخ مل2124، رقم:)44، ص 4أخرجه أمحد يف مسنده، ج( 2)
ولد سنة نيف وسبعني ومات أبوه وهذا  .الكويف األنصاري،وقاضيها أبو عبد الرمحن  الكوفة مفيت اإلمام، العالمة، ليلى.حممد بن عبد الرمحن بن أيب ( 3)

تال على  هللا،فظ كتاب كان حي. وغريهم رابح العمري،وانفع  الشعيب، وأخذ عن أبيه،عن  عيسى، بل أخذ عن أخيه شيئا.صيب مل أيخذ عن أبيه 
-5 ة، الطبق310ص، 6ج مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب / يف الفقه أيب حنيفة وكان نظريا لإلمام عيسى أخيه

 أيب ليلى

ِجْستاين أبو داود، سنن أيب داوود، كتاب األدب، ابب من أيخذ الشيء على املزاح، ط( 4)  قال األلباين: صحيح (.5004، برقم )301، ص4، ج1السِّ
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لكن هناك تطرق ملسائل شبيهة وذات صلة والعالقة مبصطلح اإلرهاب يف هذا العصر، أال وهي 
من التحقيق والتقرير  اوجانب مسألة احلرابة ومسألة الفساد يف األرض، وقد أخذت هذه املسائل مكاان

 ي خيتصر بعضه هذا البحث ويذكر أهم ما فيه.والتأصيل، وتعرضوا لسائر تفاصيلها وحيثياهتا، والذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والسنة الكتاب حكم احلرابة ودليلها يف ضوءمفهوم  املطلب الثاين:
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 احلرابة لغة: مأوال: مفهو 

احلرابة يف اللغة: هي كلمة شقت من كلمة)حرب(، حارب حيارب حرابة، ومفرد حمارب )اسم فاعل( 
)سورة      :وأخذت من قوله تعاىل (1)سلم،مشتق من حارَب، واحلرب نقيض ال

وعرفت احلرابة ابسم قاطع الطريق: يقال قطع السيد على عبده قطيعة وهي  .(33اآلية:جزء من المائدة، 
الوظيفة والضريبة، وقطع الرجل الطريق واجلمع ُقطاع الطريق: وهم اللصوص الذين يعتمدون على قوهتم، 

 (2)قطعت الصديق قطيعة، مبعىن هجرته، وقطعته عن حقه منعه.و 

  (3)وقاطع الطريق )احملارب( هو: كل من كان دمه حمقوانً قبل احلرابة وهو مسلم أو ذمي.

 " (4)واحلَرب )ابلتحريك( أن ُيسلب الرجل مالُه.

 احلرابة اصطالحاً فقد عرفها العلماء على النحو اآليت: اثنيا:

لذي قام ابلفعل وأقدم على ارتكاب اجلرمية، وقد عرفت كتب الفقه احملارب وبينت احملارب فهو ا 
أوصافه وأعماله اليت يقوم هبا فأطلقت لفظ احملارب على الذي يشهر السالح ويقطع الطريق وقصد 

. واتفق الفقهاء على أن احلرابة: هي إشهار السالح وقطع (5)سلب الناس سواًء كان يف مصٍر أو فقٍر"
 ومنهم (6)ريق)السبيل(خارج املصر.الط

احلنفية عرفوها أبهنا اخلروج على املارة ألخذ املال على سبيل املغالبة على وجه مينع من املرور وينقطع 
 (7)الطريق. 

                                                      

 30، ص1، ج3رب، ط حابن منظور، لسان العرب، مادة  (1)

  508، ص2الفيومي، املصباح املنري، د.ط، ج  (2)
  494ص  2ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، د.ط، ج (3)

 303، ص1، ج3، مادة احلرب، ط العربابن منظور، لسان  (4)

 354، القوانني الفقهية، ص ابن جزي الكليب (5)

 494ص  2ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، د.ط، ج (6)

 د.ت( ة،اهرــلق ا) ،يبــحللط ا ،4/287 ر،اــألبصا ويرــتن حرــش راــملختا ردــلا ىــعل راــحملترد ا يةــحاش، دينــعاب نــبا (7)



47 
 

أما املالكية فقالوا يف تعريف احلرابة: هي كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه يتعذر معه االستغاثة 
 إلخافة وجخلرااحلرابة  (2)وقال "اخلرشي". (1)اخلنق، وسقي السكران، ألخذ املالعادة كإشهار السالح و 

 (3) ختويفهمأو  ،قتلهمأو  ،ماهلم خذوأ رة،ملاا

يف حني عرف الشافعية احلرابة: أبهنا الربوز ألخذ املال أو القتل أو اإلرعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة 
 احملارب أخذ املال أو إخافة السبيل.وهم يشتطون أن يقصد (4)مع البعد عن الغوث.

أما احلنابلة فقالوا: أبن احملاربني هم الذين يعرضون للناس ابلسالح يف الصحراء فيغصبوهنم املال جماهرة، 
ومن أيخذ املال على وجه السرقة فليس مبحارب، ومثلهم من أيخذ املال ابجملاهرة وبقوة السالح يف 

   (5)داخل العمران.

: فقد توسعوا كثريا يف بيان معىن احلرابة ليشمل كل مفسد يف األرض وحجتهم يف ذلك (6)"ةالظاهري"أما 
أن آية احملاربني جعلت كل مفسد يف األرض حماراب واحلكم مطلق جيرى على إطالقه ما مل يرد حكم 

 يقيده. 

                                                      

  359، ص6الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، د.ط، ج( 1)

 رنسبة إىل قرية يقال هلا: أبو خراش )من البحرية مبص (،ولقب ابخلرشي )أو ابخلراشي هللا،وكنيته: أبو عبد  اخلرشي،)اخلرشي( حممد بن عبد هللا ( 2)
رز شيوخه: أب ،وأول من توىل مشيخة األزهر مصر،انتهت إليه الرائسة يف  جمتهد،فقيه  .هـ يف القاهرة 1101وتويف يف .هـ 1010 يف ولد .مالكي

عبد السالم بن صاحل  الفيومي،أمحد  املساكيين،علي بن خليفة  داود،أبرز تالميذه: أخوه . وغريهم األجهوري،والنور  اللقاين،الربهان  هللا،والده عبد 
منتهى  (،)املعروف بشرح اخلرشيأهم مصنفاته: الشرح الكبري على منت خليل . وغريهم الزرقاين،وحممد عبد الباقي  (،)حفيد الشيخ عبد السالم األمسر
حممد بن اخلرشي،  /والفوائد السنية يف شرح املقدمة السنوسية أيضا،وله أيضا الشرح الصغري على منت خليل  حجر،الرغبة يف حل ألفاظ النخبة البن 

 1، ص 1للخرشي، د.ط، جشرح خمتصر خليل هللا، عبد هللا املالكي أبو عبد 

 147، ص 1، والفريوز آابدي، القاموس احمليط، ج 70-69، ص 4ج  ( ابن منظور، لسان العرب،3)

  5,3، ص8هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، ط. أخرية، ج الدين،مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الرملي،  (4)

  302، ص10، ج2ابن قدامة، املغين والشرح الكبري، ط  (5)
ملصدر الفقهي هو ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، فال رأي وال إعمال للعقل يف حكم من أحكام الشرع. فليس يف ( يقوم هذا املذهب على أن ا6)

 .هذا املذهب قياس، وال استحسان، وال ذرائع، وال مصاحل مرسلة. وإن مل يكن من نص، فيؤخذ حبكم االستصحاب الذي هو اإلابحة األصلية
 إبمجاع العلماء أول من أظهر القول بظاهرية الشريعة بني أهل السنة/ أبو زهرة، حممد، اتريخ املذاهب فهو يعترب األصفهاين، ومؤسس املذهب

 1، ط506اإلسالمية يف السياسة والعقائد واتريخ املذاهب الفقهية، ص 
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برايء، إال أن أن أغلب تعاريف الفقهاء قد اتفقت على خطورة احلرابة وماهلا من سلب وترويع وقتل األ
كل فقيه يضيف إىل التعريف الذي اختاره للمصطلح قيدا يتطابق مع اختياراته الفقهية اليت يبين عليها 

 اجتهاده ويستقي منها أحكامه.

 

 والشامل اجلامع للحرابة عند الفقهاء: رلمختاا لتعريفا

 وجخلرا :هوو ،الشامل لتعريفاابلنظر إىل التعريفات السابقة يتبني أن تعريف املالكية للحرابة هو   
كل من أخاف الطريق وأبي  لتعريفا وذلك لشمول ،ختويفهمأو  ،قتلهمأو  ،ماهلم خذوأ رة،ملاا إلخافة

صورة كانت ألنه حمارب يستحق العقوبة، ومل يفرق مبكان احلرابة إذا كانت يف املصر أو خارج املصر، 
من أخاف السبيل سواء رجل أو امرأة يستحق ومل يفرق يف التعريف بني الرجل واملرأة بل اعترب كل 

 العقوبة.

 

 : من ضوء القران الكرمي:اثلثا

: يف -صلى هللا عليه وسلم-شرع هللا اجلزاء الرادع لإلرهاب والعدوان والفساد، وعده حماربة هللا ورسوله 
  قوله تعاىل                          

                             

                              

            :االستدالل اآلية فيها جه و:  - (34-33)سورة المائدة، اآلية
أرواح  على ونيعتدو دافسا رضألا  يف نيسعوو ،سولهور هللاا نبورحيا لذينا قتل بجوو دليل على 

مث جاءت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة، حتذر من ذلك حتذيراً   هلماموأو أ ،ضهماعرأو أ س،لناا
عن قتل النفس احملرمة، مؤمنًة كانت أو معاهدًة إال ابحلق الذي  -لعز وج-شديداً، ومنها هني هللا 

  .قال سبحانه وتعاىل: -صلى هللا عليه وسلم- يوجب قتلها مما يف كتاب هللا وسنة رسوله   
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              :وقال عز وجل (33)سورة اإلسراء، اآلية:         

          :وقال رب العزة واجلالل (92)سورة النساء، اآلية:         

                                

ولقد قرن هللا القتل بغري حق، ابلشرك ابهلل، يف قوله تعاىل (93ة النساء، اآلية )سور:    

                                

                            سورة(

ولقد جعل هللا قتل نفس واحدة بغري حق كقتل الناس مجيعاً وإحياءها كإحياء  (69- 68يتان الفرقان، اآل
    الناس مجيعاً. فقال تعاىل:                       

                   :إن هللا عز  (32)سورة المائدة، اآلية

  وجل ال أيمر املسلمني بقتال َمْن مل يقاتلوا، فقال تعاىل:             

             :(. 190)سورة البقرة، اآلية 

فاإلسالم دين السلم، واحلرب يف دستور اإلسالم ضرورة، لدفع العدوان، ألن هللا عز وجل 
 يقول:                              

  :ويقول عز وجل يف كتابه الكرمي: (193)سورة البقرة،اآلية          

                     :وقد هنى  .هذا هو اإلسالم (61)سورة األنفال،اآلية
 :هللا عز وجل عن اإلمث والعدوان، والتعاون عليهما، وأمر ابلرب والتقوى فقال عز وجل يف كتابة الكرمي

                                 

  (:2سورة المائدة، اآلية)  يف  واإلفسادوقد تضافرت النصوص الشرعية على حترمي الظلم
األرض ففي احلديث القدسي: )اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا( 



50 
 

)سورة األعراف،         وجل ,كما أنه قال تعاىل عز (1)

.ومن وجه الداللة من اآلايت السابقة ترى الباحثة أن اآلايت هي رد على من يدعي أن (56اآلية:
إبزهاق النفس كما أن سفك  ىاإلسالم دين اإلرهاب  ،أن اإلسالم دين اإلنسانية العاملي الذي ال يرض

خلقها هللا وحده وال حيق ألحد أن يزهقها، وان كل  الدماء أمر ال يقبله ديننا احلنيف ، والنفس البشرية
 فساد هو أمر حرمه هللا وهدد كل من يستحل هذه احلقوق ابلعذاب الشديد والوعيد.

 : من ضوء السنة الشريفة:رابعا

 وأما األحاديث يف حترمي القتل وهناية عاقبته السيئة فهي كثرية جداً ومنها ما أييت: 

قال  (2): )أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء( -عليه وسلمصلى هللا -قول رسول هللا 
: )ففي هذا احلديث تغليظ أمر الدماء وأهنا أول ما يقضى فيه بني الناس يوم -رمحه هللا-الشوكاين 

رمحه هللا: )يف احلديث عظم أمر الدم،  (4)"ابن حجر"قال  (3) لعظم أمرها وشدة خطره( القيامة، وذلك
بداءة إمنا تكون ابألهم، والذنب يعظم حبسب عظم املفسدة وتفويت املصلحة، وإعدام البنية فإن ال

 (5)اإلنسانية غاية يف ذلك( 

                                                      

، ص 2يف سننه، ابب الزهد، ج (، وابن ماجد2577، رقم:)1994، ص4مسلم يف صحيحه، كتاب الرب، والصلة، واألداب، ابب حترمي الظلم، ج (1)
 ( 4257، رقم: )1422

 (6533، رقم )111، ص8، ج1رواه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ابب القصاص يوم القيامة، ط( 2)
    197، ص7، ج 1الشوكاين اليمين، نيل األوطار، ط ( 3)
الشافعي املصري  [2] بن حجر الكناين العسقالين [1] حممود بن أمحد شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن( 4)

نشأ رمحه هللا يف أسرة حتب العلم وتشجع عليه، وهذا قدر هللا له أن  .القاهري املولد واملنشأ والدار والوفاة. املعروف ابحلافظ ابن حجر العسقالين
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  ،الذهيب /  صار له شأن عظيم بني الناسيهيئ له جًوا علمًيا وبيئة صاحلة أتخذ بيده إىل العلم، حىت

 294، ص 15، الطبقة الثامنة عشر، ابن حجر، ج سري أعالم النبالءقَامْياز، بن 

 397، ص11أبن حجر العسقالين، فتح الباري، د.ط، ج  (5)
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)لن يزال املؤمن يف  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  (1)"ابن عمر" وعن
كذا لألكثر بكسر املهملة ( من ِدينه :جر: "قولهقال ابن ح (2)ُفْسحٍة من دينه ما مل ُيصب دماً حراماً(.

من الدين، فمفهوم األول: أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار ابلوعيد على قتل املؤمن متعمداً مبا يتوّعد 
به الكافر، ومفهوم الثاين: أنه يصري يف ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إىل استبعاد العفو عنه الستمراره 

قال ابن العريب: "الفسحة يف الدين سعة األعمال الصاحلة حىت إذا جاء القتل يف الضيق املذكور، و 
  (3)ضاقت ألهنا ال تفي بوزره، والفسحة يف الذنب قبوله الغفران ابلتوبة حىت إذا جاء القتل ارتفع القبول"

: )إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملن -رضي هللا عنهما-ويف حديث عبد هللا بن عمر 
قال ابن حجر: "قوله: )إن من ورطات( مجع ورطة  .(4) نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري حله(أوقع 

بسكون الراء وهي اهلالك، يقال: وقع فالن يف ورطة أي: يف شيء ال ينجو منه، وقد فسرها يف اخلرب 
أبّي صفة كان، بقوله: )اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها(، )سفك الدم( أي: إراقته، واملراد به القتل 

 (5)لكن ملا كان األصل إراقة الدم عربَّ به"

 (6)من قتل مسلم (هللا : )لزوال الدنيا أهون على -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا و 

: "الدنيا عبارة عن الدار القرىب اليت هي معرب الدار األخرى، وهي مزرعة هلا، وما (7) "الطييب"قال 
لتكون مسارح أنظار املتبصرين ومعتربات املطيعني، وإليه اإلشارة بقوله  خلقت السماوات واألرض إال

                                                      

والصحابة، وهو ابن الصحايب واخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، حرص على رواية  بد هللا بن عمر بن اخلطاب، أحد فقهاء املسلمني( ع1)
بن  عبد هللاتويف .أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكان من أكثر الناس اقتداًء بسريته وسنته وتتبعًا آلاثره، اشتهر ابحتام الناس له وثقتهم به

مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن  ،الذهيب /اج بن يوسف الثقفي، وُدفن يف مقربة املهاجرين يف مكة املكرمةهـ، وصلى عليه احلج74عمر يف عام 
  71، ص  سرية عمر الفاروق رضي هللا عنه ،سري اخللفاء الراشدين،  سري أعالم النبالء، أمحد بن عثمان بن قَامْياز 

 (6533، رقم )111، ص 8، ج1يوم القيامة، ط البخاري، صحيح البخاري، يف الرقاق، ابب القصاص ( 2)

 195، ص12أبن حجر العسقالين، فتح الباري، د.ط، ج  (3)

، 2، ص 9، ج 1[، ط93ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم{ ]النساء: صحيح البخاري، كتاب الدايت، ابب قـَْوِل اّللَِّ تـََعاىَل: }َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ البخاري،  (4)
 )6863(رقم 

 196، ص12ابن حجر العسقالين، فتح الباري، د.ط، ج  (5)
  9208( صححه األلباين يف صحيح اجلامع 1378، رقم)953، ص16ج، ابب ما جاء يف تشديد قتل املؤمن التمذي يف جامعه، ( 6)

عرف حمبًا ملن عرف منه تعظيم الشريعة مقباًل على  743تويف يف سنة  رح املشكاةاحلسني بن حممد بن عبد هللا الطييب اإلمام املشهور صاحب ش( 7)
نشر العلم آية يف استخراج الدقائق من القرآن والسنن شرح الكشاف شرحاً كبرياً وأجاب عما خالف مذهب السنة أحسن جواب يعرف فضله من 

ه ابختصاره على طريقة هنجها له ومساه املشكاة وشرحها هو شرحاً حافاًل مث شرع طالعه وصنف يف املعاين والبيان التبيان وشرحه وأمر بعض تالمذت
  68، ص  2، ج الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،بن حجرا /يف مجع كتاب يف التفسري

http://www.hadithportal.com/hadith-6863&book=1
http://www.hadithportal.com/hadith-6863&book=1
http://www.hadithportal.com/hadith-6863&book=1
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=597319&hid=14811&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=597319&hid=14811&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=597319&hid=14811&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=
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   تعال:                    سورة آل(

م على أي: بغري حكمة، بل خلقَتها ألن جَتعلها مساكن للمكلفني، وأدلة هل (191عمران، اآلية:
ويف هذا احلديث تغليظ (1)"معرفتك، فمن حاول قتل من ُخلقت الدنيا ألجله فقد حاول زوال الدنيا

 أمر القتل وهتويل شأنه. 

)كّل ذنب عسى هللا أن يغفره، إال الرجل يقتل املؤمن متعمداً، أو  :صلى هللا عليه وسلم-قال: قال 
 . (2)الرجل ميوت كافراً(.

أي: ذنب الّرجل، وكأّن املراد كّل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إال  : )إال الّرجل("قوله (3) قال السندي:
قتل املؤمن، فإنّه ال يغفر بال سبق عقوبة، وإال الكفر، فإنّه ال يغفر أصال، ولو محل على القتل مستحالّ 

ائب من الّذنب كمن ال يبقى املقابلة بينه وبني الكفر، مثّ ال بّد من محله على ما إذا مل يتب، وإال فالتّ 
ال ذنب له، كيف وقد يدخل القاتل واملقتول اجلّنة مًعا، كما إذا قتله وهو كافر مثّ آمن وقتل، ولعّل هذا 

 "ذكره على وجه الّتغليظ، وهللا تعاىل أعلم بعد

، وكان ممن شهد بدراً مع النيب -رضي هللا عنه(4)عن " املقداد بن عمرو الكندي"وذُكر ايضًا 
قال: )اي رسول هللا أرأيت إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب إحدى يدي ابلسيف  - عليه وسلمصلى هللا-

صلى هللا عليه -فقطعها، مث الذ مين بشجرة فقال: أسلمت هلل، أأقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول هللا 
: ال تقتله، ال تقتله. قال: اي رسول هللا، فإنه قطع إحدى يدي مث قال ذلك بعد ما قطعها. قال -وسلم

)فإنه  ، ومعىن(5)فإن قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله، وإنك مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال(
أي مباح الدم ابلقصاص، يعين إن  )وإنك مبنزلته( أي: معصوم الدم حمكوم إبسالمه، ومعىن مبنزلتك(

                                                      

  546-652، ص4املباركفورى، حتفة األحوذي، ج أبو العال حممد عبد الرمحن (1)

(، وأخرجه أبوداود يف سننه، الفنت واملالحم، ابب: تعظيم قتل 3984، رقم:)81، ص7، ج2أخرجه النسائي، سنن النسائي، ابب حترمي الدم، ط (2)
 (3590) ، رقم:162، ص8( صححه األلباين يف صحيح السنن، ج4270، رقم)103، ص4املؤمن، ج

 81، ص7، ج2مي الدم، طالسندي، حاشية السندي على سنن النسائي، حتر ( 3)

، هاجر بدري صحايب ،كان املقداد من أوائل من أظهر اإلسالم مبكةاملقداد بن األسود الكندي هو أبن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر ،  ( 4)
مشس الدين أبو عبد  ،الذهيب /هـ 33املتويف سنة  ،.ومصر الشام ، كما شارك يف فتوحغزواته كلها يف حممد ، وشارك مع النيبيثرب مث إىل احلبشة إىل

 385، ص  1،الطبقة األوىل ، الصحابة ، ج  سري أعالم النبالء، هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز 

( ابب: قول هللا تعاىل )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم( 6472، برقم )2518، ص 9صحيح البخاري، كتاب الدايت، ج أخرجه البخاري،( 5)
 (93)سورة النساء:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A7_%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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"إن قتلته فإنه  ن قتلته بعدما قاهلا،قتلته فإنه مبنزلتك، يعين: أنت اآلن معصوم الدم؛ ألنك مسلم، فإ
"وإنك مبنزلته  مبنزلتك قبل أن تقتله"، قبل أن تقتله أنت معصوم الدم، ما يف ذمتك دم ألحد مسلم،

قبل أن يقول كلمته"، قبل أن يقول: أسلمت، دمه حالل، الحظتم يف ميدان املعركة؟، ليس معناه أنك 
لكفر، كما قد يفهم من ظاهر احلديث، ال "فإنك مبنزلته قبل تكون كافراً حينما قتلته فتكون مبنزلته اب

مبعىن أنك غري معصوم الدم؛ ألنه قد تعلق بك، بذمتك، برقبتك دم ملسلم، فيكون ورثته  أن يقوهلا" 
  (1)قد استحقوا القصاص.

ومن املنظور فوجه الداللة من ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم حذر وبشدة من عقوبة 
وهول ذلك الذنب والوقوع يف، وأن أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة هو الدماء، ووقد أخرب  القتل،

أن زوال الدنيا عنده أهون من قتل النفس الربيئة، حىت أنه وضح انه ال عاصم من دم من قتل نفس 
 كافرة نطقت الشهادة يف امليدان 

-رضي هللا عنهما- (2)بن زيد" أسامة" قصةشناعة أمر القتل وسوء عاقبته: الدالة على القصص ومن 
قال: فصبحنا القوم  ( 3)"" احلرقةصلى هللا عليه وسلم إىل -، ولنتأمل فيها وهو يقول: )بعثنا رسول هللا 

فهزمناهم، وحلقت أان ورجل من األنصار رجاًل منهم، فلما غشيناه قال: ال إله إال هللا. فكف عنه 
، فقال يل: اي -صلى هللا عليه وسلم-ه. فلما قدمنا بلغ ذلك النيب األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلت

أسامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال هللا؟ قلت: اي رسول هللا، إمنا كان متعوذاً قال: أقتلته بعد ما قال ال 
 (4)إال هللا؟ فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(.

