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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  املقدمة
  

آله وصحبه  والصالة والسالم على نبينا وسيدنا حممد ، وعلى         احلمد هللا رب العاملني،     
  :أمجعني، أما بعد

 هذا العصر ، عجزت     ت خيفى على أحد أن اإلرهاب أصبح من أخطر مشكال            فال
لى الرغم مـن كثـرة      ووقفت إزاءه حائرة ع    ،   ىله  الدول العظم    عن جماته والتصدي  

   !! تقليص خطرهو ،  انتشاره جهودها للحد من
    حاالت كثرية من القلق واالكتئـاب       عب والفزع ، ويولد   فال زال ينشر اخلوف والر 

  .والدمار ، وسفك الدماء وإهدار األموال واملمتلكات 

حىت غـدا املـادة      ال عجب أن يصنف اإلرهاب كأخطر مشكالت هذا العصر،        و
ثرية لدى أجهزة اإلعالم املختلفة املعاصرة بشىت أنواعها،وأصبح ظاهرة عاملية          ة امل اإلعالمي

وال تكاد ختلو بيانـات   ،لة وترصد لدراستها األموال الطائ   ، تعقد هلا الندوات واملؤمترات   
 وما هـذا  ته ،التعاون من أجل مكافح بواملسؤولني من التنادي ، رؤساء الدول والوزراء  

 تقشعر  ه يف عصرنا احلاضر ، فآثار      خطره املي به إال دليالً على شدة استفحال      االهتمام الع 
  .هلا األبدان 

وزاد من ذلك   احلديثة ؛   والدمار    وسائل القتل  توفر: وقد ضاعف من آثار اإلرهاب      
االسـتفادة مـن   ) نترنـت اإل( ، ووفرت شبكات وتبادل املعلومات ،   سرعة االتصاالت 
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 وغريها من وسائل القتـل     ، اليت تعلِّم كيفية صناعة املتفجرات     ؛ املعلومات املعروضة فيها  
  .والدمار وحترض عليه 

فكيف يكـون    ،فتك  وإذا كان العامل اليوم يعاين مما يف أيدي اإلرهابيني من وسائل            
كاألسلحة الذريـة والبيولوجيـة      ؛ من أسلحة الدمار الشامل    - مثالً   - متكنوا   لواحلال  

  .! ثراأل عامة واجلرثومية
ـ اإلرهـاب  وسائل العنـف و  الدول تستخدم    بعضما نرى أن        وكثرياً   أداة ؛ ك

من أجل حتقيق مـصاحل معينـة هلـا ،          ،   اسيطرضع ل اليت ال خت   ،   للضغط على األنظمة  
  .! يف تلك البلدانوتستعمله وسيلة سهلة لزعزعة األمن واالستقرار 

  

 يتوصل الناس ا إىل نيل حقوقهم،       الطرق املشروعة اليت  إغالق     ومماال شك فيه أن   
 له أثره البارز    -وبوجه خاص على مستوى الشعوب واألمم     -وضمان مصاحلهم املشروعة  

       ة، و اليت تعرب عن نفسها يف كثري مـن          يف طبع العالقة بني الشعوب والدول بالتوتر واحلد
  . والعدوان األحيان بأساليب العنف واإلرهاب
سائل اليت متكن من إجياد عالقات تبدأ باحلوار وتنتـهي          أقول هذا مع قناعيت بأن الو     

  .  أكثر من ذي قبل اآلنمتوفرةبالتفاهم أو تقارب وجهات النظر على أقل تقدير 
 وحكومات للعمل اجلاد من أجل عامل  شعوباً ،  ومجاعات ولعل مما حيفزنا مجيعا أفراداً    

و ما أدركه النـاس يف مجيـع        ويسوده األمن واالستقرار ه   ،  ينبذ اإلرهاب بكافة أشكاله     
وأنه مل يعد يف اإلمكان     ،  أحد مبنأى عن اإلرهاب مهما كانت قوته         أصقاع األرض أنه ال   
  .ه احلقيقية أسباب بالتعاون الدويل املخلص لتاليف مواجهة اإلرهاب إال