                                                      

(، 5وْا َسِبيَلُهْم( )سورة التوبة، اآلية:أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب قوله تعاىل:) فَِإن اَتبُوْا َوأَقَاُموْا الصَّاَلَة َوآتـَُوْا الزََّكاَة َفَخلُّ  (1)
، 51، ص1(، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، ج25، برقم )14، ص 1ج

 (20) :برقم

، ومواله، صلى هللا عليه وسلم حممد نيبال حاضنة أم أمين هو وأبوه صحابيان. كنيته أبو حممد، ويقال: أبو زيد. وأمه الكليب زيد بن حارثة أسامة بن( 2)
 ،الذهيبهـ يف املدينة املنورة / 54، تويف عام  وله عشرون سنة صلى هللا عليه وسلم النيب ومات اإلسالم وابن مواله، قال ابن سعد: ولد أسامة يف

 496، ص  2الطبقة األوىل ،الصحابة ، ج  سري أعالم النبالء، محد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أ

بين  مسوا بذلك لوقعة كانت بينهم وبني :الكليبابن  الفتح قالتقدم نسبتهم إليهم يف غزوة  جهينة وهم بطن من املهملة وابلراء مث قاف،احلاء بضم ( 3)
معجم قبائل الغين، بن رضا بن حممد راغب بن عبد  الدمشق، عمركحالة   /. منهمابلسهام لكثرة من قتلوا  فأحرقوهم مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان

  264، ص 1، ج 7واحلديثة، ط العرب القدمية 

(، ومسلم، صحيح مسلم، 2687، رقم )4، ص 9، ج1(، ط 32رواه البخاري، كتاب املغازي، اَبُب قـَْوِل اّللَِّ تـََعاىَل: )َوَمْن َأْحَياَها( )املائدة:  (4)
 (96، برقم:)97، ص1كتاب اإلميان، ابب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال هللا، ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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عما  -صلى هللا عليه وسلم-هو الذي سأل النيب  -رضي هللا تعاىل عنه-إن أسامة بن زيد
حصل له، وميكن أن يكون البشري جاء هبذا وأخربه، وأن أسامة زّور يف نفسه، وحّدث نفسه أبن يسأل 

كان البشري قد سبقه   -صلى هللا عليه وسلم-إذا لقيه، فلما لقي النيب  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
))اي أسامة أقتلته بعدما قال: ال  ، يقول: فقال يل:-عليه الصالة والسالم-ر ذلك للنيب ابخلرب، فذك

، قلت: اي رسول هللا إمنا -صلى هللا عليه وسلم-إله إال هللا؟((، وهذا استفهام إنكار، ينكر عليه النيب 
ما قال: ال إله إال هللا؟((، ))أقتلته بعد قاهلا متعوذاً، يعين: متعوذًا هبذه الكلمة فرارًا من القتل، فقال:

 .(1)فما زال يكررها علي حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم( متفق عليه

ومعىن أنه متىن ذلك ليس مقصودة أنه متىن لو كان كافراً، ال، وإمنا مقصودة أنه متىن لو أن ذلك 
تكون هذه املعصية والذنب  وقع منه قبل دخوله يف اإلسالم؛ ألن اإلسالم جيّب ما قبله، حبيث ال

َوَمن   يقول: -عز وجل-العظيم قد وقع منه بعد إسالمه، وقتل النفس ال شك أنه أمر عظيم، وهللا 

ًدا َفَجزَاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَـّهُ َعَلْيِه َوَلَعَنهُ  س ابلشيء السهل، (، فهذا لي93)سورة النساء،اآلية: يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ
كان متأواًل، يعين: أنه فعل ذلك ال قصداً لقتل أحد من   -رضي هللا تعاىل عنه-ولكن أسامة بن زيد 

املسلمني، وإمنا فعله ألنه اعتقد أن هذا الرجل إمنا قاهلا خوفًا من السيف، وليس صادقًا يف دعوى 
، مل -صلى هللا عليه وسلم-قتص منه النيب اإلميان أو قول: ال إله إال هللا، من هذا الباب، وهلذا مل ي

أيِت أبهل ذلك القتيل وخيريهم بني القصاص أو الدية أو العفو، هلذا السبب: التأول، كان متأوالً، ويف 
))أقال: ال إله إال هللا وقتلته؟((، قلت: اي رسول هللا،  :-صلى هللا عليه وسلم-رواية فقال رسول هللا 

))أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم  ح، هذا معىن "متعوذاً"، قال:إمنا قاهلا خوفًا من السال
يعين: حىت تعلم أقاهلا خشية السالح أم ال، هذا التقدير، والشاهد، أن اإلنسان حيمل الناس  (2)ال؟((

على الظاهر، وال يؤمر أبن يشق عن قلوهبم، حساهبم على هللا عز وجل، "فما زال يكررها حىت متنيت 
أسلمت يومئذ"، وهذا يفسر معىن اجلملة السابقة يف الرواية اليت مضت، يقول: "حىت متنيت أين مل أين 

                                                      

(، ومسلم، صحيح مسلم، 6872، رقم )4، ص 9، ج1(، ط 32رواه البخاري، كتاب املغازي، اَبُب قـَْوِل اّللَِّ تـََعاىَل: )َوَمْن َأْحَياَها( )املائدة:  (1)
 (96، برقم:)97، ص1ان، ابب حترمي قتل الكافر بعد أن قال: ال إله إال هللا، جكتاب اإلمي

(، ومسلم، 6872، رقم )4، ص 9، ج1[، ط 32رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، اَبُب قـَْوِل اّللَِّ تـََعاىَل: }َوَمْن َأْحَياَها{ ]املائدة:  (2)
 ( 96، برقم:)97، ص1افر بعد أن قال: ال إله إال هللا، جصحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب حترمي قتل الك
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بطن  (1)أكن أسلمت قبل ذلك اليوم"، يعين: أنه أسلم بعد هذه احلادثة، وهذا واضح، يقول: احلَُرَقة:
 من جهينة، القبيلة املعروفة. 

: )أال أي شهر تعلمونه أعظم ُحرمة؟  قالوا صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  حجة الوداعو 
أال شهران هذا. قال: أال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: أال بلدان هذا. قال: أال أي يوم تعلمونه 
أعظم حرمة؟ قالوا: أال يومنا هذا. قال: فإن هللا تبارك وتعاىل قد حّرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

كم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا. أال هل بلغت ثالاثً؟ كل ذلك جييبونه: إال حبقها كحْرمة يوم
فلم يكتف  (2)أال نعم. قال: وحيكم، أو ويلكم! ال ترجعّن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(.

 مبا ذكر يف تعظيم الدماء، وبيان خطرها بل أكد حرمتها.-صلى هللا عليه وسلم-النيب 

معناه: متأكد التحرمي شديده، واملعىن: حيرم  هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا كحرمة يومكم  :قوله"و 
يعين تعرض بعضكم  :كحرمة يومكم هذا :وقوله .تعرضكم لبعضكم يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم

وإمنا شبه حرمة الدماء .دماء بعض وأمواله وأعراضه يف غري هذه األايم كحرمة التعرض هلا يف هذا اليوم
وال واألعراض حبرمة يوم النحر والشهر احلرام والبلد احلرام؛ ألهنم كانوا ال يرون استباحة تلك واألم

  (3)األشياء وانتهاك حرمتها حبال"

بل لقد دلت السنة النبوية على أن التعدي على احليوان إبزهاق روحه ظلمًا وعدواانً، جرمية 
 يستحق فاعلها دخول النار فكيف ابإلنسان؟!! 

عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت  :قال-صلى هللا عليه وسلم-يث أن رسول هللا ويف حد
 (4)"خشاش"فدخلت فيها النار، ال هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، وال هي تركتها أتكل من  ماتت

 (5) (األرض 

                                                      

 375( ابن سالم، كتاب النسب، ص 1)

، ج (2) ْؤِمِن مِحًى ِإالَّ يف َحدٍّ أَْو َحقٍّ
ُ
 (6785) رقم:، 159ص 8أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، اَبٌب: َظْهُر امل

 314-313، ص6حتفة األحوذي، ابب ما جاء حترمي الدماء واألموال، ج املباركفورى، ( 3)

 235، ص  1، حرف اخلاء جاملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة/ حشرات اأَلْرض َوالطري َوحَنْوَها( 4)

، ابب دخل 1يف سننه، ط ، الدارمي2022، ص 4يـُْؤِذي، ج  الَِّذي اَل اَبُب حَتْرمِِي تـَْعِذيِب اهْلِرَِّة َوحَنْوَِها ِمَن احْلَيَـَوانِ صحيح مسلم، مسلم  اخرجه (5)
( 15817، رقم:) 24، 8، ج3السنن الكربى، ابب نفقة الدواب، ط (، وأبو بكر البيهقي،2856، رقم:)1856، ص3، ج1النار أمرأه يف هرة، ط

 (28) ( والصحيحة3374صحيح اجلامع الصغري، رقم )

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=234982&hid=761&cat=%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB&chapter=&t=2
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=234982&hid=761&cat=%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB&chapter=&t=2
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فإذا كانت هذه عقوبة قتل احليوان بغري حق، فكيف بقتل اآلدمي املعصوم، وكيف ابملسلم، وكيف 
قال القرطيب رمحه هللا: هنى سبحانه وتعاىل عن كل فساد، قلَّ أو كثر، بعد صالح قلَّ ، ابلتقي الصاحل

 (1)أو كثر، فهو على العموم على الصحيح من األقوال"

كل هذه األعمال التخريبية واإلجرامية حارهبا اإلسالم وضرب عليها بيد من حديد، وحذر 
 :ران ابلعدل واإلحسان وحفظ النفس والعرض واملال. قال عز وجلمنها ومن التعاون مع منفذيها، وأم

                                  

        :(90)سورة النحل، اآلية 

وقال ابن حزم رمحه هللا: )ال ذنب عند هللا عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئني. أحدمها: 
 (2)تعمد ترك صالة فرض، حىت خيرج وقتها. والثاين: قتل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغري حق(

 

 حرم اإلسالم دماء كال من املعاهدين والذميني واملستأمنني:

 : وهم إبجياز عن تعريفهم على النحو اآليت

الذميون: هو من أقام بدار املسلمني إقامة دائمة أبمن مؤبد." وحتصل الذمة ألهل الكتاب ومن 
يف حكمهم ابلعقد أو القرآن أو التبعية، فيقُرون على كفرهم يف مقابل اجلزية. والغرض منه: أن يتك 

حماسن الدين،  الذمي القتال مع احتمال دخوله اإلسالم عن طريق خمالطته ابملسلمني، ووقوفه على
 (3)فكان عقد الذمة للدعوة إىل اإلسالم ال للرغبة أو الطمع فيما يؤخذ منهم من اجلزية"

                                                      

 226ص  4، ج 2، طالقرطيب، تفسري القرطيب (1)
(، د.ط، ج (2)   213، ص 10ابن حزم، احمللى، )َمْسأََلٌة قـَْتُل ُمْؤِمٍن أَْو ُمْؤِمَنٍة َعْمًدا بَِغرْيِ َحقٍّ

 116، ص 3، والبهوتى، كشاف القناع الكاساين، د.ط، ج111، ص 7، ج 2الكاساين، بدائع الصنائع، ط (3)
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املعاهدون: أهل العهد هم الذين صاحلوا املسلمني على أن يكونوا يف دارهم، سواء كان الصلح على 
كن عليهم الكف عن ماٍل أو غري مال، وال جتري عليهم أحكام اإلسالم كما جتري على أهل الذمة، ل

 (1)حماربة املسلمني، وهؤالء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل اهلدنة

املستأمنون: املراد ابملستأمن عند الفقهاء: من دخل دار اإلسالم عّلى أمان مؤقت من قبل 
 املسلمني. أحد أو اإلمام

 فقد نصت نصوص كثرية يف الشرع على ذلك منها:

قال )من قتل -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب -رضي هللا عنهما- (2)" مروبن ععبد هللا "فعن 
 (4)بكرة" أيب". ويف لفظ آخر عن (3)معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها لتوجد من مسرية أربعني عاماً(

:)من قتل معاهداً يف غري كنهه حرَّم هللا -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-
املراد به من له عهد مع "»قال العالمة ابن حجر العسقالين يف تعريف املعاهد قال:  (5)يه اجلنة(عل

يف غري »"ومعىن قوله:  (6)املسلمني سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم"
وقته أو غاية كنهه األمر حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته؛ يعين من قتله يف غري »؛ أي: «كنهه

ويف (7)أمره الذي جيوز فيه قتله قلت: يعين: من قتل املعاهد يف وقت أمانه وعهده مل يرح رائحة اجلنة"
"وفسرها  (8)رواية أخرى قال: )من قتل نفسًا معاهدة بغري حلها حرم هللا عليه اجلنة أن يشم رحيها"

                                                      

 874، ص2، ج1ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة، ط  (1)

كان مثااًل رائعاً للفضيلة واالنقطاع للعبادة والنسك، مجع بني العلم والعمل، واْشُتِهَر بكثرة  عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السَّْهمي، (2)
كان جييد القراءة والكتابة   ،ابحلديث النَّبوي كانت له عناية كبرية  احلديث واالجتهاد، وصّح عنه كثرة صيام النهار وقيام الليل والزهد والعمل لآلخرة،

، 3النبالء، ط سري أعالم قَامْياز، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب /كتابة احلديث صلى هللا عليه وسلم أابح له النيب
 79، ص 3ج

 )2995(، رقم 1155، ص 3، ج 1البخاري، صحيح البخاري، ابب أمث من قتل معاهدا بغري جرم، ط (3)

النيب صلى هللا عليه وسلم، امسه نفيع بن احلارث، وقيل: نفيع بن مسروح، تدىل يف حصار الطائف  موىل-عنهرضي هللا -أبو بكرة الثقفي الطائفي ( 4)
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن  ،الذهيب / م 671فأعتقه تويف عام سلم وأسلم على يده، وأعلمه أنّه عبد، ببكرة، وفر إىل النيب صلى هللا عليه و 

 5، ص 3، ج3النبالء، ط سري أعالم قَامْياز، أمحد بن عثمان بن 

 319 /2يف صحيح التغيب والتهيب،  (، صححه األلباين2760برقم: )83، ص 3أخرجه أبو داود يف سننه، ج (5)

 323، ص12ابن حجر، فتح الباري، ج( 6)
  .طبعة: دار الكتب العلمية 4313، ص7آابدي، عون املعبود شرح سنن أيب داود، جشرف احلق العظيم ( 7)

  6458 ، رقم:1102، ص 1( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، ج 4784، رقم:)25، ص8، ج2أخرجه النسائي، ابب تعظيم قتل املعاهد، ط( 8)

http://www.hadithportal.com/hadith-6863&book=1
http://www.hadithportal.com/hadith-6863&book=1


58 
 

ب يدخل إىل دار اإلسالم أبمان، فيحرم : )املعاهد: هو الرجل من أهل دار احلر -رمحه هللا-الشوكاين 
على املسلمني قتله بال خالف بني أهل اإلسالم حىت يرجع إىل مأمنه، ويدل على ذلك  أيضًا قوله 

  :سبحانه وتعاىل                        

    :وقوله: مل يرح رائحة اجلنة. بفتح األول من يرح، وأصله راح الشيء "  (6)سورة التوبة، اآلية
أي وجد رحيه، ومل يرحه أي: مل جيد رحيه، ورائحة اجلنة نسيمها الطيب. وهذا كناية عن عدم دخول من 

 يدخلها. أما يف قوله: قتل معاهداً اجلنة؛ ألنه إذا مل يشم نسيمها وهو يوجد من مسرية أربعني عامًا مل
فقد أخفر ذمة هللا أي: نقض عهده وغدر فمجموع النصوص الشرعية اشتملت على تشديد الوعيد 
على قاتل املعاهد، لداللتها على ختليده يف النار وعدم خروجه منها وحترمي اجلنة عليه، مع أنه قد وقع 

 (1)ج عنها؟!"اخلالف بني أهل العلم يف قاتل املسلم هل خيلد فيها أم خير 

بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبري ضرير البصر -رضي هللا عنه وأرضاه -ومر عمر بن اخلطاب 
فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما أجلأك إىل ما أرى؟ 

خ له بشيء من املنزل مث قال: أسأل اجلزية واحلاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إىل منزله فرض
أرسل إىل خازن بيت املال فقال انظر هذا وضرابءه وهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته مث خنذله عند وضع عنه 

: وانظر (4) كتب إىل "عدي بن أرطاة"-رمحه هللا (3)"عمر بن عبد العزيز" و يف خالفة   (2)اجلزية وعن ضرابئه
سنه وضعفت قوته وولت عنه املكاسب فأجر عليه من بيت مال من قبلك من أهل الذمة من قد كربت 

على حترمي الغدر وإذا كان هذا الوعيد الشديد يف  (6)"وقد أمجع العلماء قاطبة:(5)املسلمني ما يصلحه
قتل آحاد املعاهدين والذميني واملستأمنني، فكيف بنسف بيوهتم وعماراهتم، وهدمها على رؤوسهم، 

                                                      

 156ـ155، ص 7، ج 1كاين، نيل األوطار، ط الشو ( 1)
 126، ص 1أبو يوسف، كتاب اخلراج، د.ط، ج( 2)
هـ يف املدينة املنورة، ونشأ فيها عند 61أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، هو اثمن اخللفاء األمويني. ولد سنة  (3)

 / حلب، سوراي م، 720، تويف عام مبجتمع الصحابة يف املدينة، وكان شديد اإلقبال على طلب العلمأخواله من آل عمر بن اخلطاب، فتأثر هبم و 
 6ط، 24، ص 1جابن عبد احلكم، أبو حممد، سرية عمر بن عبد العزيز، 

وقد روى  وكان ِمن الُعقالء الُشجعان دمشق من رواة احلديث ويعد من الثقات من أهل حمدث و اتبعي- بو واثلة عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقيأ( 4)
حيُث قتله معاوية بن يزيد بن  العراق يف يزيد بن املهلب وأستمر عليها حىت قامت فتنة هـ99  عام البصرة على عمر بن عبد العزيز ، واله له اْلُبَخارِي

 م720 عام الفزاري تويف وأخوه أرطاة الفزاري الصحايب والده هو،  املهلب

 .57القاسم بن سالّم، كتاب األموال، د.ط، ص  (5)

 234 ـ233 ، ص24ابن عبد الرب، التمهيد، د.ط، ج ( 6)

https://www.google.com.sa/search?safe=strict&q=%D8%AD%D9%84%D8%A8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLJIt7BUAjMNTQ1Ms7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDtNqvfOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyrrz50bjUAhXKVRQKHaB2CNQQmxMIogEoATAV
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/99_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/99_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/99_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/720
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ممتلكاهتم بل وقتل من يف بيوهتم من النساء والصبيان وكبار السن؟ "مع أن  وإحراق سيارهتم وتدمري
قتل هؤالء من الكفار احملاربني حرام ال جيوز إبمجاع العلماء إال لضرورة فكيف بنساء املعصومني من 

 الذميني واملعاهدين واملستأمنني وأطفاهلم؟

وافتاء على اإلمام مع ما فيها من تشويه  وهل هذا إال غدر يف العهود، ونقض للعقود، وخفر للذمم، 
صلى هللا عليه -لصورة اإلسالم واملسلمني، وتنفري للناس من الدخول يف دينه الذي أرسل به حممدا 

 ليكون رمحة للعاملني.-وسلم
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 لتطرف والغلو يف الدين املؤداين لإلرهابصفات أهل اموااملبحث الثاين: 
 

 :ف والغلوالمطلب األول: صفات أهل التطر

من األسباب املؤدية إىل العنف واإلرهاب والتطرف، وقد تتضافر كلها  اوكثري  اترى الباحثة أن هناك تنوع
أو أغلبها يف الظهور لدى الشخص واليت متتد آاثرها إىل زعزعة النظام اجملتمعي واألمان النفسي الذي 

ا حتققه املساعي اخلاصة والعامة ملكافحة يعد من أهم الضرورات اإلنسانية لدى البشرية مجعاء وأمهية م
اإلرهاب سواء يف حماربته أو طرق عالجه ونشر الوعي الديين والثقايف. فيطول احلديث يف موضوع 

دم موضوع خي بتوضيح ما، فتختصر هنا املوضوع االتطرف والغلو يف الدين والتطرق له سيكون متشعب
 وهو:اإلرهاب 

بقوله: )خيرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان، - عليه وسلمصلى هللا-أنه قد وصفهم رسول هللا 
سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق 

 (1)السهم من الرمية، فأينما لقيتهم فاقتلهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة( 

ذر من هذه اجلماعات اليت تسيئ لإلسالم وللمسلمني وتنشئ جيل متعصب من هنا جاء احل
 ومتطرف يقود إىل اإلرهاب الفكري واجلسدي.

من الغلو -صلى هللا عليه وسلم-ران رسول هللا إن الغلو والتطرف ملّا كان خطره عظيما، حذ
: نا أنه سبب هالك من قبلناوجماوزة احلد املشروع لنا، فقال عليه الصالة والسالم انهيا عن الغلو، مبي

                                                      

 ، رقم :16، ص،9، جابب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم ،كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم أخرجه البخاري يف صحيحه،( 1)
(6930) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12670&idto=12707&lang=&bk_no=52&ID=3819
http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-11577
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وبني صلى هللا عليه وسلم أن هذا املتنطع الغايل املتعمق، . (1)«إمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين»
  )2(.قاهلا ثالاثلك املتنطعون هالك ال حمالة فقال صلى هللا عليه وسلم: ه اجملاوز للحد يف قوله وفعله

 

 (3)إىل: ومن بعض مظاهر تلك الفئات فهي تدعو

اجلور على حقوق أخرى جيب أن تُراعى، وواجبات جيب أن تؤدى. حفظها الشارع احلكيم ورتب األجر  .1
 على من حافظ عليها 

 سوء الظن ابلناس، والنظر إليهم من خالل منظار أسود خيفي حسناهتم على حني يضخم سيئاهتم. .2

 الغلظة يف التعامل واخلشونة يف األسلوب والفظاظة يف الدعوة .3

إدخال اخلوف على نفس املسلمني والتويع ابحلديث عن مؤامرات تدبر لإلسالم وحُتاك ضدهم ال صحة  .4
 هلا  

يبيح املتطرفون القتل والتمرد على الشعوب الكافرة على حد قوهلم وسرقة أمواهلم حبجة توزيعها على فقراء  .5
 املسلمني

زيون والراديو يف حاالت اندرة ويعتربوهنا وسائل ال يعتفون ابلبطاقات الشخصية أو العائلية أو وجود التلف .6
 للشيطان ودليل على الفساد بوجه عام دون النظر للفائدة واخلري املتاح من استخدامها

تتسم الشخصية املتطرفة على املستوى العقلي أبسلوب مغلق جامد عن التفكري أو ليس لديه القدرة على  .7
أفكارها أو معتقدات مجاعتها وعدم القدرة على التأمل  تقُبل أية معتقدات ختتلف عن معتقداهتا أو

 والتفكري واإلبداع.

                                                      

 ، 3( صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، ج3029، رقم :)1008، ص2حصى الرمي، جرواه ابن ماجه يف سننه، ابب قدر ( 1)
 1283، رقم 278ص 

 ( 2670، رقم:)2055، ص4رواه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، ابب هلك املتنطعون، د.ط، ج (2)

 21األول، ص، الفصل 1رشوان، اإلرهاب والتطرف من منظور االجتماع، ط (3)
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يتسم املتطرَّفون بشدة االنفعال واالندفاع والعدوان والعنف والغضب عند أقل استثارة، فالكراهية مطلقة  .8
ا وعنيفة للمخالف أو للمعارض يف الرأي واحلب الذي يصل إىل حد التقديس والطاعة العمياء لرموز هذ

 الرأي خاصة يف فئات الشباب

اخلروج على احلكام من أبرز مساهتم، ومسوغهم يف ذلك دعوى تكفريهم لعدم حكمهم مبا أنزل  .9
 هللا أو ملخالفتهم للشرع أو لعمالتهم للغرب الكافر على حد زعمهم.

ا احلكم على اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة أبهنا جمتمعات جاهلية واحلكم على من ال يهجره  .10
 ابلكفر )أي تكفري اجملتمعات القائمة(.

يبلغ هذا التطرف مداه حني ُيسقط املتطرف عصمة اآلخرين ويستبيح دمائهم أو أمواهلم ألهنم   .11
 خارجني عن اإلسالم وكفارا على حد زعمهم.

، هبماختلف العلماء يف التعريف يرجعون يف جذورهم للخوارج يف مسألة التكفري. واخلوارج  .12
نهم من عرفهم تعريفاً سياسياً عاماً، اعترب اخلروج على اإلمام املتفق على إمامته الشرعية م:وحاصل ذلك

: )كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة (1)"الشهرستاين"خروجاً يف أي زمن كان. قال 
هم على عليه يسمى خارجياً، سواء كان اخلروج يف أايم الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعد

ومنهم من خصهم ابلطائفة الذين خرجوا على اإلمام علي (2)(التابعني هلم إبحسان واألئمة يف كل زمان
: )والسبب الذي مُسّوا له خوارج؛ خروجهم على علي بن أيب (3)"رضي هللا عنه. قال األشعري

                                                      

وهي بلدة  هرستانش إىل تاين هو أبو الفتح اتج الدين عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد املشهور ابلشهرستاين ، والشهرستاين منسوبالشهرس( 1)
كان يوصف بدماثة    .األصل أابً عن جد من مدينة شهرستان أعجمي له على أصله وهو أنه املتمجون وقد اتفق.إيران املعروف يف ماإلقلي خراسان يف

شهورًا ابلرباعة يف وكان م مؤلفاتهوهذا ما تشهد به  واخلط،اخللق وطيب الصفات ولني اجلانب وطيب العشرة وأدب احلوار وحسن اللفظ والعبارة 
ج ، الطبقة التاسعة والعشرينالنبالء، سري أعالم قَامْياز، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب / لتأليف وحسن التصنيفا

 286، ص20

  2ط 114، ص 1ج  َوالنَِّحِل،املَِلِل أمحد، بو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر الشهرستاين، ا( 2)

وقد استعمله النيب  ،عبد هللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب اإلمام الكبري صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )ع(ألشعري أبو موسى ا( 3)
وجاهد مع النيب صلى هللا عليه  وغزا، خيرب،وقدم ليايل فتح  البصرة،وإمرة  لعمر،وويل إمرة الكوفة  وعدن، زبيد،صلى هللا عليه وسلم ومعاذا على 

وال  اإلمارة،مل تغريه  الصدر،ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وسالمة  عابدا، زاهدا، رابنيا، قواما، صواما،كان أبو موسى   .ومحل عنه علما كثريا وسلم
 380، ص 2ج ،3طالطبقة الثانية، النبالء، سري أعالم قَامْياز، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب / .ابلدنيااغت 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%85
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ريفهم بفرقة الراجح هو التعريف الثاين؛ لكثرة من مشى عليه من علماء الفرق يف تعو  (1)طالب(
اخلوارج، وقيام حركتهم ابتداء من خروجهم يف النهروان، وهو ما يتفق أيضاً مع مفهوم اخلوارج كطائفة 

 .ذات أفكار وآراء اعتقاديه أحدثت يف التاريخ اإلسالمي دوايً هائالً 
 (2)وأما يف اصطالح علماء الفرق فيؤخذ وجهات نظر ثالثة يف التعريف ابخلوارج

 .اخلارجون على اإلمام احلق يف أي زمان من يرى أهنم -
 .من يرى أهنم اخلارجون عن اإلمام علي ومن يرون رأيهم -
 .د اإلمام علي ابتداًء من األزارقومن يرى أهنم اخلارجون بع -

جمموعة من األسباب املتشابكة،  ذلك إىليرجع و يف القدمي واحلديث  انتشرتظاهرة  ومسألة التكفري تعد
 : جنب يف نشر هذه الظاهرة وأتمني البيئة املالئمة لنموها واستمرارها، ومنهاعملت جنباً إىل

اجلهل املريع  ورمبا املركب  هبذه املسألة املهمة، اليت هي من املسائل الدقيقة اليت ال حيسنها إال العلماء،  
ا آاتهم هللا من علم  الذين هلم دراية يف فهم أدلة الوحي، والتمييز بني صحيحها وضعيفها، كما يفرقون مب

بني املتشاهبات لفظاً، واملختلفات حكماً، كالتفريق بني الكفرين: األكرب واألصغر، وحال أصحاهبما حني 
اجتماع الشروط وانتفاء املوانع، والفرق بني الكفر املطلق والكفر املعني، وهو ما ال حيسنه اجلهلة وال 

 (3)رة إىل التكفري إمنا تغلب على طباع من يغلب عليهم اجلهليطيقونه، فيقعون يف تكفري املسلمني  واملباد
ولعل اجلهل أبحكام الشريعة من أهم صفات اخلوارج الذين كانوا أول من توىل وزر التكفري يف هذه األمة، 

بقوله:  -صلى هللا عليه وسلم  -، فقد وصفهم النيب -صلى هللا عليه وسلم  -حني كفروا أصحاب النيب 
م صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن، ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين ))حيقر أحدك

مندداً بضاللة اخلوارج وقلة فهمهم: "وكفى بذلك أن  (5)"القرطيب"يقول اإلمام (4)الرمية(كما ميرق السهم من 

                                                      

 207، ص 1، ج3، طمقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق ،أيب موسى األشعري( 1)

 227، ص 1، ج 4طمنها، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم  غالب بن علي عواجي( 2)

 345، ص 1، ج3، ط موسى الدويش حتقيق: ،اتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنيةبغية املر  الدمشقي،ابن تيمية احلراين احلنبلي  (3)

  3610، رقم 200، ص 4، جعالمات النبوة يف اإلسالم ( اخرجه البخاري يف كتابه صحيح البخاري، كتاب املناقب، ابب4)

أوائل القرن السابع اهلجري )ما بني ، قرطبة ولد يف .ي األندلسي القرطيب املفسِّرهو أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـَرْح األنصاري اخلزرج( 5)
َية بين خصيب يف مشال أسيوط، وبقي  هـ(610 - 600 كان يقصد إىل تفسري القرآن ،فيها حىت ُتويفّ ، وعاش هبا، مث انتقل إىل مصر حيث استقر مبُنـْ

ة مؤلفات غري تفسريه العظيم )اجلامع ألحكام القرآن(وهل، الكرمي ببيان التعبري القرآين وأسراره ومنزلته من الكالم العريب مشس الدين أبو  ،الذهيب / عدَّ
 546، الطبقة الثالثون، ص  20( جسري أعالم النبالء،) عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز 

http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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ويكفيك من جهلهم  .... أمره، ونسبه إىل اجلور -صلى هللا عليه وسلم  -مقدمهم رّد على رسول هللا 
 (1) وغلوهم يف بدعتهم حكمهم بتكفري من شهد له رسول هللا بصحة

"منهجهم املتطرف يقوم على تفسري النصوص حرفيا دون مراعاة مقاصد الشريعة اليت ضمنت  .13
    (2)حقوق اآلخرين وحترمي االعتداء عليها"

ابجلزيئات والفروع واحلكم على إمهاهلا "حماسبة الناس بشدة على النوافل وكأهنا فرائض واالهتمام  .14
 (3)أو التقصري هبا ابلكفر واإلحلاد"

يقوم املتطرفون واإلرهابيون بتكوين منظمات وخالاي سرية يتم من خالهلا التغرير ابلشباب للقيام  .15
أبعمال عنف وإرهاب ضد القادة أو معارضيهم من العلماء والدعاة اآلخرين أو من العلمانيني على حد 

م، واهلدف إشاعة الفوضى واالنتفاضة على مرافق احلكم للوصول إىل سدة احلكم حتقيقا ملبدأ احلاكمية قوهل
 الذي يؤمنون به وحيلمون ابلوصول إليه.

ال يؤمنون ابحلوار مع اآلخر وال يؤمنون حبرية الدين أو التعامل مع األجنيب وبقائه يف البالد اإلسالمية  .16
على فهم خاطئ لشبهة إخراج املشركني من جزيرة العرب ولو درسوا سرية  اليت أقرها اإلسالم مستندين

يف تعامله مع اليهود يف املدينة وكفار قريش يف مكة لعرفوا خطأ اعتقادهم -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
 وسوء فهمهم وجهلهم مبقاصد الشريعة اإلسالمية.

 

  قال عز وجل:                         

                                  ،سورة المائدة(

اجلهل أن اتباع املتشاهبات وترك احملكمات جانب قوي يساعد على التعصب والتطرف، و  ، كما(77اآلية:
القائم على أخذ املعلومات أو النصوص من غري العلماء والفقهاء وضعف القناعة والبصرية بواقع احلياة 

                                                      

 27، ص 1، جطوضوابطه، د. السقار، التكفريمنقذ بن حممود ( 1)

 114 والعالج صبيومي، ظاهرة التطرف، األسباب  (2)
 51، ص 1العبد اجلبار، اإلرهاب يف ميزان الشريعة، ط (3)
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واترخيها. والغلو والتطرف يبنيان أاثرا سيئة على اجملتمع الذي يعيش فيه طآئفة من الغالة واملتطرفني 
ه يف هالك األمم ومشقة النفس، كما ويتتب على أفعاهلم وتصوراهتم عدد من املفاسد املتمثلة يف تسبب

أنه يعمل على تنفري الناس من الدين رغم مساحته ويسره. وهو يقود إىل سبب اخلروج من الدين، ويلزم 
الشخص نفسه مبا مل أيمر به هللا كما فعل بنو إسرائيل، فيحرم على نفسه أمورا مل حيرمها هللا عز وجل، 

. كما أنه يعمل على تفسري بعض النصوص الشرعية مبا يعارض ويتك احلالل ظنًا منه أنه من التدين
 مقاصد الشريعة، ابإلضافة إىل التكلف يف التعمق يف معاين القرآن وأمساء هللا احلسىن. 

صفة اجلهل ابلكتاب، والسُّنة،  والتطرف،الغلو  آفات أصحابمن كربى  إنالباحثة  ستنتجوت
 وشدةابلغلظة واجلفوة، ويتصفون  الشرعية،يف فهم النصوص  وسوء فهمهم، وقلة تدبُّرِهم، وتعقُِّلهم

 وأعراضهم ستحلوا دماء املسلمني، وأمواهلم،فيبلغت شدهتم حًدا فظيًعا، توقد  والعنف،القسوة 
واالنشغال خبالفات صغرية وترك القضااي الكبرية واملهمة، واإلسراف ابستخدام كلمة التحرمي بدون أدلة 

 ا.صرحية وصحيحة إلثباهت

اإلسالم بريء مما ينسبه إليه أعداؤه من غلو وتعصب وعنف سواء يف األمور الشرعية أو األمور و 
االجتماعية كما أن دين اإلسالم دين الوسطية واالعتدال وهو وصف حلقيقته الواضحة والسليمة اليت 

ن، والتفريط التهاون أمر هبا هللا، دون إفراط أو تفريط، إذ اإلفراط املبالغة بقصد التزام أحكام الدي
أبحكامه، فال يقبل التشدد أو التشديد وال يضيق املتسع أو حيرم املباح، وال يلصق الغلو ابلشريعة وال 

 يؤخذ ابلغلظة والفظاظة يف الدعوة واملعاملة أو بسوء الظنون أو الوقوع يف هاوية التكفري. 

 :قال عز وجل يف كتابة الكرمي                 

                               

                                     

                   إن " (143االية:جزء من  البقرة)سورة
وسطية اإلسالم منافاة للعنف وجمافاة للغلو يف الدين، وال شك أن اإلسالم نظام اجتماعي متكامل، 
ينظم عالقة اإلنسان بربه وعالقة اإلنسان ابلكون وعالقة اإلنسان ابآلخر، تقوم يف أساس بنائه العقيدة، 
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ملستوايت، ويطبع كل ذلك مبدأ الوسطية بتوازن داخلي وسلوكي وتتوىل الشريعة التنظيم على خمتلف ا
 (1)"(143اآلية:البقرة )سورة       انتج عن توازن السنن، قال تعاىل:

هي حال أهل التطرف واألهواء اليائسة البائسة، ومناهجهم اخلاوية  "أذاً فإن اجلهل بدين هللا
وطرائقهم املشوهة والعقيمة، اليت ميثل اجلهل ابرز مساهتا، وعنوان علومها ومعارفها، والسائد الفاسدة، 

على مبادئها، والقائد والرائد لكل أعماهلا وتصرفاهتا، فتظلم يف موضع العدل، وتتكلم يف موضع 
 تبين، الصمت، وتقدم يف وقت اإلحجام، وحتجم إذا دعي داعي اإلقدام، تفرق وال جتمع، وهتدم وال

وتتجاوز كل القيود واألحكام والعهود واملواثيق لتقع يف اهلوام من األفعال كقتل املسلمني واألبرايء 
واملعاهدين، وترك األعداء مدعية التقرب بذلك إىل هللا، وتكفري كل خمالف ملا هي عليه، مهدرة 

ة ابلنتائج الوخيمة والعواقب بذلك الدماء املعصومة مثرية نريان احلروب والفنت، غري انظرة أو عابئ
-العظيمة املتتبة على فعلهم، لكن لألسف أين هم من تطبيق ما أنزل هللا عز وجل وسنة رسوله 

واتباعهما، وفهم ما جاءت به من حقائق وقواعد وُأسس تبني ما أمجله القرآن،  -صلى هللا عليه وسلم
، وتقيد مطلقه، وهي بذلك غري خارجة وتفسر ما أشكل فيه، وتوضح معانيه ومبانيه، وختصص عامه

 عن شرع هللا ووحيه، قال هللا تعاىل:                  

 (2)" (5-4)سورة النجم،اآلية:

 

 

 

 

 

 

                                                      

  45ص ، 1عزوزي، قضااي اإلرهاب والعنف والتطرف يف ميزان القرآن والسنة، د.ط، ج  (1)

 20( أبو اخليل، شكل ومسات التطرف يف اجلماعات اإلسالمية فكرايً يف العصر احلديث، ص 2)
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 : الرد على من وصف اإلسالم أبنه دين إرهاباملطلب الثاين

الم عرب محالت دعائية فاسدة ووسائل بشرية وخمططات بغضاء، إن وصف ولصق كلمة اإلرهاب ابإلس
ماهي إال حماولة لتغري الناس وختويفهم من اإلسالم، أبقباهلم عليه ودخوهلم يف دين هللا، وما هو إال 

 ظاهرة متطرفة تسعى بشىت الطرق إىل تشويه اإلسالم وتغري مالحمه وصورته.

قف تتسم ابلعداء لإلسالم واملسلمني منذ القدم، وما ومن الواضح للناظر ما للغرب خاصة من موا
لبعض املستشرقني من مواقف حاولوا فيها اخللط بني قيمة وعظمة اإلسالم، وتشويه صورته أمام الرأي 
العام، وزادت هذه العداوة بعد سقوط االحتاد السوفييت وتفرغت أجهزة الغرب العدائية حنو اإلسالم 

قيقي هو تلك اليت سكت عنها اإلعالم والدول القوية والعاملية، هو والعرب خاصة أن اإلرهاب احل
إرهاب يف احتالل الدول الصغرى الضعيفة، وهنب خرياهتا وتعذيب واغتصاب أهلها، هو انتهاك حقوق 
البشر، وما نراه أو نسمعه موثق ال ينكره أحد، جنده يف صور واتريخ وتسجيالت ال ميكن طمسها، 

صور أو ينسب عمال ختريبيا أو إرهابيا إىل اإلسالم ويصدر منهم بعض األخطاء وكون أن بعضا ممن ي
أما عن جهل أو قصد سيئ فما هو إال شخص بعينه أو مجاعه معينه، ألن اإلسالم دين سالم وأمان 
ينهى وحيذر ويعاقب على ذلك، إن مثل هذه العينات من األشخاص ال ميدوا إىل اإلسالم بشيء، هو 

ت، وهنا جيب إظهار وتوضح حقيقة اإلسالم جتاه اإلرهاب، والسعي إىل مناقشة تصرف شخصي حب
تلك التهم املوجهة للمسلمني وما وصفوا به مبسمى االرهابني وكشف حقيقة املوقف والتهم وأسباهبا 
وكل ما يتعلق هبا، والرد عليهم، وتوضيح حرص اإلسالم على توفري األمن واألمان للفرد واجملتمع، وأن 

تكب مثل هذا اجلرم، ما هو إال عدو هلل ورسوله واملسلمني كافة. إن تطور لغة العلم والتواصل بني مر 
العلماء والفقهاء والناس أمر مهم جيب التطرق له بتطوير تلك األساليب وختصيص دورات ودراسات 

من وسائل  على مستوى عال للعلماء واملربني حبيث يتناسب مع خماطبة عقول هذا اجليل وهذا العصر
حديثة،" إن مفتاح سعادة هذه األمة مطوي يف كتاهبا العزيز الذي ال أيتيه الباطل من يديه وال من 
خلفه تنزيل من حكيم محيد؛ إذن فال ميكن للمسلمني أن ينهضوا هنضة حقيقية إال إذا أقبلوا عليه 

 (1)"واهتدوا هبديه واستضاءوا بنوره وساروا على دربه

                                                      

 40، ص 1السدالن، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، د.ط، ج  (1)
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 افع وأسباب اإلرهابالفصل الثاين: دو 

 املبحث األول: الدوافع املؤدية لإلرهاب 

 املطلب األول: الدوافع الرتبوية والدينية.

 أوال: الدوافع الرتبوية:

 :ترى الباحثة أن

يولد ويعيش وميوت يف بيئة يرتبط  اإلرهاب، فاإلنسانهو أحد أهم شرارات  األسري: كأوال: التفك
 الوالدان فقسوةوكون أول من يفتض أهنما يؤثران يف الفرد مها  اجملتمع،من ابألسرة والعائلة اليت هي جزء 

أحدمها أو كليهما يف سلوكيات التبية كالتهديد املستمر وعقاب السلوك غري املرغوب دون تعزيز السلوك 
ئ سلوك غري املرغوب واخلاطاملرغوب، والتكيز على العقاب القاسي، الذي يؤدي إىل املضي يف طريق ال

  للهروب

يف توجه األبناء إىل مسالك اإلرهاب والسوء من خالل الشعور ابإلمهال  اأن للتبية دور  ااثنيا: كم
وفقدان الثقة ابألمان، والشعور أبنه غري مرغوب به أو أنه جيب أال يكون موجودا يف هذه احلياة أو 

خيرج على هيئة أفعال إجرامية تتعدى هذه األسرة، فتتولد الرغبة حبب االنتقام وتنتج كراهية وحقد دفني 
الكثري من احلدود، وهناك سالح خطري يعتقد األابء أنه حب لألبناء لكن هو عكس ما ذكران، إنه 
اإلفراط يف التدليل وحتقيق كل املتطلبات بدون حساب أو هدف فقط إلشباع رغبات التملك ،فيخرج 

مع اخلارجي فيكون عرضة للصيد السهل من قبل مهزوز الشخصية غري قادر على حتمل التعامل مع اجملت
 .اإلرهابيني أو من يستغلونه لتجنيده لرغباهتم 

كما أن التكيز على العلوم الدنيوية فقط وإمهال الدينية منها يف بعض مناهج التعليم واليت ال   هذااثلثا: 
علوم األخرى واليت تزيد يقصد منها هتذيب النفس واألخالق وإصالح العقائد، واملفتض أن تلحق هبا ال

 .اللغة واجلرب والفيزايء......إخلمن قيمتها كعلوم 
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كما أن زرع اخلوف والتعصب يف نفوس األبناء سواء من األابء أو من املؤسسات واملدرسة اليت   رابعا:
عون يتأثر هبا الفرد يف حياته، فهنا سهولة التأثر مبراحل تكوين الفكر، فمنها بعض املعلمني الذين يزر 

أو الطريقة سواء سواء للتغري أو للحصول على رغباهتم بغض النظر عن الوسيلة  (1)أفكارا وأيديولوجيات
 .ابلعنف أو الغصب

 :كما أنه لرفقة السوء دور كبري يف جره إىل املفاسد واملهالك، يقول هللا عز وجلخامسا:        

                                        

                               

 :مي اليوم حباجة ماسة إىل الثقافة األسرية، فهي وإن إن اجملتمع اإلسال ."(29-27)سورة الفرقان،اآلية
كانت موجودة فأكثرها مستقى من دراسات غربية تزيد االحنالل واالحنراف وتزيد العنف وتفرق بني 

 .ا ابتعدت ابألسرة عن شريعة هللااملتحابني وتباعد بني املتواصلني؛ ألهن

الواجبات األسرية والزوجية، ويشمل العنف يضاف إىل ذلك جهل األزواج والزوجات ابحلقوق و سادسا: 
األسري عنف الزوج جتاه زوجته وعنف الزوجة جتاه زوجها وعنف اآلابء جتاه األوالد وعنف األبناء جتاه 
اآلابء، وهذه احلال تشهدها عديد من البالد األجنبية وعدد من البالد العربية مما يؤدي إىل انتشار 

 (2)".رمني واملنحرفني والشواذاألمراض النفسية وزايدة نسبة اجمل

 

 

 

 

                                                      

محد خمتار  / .مجاعةأّمة أو حزب أو  أيديولوجيَّة ]مفرد[: ج أيديولوجيَّات: جمموعة اآلراء واألفكار والعقائد والفلسفات اليت يؤمن هبا شعب أو: وهي (1)
 143ص، 1، ج 1ط، حرف األلف، معجم اللغة العربية املعاصرة، عبد احلميد عمر

 25أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، د.ط، ص احلسني، (2)
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إن التبية ابلوراثة مشكلة عربية، فهناك افتقار حاد للتجديد التبوي، واآلابء واألمهات "
ويطالب إبدراج املناهج التبوية يف املرحلة اجلامعية  .يستسهلون وال يطورون أنفسهم من أجل أبنائهم
آابء وأمهات، كما يقتح عقد دورات تدريبية حلديثي لتأهيل الشباب من اجلنسني ملمارسة أدوارهم ك

أن هناك أخطاء  الزواج حول األساليب التبوية املثالية. ومن بعض األخطاء الشائعة يف تربية األوالد:
وممارسات شائعة يف تربية البنني والبنات تقع أحيااًن عن جهل وأحيااًن عن غفلة وأحيااًن عن عمد 

 :اخلاطئة آاثر سلبية على استقامة األبناء وصالحهم من ذلك وإصرار وهلذه املمارسات

حتقري الولد وتعنيفه على أي خطأ يقع فيه بصورة تشعره ابلنقص واملهانة، والصواب تنبيه  -1
 .الولد على خطئه إذا أخطأ برفق ولني مع تبيان احلجج اليت يقتنع هبا يف اجتناب اخلطأ

وخاصة من األم يؤدي إىل نتائج خطرية على نفس الدالل الزائد والتعلق املفرط ابلولد   -2
الولد وتصرفاته وقد يكون من آاثره زايدة اخلجل واالنطواء وكثرة اخلوف وضعف الثقة 

 .ابلنفس واالجتاه حنو امليوعة والتخلف عن األقران

من مظاهر التبية اخلاطئة عند األم عدم السماح لولدها مبزاولة األعمال اليت أصبح قادراً  -3
يها اعتقاداً منها أن هذه املعاملة من قبيل الشفقة والرمحة للولد وهلذا السلوك آاثر سلبية عل

على الولد من هذه اآلاثر فقدان روح املشاركة مع األسرة يف صناعة احلياة وخدمات البيت 
 ومنها االعتماد على الغري وفقدان الثقة ابلنفس ومنها تعود الكسل والتواكل.

الشائعة فعل املنكرات أمام األوالد كشرب الدخان أو مساع األغاين أو ومن األخطاء     -4
 (1)مشاهدة األفالم الساقطة مما جيعل من الوالدين واملربني قدوة سيئة"

 

 

 

                                                      

 (هـ 1431ربيع الثاين  27 ( العامري، فن تربية األبناء، دورة تدريبية )املدينة املنورة،1)



71 
 

 اثنياً: الدوافع الدينية: 

ترى الباحثة أن ضعف الوازع الديين عند اإلنسان يضعفه وجيعله عرضة للسقوط يف اهلاوية واخلوض يف 
أنواع االجرام ، فقلة املعرفة والعلم أبمور الدين والنصوص الشرعية ومقاصدها توقع الفرد يف  كافة

كما أن اتباع   -صلى هللا عليه وسلم-متاهات الكفر واإلجرام والبعد عن أمر هللا عز وجل ورسوله 
الثقة أو  الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة ، وأخذ الفتاوى واألحكام من مصادر أو اشخاص عدميي

ال يفقهون يف العلم والدين، والتعصب هلا، سيؤدي حتماً  إىل اإلخالل ابألمن وشيوع الفوضى وتفشي 
 األفكار السلبية ،دون حبث أو أتكيد وكأن غشاوة على أبصارهم . قال تعاىل:         

                               سورة(

التطرف يف حماربة الدين وتناوله ابلتجريح والسخرية واالستهزاء واملناداة ابلبعد عن  نإ (105النساء،اآلية:
تب شؤون احلياة، والتساهل عن تقطيب امللحدين واملنحرفني والتساهل يف اإلنقاص من العلماء والك

واملراجع الدينية. وعدم حتكيم الشريعة اإلسالمية يف بالد غالبية سكاهنا من املسلمني، يهوي هبا وأبفرادها 
 إىل االخنراط أبمور دنيوية ومواثيق وضعية تساهم يف انتشار الفساد واإلجرام.

غلو كما أن الباحثة ترى أن من أهم مسببات االحنراف الديين هو اخلوارج وما يدعون له من 
فكيف ال وهم يدعون إىل أمور ال صلة لإلسالم هبا وهو بريء  ونمتعصب يونيف الدين فيولد أفرادا مهج

منها ويكفرون اخلارج عن مجاعاهتم وال يلتزم مبا يصدر منهم من أحكام. هذا والبعد عن تدبر وفهم 
امة ومنبع للحكمة واملوعظة القرآن الكرمي واألخذ ابلنص فقط، رغم أن القرآن الكرمي هو كلية الشريعة ع

 :املؤدية إىل طاعة هللا والطريق السوي فقال عز وجل              

    :هذا الكتاب الذي بعضه مصدقًا لبعض لكل قارئ ومدبر . (24)سورة محمد.اآلية
على احملجة  -عليه الصالة والسالم-احد، وقد تركنا الرسول وحقيقة واقعية. "أن الدين اإلسالمي و 

البيضاء، ال يزيغ عنها إال هالك، ولكن أقواما سلكوا سبل األمم السابقة فتفرقوا يف دينهم وظهر ما 
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 (3)"القدرية النفاة"رد فعل لبدعة  (2)"اجلربيةوبدعة "، (1)(اإلرجاء)يسمى ابخلوارج وما يقابلها من بدعة 
رضي -هؤالء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة ابلبدعة، فالشيعة غلوا يف علي  ولقد صار

، واخلوارج كفروه، واخلوارج غلوا يف الوعيد أيضا حىت نفوا بعض الوعد واملعتزلة غلوا يف التنزيه -هللا عنه
لكن هناك من ذمهم هللا  (5)غلوا يف اإلثبات حىت وقعوا يف التشبيه" )4)"واملمثلة "حىت نفوا الصفات،

ابنصرافهم عن فهم القرآن وعن تدبره وسؤال أهل العلم عنه وعن أموره، والعلماء الذين أخذ هللا عليهم 
 :امليثاق ليظهروا ويعلموا الناس البيان وأن جيتنبوا الكتمان، فقال سبحانه وتعاىل       

                                

        :ومن أبرز أمثلة الغلو ذلك الغلو (.187)سورة آل عمران، اآلية

  القرآن الكرمي الذي يعترب أول الغلو يف البشرية وذكره عز وجل يف            

                                  

        :عليه السالم -يف شأن عيسى"قد غاىل أهل الكتاب  (77)سورة المائدة، اآلية- 
أما اليهود فقد كفروا به ونسبوه إىل الزان وافتوا عليه وعلى أمه افتاء شديدا وأما النصارى فقد وصفوه 
ابأللوهية فوضعوه يف غري موضعه الذي وضعه هللا فيه وهو منصب الرسالة. وكما غالوا يف شأن عيسى 

 عقائدهم الزائفة، مع أن الدالئل الواضحة قد دلت على ، فقد غالوا أيضا يف متسكهم ب-عليه السالم-

                                                      

، رجئة هم قوم موصوفون إبرجاء أمر خمتلف فيما ذلك األمر فأما إرجاؤه فتأخريه، وهو قول العرب: إرجاء فالن هذا األمر فهو يرجئه إرجاءقيل: أن امل (1)
 ، 1احلوايل، سفر بن عبد الرمحن، ظاهرة األرجاء يف الفكر اإلسالمي، ط/وهو مرجئه هبمز. وأرجاه فالن يرجيه بغري مهز فهو مرجيه. 

 216ص 

ائده، وخيلي نفسه ( يرى أن العباد ال اختيار هلم وال إرادة وأن الفاعل لكل شيء هو هللا، وأن العبد مسلوب اإلرادة والقدرة، فهو يهدم أوامر الدين وعق2)
 104، ص 1طالعيد، سليمان بن قاسم، الوعد والوعيد عند الفرق،  /أمام هللا من كل جرمية يرتكبها،  ةمن املسؤولي

 /نفي لعلم هللا تعاىل السابق، واعتقاد أن هللا ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها.القدر، الذين يقولون: ال قدر واألمر أنف، أي مستأنف، وهذا  هنفاهم  (3)
 17، ص 1،جحقيقة مذهب القدرية النفاة وبيان أهنم جموس هذه األمة،عبد الرمحن ،  سعديال

ات هللا تعاىل متاثل صفات املخلوقني، كقول بعضهم: )يد هللا كيدي( )مسع هللا كسمعي( تعاىل هللا عما يقولون هلل األمثال، ويدعون أن صف نيضربو  (4) 
 . 39،ص 1ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، جامع املسائل، ط  /علوا كبري

 35أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، د.ط، ص ( احلسني،5)
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وقوله  .بطالهنا وفسادها       منصوب على أنه صفة ملصدر حمذوف. أي: ال
 (1)".تغلوا يف دينكم غلوا غري احلق: أي: غلوا ابطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 246،ص  4،ج 1ط كرمي، تفسري سورة املائدة ،لتفسري الوسيط للقرآن الا( طنطاوي، 1)
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 املطلب الثاين: الدوافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 الدوافع االقتصادية: أوال:

"يذهب بعض الباحثني إىل أن العوامل االقتصادية كالفقر والبطالة من أسباب اختيار طريق العنف 
واإلرهاب؛ لكون الفرد غري قادر على الوفاء حباجاته األساسية، وفاقد األمل يف املستقبل. مما حيمله 

ف. كيف ال وهو يؤثر سلبيا على اإلنسان على النقمة على اجملتمع ومؤسساته، ويبعثه على تبين العن
"وتؤثر األزمات (1)وسلوكه ويدفعه إىل السلوكيات املنحرفة، لكونه غري قادر على أتمني حياة كرمية.