أن  )مشكلة اإلرهاب    (هذه املشكلة   والعامل حمتار يف حل     -ومما يثري األسى والشجن     
   ويظهر حقدهم الدفني للـدين اإلسـالمي         ، غربيون منحى يثري البلبلة والسخط     ال ينحو

 املشينة من قبل بعض الصحف الغربيـة يف          والتصرفات  املمارسات تلكوأهله ، من ذلك     
بدعوى وسلم عليه  صلى اهللا حق رسول اإلنسانية أكرم اخللق وأفضلهم قاطبة سيدنا حممد

  فعبري ،   حرية الرأي والت قد تؤي هذه األعمال االستفزازية وأمثاهلا إىل ردود أفعال متطرفة    د
  ٠ ة والطني بلَّالمتت لإلسالم بصلة مما يزيد اخلرق اتساعاً
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  : أقدم هذه احملاضرة حتت عنوانويف خضم هذه الظروف
ولو مل يكن األمر يـستوجب       )عدوان على اإلنسانية  : يف نظر اإلسالم    اإلرهاب   (
 منها ، باعتبار أا من الكلمات املتداولة والدارجة         كلمة وما يفهمونه  ة الناس ذه ال   خماطب

ـ ع -لديهم يف هذا الوقت ؛ ملا أطلقتها على حماضريت أو مؤلفايت ؛ ألـا تعتـرب                  دنا ن
الـسامع  عدواناً ، وعنفاً ، أو غلواً وتطرفاً وتنطعاً ؛ ولكن ليسهل علـى               -كمسلمني  

داوالً ودارجاً ؛ متشياًَ مع منهج املصطفى صـلى اهللا          طلحاً مت والقارئ الفهم باعتباره مص   
  أن بدليلحيث كان خياطب الناس مبا يفهمون ويدركون        ،  عليه وسلم يف الدعوة إىل اهللا       

، وقـول    )١(“ أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهلم         ”: ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       
٢(“بون أن يكذَّب اهللا ورسوله ن أحت حدثوا الناس مبا يفقهو” :  رضي اهللا عنهعلي(.   

وهذا ما سار عليه مجيع األنبياء والرسل عليهم الصالة والـسالم ؛ حيـث كـانوا                
  . خياطبون قومهم بلغتهم وما يفهمونه منها ، وما يدركون 

  :وسوف أركز يف حماضريت على احملاور التالية 
   . مفهوم اإلرهاب: احملور األول
   .لتارخيية لإلرهاب اجلذور ا:احملور الثاين 

   .رميهرمي اإلرهاب وجتحت: احملور الثالث 
  .غريهم أصل العالقة بني املسلمني و: احملور الرابع 

  . الفرق بني اإلرهاب واجلهاد :احملور اخلامس 
   .مشروعية الكفاح من أجل التحرر: احملور السادس 
   .أسباب اإلرهاب: احملور السابع 
   .مشكلة اإلرهابحل بيان : احملور الثامن 

  

                                                 

  ).١٦١١(احلديث رقم ،  مسند الفردوس )١(

 .ن خص بالعلم أو من قوماً دون قوم كراهية أال يفهمواباب م، كتاب العلم: انظر) ٢(
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  مفهوم اإلرهاب
  :توطئة 

االتفاق على تعريف موحـد     صعوبة  على   عن ظاهرة اإلرهاب      كتب من كل   معجي
  .  مشكلةً من مشاكل هذه الظاهرة ه؛ لذلك أصبح تعريف لإلرهاب
 الدول  الو،  مل يستطع الفقه الدويل     : " ذلك بقوله    عبر الدكتور حممد املهنا عن    وقد  

أو املنظمات الدولية أو اإلقليمية اليت عكفـت علـى          ،   الندوات الدولية    أو املؤمترات أو  
 أن تنجح يف كشف طبيعته ، حيث  باءت كل احملاوالت بالفشل، حىت               :دراسة اإلرهاب 