االقتصادية بطبيعة احلال يف الطبقات الدنيا يف املقام األول، حيث تعاين بشدة من تدهور ظروفها 
خلدمات وظهور طبقة من األثرايء الذين يسلكون سلوًكا استفزازاًي املعيشية بفعل انتشار البطالة وتدهور ا

ابلنسبة للفقراء، وتؤدي األزمات االقتصادية إىل ازدايد معدل البطالة والتضخم وغالء األسعار، وابلتايل 
تزداد حدة التفاوت الطبقي وتنعكس آاثر هذا اخللل اخلطري على الشباب وتنشأ تربة صاحلة للتطرف 

 (2)ماعات املتطرفة أبعضاء يعانون من اإلحباط ويفتقدون الشعور ابألمان واألمل يف املستقبل"تزود اجل

كما ترى الباحثة أن اتساع الفجوة االقتصادية بني األغنياء والفقراء، وإحساس الفقري احملروم 
ماعات هو ابإلجحاف قد يؤثر على سلوكياته ويكون يف دائرة اإلجرام، حيث إن االنتماء إىل تلك اجل

املخرج من تلك املشاكل االقتصادية ابلنسبة هلم لذا يسهل على تلك اجلماعات استدراجهم ابستغالل 
حاجتهم، وتوظيف نقمتهم للحصول على أسهل طريق للكسب ودحر الفقر، رغم أن الفقر والبطالة 

هذه الظواهر  والضغوط االقتصادية بعامة ليست أسبااًب كافية لسلوك طريق العنف واإلرهاب، ألن
 بن عبد عمر"لذلك قال : " موجودة يف اجملتمعات اإلسالمية منذ دهر وإن تفاوتت يف درجات الفقر ،

ملا أمره ولده أن أيخذ الناس على احلق وال يبايل قال: "ِعينَّ أين أأتلفهم فأعطيهم وإن محلتهم  (3)"العزيز

                                                      

 134عيد، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، د.ط، ص (1)

 123ص 1( اهلواري، اإلرهاب املفهوم واألسباب، د.ط، ج2)

ملنورة، ونشأ فيها عند هـ يف املدينة ا61أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القرشي، هو اثمن اخللفاء األمويني. ولد سنة ( 3)
وكان ،  حلب، سوراي م، 720تويف  أخواله من آل عمر بن اخلطاب، فتأثر هبم ومبجتمع الصحابة يف املدينة، وكان شديد اإلقبال على طلب العلم

ما صليُت  قال:من غري وجه عن أنس بن مالك  وثبت . حَكماً ، مقسطاً ، وإماماً عادالً ، وورعاً ديِّناً ، ال أتخذه يف هللا لومة الئم ، رمحه هللا تعاىل
مشس الدين أبو  ،الذهيب / .املدينةكان على   حني-عمر بن عبد العزيز  يعين:-وراء إمام أشبه بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الفىت 

 144، ص 5النبالء، الطبقة الثانية، ج سري أعالم قَامْياز، عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن 

https://www.google.com.sa/search?safe=strict&biw=1280&bih=591&q=%D8%AD%D9%84%D8%A8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLJIt7BUAjMNTQ1Ms7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwDtNqvfOQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS6J2cnLfUAhWB8RQKHa5XAukQmxMInwEoATAV


75 
 

وامل املسامهة يف نبتة العنف حيث ضيق العيش "فالبطالة من أقوى الع (1)على الدين مجلة تركوه مجلة"
 وصعوبته وغالء املعيشة، وعدم حتسن دخل الفرد أحد العوامل اليت تؤثر يف إنشاء روح التذمر يف األمة

ومع ذلك مل حتمل الناس على أعمال إرهابية منظمة كما جيري اليوم ،ولذلك شرع هللا الزكاة  (2)"
ريدة املدينة مقابلة مع أحد التائبني من األعمال اإلرهابية يف والصدقات، ويف هذا اإلطار نشرت ج

دولة اجلزائر ، وعند سؤاله عن الدوافع اليت دفعت به الرتكاب هذه األعمال التخريبية واإلرهابية: 
أجاب: "أن املواطن اجلزائري يعيش حالة اقتصادية ضيقة بل خانقة، ووضعنا االجتماعي تردى إىل 

، بكل وعودها ، وجدت (3) "جبهة اإلنقاذ"مل نعد نطيق هذا الوضع، وحني جاءت صورة جداً مؤملة و 
، (4)"عباسي مدين"تربة خصبة لتنمو وتكرب، فالشعب يريد أن خيرج من هذه الضائقة، وكانت شعارات 

كننا أن خري اجلزائر كله سيعود إىل اجلزائريني، وحنن نرى وندرك أن اجلزائر تتمتع مبوارد طبيعية كبرية، ول
ال نلمس منها إال الفتات، فكنت كباقي الشعب أحبث عن طريقة نعود من خالهلا إىل اجلزائر اليت 

 (5)نريد، جزائر اخلري.

ومن هنا أتكد الباحثة أن الوضع االقتصادي للفرد ويف اجملتمع يلعب دورا مهما يف سلوكيات 
أن استغالل الفئات الضالة هذه  الفرد والبحث إىل أسرع وسيلة للحصول على الكسب املادي، وكيف

النقطة خاصة للدخول إىل أفكار الشعوب والتأثري عليهم وزرع روح االنتقام والشر هبم لكي يستدوا 
 حقوقهم على حد تعبريهم.

                                                      

 400، ص5، ج1( ابن سعد، الطبقات الكربى، ط 1)

 37ص ( السدالن، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، د.ط،2)

بعد التعديل 1989 فرباير18  أُنشأ يف ، يعرف اختصارا ابلـفيس1992سابق حل بقرار من السلطات اجلزائرية يف مارس  جزائري حزب سياسي هي( 3)
واعتفت احلكومة اجلزائرية رمسيا ابجلبهة اإلسالمية لالنقاذ  1988 .أكتوبر5  الدستوري وإدخال التعددية احلزبية الذي فرضتهما االنتفاضة الشعبية يف

يناير  12خاضت اجلبهة اإلسالمية أول انتخاابت يف  .علي بلحاج وينوب عنه الشيخ عباسي مدين وكان يتأسها آنذاك الشيخ 1989 سبتمرب6  يف
 / .احلزبر حل وفازت فيها. كما خاضت االنتخاابت الّتشريعية وفازت هبا أيضا بنتيجة ساحقة لكنها ألغيت فيما بعد ونتج عن ذلك أيضا قرا

 https://ar.wikipedia.orgاجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ احلرة، ويكيبيداي، املوسوعة 

من أصول أمازيغية من منطقة  اجلزائر العاصمة كلم جنوب شرق  564حوايل والية بسكرة القريبة من سيدي عقبة مبدينة1931  عام عباسي مدين ولد( 4)
عامًا إىل الدراسة علي يد  16ومعلمًا للتبية الدينية، درس علي يديه مث انتقل وعمره  مسجد تيقزيرت بتيزي وزو مبنطقة القبائل ،"كان أبوه إمام

وقتل حتت التعذيب  ثورة التحرير الذي أصبح يف ما بعد أهم قادة العريب بن مهيدي اجملاورة وكان رفيقه الشهيد بسكرة يف مدينة نعيم النعيمي الشيخ
 https://ar.wikipedia.org ، عباس مدينويكيبيداي، املوسوعة احلرة،  /.علي يد االستعمار الفرنسي

 30هـ، ص 1421(، جدة، 13500( طاش، عبد القادر، محاية الشباب بني الدفاع واالنضباط، جريدة املدينة، العدد )5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 اثنياً: الدوافع االجتماعية: 

والعمل، الظلم االجتماعي يف بعض اجملتمعات؛ وعدم التمتع ابخلدمات األساسية، كالتعليم والعالج، 
وانتشار البطالة وعدم تقدير الكفاءات واحلصول على العمل املناسب، أو تدهور االقتصاد، وغري ذلك 
من أسباب السخط والتذمر، مما يؤدي إىل أمور يصعب السيطرة عليها فيما بعد. وتؤثر العوامل 

ار ظاهرة الطالق مثال االجتماعية أتثريا كبري يف انتشار ظاهرة اإلرهاب خاصة لدي فئة الشباب فانتش
  (1)وعدم تطبيق األمور املتعلقة ابألسرة وغياب كل يضمن رعاية لألسرة والطفولة.

كما ترى الباحثة هنا أن غياب أحد األبوين يعمل على زعزعة احلالة النفسية والبحث عن 
الرتباط مكان يعوض هذا النقص من العاطفة، كما الخنفاض نسبة الزواج يف ظل ارتفاع املهور، وا

القبلي يعمل على عدم اإلحساس ابملسؤولية واخلوف من اجملهول وعدم الشعور ابإلنتاج أو الفعالية يف 
اجملتمع وقد يؤدي كثريا إىل استغالل اجلماعات اإلرهابية هؤالء الشباب بتسهيل ارتباطهم بنسائهم أو 

يف اجملتمعات أال وهو املخدرات اليت مبن يتبعهم مقابل أعمال ختريبية أو إجرامية. وهناك انتشار خميف 
تذهب العقل واجلسد فيكون دافع لتلبية كل متطلبات اجلماعات أو األفراد يف سبيل احلصول عليها، 

 .واالحنراف األخالقي بكافة أنواعه وما يتتب عليه من سلبيات

عمتان )ن -صلى هللا عليه وسلم-يقول النيب  قال -رضي هللا عنه-"الفراغ: عن ابن عباس 
: قد يكون اإلنسان صحيًحا (3)"ابن اجلوزيُّ ""قاَل (2)مغبون فيها كثري من الناس ، الصحة ، والفراغ (

وال يكون متفرًغا لشغله ابملعاش، وقد يكون مستغنًيا وال يكون صحيًحا، فإذا ِاجتمعا فغلب عليه 
نيا مزرع ة اآلخرة، وفيها التِّجارة الَّيت يظهر رحبها يف الكسل َعِن الطَّاعة فهَو املغبون، ومتاُم ٰذلَك أنَّ الدُّ

وَمْن ِاْستعملهما يف معصية هللا فهَو  فَمْن ِاْستعمل فراغه وصحَّته يف طاعة هللا فهَو املغبوُط، اآلخرة،
حة يعقبها السُّقم، ولو مل يكن إالَّ اهلرم، كما قيَل:   املغبوُن ،ألنَّ الفراغ يعقبه الشُّغل، والصِّ

                                                      

 (5359العدد ) 2009- 10- 03ابه وطرق مكافحته ،، اإلرهاب أسبابن محادي، جريدة الفجر نيوز (1)

 (6412 ، رقم :)88، ص8، ج  ابب: ال عيش إال عيش اآلخرةأخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب الرقاق،  (2)

ذا  كان ومخسمائة،ولد سنة تسع أو عشر ، أبو الفرج عبد الرمحن الدين،مجال  العراق،إلسالم مفخر شيخ ا املفسر،احلافظ  العالمة،الشيخ اإلمام ( 3)
، الطبقة احلادية والثالثون، سري أعالم النبالءقَامْياز، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب /حظ عظيم وصيت بعيد يف الوعظ

 365، ص 21ج 

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-10775
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 فكيف تـََرٰى طُول السَّالمة يـَْفَعل *** اْلَفىَت طُول السَّالَمة َوالبَـَقا َيُسرّ 
ــة  (1)*** يـَنُـــــــــــوء ِإَذا رَاَم اْلِقيَــــــــــــــام َوحُيَْمـــــــــــل" يـَُرّد اْلَفىَت بـَْعــد ِاْعتــَدال َوِصحَّ

راغ مفسدة للمرء وداء مهلك ومتلف للدين ونفسك فهااتن نعمتان كثريًا ما يغنب فيها اإلنسان، فإن الف 
إن مل تشغلها شغلتك، فإن مل تشغل النفس مبا ينفع شغلتك هي مبا ال ينفع، والفراغ النفسي والعقلي 
أرض خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف، فتتغلل األفكار وتغزو القلوب فتولد جذورًا يصعب 

العلم النافع. إن الفراغ والشباب واجلهد مفسدة للمرء أي مفسدة قلعها إال ابالنشغال ابلعمل الصاحل و 
أن الفراغ سم قاتل، وداء مهلك، ومرض فتاك، إنه مفسدة للعقل، مهلكة للنفس، متلفة للدين، حمضن 

وهو  (2)لإلرهاب، ومن رحم الفراغ تولد الضاللة، ويف أحضانه تنشأ البطالة، ويف كنفه تعيش الشبه"
اربته ابستهالك طاقات الشباب املتعددة وأرواحهم املتوقدة وتسخري مواهبهم خلدمة عدو متبص جتب حم

اإلعالم املنفتحة واليت تبعد يف فحواها وسائل احلق وتشجيع طموحاهتم لصاحل األمة. أما انتشار بعض 
رية كل البعد عن القيم واألخالقيات وتدعو وتبث كل ما هو خارج عن دائرة الدين والعادات ابسم احل

الشخصية أو التحضر ومواكبة العصر، فتبث أفكارا غربية وشاذة جتعل من فكر بعض األطفال أو 
 الشباب ختبط بني الواقع واخليال.

وأخريا اجلفوة بني الشباب وبعض العلماء واملربني ونظرهتم هلم أهنم شباب جيري فقط وراء شهواته 
اع الربامج الدينية أو أي حديث أو لقاء ديين، وأنه ال خري فيه فبموجب هذا احلكم يرفض الشباب مس

ألهنم يوقنون أن هؤالء الدعاة حيكمون على كل سلوكياهتم وأقواهلم ابحلرام، كما أهنم سيحرموهنم من 
متاع احلياة ومن كل الطيبات، مما جيعلهم يعتمدون على بعضهم البعض يف أمورهم الدينية دون الرجوع 

 إىل أصحاب العلم والفضيلة.

                                                      

، مسألة رقم 231، 230، ص 11ِكَتاب الّرِقَاِق )اَبب ما جاَء يف الّرِقاق وأن اَل َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآْلِخَرِة"(، ج سقالين، فتح الباري،ابن حجر الع (1)
(6412) 

 25ص ،1الزهراين، حصاد اإلرهاب، ط( 2)
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: "ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن -رضي هللا عنه (1)مسعود"ابن "يقول    
وترى الباحثة أنه كقاعدة أساسية يؤخذ ، (2)أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا"

ابألخذ حبديث العلم من أكابر العلماء يف أي زمان ومكان، وليس من املستحدثني واألصاغر وذلك 
، وهو ما (3))إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر( الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 وضحه أبن مسعود يف األثر الوقوع يف اهلالك مبن أيخذ العلم من غري أهله الثقات.

تمع والشعوب كما أن التواصل بني الفرد والدولة هلا دور كبري يف تفادي هذه املشاكل وربط اجمل
والدايانت ،حىت أن هناك بعض الدول عملت على حتسني املؤسسات التبوية لتقوية التنشئة االجتماعية 
وركزت فيها على مفهوم الوقاية من اجلرمية واألعمال اإلرهابية من خالل املكان األكثر واألهم وهي 

تؤدي لإلرهاب وحماولة القضاء  املدرسة واملنهج املستهدف، من خالل معرفة الظروف واألسباب اليت
والسيطرة على هذه األسباب، ومنه التعرف على الطالب األكثر قابلية لإلحنراف، حىت املهددين خبطر 
اجلرمية، والعمل على وقايتهم واحتضاهنم قيل وصول اجلماعات اإلرهابية هلم ، ومساعدهتم على الظروف 

لندا( من النماذج التطبيقية الناجحة، اليت فعلت دور السيئة اليت حتيط هبم وتدفعهم لذلك، وتعد )فن
املدرسة يف جمال مكافحة اجلرمية يف جمتمعها، حيث عمدت منذ سنوات على إسهام املدرسة يف الوقاية 
من اجلرمية، وإدخال مادة الوقاية من اجلرمية يف املناهج الدراسي، يف الدارس، واملؤسسات التبوية، 

لشرطة يف اجملتمع ، وأمهية ما يقوم به رجل الشرطة يف خدمة أفراد اجملتمع ومحاية لتوضح الدور احلقيقي ل
أرواحهم وممتلكاهتم، ولتبني العالقة بني الشرطة واملواطن، وعلى أن تدرس هذه املادة من قبل شرطي 
 بزيه العسكري، ويساعده معلم املدرسة يف تدريس املادة وشرحها للتالميذ، ونتيجة هلذه السياسة

                                                      

، وهو أحد احلديث النبوي ، وأحد رواةوحمدث ومقرئ وفقيه صحايب( هـ 32املتويف سنة  )بين زهرة حليف أبو عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود اهلُذيل (1)
وإىل املدينة، وممن أدركوا القبلتني، وهو أول من  احلبشة وسواكه، وواحد ممن هاجروا اهلجرتني إىل حممد السابقني إىل اإلسالم، وصاحب نعلي النيب

/ الذهيب  املدينة املنورةيف  م، 650، تويف عام  عثمان وصدر من خالفة عمر يف خالفة وبيت ماهلا الكوفة يف مكة. وقد توىل قضاء القرآن جهر بقراءة
 461، ص  1، الطبقة األوىل، ج 33، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ، سري أعالم النبالء ، ط

، جاَبُب تـَْقِليِد اْلَعامِّيِّ ، لكربىأخرجه البيهقي يف "املدخل إىل السنن ا (2) الطرباين يف الكبري واألوسط، ورجاله  ، ورواه275، رقم 217، ص 1لِْلَعاملِِ
 . 32ص 1موثوقون، ابب معرفة معىن احلديث بلغة قريش، ج

، 22هليعة، ورواه يف الكبري، ج ( وفيه ابن8140برقم ) 116، ص8، ج1األوسط، طيف الطرباين، رواه  61ص، يف الزهدأخرجه ابن املبارك  (3)
 (908، رقم )361ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://www.google.com.sa/search?safe=strict&biw=1280&bih=591&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3yC6MLytU4gAxLU3K0rTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBZNdU4OAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiq_IqOnrfUAhXDVBQKHQ1eDlcQmxMIkwEoATAO
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التعليمية جنت )فلندا( مثاراً مفيدة، حيث أصبحت من الدول القليلة ابلعامل اليت احنسرت نسبة اجلرمية 
 (1)م.1980لديها إىل ثالث حاالت لكل ألف نسمة، يف ما بعد سنة 

ومن وجهة نظر الباحثة فإن هذا النموذج يعطي مثاال واضحا وملموسا يف كيفية الوعي بني 
وشعب، وإبراز دور احلكومة يف التسوية واملسامهة يف احلفاظ على الفرد ومعاجلة أفراد اجملتمع دولة 

املوضوع من مجيع اجلوانب قبل الوقوع يف اإلرهاب، حىت يصل اجملتمع إىل حالة من االستقرار والطمأنينة، 
 .وتوعية الشباب والتقرب منهم وخماطبة عقوهلم أبسلوب حضاري يناسب أفكارهم وأعمارهم وزماهنم

 اثلثاً: الدوافع السياسية:

اإلرهاب السياسي من أكثر صور اإلرهاب شيوًعا وأشدها ضراوة وخطرًا، وجتمع  ترى الباحثة أن
أخطارها املتاكمة واملتالحقة خيلق اضطرااب وعدم االستقرار النفسي، وقد يتحول هذا االضطراب وعدم 

، فيشعر ابلسلبية جتاه وطنه أو جمتمعه، إلحساسه الرضا إىل كراهية تقوده إىل سخط على اجملتمع والوالة
بعدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور ابملسئولية الوطنية. وهناك دور لالستعمار والسيطرة االستعمارية غري 
العادلة اليت تنتهجها بعض الدول ضد مواطنيها وانتهاك حقوق الناس واحتالل األراضي وانتهاك احلرمات 

 من اجلرائم األخرى، يولد الكره والسخط، اليت هي احلاضنة الطبيعية للعنف والقتل والتدمري وكثري
 والتطرف واإلرهاب.

وترى الباحثة أيضًا أن تفشي اجلهل وضعف التحصيل العلمي والعوامل السياسية واليت منها 
عمال غلبة نزعة التسلط وشهوة القيادة والتصدر اليت قد تدفع هؤالء اجملرمني من نشر الفوضى واأل

اإلجرامية اليت بدورها تعمل على زعزعة أمن البالد واجملتمع، وإنشاء املنظمات السرية، وردود األفعال 
الغاضبة اليت ال جتد ما تصب فيه غضبها سوى اإلرهاب. وتشكل أحزاب وفرق منحرفة يف ضوء غياب 

حساب العامة وحتقيق  منظمات اجملتمع املدين والديين السوي، كل هذا لتغلب املصلحة الشخصية على
مآرهبم غري آبيني بشرع أو نظام، كما أن فشل النظام السياسي واالقتصادي يف جمتمع ال يراعي الضوابط 
الشرعية وال حقوق اإلنسانية وعدم املساواة يف توزيع الثروة الوطنية واهتزاز العدل وتكدس الثروة يف قلة 

إىل حبث ضعاف النفوس عن تلك الثغرات واستغالهلا  قليلة، وكثرة الرشاوي والتدخالت الغربية تؤدي
                                                      

  29هـ، ص 1420( العمرات، دور مؤسسات التعليم يف صيانة األمن الشامل، 1)
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لنشر الفنت والفوضى. مما ال شك فيه أن لكل خمطئ جيب أن يكون هناك عقاب بقدر ذنبه يعاقب 
عليه لتأديبه، وزجرًا له ولغريه ومحاية حلقوق اجملتمع، لكن لألسف هناك املساجني الذين يقمعون يف 

ن جيد براءته، أو يعاقب بعقاب عنيف وتعذيب أكثر مما بعض السجون وقد يكون مظلوما دون أ
تستحق عقوبته، فيخرج انقم وميلى قلبه احلقد واالنتقام، مسيء الظن بوالته، متهيئ لتلقف األفكار 
اإلجرامية، ويبحث عن كل ما يف أذى من أعمال إرهابية ليجد فيها ما يشفي غليله. كما أن املظامل 

أهنُم أن يعدلوا بني الناس فهذا يوجد روًحا من السخط َتْسَتْسنح الفرصة اليت ترتكب من ِقَبل مْن ش
للتعبري عن الرأي الذي حكر أو سجن أو عوقب صاحبه وضيق عليه، حيث ملّا عدل الُعَمرَان )عمر 

رضي -( أمنا فناما، وملا طعن عمر بن اخلطاب -رضي هللا عنهما-بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز 
وأرضاه فقال عن مأل منكم -رضي هللا عنه-أرسل إىل انس من املهاجرين فيهم على -اههللا عنه وأرض

 (1)هذا؟ فقال علي معاذ هللا أن يكون هذا عن مأل منا ولو استطعنا أن نزيد من أعماران يف عمرك لفعلنا"
وق السياسية وهكذا، فسلب احلق (2)"وملا جاء أهل الكوفة وقد رفضوا واليهم: )أبدهلم عمر فورًا بغريه(

زاعمني -واملالية واالجتماعية اليت هي نتيجة املظامل يوجد احتجاًجا لدى الرأي العام فما خرج الثوار 
      (3)رضي هللا عنه وأرضاه"-على عثمان بن عفان -كذاًب 

العوامل السياسية خلفت الكثري والكثري من العمليات اإلرهابية واألعمال اإلجرامية اليت ترتكب يف 
لعديد من الدول من بينهما احلصول علي حق تقرير املصري لشعب،" أو مقاومة أو تنبيه الرأي العام ا

العاملي إيل مشكلة سياسية أو اجتماعية أو االحتجاج علي سياسة يتبعها بلد ما، أو الرغبة يف إنزال 
بعض املناضلني من الرفاق  الضرر مبصاحل دولة معينة وإرابك وسائل نقله اخلارجة أو الرغبة يف إنقاذ حياة

ابختطاف إحدى  1985يونيو  14مثل قيام بعض أفراد املقاومة الشعبية اللبنانية بتاريخ (4)املعتقلني
الطائرات األمريكية بعد إقالعها من مطار أثينا هبدف اإلفراج عن املعتقلتني الشيعة يف سجون 

   (5)إسرائيل.

                                                      

 51، ص 6، ج2الصنعاين، املصنف، ط  (1)

 663، ص 3، رجال الصحيح، واهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، ج357، ص 10، ج1رواه أمحد ورجاله يف مسنده، ط( 2)

 386، ص1، ج1األصفهاين، املسند املستخرج على صحيح األمام مسلم، ط( 3)

 . 53، ص1986( عبد العزيز خميمر، اإلرهاب الدويل، 4)

 53خميمر، عبدالعزيز ، اإلرهاب الدويل ،ص  (5)
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 عة إىل اإلرهاب أذكر منها: وهناك الكثري من األسباب السياسية الداف

افتقار النظام السياسي الدويل إىل احلزم يف الرد على املخالفات واالنتهاكات اليت تتعرض  -1
 (1)هلا مواثيقه بعقوابت دولية شاملة ورادعة ضد هذا املظهر األخري من مظاهر العبث 

ن يف كثري من البعد عن شريعة هللا هو سبب الضالل والعمى والشقاء الذي نعاين منه اآل -2
 بلدان اإلسالم.

 ( 2)ضعف الدول يؤدي إىل فقدان األمن والنظام  -3

وترى الباحثة أن استخدام بعض األنظمة للعنف والقوة لتحقيق رغباهتا وأهدافها يؤدي هذا لألسف 
الشديد إىل ردة فعل معاكسة وقد تكون أعنف، وابلتايل تقوم بعض هذه األفراد أو اجملموعات بتلك 

 ل اإلرهابية لتحاول الرد أو االنتقام.األعما

  

                                                      

 (islam.com-http://www.alمصدر) 7( أمساء، أسباب العنف واإلرهاب والتطرف، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ص 1)

 هـ.1427، 270، العدد 20( جملة الكويت، اإلرهاب حقائق وأابطيل ص 2)
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 املبحث الثاين: جرائم اإلرهاب وعالقتها ابلفرد واجملتمع

 املطلب األول: اإلرهاب جزء أساسي من اجلرمية

واجلرم مبعىن احلر، وقيل  (1)أصل كلمة جرمية من جرم مبعىن كسب وقطع بداية ماهي اجلرمية؟ احلقيقة أن
كما تعين التعدي  واجلرم: مصدر اجلارم الذي جيرم نفسه وقومه شرا (2)إهنا كلمة فارسية معربة

فاجلرمية واجلارم مبعىن الكاسب وأجرم  (4)، وأيضًا مصدر جرم يعين جرم أي كسب وجين.(3)والذنب
ورجل جرمي وامرأة جرمية أي ذات  (6)كما تعين ما أيخذه الوايل من املذنب .(5)فالن أي اكتسب اإلمث 
تعين  واجلرمية (7)جرم الصوت: جهارته، تقول: ما عرفته إال جبرم صوتهجرم أي جسم. و 

 (.9)وحسب إحصاء حممد فؤاد عبد الباقي(8)والذنب. اجلناية

 :وقد ورد مادة جرم يف القرآن الكرمي يف ستة وستني موضعا بصيغ متعددة منها قوله تعاىل

                     :وقوله  (123)سورة االنعام، اآلية

 أيضا سبحانه وتعاىل:                            

         :تكاب الفعل احملرم املعاقب على إتيانه فاملعىن العام هو ار  (89)سورة هود، اآلية
أو ترك الفعل املعاقب على تركه. أما املعىن اخلاص ملصطلح اجلرمية فينحصر يف التصرفات اإلجرامية اليت 

(10)قرر هلا عقاب دنيوي ينفذه احلكام وهي اجلرائم اليت جتري عليها وسائل اإلثبات.
 

                                                      

 1، ص1( أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، ط1)

 1885ص-5، ج 4( اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، ط 2)

 604، ص 1، ج 3( ابن منظور، لسان العرب، ط 3)

 90، ص 1، ج1( األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن الكرمي، ط 4)

 45ص  6، ج 2القرطيب، تفسري القرطيب، ط (5)
 104( البستاين، حميط احمليط، جديدة، ص 6)

 118ص  6، ج 2( الفراهيدي، كتاب العني، ط 7)

 341ص  ،9، ج 1ط العروس من جواهر القاموس،، واملرتضى الزبيدي، اتج 88، ص 1، ج8( الفريوز آابدي، القاموس احمليط، ط 8)

 166ص  1( عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي: مادة جرم، ج 9)

 19، ص 1( أبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي اجلرمية، د.ط، ج10)
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اذ الكبري بوخيمة أهنا "عصيان هللا عز وجل واجلرمية يف التشريع اإلسالمي حسب تعريف األست
وكذلك فعل ما هو منهي عنه" ولذلك روي أن أعرابيا سئل ملاذا آمنت مبحمد؟ فقال: ألين ما رأيت 
حممدا يقول يف أمر افعل، والعقل يقول ال تفعل، وما رأيت حممدا يقول يف أمر ال تفعل والعقل يقول 

اجلرمية على أهنا " عمل أو امتناع خمالف للقانون اجلنائي ومعاقب  أما القانون اجلنائي فقد عرف(1)افعل.
القانون اجلنائي املغريب. كما نص على أنه "حيدد التشريع اجلنائي أفعال  110عليه مبقتضاه املادة 

اإلنسان اليت يعدها جرائم بسبب ما حتدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوابت 
 .(2)"أو تدابري وقائية

 ما الفرق بني اإلرهاب واجلرمية وماصلتهما ببعضهما؟

 ومما يبدو للناظر فهي بعض الفروق يف التنظيم والـأهداف والنتائج ومن أمثلتها:

أن اإلرهاب يهدف إىل حتقيق مطالب أو أغراض سياسية، بينما تسعى منظمات اجلرمية غالباً إىل  أواًل:
 مشروعة، وهذا االختالف الواضح يتكز يف نوعية الدافع خلف حتقيق أرابح مالية بطرق وأساليب غري

النشاط فدافع اإلرهاب أشعار السلطة السياسية مبوقف معني تسعى إىل حتقيقيه عندها، ويضحي بذاته 
يف سبيل إقرارها. بينما اهلدف الوحيد ملنظمات اجلرمية هو احلصول على األموال واألرابح الطائلة، 

رها حىت ولو كان مصدرها عمليات القمار والدعارة أو االجتار ابلنساء بصرف النظر عن مصد
  واألطفال.

إن املنظمات اإلرهابية تتمثل يف شأن تنظيمها، وسرية عملياهتا، وقوانينها الداخلية، وأساليب  اثنياً:
ب اجلرمية العمليات، ابألمناط اليت متارس هبا املنظمات اإلجرامية عملها، فهي تستفيد من خربة وجتار 

 املنظمة يف ممارسة اإلرهاب.

إن بعض املنظمات اإلرهابية تسعى إلــى جتنيد بعض األفــــراد من أعضــاء املنظمات اإلجرامية،  اثلثاً:
حيث يعهد إليهم ببعض املهــام، مثل ختطيط العمليات، والتجهيز إلقامة األفراد وإخفائهم، واحلصول 

                                                      

 .13و 12( بوخيمة، اجملرم واجلرمية واجلزاء، د.ط، ص 1)

 17، ص 1دئ يف علم اإلجرام، ط ( أبو األزهر، مبا2)
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حــة، واالتصــال ببعض ذوي اخلربة الطبية لعالج املصابني يف العمليات على الواثئق املزيفـة أو األسل
 اإلرهابية، دون إخبار الشرطة.

"بعض املنظمات اإلرهابية، هلا صلة قويـــة بعصاابت اجلرمية املنظمة، حيث تستأجر املنظمات  رابعاً:
قتل أو ختريب حلساهبا، خاصة وأن اإلرهابية أحياانً، عصابة من عصاابت اجلرمية املنظمة للقيام بعمليـة 

بعض العصاابت اإلجرامية تكون مسؤولة عن مناطـق اختصاص مكانـي هبا، وال تسمح أبي نشاط 
آخر ألحد يف دائرة اختصاصها، وملا كـان التنافس معدومًا بني املنظمات اإلرهابية وعصاابت اجلرمية 

 (1)قد تفرضه الظروف أحياانً ليس مستبعداً."الختالف األهداف واألغـراض فإن جمــال التعاون الذي 

من يقوم ابلعمل اإلرهايب فهو شخص جمرد من املصلحة الذاتية، لكن مدافع عن مبادئ  خامساً:
وقضااي هو مقتنع هبا. إذا هو يعمل بدافع معنوي لقناعته التامة أنه يعمل من أجل مبدئه أو أفكاره 

ن يقوم ابلعمل اإلجرامي فهو يسعى إىل إشباع رغباته اليت تزيد املخيلة له أو اليت زرعت يف عقله. أما م
وتشجعه على ارتكاب الكثري من اجلرائم كالقتل وإراقة الدماء وهتك األعراض واملمتلكات والسرقة 

 وغريها.

اإلرهاب عادة ما يركز مكانه يف احلضر واألماكن احلديثة واملبادئ اجلديدة واألفكار املتطورة،  سادساً:
 حني اجلرمية تشمل احلضر والريف والبادية على حد سواء، رغم أهنا تكثر يف احلضر.يف 

العمل اإلرهايب يتك أتثرياً نفسيًا ليس له حدود وعادة ما يتجاوز ضحااي العمليات اإلرهابية،  سابعاً:
نما العمل مؤثر يف سلوكياهتم وكثريًا ما ميارس يف حقهم الضغوط للتخلي عن قراراهتم أو مواقفهم. بي

اإلجرامي يتك أتثريًا نفسيًا له حدود معينة وعادة ال تتجاوز حدود ضحااي هذه العمليات اإلجرامية 
 اليت متارس عليهم.

 

 

                                                      

 (2905العدد  ، صفحة: انس وعدالة، اإلرهاب واجلرمية املنظمة، )العراق،2013/09/29جريدة املدى، االحد  (1)
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 وأهم ما يستخلص من النقاط السابقة:

هو أن اإلرهاب واجلرمية كالمها يسعيان إلفشاء الرعب والرهبة يف قلوب الناس وملئ اخلوف يف نفوس 
على حنو منظم ومستمر، فمنظمات اجلرمية تفرض الرعب لتحصل ابملقابل على أموال الناس  اآلمنني،

غصباً، ومنظمات اإلرهاب ترعب الناس ألاثرة الرأي العام ضد الوالة أو سياسات أو سلطات معينة 
 وابلتايل إظهار عجزها عن محايتهم.

فيذ اجلرمية. وهدفه واحد هو وخالصة ذلك املفهوم أن العمل اإلرهايب هو كل فعل يبدأ بتن
اخللل يف النظام العام وتعريض اآلمنني إىل اخلطر ومساس حقوقهم العامة واخلاصة وذلك إبحلاق الضرر 

 يف األنفس واملمتلكات.

 اإلرهاب هو أساس اجلرمية واجلرمية هي أساس اإلرهاب.
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 املطلب الثاين: اإلرهاب جرم يفتك ابلفرد واجملتمع

ب يعرض أرواحاً بشرية يف كل وقت ومكان للخطر، ويهدد احلرايت وينتهك كرامة اإلنسان، هو اإلرها
عدوان غاشم على أبرايء يراد منه التخويف واألذى بغري حق، فيستبيح )دينهم، ماهلم، عرضهم، عقوهلم، 

حق األذى حاضرهم، مستقبلهم.... إخل( وأكثره يتصل بصورة احلرابة وإخافة السبيل. كيف ال وهو يل
والضرر ابلبيئة واجملتمع، واملرافق واألمالك العامة منها واخلاصة، والوطنية. كل هذا الفساد يف األرض 

   :والدمار للمجتمع والفرد هنى هللا سبحانه وتعاىل عنه وبشدة فقد قال سبحانه وتعاىل

                                 

                           

   :رهاب وأعماله ومن يتخذه تنفيذاً ليس له هدف إال اإل (33)سورة المائدة، اآلية
وضع طابع إجرامي عنيف خميف، مريع لكل آمن فال يكتث ال لضعيف، وال لنساء وال ألطفال، حىت 
املرضى والعاجزين يستخف هبم. فيقصد اجملمعات السكنية املكتظة بسكاهنا، أو املستشفيات 

القلب، عدمي اإلحساس واإلنسانية، فقري الدين،  ومؤسسات التعليم، كل ذلك عدوان يرتكبه غليظ
      بعيد كل البعد عن احلق، قال هللا عز وجل      

                  (:56سورة األعراف، اآلية)  اإلرهاب
عندما يعرض أمن الدولة واجملتمع للخطر ويعرقل سري مؤسساهتا وتطورها، ويتسبب يف هروب رؤوس 
األموال، وجيعل من اجملتمع متخبط بني الصح واخلطأ. واإلرهاب عندما يتفشى يف اجملتمع يعمل على 

ا اخلاصة االنشطار ليكون خالاي فرعية منفصلة عن األخرى تبث كال منها مسومها وجرائمها وأفكاره
بطريقتها وأسلوهبا حىت دون الرجوع إىل املنظمة األم، وهذا بكل أتكيد يؤدي إىل حتقيق خطرًا أكرب 

 وأشر. 

اإلرهاب شغل اجملتمع املسلم عن الدعوة إىل هللا ونشر اإلسالم يف بقاع األرض، فكم من مركز 
من مشايخ ودعاة كانوا جييبون األرض ديين، وإرشادي، ودعوي أغلق أو ضيق عليه حول العامل، وكم 
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يدعون إىل اإلسالم ودين احلق واإلميان ابهلل قد منعوا وضيقت عليهم احلكومات والناس، كل ذلك 
 بسبب اإلرهاب الذي ألصقه هؤالء اإلرهابيون ابإلسالم، وهو بريء منهم ومن أفعاهلم ومعتقداهتم.

ب أهل البدع والضاللة، وامللحدون الذين اإلرهاب ساهم يف نشر البدع يف اجملتمع فقوى جان
يقولون إن كل هذه اجلرائم من أهل السنة وليس منا. واإلرهاب يفتك ابلفرد واجملتمع وينتج ضحااي 
بريئة سواء منه أو يف احلرب عليه، وهي تزداد لألسف فتخلف املزيد من التفرقة والفقر واجلهل والتخلف 

وسائل ونتائج مرعبة قد جتاوزت أبفعاهلا كل دين وعرف وقيم والدمار واملوت، هي دوافع وأهداف و 
 وأخالقيات حبق الشعوب.
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 الفصل الثالث: املفاهيم الفقهية واحللول اجلذرية حملاربة اإلرهاب

املبحث األول: احلاجة املاسة للمجتمع لتطبيق وتنفيذ احلدود والعقوابت الشرعية لنشر األمن 
 واالستقرار 

 ب األول: العقوابت الشرعية الرادعةاملطل

قد حددت عقوابت من الشارع إىل مرتكيب هذه اجلرائم رادعة وصرحيه وهنت عنها بقوه وحبزم، كما أهنا 
حاربت مرتكبيها بكل صرامة حىت ال يعودوا هلا ولتكن عربة لغريهم ملا فيها من هتديد ألمن النفس 

يضعها العلماء والدعاة حملاربة سلوك اإلرهاب بيان غاية والعرض واملال. "وإن من أول األهداف اليت 
الشريعة اإلسالمية اليت تتمثل يف حفظه مصلحة الفرد واجملتمع وهي الغاية نفسها اليت جاءت مجيع 
األداين السماوية حبمايتها، بل شرعت العقوابت الرادعة ملن أراد أن ميسها أو يفسدها وهي املعروفة 

 ابلضرورات اخلمس:

 ول: حفظ الدين.األ

 الثاين: حفظ النفس.

 الثالث: حفظ العقل.

 الرابع: حفظ النسل.

 (1)."اخلامس: حفظ املال    

إن اهلدف األول واألخري من العقوابت هو حماربة اجلرمية واإلرهاب وتقومي النفس البشرية 
اء على أرواحهم أو وأبعادها عن االحنراف، كما أن الشارع يهتم مبصلحة اجملتمع وحيميهم وأيمنهم سو 

عرضهم وماهلم واإلسالم حدد للحرابة عقوابت ولكل واحد منها وصف وحدود.... ختتصر فيما يلي 

                                                      

 288، ص1، ج1الغزايل، املستصفى، ط (1)
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 :برأي وتفسري العلماء كما جاء يف اآلية الكرمية فقد قال عز وجل            

                                     

                                 

        :وقال سبحانه وتعاىل  (32)سورة المائدة،اآلية:    

                             

                                  

       :وقصد هبذه العقوبة الشديدة محاية الناس  (33)سورة المائدة، اآلية
 واجملتمع من قطاع الطرق.

يف العقوبة "بداية رأى الفقهاء أن هناك لفظ )أو( الوارد يف اآلية الكرمية هو أن االمام خيري 
للمحارب مامل يكن قتل فيقتل أو القتل والصلب واخليار هنا لإلمام بني هاتني فقط دون غريمها وهذا 

وجه الداللة: أن )أو( يف اآلية للتخيري وابلتخيري يسقط التتيب، واملعىن أن  (1) ما يراه اإلمام مالك"
ل وإن شاء نفى أي واحد من هذه اإلمام إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع األيدي واألرج

 (2)األقسام شاء.

أما مجهور الفقهاء  (3) يف حني الظاهرية يرون أن اإلمام له اخليار بكل األحوال أاي كانت اجلرمية
من احلنفية والشافعية واحلنابلة: فإهنم يرون أن حد قطاع الطرق على التتيب املذكور يف اآلية الكرمية، 

 (4) در اجلرمية ولكن اختلفوا ابلتتيبألنه جيب اجلزاء على ق

 (5)أما ابن حزم: فريى أن )أو( يف اآلية الكرمية هي للتخيري فقط فال ميكن اجلمع بني عقوبتني.

                                                      

 555، ص 4كتاب احملاربني، ج مالك بن أنس ، املدونة ،   (1)

  394، ص1، والشنقيطي، أضواء البيان، د.ط، ج168ص ، 11، ج3الرازي، تفسري الرازي، ط  (2)

 .319، 317ص 11ج ابآلاثر، لىابن حزم، أبو حممد علي بن سعيد، احمل (3)
 93ص 7( الكاساين، أبو بكر بن مسعود احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج4)

 (2261مسألة رقم ) 319-318، ص 11ابن حزم، احمللى، د.ط، ج (5)
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   واألصل يف هذا اخلالف بني الفقهاء هو تفسري حرف )أو( يف قوله عز وجل

                                 

                           

    يرى مالك أن اإلمام خمري بني أن يقتل احملارب أو  (33ة:)سورة المائدة، اآلي
فإن كان ، يصلب أو يقطع أو ينفي وأن األمر يف االختيار مرجعه االجتهاد وحترى املصلحة العامة

وإن كان ال رأى  ضرره،احملارب ممن له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد قتله أو صلبه؛ ألن القطع ال يرفع 
وإن كان ليس فيه شيء من هاتني الصفتني أخذ ابأليسر  خالف،وأبس قطعه من  له وإمنا هو ذو قوة

 (1).وما جيب فيه هو النفي والتعزير"

 (2)ويرى الظاهريون ما يراه مالك يف هذه املسألة.

  وحسب اآلية الكرمية قوله عز وجل                   

                               

                           ،سورة المائدة(

 :بينت اآلية العقوبة وهي على النحو اآليتفقد   (33اآلية:

 أوهلا عقوبة القتل:

فعند األحناف: "من قتل ومل أيخذ ماال فعقوبته أن يقتل دون أن يقطع منه أي طرف. أما من قتل 
وأخذ ماال: فقد ترك اخليار لإلمام يف معاقبته أبن خيري بني أن تقطع يد ورجل اجلاين أوال مث يقتله، أو 

به ابلقتل أو الصلب دون أن يقطع أطرافه. وهناك رأي آخر لألحناف أال وهو أن من يصلب أو يعاق
ذكر ذلك للرسول -عليه السالم-أخذ املال وقتل فعقابه يقتل ال غري ذلك الستدالهلم أبن سيدان جربيل 

                                                      

، ومالك بن أنس، املدونة، 111، 110، ص8، ج1، والزرقاين، شرح الزرقاين، ط381، 380ص  2رشد احلفيد، بداية اجملتهد، د.ط، ج ابن (1)
 .99، 98ص 16د.ط، ج،

  319-173، ص 11ابن حزم، احمللى، د.ط، ج (2)
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طع وحد قطاع الطريق مل أيت إال هبذا النص وإن القتل وأخذ املال جناية واحدة وهي ق-عليه السالم-
الطريق فال يقابل إال بعقوبة واحدة. وأنه ال فائدة يف إقامة القطع، ألن ما هو املقصود من احلد وهو 

 (1)حد الزجر، وما هو غري مقصود به وهو التكفري حيصل ابلقتل وحده فال يفيد القطع فال يشرع."

اللصوص قبل التوبة  وما يراه املالكية يف القتل: فهم يلزمون احلد على القاتل وقالوا: إذا أخذ
لزمهم احلد وهو القتل والصلب أو قطع اليد والرجل من خالف، أو النفي واحلبس. وإذا قتل احملارب 
فقيل يف املذهب رأاين: قيل إنه يقتل ويصلب، وقيل يصلب ويقتل. يف حني يرى ابن القاسم أن احملارب 

 (2)حني قال أشهب :)يقتله مث يصلبه(يصلب حيًا مث يقتله اإلمام بطعنة ورواه حبيب عن مالك. يف 
كما أن املالكية ال يراعون يف القتل يف احلرابة تكافؤ الدماء، فيقتل املسلم ابلذمي واحلر ابلعبد وكان 

 (3)لتعليل ذلك عند املالكية أن القتل يف احلرابة ليس بقتل قصاص وإمنا هو حق هللا عز وجل.

مدا إنساان معصوم الدم مكافئاً له، ومل أيخذ ماالً فإنه أما الشافعية فعندهم: إذا قتل احملارب ع
يقتل كما نصت اآلية الكرمية، واشتط الشافعية يف القتل التكافؤ بني القتيل والقاتل: فقالوا: إذا قتل 
احملارب عمداً إنساانً غري معصوم الدم، أو غري مكافئ له، أو كان القتل خطأ، أو شبه عمد فإن احملارب 

  (4)ال يقتل.

: إذا أخذ احملارب بعد أن قتل من يكافئه لكنه مل أيخذ املال فإنه يقتل وال يصلب. (5) للحنابلة رأي
يف حني أنه إذا ارتكب جناية القتل عمداً وأخذ املال، فيعاقب ابلقتل والصلب." وروى ذلك ابن 

ائفة إىل أن اإلمام عباس وبه قال قتادة وجملز ومحاد والليث والشافعي وإسحاق وعن أمحد. وذهبت ط
 خمري بني القتل والصلب والقطع والنفي ألن )أو( تقتضي التخيري لقوله تعاىل:    

                            

       ،وهذا قول سعيد بن املسيب وعطاء وجماهد  (.89:اآلية  )سورة المائدة

                                                      

 94، ص7، ج2الكاساين، بدائع الصنائع، ط (1)

 188ص، 2، ج،1ابن فرحون، تبصرة احلكام، ط  (2)
 546، ص 4، وعليش، شرح منح اجلليل، د.ط، ج188، ص2، ج،1ابن فرحون، تبصرة احلكام، ط  (3)

 182، ص4، ج1الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ط (4)

 145، ص  9، ج  مسألة قاطع الطريق قتل وأخذ املال، كتاب قطاع الطريققدامة،  املغين البن  هللا،أبو حممد موفق الدين عبد املقدسي، بن قدامة ا (5)

http://shamela.ws/browse.php/book-8463/page-4058
http://shamela.ws/browse.php/book-8463/page-4059
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وترى الباحثة ومنه تتضح أنه ال خالف بني األمة .  (1)والضحاك وبعض أهل العلم وأصحاب الرأي."
يف مسألة تطبيق حد احلرابة على قطاع الطريق، وإمنا يوجد خالف بسيط يف طريقة تطبيق تلك 

وذلك خبالفهم ايب حنيفة رضي هللا عنه يف انفراده بعقوبة من أخذ املال وقتل، والراجح قول  احلدود
أيب حنيفة ملا يف من ختري األمام بني قتله وصلبه وقطعه وبني أن جيمع ذلك ، ألنه قد وجد منه ما 

ر عز وجل كما ذك  القتل والقطع فيكون لألمام كما لو قتل وقطع الطريق، وفيه عمل ابلتخيري بيوج
 يف عقوبة احملاربة والسعي يف الفساد يف األرض.

 

 اثنيا: عقوبة الصلب:

إن الصلب عقوبة من عقوابت قاطع الطريق، فمن قتل وأخذ املال، قتل وصلب، اما كيفيته عند الفقهاء 
ل من ترك لإلمام اخليار يف معاقبته من قطع الطريق ابرتكابه القتل، وأخذ املا (2)فهي عند أيب حنيفة:

املارة فخريه بني أن يقطع يد ورجل اجلاين أوالً مث يقتله، أو يصلبه أو أن يقتله أو يصلبه دون أن يقطع 
 أي طرف منه. 

أما املالكية: فإن احملارب إذا قتل وأخذ املال، فريى ابن القاسم أنه يصلب حيًا مث يقتله اإلمام بطعنة 
 (3)أشهب أنه يقتل مث يصلب.رمح حىت ميوت. رواه ابن حبيب عن مالك. ويرى 

بينما الشافعية: فإن من قتل وأخذ املال فيقتل ويصلب، وقد قال الشريازي يف املذهب: )ومن أصحابنا 
والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل (4)من قال: يصلب حياً ومينع عنه الطعام والشراب حىت ميوت( 

  (5)به وزجر غريه.

                                                      

 304-350، ص 10، ج 3ابن قدامة، املغين، ط (1)

 94، ص7، ج2، طينالكاساين، بدائع الصنائع للكسا (2)

 187، ص2، ج،1ابن فرحون، تبصرة احلكام، ط  (3)

 284، ص2الشريازي، املهذب، ج (4)
  146 ص، 6الشافعي، األم للشافعي، ابب حد قاطع الطريق، د.ط، ج (5)
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كب احملارب جناية قتل العمد وأخذ املال فعقوبته هي القتل حتماً، والصلب إذا ارت (1) أما رأي احلنابلة:
حىت يشتهر مث يدفع إىل أهله. فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ويصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب 

من اجلنايتني توجب حداً منفرداً، فإذا اجتمعتا، وجب   وعند أمحد أنه يقطع مع ذلك، ألن كل واحدة
ما لو زي، وسرق. وإذا صلب احملارب بعد قتله ترك مصلوابً إىل أن يشتهر أمره، مث ينزل حدمها معاً ك

 .(2) ويدفع إىل أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه

 

ويظهرون  اآلمنني،فريوعون  الناس،يستأسدون على الطرق الذين قطاع لعقوبة الصلب وترى الباحثة ان 
أمره. مث من املنظور أن الراجح من بينهم هو ين ليشتهر ردعا لغريه من املفسد وشرع الصلب ،الفساد

هللا  صلى-وقد هنى النيب قول الشافعية، حيث قدم القتل على الصلب، الن يف صلبه حياً تعذيباً له   
إن هللا  :) هللا عليه وسلم صلى-قال النيب  وهلذا-فكيف ابإلنسان عليه وسلم عن تعذيب احليوان 

وحىت هو القتل ابلسيف  القتل،وأحسن  (3)القتلة( فإذا قتلتم فأحسنوا  ،شيءكتب اإلحسان على كل 
 وهذا حيصل بصلبه بعد قتله احملاربة،جزاء على  أنه

 اثلثاً: قطع األيدي واألرجل من خالف:

  :يف قوله عز وجل          :وقطع من  (33)سورة المائدة، اآلية
 خالف ليشعر بذنبه وتقصريه." 

يعاقب احملارب )قاطع الطريق( بقطع يده، ورجله من خالف إذا أخذ املال من اجملين  (4)قال األحناف:
 عليهم ومل يقتل أي واحد منهم".

                                                      

 304، ص10ابن قدامة، املغين، د.ط، ج (1)

  309ص، 10جالسابق، ملصدر ( ا2)

 2815، رقم 100، ص 3، ج يف النهي أن تصرب البهائم، والرفق ابلذبيحةأخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الضحااي، ابب ( 3)

 94، ص7، ج2، طينالكاساين، بدائع الصنائع للكسا (4)

http://shamela.ws/browse.php/book-1726/page-3870
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يف أن من أيخذ املال وال يقتل فعقوبته تقطع يده ورجله من خالف. "وقال (1)فيما يرى املالكية 
القاسم: أرأيت أهل الذمة وأهل اإلسالم، إذا حاربوا، فأخافوا ومل أيخذوا ماال،  قلت البن (2)سحنون:

ومل يقتلوا فأخذوا، كيف يصنع هبم اإلمام يف قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا أخافوا السبيل كان اإلمام 
وأما  يقتل احملارب بضرب عنقه ابلسيف، (3)". أما ابن حزم فقال: .خمريا إن شاء قتل وإن شاء قطع

قطعه فال تقطع يداه، ورجاله معاً، ألنه لو كان ذلك مل يكن القطع من خالف واجب أن حيسم بعد 
كما قال: لو قطع القاطع يسرى يديه، وميىن  القطع ألنه إن مل حيسم مات، وهو قتل مل أيمر هللا به.