بدا االتفاق على تعريف موحد عام لإلرهاب يف الظروف الدولية الراهنة أمراً مـستحيالً،    
أو هناك املشكلة إال غموضاً، كما وقفـت املـصاحل          ومل تزد بعض املفاهيم املتفرقة هنا       

  . )٣("األيدلوجية املتعارضة عائقاً دون الوصول إىل هذا التعريف
 بعضهمفما يراه  اإلرهابية، ألعمالل اختالف نظرة الدول  إىلمرد هذه الصعوبة لعل  و
                . مشروعاً  حقاًون يراه اآلخر قدإرهاباً

ختلـف  مبلبـاحثني  ل مثل مـشكلة    تعريف موحد لإلرهاب   عدم االتفاق على  إن   و
  . ختصصام واهتمامام الفكرية 

 الربط بـني مفهـوم اإلرهـاب         ذلك إىل حماولة    الدكتور عبد الغين عمار    عزاوقد  
  :فقال  واأليديولوجيا اليت ترتبط به

حني يتحول شعار مكافحة اإلرهاب إىل أيديولوجيا يصبح تعريـف اإلرهـاب             " 
بل يصبح حبد ذاته انعكاساً لتوازنات القوى السياسية على املسرح العـاملي  ،  عبثية   حماولة

وليس حمصلة حتليلية لقراءة هادئة للعناصر املولدة للعنف السياسي والعنف املضاد بـشكل         
  .عام 

عندما يتحول شعار مكافحة اإلرهاب إىل أيديولوجيا فال بد من عدو ولو مفترض             و 
 حمور الشر حـسب تعـبري   همو عدو اليوم ، ا حرب مفتوحة ضده   تبدأ يف اللحظة ذا   و

  .ن و عرب ومسلمهماإلدارة األمريكية ومن

                                                 

، ألقيت يف الندوة املشتركة بني رابطة اجلامعات  )٥٥ص  (لهاإلرهاب وأزمة القانون الدويل املعاصر، حماضرة ) ٣(
 . هـ١٤٢٢/ ٨ / ٢١اإلسالمية وجامعة األزهر يف 
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حني يتحول شعار مكافحة اإلرهاب إىل أيديولوجيا يفرض القوي سياسته علـى            و 
لذلك ؛   ينبغي التخلص منه     ءوتتحول الضحية إىل عب   ،  ويسود منطق اجلالد    ،  الضعيف  

ألنـه يقـاوم االحـتالل      ؛   باً للسالم والشعب الفلسطيين إرهابياً     حم يصبح شارون رجالً  
 ألنه حيض على املقاومة واجلهاد    ؛  واالستيطان ويصبح اإلسالم ثقافة حتض على اإلرهاب        

  . ) وأقول هذا لعمري انقالب يف املفاهيم  (  والعدوانلظلما يف مواجهة
قط التمييز بني اإلرهاب    حني يتحول شعار مكافحة اإلرهاب إىل أيديولوجيا يس        • 

وتسقط بالتايل األخالق الدميقراطية ، إما معنا أو مع اإلرهاب : واملقاومة وتصبح السياسة 
ى الغرب ا ونصبح بالتايل أمام صناعة       نغواليت طاملا ت  ،  املنادية حبق االختالف واملعارضة     

   .  )٤( "جديدة هي صناعة اإلرهاب 
كـثرياً  جعلت  ف أصبح إشكاليةً الزمت مصطلح اإلرهاب    ا االنقالب يف املفاهيم     هذو

مما م  ١٩٨١ – ١٩٣٦ ما بني عامي     ظهرت له أكثر من مائة تعريف       دونعد املؤلفني ي  من
   .  )٥(  ) حماربة اإلرهاب أسهل من تعريفه:(من قال يؤكد مقولة 

   )اإلرهاب تعريف( 

  :  التعريف اللغوي –أ 
  )٦(أخاف وأفزع: ومعىن أرهب " بهر"ا وماد"هب أر"  ةمصدر كلماإلرهاب 