قطع ميىن يديه دون  رجليه مل مينع من ذلك، عمدًا فعله أو غري عامد ألن هللا عز وجل مل ينص على
 :يسرى، وإمنا ذكر تعاىل األيدي واألرجل فقط، قال تعاىل         ،سورة مريم(

 ومن ادعى ههنا إمجاعاً فقد كذب على مجيع األمة. (64اآلية:

ا رواه أن اليدين والرجلني مستوفاة يف َكرَّات السرقة. واألصل يف ذلك م (4) مذهب الشافعي أما
)من سرق فاقطعوا يَده، مث إن سرق، فاقطعوا  (5) إبسناده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

رجله، مث إن سرق، فاقطعوا يده، مث إن سرق، فاقطعوا رجله(، فاألطراف األربعة مستوفاة، ويف بعض 
وقيل: للشافعي قول (، وهفإن سرق، فاقتل :الرواايت أنه صلى هللا عليه وسلم قال يف الكرّة اخلامسة

قدمي أنه يقتل يف املرة اخلامسة؛ تعويالً على هذه الرواية، فإن معتمد الباب اخلرب، ولكن هذا القول يف 
  .حكم املرجوع عنه، فال اعتداد به، وتلك الزايدة شاذة، مل يتعرض هلا الشافعي

                                                      

 188، ص2، ج،1ابن فرحون، تبصرة احلكام، ط  (1)

 552، ص4، ج1، طسحنون، املدونة الكربى، ابب احملاربني (2)
 2261مسألة رقم  319، ص 11ابن حزم، احمللى ابآلاثر، د.ط، ج (3)

، ب قطع اليد والرجل يف السرقة، كتاب السرقة ، اباملطلب يف دراية املذهب حممد، هنايةعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن  ،اجلويين، أبو املعايل (4)
 261، ص  17، ج  1ط

، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث إبراهيم بن ضواين، و  4410،  رقم 142، ص  4ج  احلدود، ابب يف السارق يسرق مراراً، ،داودسنن أيب  ،( أبو داود5)
 2433، رقم 86، ص 8، ابب حديث أيب هريرة مرفوعا يف السارق " إن سرق ج منار السبيل، كتاب التعزير
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مااًل وال يقتل. وقالوا: احملارب  يف كون القطع لأليدي واألرجل من خالف ملن أيخذ (1)ويرى احلنابلة
إذا قدر عليه بعد أخذ املال فعقوبته أن تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى يف مقام واحد مث حتسما وخيلى، 

 وال يقطع منهم إال من أخذ ما يقطع السارق يف مثله". 

 

 رابعاً: عقوبة النفي:

تغريب ويعين اإلبعاد، وتقع على من أخاف والنفي يعين ال (2)"من نفى ونفاه: أي حناه، وانتفى تنحى"
الطريق ومل يقتل ومل يسرق. ويكون النفي إبعاد إىل مسافات تقصر فيها الصالة ألن ما دون ذلك يف 

 (3)حكم املوضع الذي نفي منه، وإن قضى املدة فهو خمري بني اإلقامة أو العودة إىل موضعه.

 عدة وجوه للنفي. (4)وقد ذكر األحناف:

قال بعضهم: النفي جاء حبذف األلف ويعين ينفوا من األرض ابلقتل والصلب إذ هو النفي من : أوهلا 
 وجه األرض حقيقة.

قيل: إن اإلمام يكون خمريًا بني الثالثة أجزيه، والنفي من األرض ليس غري واحد من هذه  واثنيها:
كون النفي مشاركاً مثل األجزية الثالثة يف التخيري ألنه ابلقتل، والصلب حيصل النفي لذا ال جيوز أن ي

 الثالثة يف التخيري، ألنه ال يزاحم القتل حيث إنه دونه بكثري.

قيل نفيه هو أن يطرد وخيرج من دار اإلسالم وهو قول احلسن وهو ال يصح ألن فيه تعريضاً  واثلثها:
 (5)له ألن يكفر وجعله حرابً علينا وهو قول مالك بن أنس وقتادة والزهري.

                                                      

 304، ص10ابن قدامة، املغين، د.ط، ج (1)

 1726، ص 1، ج8آابدي، القاموس احمليط، ط الفريوز  (2)

  174، ص5هبنسي، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، طأمحد فهمي  (3)

 95، ص 7، ج 2الكاساين، بدائع الصنائع، ط  (4)

 94-95، ص7، ج2، طينالكاساين، بدائع الصنائع للكسا (5)
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فقد قال إبراهيم النخعي يف رواية أخرى عنه أن املراد من النفي هو احلبس حىت حيدث توبته،  :رابعها
ومثل هذا يف (1)والسجن هو النفي عن وجه األرض مع قيام احلياة إال عن املوضع الذي ُحبس فيه.

بد هللا عرف الناس يسمى نفياً عن وجه األرض وخروجاً عن الدنيا كما أنشد بعض احملبوسني ومنهم ع
 بن معاوية وهو يف السجن:

 خرجنا من الدنيا وحنن من أهلهـــــا     فلسنا من األموات فيها وال األحياء

 (2)إذا دخـــــل السـجان يوما حلاجــــة       عجبنــــا وقلنــــا: جاء هذا من الدنيـــــــــــــــا 

فقد قال  (3) الذكور، والنفي على العبيد.أما املالكية: فكان رأيهم أن النفي خمتص ابألحرار من 
 ذلك ابن القاسم، وقالوا: معناه أن خيرج من البلد الذي كان فيه إىل بلد آخر إىل أن يظهر توبته. 

 (4)فيما رأى الشافعية: "أن حيبسهم اإلمام مدة حىت يظهر توبتهم أو يعزرهم مبا يراه رادعاً هلم"

هم خارج البلدان واألمصار، وقد نُقل عن ابن عباس أنه ينفى أما احلنابلة فرأيهم ابلنفي: "تشريد
من بلد إىل بلد غريه كنفي الزاين، وقال ابن قدامة :)ولنا ظاهر اآلية فإن النفي معناه الطرد واإلبعاد 

 (5)واحلبس("

إن وكان" البن حزم رأي كعادته وهو: أنه كان ال جيمع على احملارب عقوبتان عمالً أبن )أو( للتخيري ف
 (6)أخاف قاطع الطريق فعليه النفي، هذا إذا مل أيخذ ماالً ومل يقتل."

الشر مبعاقبة اجملرمني  ودرء ،صالح الفاسدوضعت القوانني إلالشريعة اإلسالمية فيه أن  كومما ال ش
وقررت العقوابت  ،يصلح الناس للقسطاط مباوإقامة  ،وعدالة للحق ،رمحة هبم وابجملتمع ،واملنحرفني

واليت وردت  ،ومن هذه العقوابت املقررة شرعاً وقانوانً عقوبة النفي ،ورادعة لغريهم ،ن زاجرة للجناةلتكو 

                                                      

 95، ص 1، ج1ابن حجر العسقالين، تقريب التهذيب، ط (1)

 94-95، ص7، ج2، طين، بدائع الصنائع للكساالكاساين (2)

 496ص  2ابن رشد احلفيد، بداية اجملتهد، د.ط، ج (3)

 284، ص2الشريازي، املهذب، ج (4)

 314-313، ص10ابن قدامة، املغين، د.ط، ج (5)

  318-319، ص 11ابن حزم، احمللى ابآلاثر، د.ط، ج ا (6)
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مع اختالف يف مفهومها ومدلوهلا وكيفية  ،وبينها الفقهاء وطبقها القضاة ،بنصوص القرآن والسنة النبوية
 .الغايةتنفيذها وخضوعها للتطور والتغري حسب الزمان واملكان مع وحدة اهلدف و 
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 املطلب الثاين: أثر ونتائج تطبيق تلك احلدود وأثر إمهاهلا أو تركها.

 أوال: أثر ونتائج تطبيق تلك احلدود

إن من أبرز الشواهد على ذلك وكتطبيق حاصل هو انتشار األمن يف بالد احلرمني بسبب تطبيق الشريعة 
نة مها احلكمان على النظام يف السعودية، قال الدكتور اإلسالمية، فقد وضح السعيدي: أن القرآن والس

حممد بن إبراهيم السعيدي عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى من املعلوم:" إن اململكة العربية السعودية 
صلى -هي البلد الوحيد يف العامل، الذي يعلن تطبيق الشريعة ويعلن أن كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 

مها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة، وكيف يسوغ أن خيرج على مثل  -هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه -هذا النظام ابلسنان وهو من اختذ دستوره القرآن، فهذا خالف جلميع أوامر الرسول 

 :قول هللا تعاىلاليت شرحت  -وسلم                    

                                   

          :الروية ملن رأي ومن نظر بعني اإلنصاف وعني (59)سورة النساء، األية 
البلدان اليت مل تكن مثل السعودية يف أمنها وداينتها وقيمها، اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر وقيامها 

 (1)بتطبيق الشريعة ونشر اإلسالم وعقيدة السلف يف الشرق والغرب"

 كما يبدوا للناظر أن لألحكام أتثرياً كبرياً يف اجملتمعات: 

 مع والتابط بني أفراده، وتوثيق األخوة.يتحقق به متاسك اجملت .1

 وجود جمتمع قوي طاهر مبين على تقوى هللا، خايل من اإلجرام واخلوف. .2

 تطبيق احلدود والعقوابت الرادعة الشرعية خري وسيلة للقضاء على اجلرمية. .3

 توفري الرخاء واالستقرار للفرد، وابلتايل ازدهار اجملتمع ورفع قدراته احلضارية. .4

                                                      

 17365لعدد ا ،2016 / 01 / 01 ( صحيفة الرايض، اجلمعة1)
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األمن والطمأنينة، وحفظ دماء الناس، وأمواهلا، وابلتايل تنعم البالد ابلثروات وخرياهتا انتشار  .5
 دون الباطل، فيكثر رزقها وبركتها.

 العقوبة هي وسيلة من الوسائل املهمة يف تقومي النفس البشرية، وابلتايل هي ليست غاية. .6

لوسطية اليت دَعا هللا عز التمسك ابلشريعة والعمل هبا على أكمل وجه يف ضوء العدالة وا .7
 :،قال عز وجل  -صلى هللا عليه وسلم-وجل هلا ورسوله          

                                  

                               

                                

  :(143)سورة البقرة،اآلية 

انفع للنفس البشرية اليت تريد أن تسعد يف الدارين، فيدفعها إىل طاعة هللا واجتناب إهنا عالج  .8
 املعاصي املوقعة يف دائرة اجلرمية.
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 اثنيا: أثر إمهال وترك تطبيق تلك احلدود

 ترى الباحثة بعض اآلاثر من ترك تطبيق تلك احلدود ما يلي:

 ىل هتدم وتفكك اجملتمع وأفراده.كثرة املفاسد األخالقية املؤدية بشكل كبري إ .1

 ضعف اقتصاد الدولة وهدم بنيتها التحتية واليت تعمل على تدهور اقتصادها وأفرادها ماداي. .2

 زعزعة ونشر اخلوف والفوضى وإراقة دماء األبرايء بدون أي أهداف حمققه. .3

والسيطرة استغالل األعداء واجملتمعات اخلارجية الطامعة بوجود اإلرهاب والعنف لالحتالل  .4
 لسرقة الثروات واخلريات.

 انتشار اخلوف والرعب بني صفوف أفراد اجملتمع. .5

 زرع الفنت والضغينة البغضاء يف قلوب الناس وحتجريها ورفضها للسالم. .6

تفشي األمراض النفسية والعقد جراء تلك األعمال اإلرهابية، فال يشغل النفس إال التفكري  .7
ئم التخريب، وكثرة حديث النفس عنها بشكل جيعلها يف حرية مبوعدها ابهلالك أو اإلصابة جبرا
 من مفهوم أو تصنيف اإلرهاب.

تدهور املوارد املادية للدولة هلدرها يف تعزيز األمن، وحماربة اإلرهاب، وإمهاهلا جوانب مهمة  .8
 أخرى.

ل تفكك أفراد اجملتمع الواحد بني مؤيد ومعارض، واليت تعترب من اجلوانب اخلطرة حيث تقت .9
 التكاتف والتآزر بني أفراده.

ولعل من مناذج بعض الدول اليت ختلت أو أمهلت يف وقت من األوقات تطبيق تلك األحكام 
م والذي جييز للوالايت النيجريية إصدار 1999بصدور القانون الفدرايل النيجريي عام  واحلدود:"

و أسلمة القوانني. وكانت والية "زامفرة" قوانينها اخلاصة، بدأت بعض الوالايت الشمالية املسلمة تسري حن
وتعاقب  م،2000أول والية تعلن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة مرافقها، وذلك أواخر يناير 
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والية مشالية، األمر الذي أاثر حفيظة مجعيات مسيحية  12بعدها على إعالن االلتزام ابلشريعة يف 
طرفني يف عدد من املدن واألرايف سقط فيها مئات القتلى. وال وتنصريية ونشبت نزاعات دموية بني ال

واعتض الرئيس النيجريي "أوابساجنو" على تطبيق الشريعة  .يزال املوقف قابال للتصعيد يف أي حلظة
وحذر مرارًا أهنا أمر خمالف للدستور، وقال إن الرجم وقطع اليد خيالفان دستور نيجرياي؛ وال ينظر 

إىل تصرحيات الرئيس النيجريي ألن لقبيلته دوراً كبرياً يف اجملازر املتتالية اليت تعرض هلا  املسلمون ابرتياح
املسلمون، ويتهمه البعض أبنه هو شخصيا أعلن هذه احلرب املكثفة على الرغم من أن غالبية املسلمني 

يات املسيحية واختذت بعض املرجع  .انتخبوه رئيساً، ويرون أنه تغري منذ أن أصبح يف سدة احلكم
مواقف منتقدة ملا حيدث يف نيجرياي، ومن أبرزها دعوة البااب يوحنا بولس الثاين النيجرييني إىل العيش 

م، مع العلم أنه زار 2002كإخوة وأن حيتموا احلرايت الدينية، وذلك أثناء زايرته إىل القاهرة يف فرباير 
 (1)والايت اليت تبنت تطبيق الشريعة اإلسالمية"وحتديدا والية "كادوان" إحدى ال م1982 نيجرياي عام

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 2002 اإللكتوين، موقعها على النيجريية "زامفرة" والية حاكم الثاين حممد أمحد مع الكويتية اإلسالمي" "الوعي جملة لقاء )1(
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 املبحث الثاين: وسائل حماربة اإلرهاب دينيا واجتماعيا واقتصاداي وسياسياً 

 أوال: حماربة اإلرهاب دينياً:

 أساسية جيب األخذ هبا لتساهم يف حماربة اإلرهاب ومنها: اترى الباحثة أن هناك نقاط

رآنية واألحاديث الشريفة اليت تريب النفس على القيم الفاضلة وحتذر من التكيز على اآلايت الق-1
انتهاك احملرمات ومناقشة املوضوعات املهمة يف جمال ما يؤدي إىل املفسدات وعالقة املسلم أبخيه وحترمي 

 :خطب الناس، فقال-صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا -رضي هللا عنه (1)"أيب بكرة"الظلم، فعن 
أليس  :قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه، فقال تدرون أي يوم هذا؟أال 

قلنا: بلى اي رسول هللا، قال أي بلد هذا؟ أليست ابلبلدة احلرام؟ قلنا: بلى اي رسول هللا،  بيوم النحر؟
ا، يف شهركم هذا، يف فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذ :قال

اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه  :قلنا: نعم، قال بلدكم هذا، أال هل بلغت
 ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(.  :فكان كذلك قال ملن هو أوعى له

))ال  :-لى هللا عليه وسلمص-: يف قول النيب -رمحه هللا تعاىل-(2)يقول اإلمام أبو عبد هللا البخاري
ال ترجعوا: يعين ال ترتدوا، بعدي: أي بعد  (3)ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض(( "

وفايت، أو بعد كالمي هذا، كفاراً: إما أن يكون الكفر خمرجاً عن امللة، وذلك ابالستحالل، فإذا استحل 
ه استحل أمرًا منكرًا جممعًا عليه معلوٌم حترميه اإلنسان دم أخيه املسلم فإنه يكون بذلك مرتداً؛ ألن

ابلضرورة من دين اإلسالم، أو يكون الكفر دون الكفر األكرب، وال خيرج حينئٍذ من امللة، لكنه من 
 عظائم األمور".

                                                      

 من أول فكان ، عمر خالفة يف ولد . حامت أبو : وقيل ، حبر أبو ، الثقفي ، مسروح أبيه اسم : ويقال احلارث بن نفيع بكرة أيب بن الرمحن عبد (1)
ي بن زيد بن وعل ، بشر وأبو ، وعبد امللك بن عمري ، حممد بن سريين عنه روى. وعبد هللا بن عمرو ، وأابه علي بن أيب طالب ، مسع.  ابلبصرة ولد

 أربع سنة مولده : وغريه خليفة قال . أخرى نوبة دمق مث ، أبيه مع معاوية على وفادة وله . وآخرون ، وابن عون ، وقتادة ، وخالد احلذاء ، جدعان
  . وتسعني ست سنة تويف:  وحيىي بن معني املدائين وقال  .عشرة

 9 ص ،3 ج البخاري، صحيح من الفنت كتاب  شرح اخلضري، الكرمي عبد (2)
 (.67، رقم احلديث)24، ص 1، ج 1صلى هللا عليه وسلم )ُربَّ ُمبَـلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمٍع(، ط-جه البخاري يف صحيحه، )ابب قوله أخر ( 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16972
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16490
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16490
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16490
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16621
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15804
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15804
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15804
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16453
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16453
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16453
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17336
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17336
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17336
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مناهج التبية اإلسالمية املعتدلة اليت تدرس يف املدارس واملساجد جيب أن توضح هلم مفاهيم الشريعة -2
عدهم عن مواطن الشبهات يف ضوء الكتاب والسنة واستئصال دابر العنف والتطرف وإحياء حبيث تب

الوسطية واالعتدال وما من حرمة أذى الناس أو ترويعهم، وكيف أنه جيب أن حيافظ الفرد على أمن 
 اجملتمع ومحايته من اجلرمية واالحنراف. 

شدد من خماطر للفرد واجملتمع، وأنه ضد مبادئ نبذ وحماربة التطرف والغلو يف الدين، وتوضيح ما للت-3
  :العقيدة اإلسالمية. لقوله تعاىل                  

                               سورة(

قال:" قال يل رسول  1(ابن عباس)عن -صلى هللا عليه وسلم-ويف قول الرسول ،  (77المائدة، اآلية:
فذكر حديثا يف حصى الرمي، وفيه: وإايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 (2)". من قبلكم الغلو يف الدين

حقوقا لإلنسان، وعمل على خلق احلوار بني األداين واحتامها  تبني كيف أن اإلسالم أوجد-4
ابحلسنة، وأهنا حتوي قوانني وأحكام تناسب كل عصر وزمان وهي حقوق شرعية أبدية ال تتغري وال 
تتبدل مهما طال الزمن، وال يدخلها نسخ وال تعطيل، وال حتريف وال تبديل، هلا حصانة ذاتية ألهنا من 

 :يكون هذا الدين صاحلا لكل زمان ومكان. لقول هللا سبحانه وتعاىلعند هللا عز وجل ل     

                     :(3)سورة المائدة، اآلية 

                                                      

، يهاوفق و عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هام ابن عّم الرسول صّلى هللا عليه وسّلم، يعرف بكونه صحايب جليل، وأبنه حرب األمة اإلسالميةه (1)
، وكان الرسول عليه الصالة والسالم دائم الدعاء البن عباس أبن ميأله هللا علماً وجيعله من عباده الصاحلني، وقد روى  وهو إمام التفسري للقرآن الكرمي

ى هللا عليه وسّلم، حيث حديثاً أثبت صحتها كل من البخاري ومسلم، فقد كان مالزماً للنيّب صلّ  1660عن النيب صّلى هللا عليه وسّلم ما يقارب 
 .كان يُعدُّ للرسول ماء الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، ويصّلي خلفه، ويصاحبه عند السفر، فأصبح مثل ظله

 حه األلباينصح ( 3029رقم :) 1008، ص 2، جابب قدر حصى الرمي أخرجه ابن ماجه يف سننه، (2)

http://shamela.ws/browse.php/book-1198/page-4147


104 
 

 :لقوله تعاىل نشر القيم واألخالق اإلسالمية اليت تتصف ابلتسامح واليسر،-5     

                             

  :(185)سورة البقرة، اآلية  

-:  عز وجل-نة. قال هللا الدعوة إىل دين هللا ابلبينة واحلكمة واملوعظة احلس-6       

                                 

               :(125)سورة النحل، االية 

   :عدم إكراه غري املسلمني على الدخول يف اإلسالم، قال سبحانه وتعاىل-7     

                                 

            :(.256)سورة البقرة، اآلية 

 اثنياً: حماربة اإلرهاب اجتماعيا: 

أما من الناحية االجتماعية للناس فيبدو للناظر من منط احلياة أن هناك أمورا ميكن أن متنع يد اإلرهاب 
 من الوصول للفرد ومن بعض تلك األمثلة:

عادة األساليب السوية للسلوك والتفكري من خالل التفاعل  مما ال شك فيه أن اإلنسان يكتسب .1
االجتماعي واألسرة )إن األسرة يف اإلسالم هي احلضن الطبيعي للناشئة الصاعدة، فيها تشب 

لتصبح  –وركائز اإلسالم هي هذه املشاعر الثالثة مجيعاً  –على مشاعر احملبة والرمحة والتكافل 
وخلقاً أصيالً يكيف ويضبط سلوكها، ليبين على أساسها جمتمع هذه الركائز جزءاً من طبيعتها، 

 (1)التقوى والعمل الصاحل(

                                                      

  122، ص 1ج ،2أبو طالب، حقيقة اإلسالم، ط،عبد اهلادي  (1)
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ترى الباحثة أن تشجيع املدرسة الطالب على التعليم القائم على احلوار الثقايف السلس البعيد  .2
، عن الشدة، وتربية املعلم تربية سليمة تساهم يف إبعاد الطالب عن األفكار املتطرفة والتخريبية

 وتطوير أساليبهم املتجددة يف التبية حبيث تناسب عصرهم.

 كما أن أمهية توظيف طاقات الشباب يف خدمة اجملتمع، وإاتحة الفرص هلم ليكونوا فعالني. .3

أما الزواج املبكر للشباب فهو ذو مثاره طيبة وفيه خري للشباب وللمجتمع على حد سواء. فهو  .4
يعمل منه فردا صاحلا يبين يف أسرة جديدة، ابإلضافة يعصم الشاب من الوقوع يف املعاصي و 

إىل أنه يعصم الشاب من الوقوع يف احملرمات األخرى اليت تصاحب التأخر يف الزواج مثل شرب 
اخلمر وتدخني املخدرات أو تعاطيها، كما أنه جيعله أكثر قدرة على االستفادة من وقته فيما 

بذلك تضييع الوقت وسنني عمره يف السري مع  ينفعه وحتمله مسؤولية رب األسرة، فيتجنب
 األقران الفاسدين وأن يكون طعما سهال للجماعات املخربة.

حماربة التعصبات القبلية والعرقية والدينية بني أفراد اجملتمع، والتقسيمات االجتماعية، ويف  .5
د أذهب عنكم إن هللا عز وجل ق صلى هللا عليه وسلم:-قال: قال رسول هللا  احلديث أيب هريرة

كما   (1)ُعبِّيََّة اجلاهلية وفخرها ابآلابء مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب(
: ]ابابً يف التفاخر ابألحساب[،املقصود من هذه -رمحه هللا تعاىل-أورد أبو داود السجستاين 

خر، فيفتخرون هبا التمجة هو تفاخر الناس أبنساهبم وما حيصل آلابئهم أو ألجدادهم من مفا
ويتعالون هبا ويتفعون هبا على غريهم ويتكربون، فهذه من األمور اليت جاء اإلسالم ابلنهي عنها 
والتحذير منها، فهي من أعمال اجلاهلية اليت جاء اإلسالم إببطاهلا والتحذير منها، وأورد أبو 

قال: )إن هللا قد  -لمصلى هللا عليه وس-أن النيب  -رضي هللا عنه-داود حديث أيب هريرة 
أذهب عنكم عبية اجلاهلية( يعين: الكرب والتفاخر الذي يكون منهم يف اجلاهلية أبحساهبم 
وأنساهبم وتكربهم، وكوهنم يفتخرون ابآلابء ويتكربون مبا يزعمونه من فضل أو من شرف على 

 (2)غريهم"

                                                      

 ( حكم األلباين: حسن4054ورقم: )( 4053برقم: )، 2309ص49 ( التمذي يف جامعه ابب يف فضل الشام واليمن، ج1)
 25، ص 581( العباد، شرح سنن أيب داود، ج 2)

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=603068&hid=19364&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=603068&hid=19364&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=603068&hid=19364&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=&t=4
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 اثلثاً: حماربة اإلرهاب اقتصاداي:

أكثر سعادة وجينب شعوبه  العامل واجملتمعات واالزدهار جيعل قتصادياال وترى الباحثة يف أن النمو
 اإلرهاب وأشكاله وذلك مبا أييت:

استخدام التقنيات احلديثة لتوفري الوقت واجلهد ومعاصرة اجليل اجلديد واالنفتاح االقتصادي  .1
 حول العامل.

 التخطيط الفعال حلل مشاكل االقتصاد واملوارد داخل البالد. .2

ملوارد االقتصادية، وختفيف العبء عن املواطن، وحل مشاكل الديون، وترشيد تنمية ا .3
 االستهالك.

بناء قاعدة أساسية اقتصادية متطورة تؤمن حاجات املواطن األساسية بعيدة عن االنتهازايت،  .4
 والفساد املايل.

اسيات، إعادة توزيع وترتيب الثروات الوطنية واملوارد التنموية يف خمتلف اجملاالت واالس .5
واحلاجات للفرد بشكل متوازن ومنصف جتعل منه إنساان قادرا على العطاء والبناء، حمارابً 

 للفساد واألعمال العدوانية، ليحافظ على موارد جمتمعه ووطنه.

سد االحتياجات االقتصادية وتوفري األمن واالستقرار فهما مكمالن لبعضهما البعض يف  .6
 :اإلسالم، لقوله سبحانه وتعاىل               

 (4)سورة قريش، اآلية:

 

 رابعاً: حماربة اإلرهاب سياسياً:

من املنظور العام فإن األمن واالستقرار الداخلي السياسي هو ما جيعل اإلرهاب ضعيفاً جدا يف اجملتمع 
 حيث إن:
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ظر أمام الناس واملشاركة يف العمل السياسي، وحث الشباب إاتحة لغة احلوار والرأي ووجهات الن .1
وزرع الغرية واحلماس يف نفوس الشباب للمسامهة يف اختاذ اإلجراءات الوقائية ملكافحة اإلرهاب 

 وأعداء الدين والوطن.

سد وقطع دابر مجيع الذرائع اليت تؤدي إىل الفساد ومكافحة الرشاوي، وعدم استغالل النفوذ  .2
ن طبقات اجملتمع، وحماربة كل من يهدر املال العام ويعمل على االستيالء على ألي طبقة م

 أمالك األفراد أو الدولة بغري حق.

اهتمام الوايل ومن هم ذو نفوذ بتلك األحياء والطبقة البسيطة الفقرية، ذلك بتوصيل اخلدمات  .3
 هلم وحل البطالة فيهم، وجعلهم قادرين على االخنراط يف ابقي اجملتمع.

  :االهتمام ابلقيم األخالقية والدينية يف العمل السياسي واإلسالمي، قال تعاىل .4    

                              سورة(

 . وقال تعاىل عز وجل:(21األحزاب، اآلية:         :(4)سورة القلم، اآلية 

ومن املهم جداً االلتزام أبحقية الوايل على الرعية وتوضيح مفهوم اجلهاد وأبعاده، وما له وعليه  .5
: كما أمر هللا عز وجل ونبيه الكرمي عليه الصالة والسالم. قال هللا تعاىل       

                  :قال الشيخ  .(59)سورة النساءاآلية
"وأمر بطاعة أويل األمر، وهم: الوالة على الناس، من األمراء، واحلكام،  (1):-رمحه هللا-السعدي 

واالنقياد هلم، طاعة هلل، ورغبة  واملفتني، فإنه ال يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم، إال بطاعتهم
فيما عنده. ولكن بشرط، أن ال أيمروا مبعصية هللا، فإن أمروا بذلك، فال طاعة ملخلوق، يف 

 معصية اخلالق".

 

                                                      

 164، ص 1، ج1السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ط (1)
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 املبحث الثالث: دور طالب العلم واجليل اجلديد يف حماربة اإلرهاب.

ماء ومعلمني وقد رفع من شأهنم، لقد أكرم هللا هذه األمة ابلعلماء والدعاة سواء طالب علم أو عل
وأوجب عليهم احلث والسعي إىل دعوة الناس إىل طريق العدل والسلم واحلق واألمن واخلري، سبيلهم يف 

 -عليه السالم-ذلك إنشاء وغرس شجرة العلم الصحيح من الكتاب والسنة، فاهلل عز وجل أمر موسى 
 :فقال جل وعال ابلتوجه إىل فرعون مصر -عليه السالم-وأخاه هارون             

                      :كما أنه قال عز  (44-43)سورة طه،اآلية

 :وجل        :ابحلسنة والرفق واللني وأمر ابحلكمة واملوعظة  (.83)سورة البقرة، اآلية

  :وأسلوب التعامل يكون ابإلقناع والتدرج للدعوة إىل هللا عز وجل، فقد قال تعاىل      

                                 

               (:125سورة النحل، اآلية.)  فهذه اآلية تدل على أنه من
احلكمة الدعوة ابلعلم ال ابجلهل والبداءة ابألهم فاألهم، وابألقرب إىل األذهان والفهم، ومبا يكون قبوله 

أن يدعو -صلى هللا عليه وسلم- مرًا رسوله حممًدايقول تعاىل آ رمحه هللا "- أمت. قال اإلمام ابن كثري
  :"وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة(2) وقال ابن جرير (1)اخللق إىل هللا ]اِبحلِْْكَمِة["

    :أي: مبا فيه من الزواجر والوقائع ابلناس ذكرهم هبا، ليحذروا أبس هللا تعاىل. وقوله 

            أي: من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال، فليكن ابلوجه احلسن برفق

  :ولني وحسن خطاب، كما قال                       

     :عاىل عز وجل بلني اجلانب، كما أمر موسى فأمره ت (.46)سورة العنكبوت، اآلية

                                                      

  352، ص 2،سورة النحل ،ج7، ط  خمتصر تفسري ابن كثريابوين ، حممد علي ، الص (1)
 400،ص  14( ج ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنةتفسري الطربي سورة النحل يف أتويل قوله تعاىل ) ( أبو جعفر الطربي،2)

http://shamela.ws/browse.php/book-7798/page-26183
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  عليهما السالم، حني بعثهما إىل فرعون فقال سبحانه: وهارون،              

   (:44سورة طه، اآلية). يف هذه احلال جيب على العلماء والدعاة وطالب العلم أن
ه األمانة العظيمة ، فهم مطالبون ابلسعي والتحمل واالجتهاد للوصول إىل رفع األمة ينهضوا لتحمل هذ

ومحايتها ومحاية شباهبا من كل فساد وخطر اإلرهاب؛ ألنه وابء ومرض أعراضه قد تفتك ابلنفس 
 واجملتمع فكيف إذا متكن من الفرد أو من أبنائنا فيجب أن يكونوا على قدر األمانة اليت ائتمنهم هللا
عليها ليكونوا ورثة األنبياء، كما أن عليهم السعي الدؤوب ملعرفة توعية هؤالء املتورطني وما يسيطر 
عليهم من أفكار متطرفة فالعلماء والدعاة مكلفون بتحمل املسؤوليات؛ ألهنم على وعي أكثر وأكرب، 

بلها، أمة حتفظ هو واجب ثقيل وقد يكون مرهق جدا لكن تتتب عليه سعادة األمة حاضرها ومستق
دينها وقيمها وأمنها واقتصادها ووحدهتا. إن إاتحة الفرصة الكاملة للحوار وفتح ابب النقاش الشفاف 
داخل اجملتمع وأفراده تتيح تقومي لكل ما يكون قائم على االعوجاج سواء الفكري أو املنطقي حىت تكون 

ىل خلل ابجملتمع، فقد طبقت هذه سرية وخاضعه لضغوطات قد تولد انفجارا فكراي مشوها يؤدي إ
صلى هللا عليه وسلم )إن فىت شااب أتى النيبَّ -الطريقة يف السنة النبوية حني أخرب أحد الشباب الرسول 

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقال: اي رسول هللا، ائذن يل ابلزان!، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: َمْه. َمْه 
، جعلين اّللَّ فداك، قال: ، فقال: ادنه، فدان منه قر  يبا، قال: فجلس، قال: أحتبه ألمك؟، قال: ال واّللَّ

، اي رسول اّللَّ جعلين اّللَّ فداك، قال:  وال الناس حيبونه ألمهاهتم، قال: أفتحبه البنتك؟، قال: ال واّللَّ
، جعلين اّللَّ فد اك، قال: وال الناس حيبونه وال الناس حيبونه لبناهتم، قال: أفتحبه ألختك؟ قال: ال واّللَّ

، جعلين اّللَّ فداك، قال: وال الناس حيبونه لعماهتم، قال  ألخواهتم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: ال واّللَّ
أفتحبه خلالتك؟ قال: ال واّللَّ جعلين اّللَّ فداك، قال: وال الناس حيبونه خلاالهتم قال: فوضع يده عليه 

ْن فْرَجه، فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء((وقال: اللَّهّم اغفر ذنبه وطهر  فهو  (1)قلبه، وَحصِّ
 يعرف حترميه وبشاعته ومع ذلك يطلبه خبوف فتمت معاجلة هذا االحنراف الفكري يف مهده.

" ان التسلح من قبل أهل العلم بسالح الصرب يف اإلفهام من أجل تنقية العقول من اللوث وغسل 
بد من توسيع دائرة االتصال والثقة املتبادلة بني الناشئة والعلماء واملربني واملوجهني، األفكار من الدرن، وال 

                                                      

 إسناده ،22211 545ص ،36، ج1َأيب أَُماَمةَ اْلَباِهِليِّ الصَُّديِّ ْبِن َعْجاَلَن ْبِن َعْمرِو، ط مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ابب َحِديثُ يف أخرجه أمحد ( 1)
 صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح
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والبعد عن التجهم ألسئلتهم أو جتاهل استفساراهتم مهما بدا من غرابتها أو سذاجتها أو سطحيتها أو 
داث أو األشخاص، خشونتها أو خروجها عن املألوف فاألمور ال تعاجل ابالزدراء والتنقص والتهوين من األح

كما ال تعاجل ابلتسفيه واهلجوم املباشر من غري إظهار جلي للحجة والغوص يف أعماق املشكلة والشباب إذا 
ابتعد عن العلم الصحيح والعلماء الراسخني ومل يتبني له رؤية واعية تتزاحم يف فكرة خطوات نفسية وسوانح 

 (1)لباطل "فكرية ، خيتلط عنده فيها الصواب ابخلطأ واحلق اب

كما أن مهمة العلماء أن يدعوا املخطئ إىل الرجوع عن خطئه وتوضيح احلق ابلنقاش العلمي 
اهلادئ دون اإلشارة إىل اهتام النيات فقد تكون صادقة، وجتنب النقاشات واألساليب الغري جمدية فمن 

 نفعا. يكون مصااب ال يعاجل بطريقة التخويف والزجر والعنف؛ ألنه غالبا ال جيدي 

نشر الوعي بني الناس وتوجيه الرسائل العلمية املبنية على املبادئ اإلسالمية واألخالقية، واليت ترسم 
جمتمعا سليما خاليا من األفكار واهلجمات اإلرهابية والفكر املنحرف مهمة على عاتق العلماء والتبويون 

ه من آفات الغرب وأعداء اإلسالم وطالب العلم اجليل اجلديد الذي جيب أن حيافظ على دينة وعرض
 واملسلمني. 

اجليل اجلديد وطالب العلم اليوم يقع على عاتقهم دور ابرز وكبري، فهم أهل العصر احلديث، 
عصر العلوم واآلداب والتكنولوجيا، عصر يسابق الزمان بسرعة التطور فيجب أن يكونوا جيال مسلحا 

 شخصيته وهويته اإلسالمية. ابلقيم الروحية واملعنوية اليت حتدد معامل

  

                                                      

  87العمري، مناصحات شرعية، د.ط، ص ( عبد اجمليد 1)
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 والتوصيات اخلامتة وأهــــم النتائــج

 أهم النتائــج:

أسباب اإلرهاب ختتلف ابختالف اجملتمعات؛ تبعا الختالفها يف اجتاهاهتا السياسية، والدينية  .1
 وظروفها االقتصادية، واالجتماعية.

تعريف واضح حمدد له ال من أبرز اإلشكاليات اليت تواجه طرق عالج اإلرهاب عدم معرفة  .2
تشريعيا وال قانونيا وال قواميس وال اتفاقيات، ولكن مجيعها تتفق أنه كل عمل إجرامي عنيف، 

 حمرم شرعاً، يؤدي إىل بث اخلوف والرعب يف نفوس اآلمنني.

الشريعة اإلسالمية أول من حاربت اإلرهاب وجاءت اآلايت الكرمية واألحاديث النبوية اليت   .3
يف كتابة الكرمي قتل النفس أبي طريقة، فمن قتلها فكأمنا قتل  -عز وجل-حرم هللا حرمته فقد 

الناس مجيعا ، وذلك قوله تعاىل:                      

                                  

      :ولشدة خطورة وحرمة النفس عند هللا فإن أول ( 32)سورة المائدة، اآلية
: )أول ما يقضى -عليه أفضل الصالة والتسليم-ما يقضى بني الناس يوم القيامة هو الدم؛ لقوله 

 1اء(بني الناس يوم القيامة يف الدم

 هنى عنهما يف قوله تعاىل-عز وجل-الغلو والتطرف مها من األسباب الرئيسة لإلرهاب وهللا  .4
                             

                     :(77)سورة المائدة، اآلية 

التفريط يف طاعة هللا واجتناب نواهيه إىل مرحلة الغلو من أعظم أسباب املصائب، واملؤدية إىل  .5
 كثري من اإلرهاب.

                                                      

  (6533، رقم )111، ص8، ج1البخاري، كتاب الرقاق، ابب القصاص يوم القيامة، طرواه البخاري يف صحيح  )1)
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 هناك أسباب مباشرة تعد سهلة االنقياد لدعاة العنف واإلرهاب. .6

 ن سالم ال دين إرهاب.جيب إظهار وسطية اإلسالم واعتداله، وأنه دي .7

بناء األسرة خري وسيلة لتهذيب النفس وتنمية األخالق والفضائل، واالبتعاد عن مسببات  .8
 اإلرهاب.

تقصري الفرد والنفس يف تلقي العلم الشرعي من مصادره الرئيسة، واتباعه للشهوات وخطوات  .9
 الشيطان توقع يف اإلرهاب.

لفقراء وإحساس األخري ابإلجحاف يؤثر يف بعض اتساع الفجوة االقتصادية بني األغنياء وا .10
 األحيان على سلوكياته ويضعه يف دائرة اإلجرام.

الفراغ مفسدة للمرء وداء مهلك للنفس والدين ويعترب أرض خصبة لقبول الفكر املنحرف إذا  .11
 ما استغله املرء كما جيب، جيعلنا حناربه ابستهالك طاقات الشباب وتسخريها خلدمة احلق وتشجيع

 طموحاهتم لصاحل األمة.

الفشل يف النظام السياسي واالقتصادي يف جمتمع ال يراعي الضوابط الشرعية وال احلقوق  .12
اإلنسانية يف عدم املساواة يف الثروات الوطنية أو احلقوق كل ذلك يؤدي إىل حبث ضعاف النفوس 

 عن تلك الثغرات الستغالهلا يف نشر الفنت والفوضى.

المها يهدفان إىل إفشاء الرعب والرهبة يف قلوب الناس على حنو منظم اإلرهاب واجلرمية ك .13
 ومستمر.

نشر العلم الشرعي الصحيح املستمد من القرآن الكرمي والسنة النبوية، ووفق الضوابط الشرعية  .14
وتطبيق احلدود العادلة اليت أنزهلا هللا عز وجل حلفظ الدين، النفس، العقل، النسل، املال، لقوله 

  عز وجل: تعاىل                     
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                    :واليت ( 33)سورة المائدة، اآلية
قصد هبا محاية الناس واجملتمعات من كل حمارب يف تطبيق احلاكم للحدود لتكن رادعا لكل من 

 تسول له نفسه الفساد يف األرض.

 ويعمل على إقامة العدالة. أثر تطبيق احلدود الشرعية والعمل هبا حيد من ظهور اإلرهاب، .15

إصالح أحوال الناس الدنيوية، وتلبية مطالبهم الضرورية، وعالج مشكالهتم، وتقوية التواصل  .16
 اإلجيايب بني الناس ووالهتم، وزرع الثقة يف نفوسهم، أمور جتعل منهم يدا من حديد تضرب اإلرهاب.

سىن ونشر املبادئ اإلسالمية للعلماء وطالب العلم دور جبار يف نشر الوعي بني الناس ابحل .17
 واألخالقية.
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 :التوصيات

احلث على االستقامة على منهج هللا عز وجل ودينه وسنة نبيه حممد صل هللا عليه وسلم  -1
 والبعد عن االحنراف بنوعيه سواء الغلو أو اجلفاء، واإلفراط والتفريط.

ل صوره وتصنيفاته أمهها، بوضع دراسة اجلرائم احلديثة املعاصرة والذي يعد اإلرهاب بك -2
 األحكام اخلاصة به وإدراجه بنصوص ولوائح تنفيذية صارمة.

أن يتم االتفاق بني كافة الدول اإلسالمية خاصة والعاملية عامة على تعريف جازم وشامل  -3
 لإلرهاب، وابلتايل وضع خطة ملكافحته وتطبيقها بكل حزم وقوة.

أن يبذلوا جهدهم لتشيد مسرية املسلم بتحصينه ابلفكر على العلماء والفقهاء يف هذا العصر  -4
 مدمر،ال  خمراب، مطورليكون عنصراً بناء ال  الضالة،اإلسالمي الصحيح السوي من األفكار 

 غلو.اعتدال ال 

وضع اجلرائم احلديثة يف هذا العصر ضمن املقررات الدراسية لطالب الكليات الشرعية  -5
 هلا.ج الفقهي وختصصات القضاء واحلث على املنه

جيب على الباحثني وطالب العلم االهتمام بقضااي املسلمني املعاصرة والعمل على فضح  -6
خمططات أعداء اإلسالم على كافة األصعدة وذلك ابلكتابة فيه والتوعية من خالل املناهج 

 واحملاضرات واإلعالم وكافة وسائل التواصل.

 

اث والدراسات واملقاالت والكتب فيه، فهو : مل أيخذ املوضوع حقه وإن كثرت األحبوأخريا
موضوع خطري، وتتشعب جذوره إىل مواضيع أخرى، فاستندت الباحثة إىل بعضها وحاولت أن تعاجل 
املوضوع معاجلة عامة دون التعمق، وسد ثغرة من ثغرات اإلرهاب وأسبابه لتكون استوحاء ملقاالت أو 

 لوسائل تتبدل فزمان اليوم غري األمس وغري الغد.دراسات جديدة، وال ننسى أن الزمان يتغري وا
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 فهرس اآليــات

 سورة البقرة

 15-16 ......................................اَي َبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم 

 103 ....................................................................َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا  143-95-63 ..................................................وََكذَٰ

 89 ..................................................ْلُعْسرَ ارِيُد اللَّـُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم ي

 46........................................... َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اللَّـِه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا
ينُ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  46 ................................................ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّٰ اَل َتُكوَن ِفتـْ

 41 .....................................َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى يف اأْلَْرِض لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك احْلَْرَث  

ينِ  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ  99................................................. َقد تَـَّبنيَّ

 سورة آل عمران

 69...................................................َوِإْذ َأَخَذ اللَّـُه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب 

 48...................................................َويـَتَـَفكَُّروَن يف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض  

 سورة النساء

 102-94....................... اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّـَه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكمْ 

 45 .................................................. َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطَأً 
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَّـُه َعَلْيِه           45- 42-51-1...........َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

  68............................................ِإانَّ أَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس 
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 سورة املائدة

 46............................................َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِمثِْ وا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوٰى َوتـََعاَونُ 

 89 ...........................................اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت 

 25...............................َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ اْبيَنْ آَدَم اِبحلَْقِّ ِإْذ قـَرَّاَب قـُْراَباًن فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَا 

َنا َعَلٰى َبيِن ِإْسرَائِيَل  ِلَك َكتَـبـْ  84-106-46.........................................ِمْن َأْجِل ذَٰ

َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اللَّـَه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا  -86-85-.82-45-43 .....ِإمنَّ
89-107-40 

 106- 98-69-62..........................ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تـَْغُلوا يف ِديِنُكْم َغرْيَ احلَْقِّ 

ُْم اَل َيْسَتْكربُوَن  يِسنَي َورُْهَبااًن َوَأهنَّ ُهْم ِقسِّ ِلَك أبَِنَّ ِمنـْ  15 ........................................ذَٰ

 87............................................................َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي 
 سورة االنعام

ِلَك َجَعْلَنا يف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر جُمْرِِميَها لَِيْمُكُروا ِفيَها  78...................................... وََكذَٰ

 سورة األعراف
  46-84  ........................................َواَل تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوهُ 

 15......................................................... اْسَتَْهُبوُهْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ وَ 

 15........................................... َويف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرمْحٌَة لِّلَِّذيَن ُهْم لَِرهِبِّْم يـَْرَهُبونَ 

 سورة األنفال 

  18............................................ خَتَاَفنَّ ِمن قـَْوٍم ِخَيانًَة فَانِبْذ إِلَْيِهْم َعَلٰى َسَواءٍ َوِإمَّا 
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 16-15-39-18-13........................َوأَِعدُّوا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن رِّاَبِط اخْلَْيِل 
 46 .............................................  فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اللَّـهِ َوِإن َجَنُحوا لِلسَّْلمِ 

 سورة التوبة

  55...................................................َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه 

  15 ................................................اهَنُْم أَْراَباًب مِّن ُدوِن اّللَِّ اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهبَ 

 15...........................................اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن 

 سورة هود

 78......................................رَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأن ُيِصيَبُكم مِّْثُل َما َأَصاَب َواَي قـَْوِم اَل جيَْ 

 سورة النحل

َا ُهَو إِلَـٌٰه َواِحدٌ  ِخُذوا إِلَـَٰهنْيِ اثـَْننْيِ َوقَاَل اللَّـُه اَل تـَتَّ   18-16-15 ............................... ِإمنَّ

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَبٰ ِإنَّ اللَّـَه   53...........................................أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ

 103-99....................................... ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنةِ 

 سراءسورة اإل 

     45-1.............................................. ُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اللَّـُه ِإالَّ اِبحلَْقِّ َواَل تـَْقتُـ 

 سورة مرمي

 90.................................................................... َوَما َكاَن َربَُّك َنِسياا 

 سورة طه
 103................................................. اًل لَِّيًّنا لََّعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو خَيَْشىٰ فـَُقواَل َلُه قـَوْ 
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 1................................................َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا 
 ورة االنبياءس

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا ۖ   16-15...................................ِإهنَّ

 سورة الفرقان

 66 ......................................................َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاملُ َعَلٰى َيَدْيِه يـَُقولُ  

 45.....................................َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اللَّـِه إِلَـًٰها آَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس 
 سورة القصص

 14 ......................................   بـُْرَهااَننِ  الرَّْهِب َفَذاِنكَ  ِمنَ  َجَناَحكَ  إِلَْيكَ  واْضُممْ 

 19.......................................ِإنَّ اللَّـَه اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ  َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرضِ 

 سورة العنكبوت

 103............................................ َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ 

 سورة األحزاب

 101...............................................لََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَّـِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  

 سورة حممد
َفاهُلَا أََفاَل يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآنَ   68 ................................................أَْم َعَلٰى قـُُلوٍب أَقـْ

 سورة النجم

 63.................................................................. ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىٰ 

 سورة احلديد

 15................................................ُعوُه رَْأَفًة َوَرمْحًَة َوَجَعْلَنا يف قـُُلوِب الَِّذيَن اتَـّبَـ  
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 سورة احلشر

 15-13................................................ أَلَنُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة يف ُصُدورِِهم مَِّن اللَّـهِ 

 سورة القلم

 101................................................................ َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيمٍ 

 سورة قريش

 101............................................ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوفٍ  
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 فهرس األحاديث النبوية
 106-47.......................................أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء

 48.....................................اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيهاإن من ورطات األمور  
 57...................................................غلو يف الدينإمنا أهلك من كان قبلكم ال

 74........................................إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند األصاغر

 89.....................................................إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء 
 97.............................................قالوا: هللا ورسوله أعلم أال تدرون أي يوم هذا؟

 51.................................................أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال

   51......................................أال أي شهر تعلمونه أعظم ُحرمة؟  قالوا أال شهران هذا
 100............................. عز وجل قد أذهب عنكم ُعبِّيََّة اجلاهلية وفخرها ابآلابءإن هللا 

 104..................إن فىت شااب أتى النيبَّ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقال: اي رسول هللا، ائذن يل 
 50............................................صلى هللا عليه وسلم إىل احلرقة-بعثنا رسول هللا  

 42.........................................ثكلته أمه رجل قتل رجالً متعمداً جييء يوم القيامة 
 52.................................فدخلت فيها النار عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت 

 42.......................................كّل ذنب عسى هللا أن يغفره، إال الرجل يقتل املؤمن 

 42.............................................................ال حيل ملسلم أن يروع مسلما
 42.....................................لن يزال املؤمن يف ُفْسحٍة من دينه ما مل ُيصب دماً حراماً 

 42..................................................تل مسلملزوال الدنيا أهون على هللا من ق

 74.............................................ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم 

 97..........................................ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
 54........................................................ يرح رائحة اجلنةمن قتل معاهداً مل 
 55............................................من قتل معاهداً يف غري كنهه حرَّم هللا عليه اجلن 

 55........................................من قتل نفساً معاهدة بغري حلها حرم هللا عليه اجلنة 
 90...........................................من سرق فاقطعوا يَده، مث إن سرق، فاقطعوا رجله

 14.............................................................نصرت ابلرعب مسرية شهر 
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 76.......................................نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس، الصحة، والفراغ 
 57................................................................قاهلا ثالاثلك املتنطعون ه

 20....................................................وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك 
 98.............................................وإايكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من قبلكم 
 49................................................اي رسول هللا أرأيت إن لقيت كافراً فاقتتلنا  
 60...........................................حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم 

 57..................................................خيرج قوم يف آخر الزمان أحداث األسنان
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 املصادر واملراجع

 املراجع ابللغة العربية:

 م(1997هـ، 1417)املغرب، د.ن،  1أبو األزهر، حممد، مبادئ يف علم اإلجرام، ط  •

ديث واألثر، حتقيق: طاهر ابن األثري، أبو السعادات، املبارك بن حممد اجلزري، النهاية يف غريب احل •
 م(1979-هـ 1399، )بريوت، املكتبة العلمية، 1أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي، احلليب، ط

 2املعجم الوسيط، ط إبراهيم مصطفى، وأمحد الزايت، وحامد عبد القادر، وحممد النجار، •
 )اسطنبول، دار الدعوة تركيا، د.ت(

 م(1998، )الدار البيضاء، أفريقيا الشرق،2، ط،أبو طالب، عبد اهلادي، حقيقة اإلسالم •

أمحد بن حنبل، أبو عبد هللا بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين، مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  •
-هـ  1421 مؤسسة الرسالة، ، )دمشق،1حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، ط

 م(    2001

يقات، د.ط، )مكة املكرمة، رابطة العامل اإلسالمي، إمساعيل، سعيد، تساؤالت حول اإلسالم وتعل •
 هـ( 1423

، )االحساء: مطابع 1االمساعيل، حممد عبد العزيز عبد الرمحن، اإلرهاب واإلرهابيون، ط •
 م(  1994احلسيين احلديثة ،

األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف راغب، املفردات يف غريب القرآن الكرمي، حتقيق:  •
 هـ( 1412 ، )دمشق بريوت، دار القلم، الدار الشامية،1ان عدانن الداودي، ط صفو 

األصفهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، املسند املستخرج  •
، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1على صحيح األمام مسلم، حتقيق: حممد حسن الشافعي، ط

 هـ(.1417
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، )بريوت، املكتب اإلسالمي، 2حممد انصر الدين، صحيح اجلامع الصغري وزايداته، ط األلباين،  •
 م(1988هـ/ 1408

إمام حسانني، عطا هللا، اإلرهاب والبنيان القانوين للجرمية، د.ط، )اإلسكندرية، دار املطبوعات  •
 (  2004اجلامعية، 

 (1977 ،االعتصامدار  ، )مصر،1اإلسالم، طاملؤامرة على اجلندي، أنور  •

أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، السنن الكربى،  •
 م( 2003-هـ 424 ، )بريوت، دار الكتب العلمية،3ترمجة: حممد عبد القادر عطا، ط

ل البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسو  •
وسننه وأايمه = صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 هـ( 1422، )دمشق، دار طوق النجاة،1ط

 (م 1977،دار املعارف )بريوت، 13 كتابك رقم  الصهيونية، سلسلة فتحي، ،االيبياري •

 )د. م، موقع اإلسالم، د.ت(البدر، بدر بن انصر، إرهاب املستأمنني وموقف اإلسالم، د.ط،  •

البستاين، بطرس، حميط احمليط قاموس مطول للغة العربية، ط. جديدة، )بريوت، مكتبة  •
 (1983لبنان،