ورهب ، خاف: أي، باً بالتحريك ههباً بالضم ور   ور بةًهب ر هربالكسر ي ) ب  ره( و
 الشيء ره باً وره باً وربة خافه ه ...هوأرهبه ورهبه واسـترهب   ... ب غريه إذا توعده   وتره 

  .) ٧("أخافه وفزعه 
يني وصف يطلق على الذين يسلكون العنـف لتحقيـق    أن اإلرهاب : ذكر امع اللغوي    و

    )٨( . أهدافهم السياسية 
  

                                                 

  . ٢٧ص، ـه١٤٢٤ ١ صناعة اإلرهاب ، دار النفائس ، بريوت ط :انظر) ٤ (
مصادر : ظر كذلكانو . ٢٣ص .انظر اإلرهاب الدويل وانعكاساته على الشرق األوسط خالل أربعني عاماً ) ٥ (

  .١٦ص، هـ ١٤٢٤ ١ناصر الزهراين ، مكتبة العبيكان ط/ اإلرهاب ، د 
  .١٧٤٨ص،  ٢ج.  ابن منظور ، دار املعارف ، القاهرة )رهب ( لسان العرب ) ٦ (
   ٢/١٧٤٨)  رهب   ( لسان العرب)  ٧ (
  .٣٩٠ص ،  ١املعجم الوسيط ، ج ) ٨( 
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  :تعاىلقوله  : يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع منها رهب(مادة  وردتوقد 

����������و������������ �����
��������������و������������������) �'�א�&%$�#"��א!� א��و

٩(  �������* ن��* ن��* ن��* ن (  
 قوله كما يف . واإلخافة اإلرعابكما جاءت مبعىن ، " اخلوف واخلشية " هنا عىن وت

 به عدو اهللا وعدوكم ترهبوناستطعتم من قوة ومن رباط اخليل  وأعدوا هلم ما {: تعاىل
وءاخرين من دوم التعلموم اهللا يعلمهم وماتنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم 

  . )١٠( }وأنتم التظلمون 
  :اً  عاملياإلرهاب ح ظهور مصطل-

 مل يرف مصطلح اإلرهاب املشهور     ع )Terroriseme (       عاملياً إال مع ظهور الثـورة
  . م١٧٩٤الفرنسية عام 

،  املشتق من األصل الالتيين       )Terreur ( "رهبة"اشتق هذا املصطلح من كلمة      وقد  
  . جعله يرتعد ويرجتف: عىن مب

 شـديد،   ، خوف رعب: "ه  بأن كادميية الفرنسية عن اإلرهاب   ر قاموس األ   عب عليهو
  )١١(". اضطراب عنيف حتدثه يف النفس صورة شر حاضر أو خطر قريب

  : التعريف االصطالحي - ب
ر عن نوعية خاصة    بع أن اإلرهاب املُ   -املتأين   من خالل التتبع واالستقراء      -ظهر يل   

ية لـدى   مصطلح حمدث ، مل أجد له تعريفاً يف املصطلحات الشرع         : من اجلرائم املعاصرة    
 مل يطلق إال منذُ قرنني      - ذه الصورة    -العلماء القدامى ؛ ألن أول ظهور واستخدام له         

  . كما سبق أن ذكرت  )١٢() م ١٧٩٤ - ١٧٨٩( ونيف إبان الثورة الفرنسية عام 
  . وهذا يعين أنه نابع من فكر أورويب 

  
                                                 

  . ١٥٤  :األعراف ، آية) ٩ (
   .٦٠: األنفال ، آية ) ١٠(

  ).٤١ص (أمراء اإلرهاب يف الشرق االوسط، نبيل هادي  (١١)
 والتاريخ السياسي ، لرؤوف ٣١٥تاريخ الثورة الفرنسية ، أللبريسوبول  ، ترمجة جورج كوسي س : انظر  (١٢)