 م(1997، )بريوت، دار العلم للماليني، 1البعلبكي، رمزي منري، املورد، قاموس إنكليزي عريب، ط  •

 م(1983-هـ1403وت، دار الشروق ،، )بري 5هبنسي، أمحد فتحي، العقوبة يف الفقه اإلسالمي، ط •

البهوتى، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس ا احلنبلي، كشاف القناع عن منت  •
 (.1403 – 1983اإلقناع، د.ط، )بريوت، دار الكتب العلمية،

 (1989بوخيمة، اجملرم واجلرمية واجلزاء، د.ط، )مكناس، املغرب، منشورات السفري،  •
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 بحوث اإلسالمية ابألزهر، ظاهرة اإلرهاب،بيان جممع ال •
http://www.azhar.eg/magmaaيف اتريخ )القاهرة،  ، استعرض

   )م2001 /1/11-1422هـ/15/8

حممد  الكربى، حتقيق:املدخل إىل السنن  ،أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي،  •
 (تاإلسالمي، د.دار اخللفاء للكتاب  ،الكويتاألعظمي، )ضياء الرمحن 

دار املعرفة  بيومي، حممد أمحد، ظاهرة التطرف، األسباب والعالج، )أإلسكندرية، •
 م(1999 اجلامعية،

عبد الرمحن  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، جمموع الفتاوى، حتقيق: •
 م(1995هـ/1416طباعة املصحف الشريف، بن حممد بن قاسم، )املدينة النبوية، جممع امللك فهد ل

 ،بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية الدمشقي،ابن تيمية احلراين احلنبلي  •
 (   م1995هـ/1415العلوم واحلكم،  املنورة، مكتيهاملدينة ، )3، ط موسى الدويش حتقيق:

 
 املكرمة، ، )مكة1حممد عزير مشس، ط  يق:حتقجامع املسائل،  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، •

 هـ(1414دار عامل الفوائد،

سنن -التمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، اجلامع الكبري  •
 م( 1998 التمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، )بريوت، دار الغرب اإلسالمي ،

لم اإلرهاب: األسس الفكرية والنفسية التوري، حممد عوض، وجوحيان، أغادير عرفات، ع •
 م( 2006، )عمان، دار احلامد للنشر والتوزيع، 1واالجتماعية والتبوية لدراسة اإلرهاب، ط

)عمان، دائرة املطبوعات والنشر  1التل، امحد يوسف، اإلرهاب يف العاملني العريب والغريب، ط  •
 (1998م

http://www.azhar.eg/magmaa،%20استعرض
http://www.azhar.eg/magmaa،%20استعرض
http://www.azhar.eg/magmaa،%20استعرض
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20
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-الكاتب العريب  دار -بريوت)1ط والقضية العربية يخ العراقاتر  قرن من نصف -توفيق السويدي •
  م  1969

ابن جزي الكليب، أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا، الغرانطي، القوانني الفقهية،  •
 م(2008أخرج أحاديثه: حممد عبد السالم حممد السامل، د.ط، )القاهرة، دار االعتصام ،

 ، بغداد 3201/09/29جريدة املدى، االحد  •

، )بريوت، دار الكتب 2اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض، الفقه على املذاهب األربعة، ط •
 م( 2003-هـ 1424 العلمية، 

اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ـ حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،  •
 ) ه 1407، )بريوت، دار العلم للماليني 4ط

، املطلب يف دراية املذهب حممد، هنايةعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن  ،ويين، أبو املعايلاجل •
املنهاج،  دار جده،، )عبد العظيم حممود الّديب :، حتقيق1طالسرقة، ابب قطع اليد والرجل يف 

 (م2007-هـ1428
 (م2008 ، امل الكتبع)الرايض ، 1املعاصرة، طمعجم اللغة العربية ، محد خمتار عبد احلميد عمر •

ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي أبو الفضل الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.ط،  •
 (1379)بريوت، دار املعرفة، 

ابن حجر العسقالين، بو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، تقريب التهذيب، حتقيق: حممد  •
 ( 1986- 1406 ، )سوراي، دار الرشيد،1عوامة، ط 

علي بن أمحد العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين  ابن حجر، •
 اخلطيب، )مصر، دار الكتب السلفية، د.ت(

ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي القرطيب الظاهري، احمللى ابآلاثر، د.ط،  •
 )بريوت، دار الفكر، د.ت(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 2009- 10- 03، الفجر نيوز مكافحته،اب أسبابه وطرق ابن محادي، عبد الرحيم، اإلره •

احلسني، أمساء بنت عبد العزيز، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراسة حتليلية، د.ط، )اململكة  •
 هـ(1514العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

، )الرايض، دار كنوز 1احلمود، إبراهيم بن انصر، مسقطات احلدود يف الشريعة اإلسالمية، ط  •
 م(2013هـ، 1434إشبيليا،

 املكرمة، دار مكة)، 1ط اإلسالمي،األرجاء يف الفكر  الرمحن، ظاهرةاحلوايل، سفر بن عبد  •
 هـ(      1206 والتوزيع،الكلمة للنشر 

الفكر  دار) طللخرشي، د.شرح خمتصر خليل  هللا، املالكي أبو عبد حممد بن عبد هللا اخلرشي، •
 (تللطباعة، بريوت، د.

أبو اخليل، سليمان بن عبد هللا، شكل ومسات التطرف يف اجلماعات اإلسالمية فكراًي يف العصر  •
 م(2006 –هـ   1427احلديث، )اململكة العربية السعودية، ن. املؤلف،

 هـ.1427ربيع األول  3-270ب حقائق وأابطيل، جملة الكويت، العدد اخلضري، عبد هللا، اإلرها •

 شرح كتاب الفنت من صحيح البخاري، د.ط )د.ت( اخلضري، عبد الكرمي بن عبد هللا، •

أبو داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، سنن أيب داود، حتقيق: شعيب األرانؤوط  •
 (       1430 – 2009،، )بريوت، دار الرسالة العاملية1وآخرون، ط

الدارمي، أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي،  •
، )اململكة العربية 1مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي(، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين، ط

 (، م 2000-هـ 1412 السعودية، دار املغين للنشر والتوزيع، 

الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة املالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، د.ط)بريوت، دار  •
 الفكر، د.ت(

http://www.turess.com/alfajrnews
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 9الدعيج، يوسف، التاريخ السياسي للدولة العباسية، حماضرة صوتية، التاريخ والقصص، عدد  •
،1424 

: النبالء(، حتققأعالم  )سري قَامْياز،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن  ،الذهيب •
 1985هـ /  1405 الرسالة، )مؤسسة3 األرانؤوط، طجمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب 

 (م

بداية اجملتهد وهناية املقتصد، د.ط،  ابن رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، •
 م(  2004-هـ  1425)القاهرة، دار احلديث،

، 3 حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي فخر الدين، تفسري الرازي، طالرازي، عبد هللا •
 هـ(  1420 )بريوت، دار إحياء التاث العريب،

الرافعي، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم القزويين، التدوين يف أخبار قزوين،  •
 م(  1987-هـ 1408ية،، )بريوت، دار الكتب العلم4عزيز هللا العطاردي، ط: حتقيق

 ، )اإلسكندرية،1رشوان، حسني عبد احلميد أمحد، اإلرهاب والتطرف من منظور االجتماع، ط •
 (                         2002مؤسسة شباب الجامعة،

الرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج،  •
 م(1984هـ/1404ط. أخرية، )بريوت، دار الفكر، 

، )القاهرة، دار الفكر 1ط اإلسالمي،جلرمية والعقوبة يف الفقه أبو زهرة، حممد أمحد مصطفى أمحد، ا •
 ( 1998العريب ،

، )بريوت، 1الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضى، اتج العروس من جواهر القاموس، ط •
 م(1966دار ليبيا للنشر والتوزيع ببنغازي،

 ، دار الفكر، د.ت( ، )دمشق4الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط •

، )بريوت، 1الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف بن أمحد املصري، شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل، ط •
 م(  2002-هـ 1422 دار الكتب العلمية، 

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%8C
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 م(2004، )الرايض، مكتبة العبيكان.1الزهراين، انصر بن مسفر، حصاد اإلرهاب، ط •

 الفقهية، صالسياسة والعقائد واتريخ املذاهب  يف اتريخ املذاهب اإلسالمية حممد، زهرة،أبو  •
 (1996دار الفكر العريب،  القاهرة،)1ط ،506

ابن سعد، أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي، الطبقات  •
 م( 1990-هـ 1410 ، )بريوت دار الكتب العلمية، 1الكربى، ط

رهاب وحكمه قراءة نقدية يف املفهوم واحلكم من منظور سانو، قطب مصطفى، يف مصطلح اإل •
 م( 2004هــ، 1425شرعي، د.ط، )الرايض، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية ،

سحنون، ابن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن مالك بن أنس، املدونة الكربى لإلمام مالك  •
 ( 1415 – 4199، )بريوت، دار الكتب العلمية،1ط  رواية سحنون،

)اململكة العربية السعودية،  السدالن، صاحل بن غامن، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، د.ط، •
 هـ(1419وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

 أبو حممد ،حقيقة مذهب القدرية النفاة وبيان أهنم جموس هذه األمة الرمحن، السعدي عبد    - •
 (م1998 السلف، ، )أضواء1، طأشرف بن عبد املقصود 

السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيق:  •
 م( 2000-هـ  1420، )دمشق، مؤسسة الرسالة،1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط

مكتبة الشروق  )القاهرة، كواالملبور، جاكرات،1الربوتستانتية، طمرقس، رسالة يف األصول  مسري، •
،2001) 

السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين، حاشية السندي على سنن النسائي  •
 ( 1406 – 1986، )حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية،2)مطبوع مع السنن(، ط 



129 
 

 ر،، )دار الفك1ابن سالم، أبو عبيد القاسم، كتاب النسب، حتقيق: مرمي حممد خري الدرع، ط  •
 م( 1989-هـ 1410 

السيد، خالد، اإلرهاب الدويل واجلهود املبذولة ملكافحته، د.ط، )اليمن، مركز اإلعالم األمين،  •
 د.ت(

، 1الشربيين، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ط •
 م(1994-هـ  1415)بريوت، دار الكتب العلمية،

 (( م1981) النهضة، مصر، ، )مكتبة6الكربى، طأداين اهلند  ،شليب، أمحد •

الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين، أضواء البيان يف إيضاح القرآن  •
 مـ( 1995-هـ  1415 ابلقرآن، د.ط، )بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

 114، ص 1ج  َوالنَِّحِل،املَِلِل أمحد، كرمي بن أىب بكر بو الفتح حممد بن عبد الالشهرستاين، ا •
 (1992)بريوت، دار الكتب العلمية ، 2ط

الشوكاين اليمين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي،  •
 م(1993-هـ 1413، )مصر، دار احلديث، 1ط

، )دمشق، بريوت، دار 1هللا اليمين، فتح القدير، ط حممد بن علي بن حممد بن عبد  الشوكاين، •
 هـ( 1414 ابن كثري، دار الكلم الطيب،

الشريازي الشافعي، حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا اإلجيي الشريازي الشافعي، جامع  •
 1424 – ، )دار الكتب العلمية،1البيان يف تفسري القرآن، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، ط 

4200) 

الشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، د.ط، )بريوت،  •
 دار الكتب العلمية، د.ت(
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هـ 1402 بريوت، دار القرآن الكرمي، ، )7كثري، ط خمتصر تفسري ابن  الصابوين، حممد علي،  •
 (م 1981

، )بريوت، 1اليماين، تفسري عبد الرزاق، ط الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي •
   هـ( 1419دار الكتب العلمية،

املعجم الكبري، حتقيق:  الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم، •
 ، )القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د.ت(2محدي بن عبد اجمليد السلفي، ط 

بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم، املعجم األوسط، الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب  •
 ، )القاهرة، دار احلرمني،1حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، ط

1995 – 1415 ) 

الطريف، عبد الرمحن بن سامل بن فهاد، اجتاهات الطالب اجلامعيني حنو ظاهرة اإلرهاب رسالة  •
راسات العليا، قسم العلوم االجتماعية، )الرايض، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، ماجستري كلية الد

 م(2006

، )القاهرة، دار هنضة مصر للطباعة 1طنطاوي، حممد سيد، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي، ط •
 ( 1997والنشر والتوزيع،

، 3املالكي، أحكام القرآن، طابن العريب، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر املعافري اإلشبيلي  •
 م( 2003-هـ 1424 )لبنان، دار الكتب العلمية، 

ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري، التمهيد ملا يف املوطأ من  •
 هـ( 1387 املعاين واألسانيد، د. ط، )املغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 عبيد )بريوت، عامل دحتقيق: أمح، 6طالعزيز، سرية عمر بن عبد  حممد،بو أ احلكم،ابن عبد  •
 (   1984الكتب،

 لعامري، حممد بن علي شيبان، فن تربية األبناء، دورة تدريبية. د.تا •
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العباد، عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد، شرح سنن أيب داود، د.ط، )دروس  •
 ، د.ت(http://www.islamweb.ne وقع الشبكة اإلسالميةصوتية قام بتفريغها م

عبد الباقي، حممد فؤاد، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، د.ط )القاهرة، دار الكتب  •
 (1364املصرية،

عـبـد اجلـبـار رشـيـد أحـمـد اجلـميــلـي، جرائم اإلرهاب الدويل يف ضوء اختصاص احملكمة اجلنائية  •
 العراق-2010-04-06اتريخ –ماجستري، جريدة القوة الثالثة  الدولية، رسالة

 هـ( 1426، )دار املشاعل، الرايض،1عبد اجلبار، عادل عبد هللا، اإلرهاب يف ميزان الشريعة، ط  •

 بريوت-مؤسسة الرسالة ، )2ط السياسية،لسلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت ا الثاين،عبد احلميد  •
 (9197 لبنان،

الصنعاين، أبو بكر بن مهام بن انفع احلمريي اليماين، مصنف عبد الرزاق، حتقيق: عبد الرزاق  •
 هـ(1403، )بريوت، املكتب اإلسالمي. 2حبيب الرمحن األعظمي، ط 

مية شبكات الدعم ابلنسبة للعمل اإلرهايب ودور الدرك الوطين يف مكافحتها، هالعروم، صاحل، أ •
 (2002الوطين، أبريلد.ط، )اجلزائر، املدرسة العليا للدرك 

قضااي اإلرهاب والعنف والتطرف يف ميزان القرآن والسنة، د.ط،  عزوزي، حسن بن إدريس، •
 ه( ـ1405)اململكة العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 

 (م 1980 ملكرمة،ا د.ن، مكة) وشريعة،األداين لإلنسانية عقيدة  الغفور، أصلحأمحد عبد  َعطار، •

 عليش، حممد بن أمحد بن حممد، منح اجلليل شرح خمتصر خليل، د.ط، )بريوت، دار الفكر، •
 م(1989هـ/1409
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عمر بن حزام بن انصر بن عمر بن قرملة، دور مؤسسات اجملتمع املدين يف الوقاية من اإلرهاب،  •
جامعة انيف العربية  المي، )الرايض،رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، قسم التشريع اجلنائي اإلس

 هـ( 1428 للعلوم األمنية،

 اإلسالمي،وأثرها على العامل -عقائدها-فرقها-الكاثوليكية علي، الطائفةحممد بن  عمر،آل  •
 م(2007 العقيدة،قسم -وأصول الدين ةالدعو كلية   القرى،جامعة ام  العربية السعودية، اململكة)

: فتاوى وبياانت وكلمات بينات ألصحاب السماحة والفضيلة العمري، حممد، مناصحات شرعية •
العلماء واملشايخ حول األعمال اإلرهابية وحوادث التفجريات، د. ط، )اململكة العربية السعودية دار 

 (2003املوجز للنشر والتوزيع، 

لكة عودة، جهاد، والشيمي، حممد عبد العظيم، وزكي، أمين، مدخل لظاهرة اإلرهاب يف مصر املم •
 (2015العربية السعودية )جتارب استاتيجية(، د.ط، )القاهرة، مكتبة العريب للمعارف ،

عيد، حممد فتحي، االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب، د.ط، )الرايض، جامعة انيف العربية للعلوم  •
 م(2013هـ املوافق 1434األمنية،

)الرايض، جامعة انيف العربية للعلوم عيد، حممد فتحي، واقع اإلرهاب يف الوطن العريب، د.ط،  •
  1999(األمنية،

كلية التبية قسم الثقافة   الرايض،)، 1طالفرق، الوعد والوعيد عند  قاسم،سليمان بن  العيد، •
 هـ(1426 سعود،اإلسالمية، جامعة امللك 

-هـ  1413دار الكتب العلمية، ، )القاهرة،1أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى، ط الغزايل، •
 م(1993

دروس صوتية قام بتفريغها موقع  ،دروس للشيخ إبراهيم الفارس عثمان،بن  الفارس، إبراهيم  •
 (http://www.islamweb.net  ،2011) اإلسالمية،الشبكة 

http://www.islamweb.net/
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هـ  1399الفكر،، دار 3ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، )ط •
 م( 1979-

ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري، تبصرة احلكام يف أصول األقضية  •
 م( 1986-هـ  1406مكتبة الكليات األزهرية، ، )القاهرة،1ومناهج األحكام، ط 

، 2ي، طالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، حتقيق: مهدى املخزومي وإبراهيم السامرائ •
 ( ه 1409)إيران، مؤسسة دار اهلجرة، 

جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق التاث  الفريوز آابدي، •
 م( 2005-هـ 1426 ، )بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 8يف مؤسسة الرسالة، ط

أبو العباس، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، د.ط، الفيومي، أمحد بن حممد بن علي احلموي،  •
 م(  1987)بريوت، مكتبة لبنان، 

ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، أحكام أهل الذمة، حتقيق:  •
 1418 – ، )الدمام، رمادي للنشر،1شاكر بن توفيق العاروري، ط-يوسف بن أمحد البكري 

1997) 

مكتبة  دامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي، املغين، د.ط، )القاهرة،ابن ق •
 م( 1968-هـ  1388القاهرة،

 ، )دار عامل الكتب،3ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا اجلماعيلي املقدسي، املغين، ط •
1997 – 1417) 

 بن أمحد بن حممود، املغين والشرح الكبري، حتقيق: ابن قدامة، موفق الدين بن أيب حممد عبد هللا •
 ( 1347، )مصر، مطبعة املنار ومكتبتها،2حممد رشيد رضا، ط 

 دار الفكر، القاسم بن سالّم، أبو ُعبيد بن عبد هللا اهلروي البغدادي، كتاب األموال، د.ط)بريوت، •
 م(1986
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حماسن التأويل، حتقيق: حممد ابسل  القامسي، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، •
 هـ( 1418 ، )بريوت، دار الكتب العلمية،1عيون السود، ط

، الباب الثاين اجلناايت 2003سنة  95قانون العقوابت املصري طبقا ألحدث التعديالت ابلقانون  •
 2199لسنة  97أضيفت مبوجب القانون رقم  86ا ملادة  واجلنح املضرة ابحلكومة من جهة الداخل،

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ـ تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد عبد العليم الربدوين،  •
  (1372، )القاهرة، دار الشعب، 2ط

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام  •
   م(. 9641-هـ 1384)القاهرة: دار الكتب املصرية،  ،2القرآن، ط

القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام  •
  م(.1985، ، )بريوت، دار إحياء التاث2القرآن، ط 

  م(1978، )مصر، دار األنصار،1( يهود الدومنة، ط1قطب، حممد علي، أعرف عدوك ) •

مد مشس الدين، تفسري القرآن احلكيم )تفسري القلموين احلسيين، حممد رشيد بن علي رضا بن حم •
 م( 1990 املنار(، د.ط)القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،

واحلديثة، معجم قبائل العرب القدمية  الغين،بن رضا بن حممد راغب بن عبد  الدمشق، عمركحالة  •
 (م 1994 بريوت،الرسالة،  مؤسسة، )7 ط

تفسري القرآن العظيم،  عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن •
 م(  1987هـ / 1407، )بريوت، دار املعرفة، 1ط

تفسري القرآن العظيم،  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، •
 (هـ 1419 ، )بريوت، دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون،1ط

 ( 1410 – 1990ابن كثري، إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية، د.ط، )بريوت، مكتبة املعارف، •
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، )بريوت، 2الكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ط •
 م(1986-هـ  1406دار الكتب العلمية،

رهاب، د.ط، )عمان، دار الثقافة للنشر كاطع، غسان صربي، اجلهود العربية ملكافحة جرمية اإل •
 م( 2011والتوزيع 

 م(1997الكيالين، هيثم، اإلرهاب يؤسس دولة، د.ط، )القاهرة، دار الشروق،  •

 2002-هـ  1423، )دار الشروق، 1الشني، موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، ط •
 م(

ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن  ابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، •
 فيصل عيسى البايب احلليب، د.ت(-د.ط، )مصر، دار إحياء الكتب العربية 

ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي املصري، لسان العرب، حتقيق: عبد  •
 ار املعارف،، )مصر، د3هللا على الكبري، وحممد أمحد حسب هللا، وهاشم حممد الشاذيل، ط 

 م( 1980

ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقي، لسان العرب، ط  •
 هـ( 1414 ، )بريوت، دار صادر،3

مالك بن أنس، بن مالك بن عامر األصبحي املدين، املدونة الكربى، د.ط، )اململكة العربية  •
 (   1324ة السعادة،مطبع-السعودية، وزارة األوقاف السعودية 

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، حتقيق: أمحد مبارك  •
 (  1409 – 1989، )الكويت، مكتبة دار ابن قتيبة،1البغدادي، ط

املباركفورى، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، حتفة األحوذي بشرح جامع التمذي،  •
 ت، دار الكتب العلمية، د.ت( د.ط، )بريو 
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موجز  التارخيية،املوسوعة  السقاف،جمموعة من الباحثني إبشراف الشيخ َعلوي بن عبد القادر  •
حىت  –هللا عليه وسلم  صلى-مرتب مؤرخ ألحداث التاريخ اإلسالمي منذ مولد النيب الكرمي 

 (هـ 1433األول  ربيع ، dorar.netالدرر السنية على اإلنتنت موقع) ،عصران احلايل

هـ، جدة، 1421/  10/  15جممع الفقهي اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية الذي أصدره يف  •
 مطبوعة جممع الفقهي اإلسالمي

اجملمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة، اإلسالم وحماربة  •
، استعرض يف اتريخ، )مكة املكرمة،  http://www.themwl.org/peaceاإلرهاب،

 م(22-25/2/2015

 ( 2004، )القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،4جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط •

حممد عبد هللا العمريي، موقف اإلسالم من اإلرهاب، مركز الدراسات والبحوث، )الرايض، جامعة  •
 م(2004العربية للعلوم األمنية،  انيف

حممد علي القضاة، التبية الوقائية يف عصر اإلرهاب، كلية األصول التبوية، )األردن، جامعة  •
 ( 2007الريموك، 

 .1986اإلرهاب الدويل، دار النهضة العربية،  العزيز،خميمر، عبد  •

ة مكتبة ومطبعة مصطفى ، )مصر، شرك1أمحد بن مصطفى املراغي، تفسري املراغي، ط املراغي، •
 م( 1946-هـ  1365 البايب احلليب وأوالده،

، 1ط املرتضى الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، اتج العروس من جواهر القاموس، •
 هـ(1414 )دار الفكر، بريوت، 

اقي، مسلم، احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الب •
 د.ط، )بريوت، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب وشركاه، د.ت(

http://www.themwl.org/peace
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املصري، شفيق، اإلرهاب يف ميزان القانون الدويل، جملة شؤون األوسط، مركز الدراسات  •
  2002، بريوت 105االستاتيجية والبحوث والتوثيق، عدد،

مقاالت اإلسالميني واختالف  ،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق ،أيب موسى األشعري •
 م(1980، دار فرانز شتايز،، )املانيا، 3طاملصلني، 

 ،د.ت( العامل اإلسالمي رابطة وضوابطه، د.ط، )السعودية، السقار، التكفريمنقذ بن حممود  •
  6details.php?id=-ba.ps/massacrehttp://www.nak النكبة،موسوعة   - •

 م2012،

ندوة )موقف االسالم من اإلرهـــاب( ابململكة العربية السعودية، عبد هللا بن عبد احملسن التكي  •
 هـ1423/11/10األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي، اجلنادرية، االثنني 

النسائي، اجملتىب من السنن = السنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،  •
 1406 ، )حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية،2عبد الفتاح أبو غدة، ط الصغرى للنسائي، حتقيق:

1986 –) 

، )بريوت، 2املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ط أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، النووي، •
 ( 1392دار إحياء التاث العريب،

 (تعربية، د.كتب   أمريكا،)خاطر ترمجة طارق السيد  أودلف هتلر، لويس، سنيدر، •

هاتف حمسن الركايب، مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل والداخلي، رسالة ماجستري، كلية القانون  •
 م2007 والسياسة، الدامنارك، كوبنهاغن، األكادميية العربية،

العلمية،  ، د.ط، )القاهرة، دار الكتباإلرهاب املفهوم واألسباب وسبل العالج اهلواري، حممد، •
 م(1999

اهليثمي علي بن أيب بكر نور الدين، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق: حسام الدين القدسي  •
 )القاهرة، مكتبة القدسي، د.ت( 

http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6
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 م2014، 9الوعي اإلسالمي" جملة كويتية، أمحد حممد الثاين حاكم والية "زامفرة" النيجريية، العدد  •

م، الصوري، احلروب الصليبية )اتريخ وقائع حدثت وراء البحر(، ترمجة حسن حبشي، د.ط، وليا •
 ( 1995.)لقاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،

 https://ar.wikipedia.orgويكيبيداي، املوسوعة احلرة، اتريخ العصور الوسطى،  •

 https://ar.wikipedia.org، اتميليونعة احلرة، ويكيبيداي، املوسو  •

يعقوب بن إبراهيم األنصاري، كتاب اخلراج، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد  أبو يوسف، •
 املكتبة األزهرية للتاث د.ت( حسن حممد، د.ط، )القاهرة،

 مراجع ابللغة اإلجنليزية:
See: Oxford Universal Dictionary، Compiled by Joyce M. Hawkins، Oxford 

University Press، Oxford, 1981، p. 736 

Longman Dictionary of English Language and Culture، London, 1993 

Jul 20, 1998،/ search Britannica  ،https://www.britannica.com/topic/Red-

Brigades،   

https://ar.wikipedia.org/
https://www.britannica.com/topic/Red-Brigades
https://www.britannica.com/topic/Red-Brigades