   .٢١حممد عزيز شكري ص /  ، واإلرهاب الدويل ، للدكتور ١٣٧بك اجلادرجي ص 
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 أديـام اختالفـاً     وقد اختلف العلماء واملفكرون يف مجيع أحناء العامل على اختالف         
  كثرياً يف حتديد معناه ، وضبط مفهومه  حىت اآلن وهذا مـا زاد مـصطلحه غموضـاً                  

   :يعود ألمرين  - يف نظري -وتعقيداً ، والسبب يف ذلك 
  :يعة العمل الذي ميارسه اإلرهايب  االختالف يف طب:األمر األول 

ظر بعـضهم جماهـداً أو       يف ن  دعفاإلرهايب ي ،  فقد تعددت وجهات النظر يف ذلك       
  !مناضالً من أجل احلرية ، ويف نظر بعضهم جمرماً يستحق العقاب 

  كاحلرابـة  ؛   االلتباس القائم بينه وبني بعض املـصطلحات الفقهيـة           :األمر الثاين   
  .والبغي ، والكفاح املسلح من أجل التحرر واجلهاد املشروع 

لعلماء واملفكرين يف ضبط مفهوم      ا وبناًء عليه كثرت التعريفات وتشعبت الرؤى بني      
  . وحتديد معناه اإلرهاب
- سياسة، أو أسلوب يعد إلرهـاب وإفـزاع         ”بأنه   :  قاموس أكسفورد  هففيعر 

تـشري بوجـه عـام إىل أي        ) إرهايب( املناوئني أو املعارضني حلكومة ما، كما أن كلمة         
  .)١٣(“ شخص حياول أن يدعم آراءه باإلكراه أو التهديد أو الترويع

- وتموعة الدول األمريكية      فه  عر مـشروع  إلعـداد   املشكلة   ،اللجنة القانونية
  : قاومة اإلرهاب واالختطافم ةاتفاقي
 أفعال هي بذاا ميكن أن تكون من الصور التقليدية للجرميـة مثـل القتـل،                ” بأنه

أا تقع بنيـة    واحلريق العمد، واستخدام املفرقعات، ولكنها ختتلف عن اجلرائم التقليدية ب         
مبيتة بقصد إحداث الذعر والفوضى واخلوف داخل جمتمع منظم وذلك من أجل إحداث             
نتيجة تتمثل يف تدمري النظام االجتماعي ومثل قوى رد الفعل يف اتمع، وزيادة البـؤس،               

  . )١٤(“ واملعاناة يف اجلماعة
 إجرامـي دون     كل عمل  ” :فيعرفه بأنه   ) م١٩٩٩( عام    قرار األمم املتحدة   أما –

  .)١٥(“ حيثما مت فعله ومهما كان الفاعل فهو يستحق الشجب،سبب وجيه 

                                                 

 ). ١٨١: (التعاون العريب يف مكافحة اإلرهاب: نقالً عن فايز  اجلحين  )١٣(
 ).٢٣:( التعريف باإلرهاب وأشكاله: عبد الرمحن اهلواري:  عنالً نق )١٤(
  : موقع اإلنترنت: انظر  )١٥(

    ODCCP٢٠٠١/www.undcp.org/terrorism-definitions.html   
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تلك األعمال  "األمم املتحدة ومجعيتها العامة أن اإلرهاب هو        وقد سبق أن اعتمدت     
اليت تعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو تؤدي ا، أو دد احلريات األساسية، أو تنتهك     

  .  )١٦("كرامة اإلنسان
   : تعريف اخلارجية األمريكية لإلرهاب-

عنف تولده دوافع سياسية، وينفذ مع سبق       "عرفت اخلارجية األمريكية اإلرهاب بأنه      
  ،  اإلصرار والتدبري ضد مدنيني ال صلة هلم باحلرب أو ضد عسكريني عزل من الـسالح              

يـات  ية أو عمالء سـريون بتنفيـذ عمل       وال يقومون بواجب قتايل، وتقوم مجاعات وطن      
  .  )١٧("اإلرهاب
تعريف اللجنة املكلفة من جملس جامعة الدول العربية لوضع تـصور عـريب             أما   –

كل فعل منظم من أفعال العنـف، أو         ”هو  ف:  ) م١٩٨٩( مشترك ملفهوم اإلرهاب عام     
التهديد به يسبب رعباً، أو فزعاً من خالل أعمال القتل، أو االغتيال، أو حجز الرهـائن،   

لطائرات، أو السفن، أو تفجري املفرقعات أو غريها من األفعال مما خيلق حالة             أو اختطاف ا  
  . )١٨(“ واالضطراب الذي يستهدف أهدافاً سياسية، من الرعب والفوضى

  :  جممع البحوث اإلسالمية تعريف-
 هو ترويع اآلمنني وتدمري مصاحلهم ومقومات حيام واالعتداء علـى أمـواهلم             ”

ومن حق الدولة الـيت  . فساداً يف األرض  إكرامتهم اإلنسانية بغياً و   وأعراضهم وحريام و  
 يقع على أرضها هذا اإلرهاب األثيم أن تبحث عن ارمني وأن تقدمهم للهيئات القضائية      

  . ) ١٩( “لكي تقول كلمتها العادلة فيهم 
  :ف امع الفقهي اإلسالمي  تعري-

 يف الفترة   ت انعقد العامل اإلسالمي، اليت  يف دورته السادسة عشرة برابطة      عرف امع   
  . م١١/١/٢٠٠٢–٥هـ املوافق ٢٧/١٠/١٤٢٢ – ٢١من 

                                                                                                                                            

 

  ).١٧ص (هيثم الكيالين . اإلرهاب الدويل، د )١٦(
، جيمس نوفاك، جملة الدبلوماسي، أكتوبر      "اإلرهاب والدين يف الواليات املتحدة األمريكية     " نقالً عن مقال      )١٧(

  ).١٥ص (م ١٩٩٦
  ).١٥( ص :واقع اإلرهاب واجتاهاته:  حممد حمي الدين عوض)١٨(
  .هـ ١٤٢٢ شعبان – القاهرة –بيان جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر بشأن ظاهرة اإلرهاب ) ١٩(
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 –عدوان ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول، بغياً علـى اإلنـسان             :  " اإلرهاب بأنه 
 بغري حق، ويشمل صنوف التخويـف واألذى والتهديـد          –دينه، ودمه، وعقله، وماله     

ر احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل مـن          والقتل بغري حق، وما يتصل بصو     
أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء              
الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم أو أمواهلم               

املرافق واألمالك العامة أو اخلاصـة، أو       ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد        . للخطر
تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت               

 وال تبغِ الْفَساد في اَألرضِ إِنَّ اللَّه ال يحـب :�           ى اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني عنها       
 ينفِْسد٢٠(}٧٧:آية،القصص{ "�الْم(  .  

  )تعريفنا املقترح لإلرهاب(
يتـبني يل أن    دراسيت وحبوثي املتعددة يف هذا الشأن وما سـبق ذكـره            من خالل   

  : هي ،  ثالثة عناصر أساسيةاإلرهاب يقوم على 
  . أعمال معينة توصف بأا عنف أو رعب على خالف بني التعريفات يف ذلك - ١
كان وصوالً للسلطة أو إسقاطاً      هدف أو مقصد معني يستهدفه اإلرهاب سواًء         - ٢

  .هلا أو إخضاع اآلخرين لسلطان ممارسي اإلرهاب أو حنو ذلك من األهداف السيئة 
  . مجاعات منظمة تقوم باإلرهاب وتسعى إىل حتقيق أهدافها املرسومة - ٣

  .فهذه هي العناصر األساسية اليت اشتركت فيها تعريفات اإلرهاب املتعددة 
 كانـت يل   ، )٢١( يف مؤلفايت اخلاصة ذه الظـاهرة      اتتعريفلتلك ا بعد أن ذكرت    و

 رأيت أن أقوم بصياغة تعريـف        ؛ لذا  )٢٢(عليها بعض املالحظات ال يتسع اال لذكرها      
             اإلرهـاب  ف تلـك امللحوظـات ،       - قـدر اإلمكـان      -جديد لإلرهاب أجتنب فيـه      

  :عبارة عن  - يف نظري -
على نطاق واسع ،أوحمـدود عـن       ) امة أوخاصة ع(رعب تنشره مجاعة منظمة     ( 

 طريق استخدام وسائل العنف، أو التهديد ا؛لتحقيق أهداف غري مشروعة يف اإلسالم           
  . )٢٣(واألديان السماوية الصحيحة

                                                 

هــ إىل   ١٣٩٨(قرارات امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، الدورات من األوىل إىل السادسة عـشرة               )٢٠(
  .، رابطة العامل اإلسالمي)هـ١٤٢٢

، واإلرهاب يف نظر لعصورواجلذور ، واإلرهاب العاملي عرب ااملفاهيم : حقيقة اإلرهاب : انظر كتيب ) ٢١(
 .اإلسالم

 .املصادر نفسها ) ٢٢(

 حبث مقدم للدورة السابعة  يف اإلسالم حقيقة أم افتراء اإلرهاب: تفسري وحمترزات التعريف يف كتايب : انظر)٢٣(
  ١٠ص. ٢٤/١٠/١٤٢٤-١٩(عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف مكة املكرمة 
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  اجلذور  التارخيية لإلرهاب

 يتأكد له قدم هذه الظاهرة وعمق جذورها  واملتمعن فيهاإن الدارس لظاهرة اإلرهاب
أن هذه الظاهرة ليس هلا وطن أو جنس أو          -جبالء   -خ اإلنساين، كما يتبني له      يف التاري 

  .ة منذ القدميددين حمدد، بل هي ظاهرة عرفتها جمتمعات إنسانية عد
اإلرهاب الدموي الـذي دار     : ولعل أقدم ما رصد املؤرخون من صور اإلرهاب          -

  .بني أحزاب الكهنة يف مصر القدمية 
وجود حركة إرهابية أقلقت الدولـة اليونانيـة يف القـرن           كما سجل املؤرخون     -

اخلامس قبل امليالد، وأوضحت اآلثار التارخيية بعض العقوبات اليت شرعت ملواجهة هذه            
  .الظاهرة
وعدوا اجلرائم اإلرهابية نوعاً من احلرب متاثـل يف  ، وقد عرف الرومان اإلرهاب      -

  .  )٢٤(خطورا احلرب اليت تشنها الدول
الـيت  الدينية،  ) يكاريونالس(طني حركة    القرن امليالدي األول ظهرت يف فلس      ويف -

، ومارست هذه احلركة اإلرهاب، حيـث كـان أتباعهـا           )م٧٤-٦٦(نشطت ما بني    
يهامجون أعداءهم يف وضح النهار، ويقصدون حمافلهم وأعيادهم إلحداث قدر أكرب مـن             

  . )٢٥(القتل والترويع
من ظاهرة اإلرهاب، وكان من أوائل بوادرهـا يف          - مراراً -سلمون  كما عاىن امل  

الذي أظهر اإلسالم   ) عبد اهللا بن سبأ     ( الفرقة السبئية اليت أسسها اليهودي      اتمع املسلم   
  ومن اتبعه  األمر الذي حتقق له   ؛  ويشعل نار الفتنة بينهم     ،  ليتسلل داخل صفوف املسلمني     

عثمان بـن   ( الرعب فيها، مث قتل اخلليفة الراشد       وإشاعة  ،  ستيالء على املدينة املنورة     الاب
ة ه القـص وقد روى اإلمام الطربي وغـري ،  ثالث اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنه    ) عفان  

  . )٢٦(بكاملها
                                                 

، واإلرهاب الدويل، حشمت درويش )٢ص (ظر اإلرهاب الدويل وفقاً لقواعد القانون الدويل، نبيل حلمي ان )٢٤(
 ).١٧ص (

  ).٢١ص (حممد عزيز شكري .  انظر اإلرهاب الدويل، د )٢٥(
  .١٧٠ - ١٦٥ / ٨ ، والبداية والنهاية البن كثري ٣٣٦ / ٤ انظر تاريخ األمم وامللوك  )٢٦(



 

 ١١


	��Lد���������א�����	��Wא��
�� �א������	��א��א� ��وאن��

 الرعب واخلـوف يف     واإلرهاب ، ونشر  ا وامارس فيما بعد ف    اخلوارج ت فرقة رمث ظه 
رضي اهللا عنه،   )  بن أيب طالب     علي( صفوف املسلمني، وأعملوا فيهم القتل إبان خالفة        

  . )٢٧(األموية، واستمر خطرهم إىل بداية أيام الدولة العباسيةالدولة  أول عهدو
عاث القرامطة فساداً يف شرق اجلزيرة العربية، واعتدوا        ويف القرن امليالدي العاشر      -

         م احلال أن قتلوا من احلج جنبـات   يف) سبعني ألفـاً    ( اج  على قوافل احلجاج، وبلغ 
  .  )٢٨(املسجد احلرام، كما سرقوا احلجر األسود، وبقي عندهم زهاء عشرين سنة

ومارس الصليبيون اإلرهاب على نطاق واسع يف احلملة الصليبية األوىل على بالد             -
، وقتلت من األبرياء يف معرة النعمان مائة ألف، سوى من قتلتهم يف             )م١٠٩٩(الشام عام   

  . خرىمدائن الشام األ
وعمل الصليبيون مثل ذلـك يف مـدن   ":  ) غوستاف لوبون ( يقول املؤرخ الغريب     

    ة قتلوا مجيع من كان فيها من املـسلمني الالجـئني يف            املسلمني اليت اجتاحوها ففي املعر
 ما يزيد على مائة ألف إنسان يف أكثـر           فأهلكوا صرباً  ،اجلوامع واملختبئني يف السراديب   

  .  )٢٩( "الروايات
  )أبـوس ( كاهن  حلملة الثانية كان األمر أشد وطاة وأنكى بشاعة، ويصف          ويف ا  -

لقد أفرط قومنا يف سفك الدماء يف هيكل          ":  شامتاً بقوله  دخول احلملة إىل بيت املقدس    
ومل يكتـف الفرسـان      ... وكانت جثث القتلى تعوم يف الساحة هنا وهنـاك           ،سليمان

 أمجعوا فيه على إبادة مجيع سكان القـدس مـن            فعقدوا مؤمتراً  ،الصليبيون األتقياء بذلك  
ـ    ، ) ستني ألفاً ( املسلمني واليهود وخوارج النصارى الذين كان عددهم          ن فـأفنوهم ع

  . )٣٠(" وال شيخاً ومل يستبقوا منهم امرأة وال ولداً،بكرة أبيهم يف مثانية أيام
ـ            - ع هجمـة   ويف أواسط القرن اهلجري السابع كان العامل اإلسالمي على ميعاد م
  اجتاحت املشرق اإلسالمي، وكان من نتائجها قتل مـا يربـو علـى              )ة  تتري( إرهابية  

  .إنسان يف بغداد وحدها، سوى ما أحدثوه من دمار وفساد) مخسمائة ألف ( 
                                                 

 .النشأة والتطور ، واإلرهاب يف نظر اإلسالم : اإلرهاب العاملي عرب العصور  : يف كتايب انظر تفصيل ذلك  )٢٧(

 ).٧/٥٣( انظر الكامل، ابن األثري  )٢٨(

 ).٣٩٦ص ( حضارة العرب )٢٩(

  ).٣٢٦،٣٢٧ص (املصدر نفسه  )٣٠(
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    ويف أسبانيا ذاق املسلمون على أيدي األسبان ألواناً من اإلرهاب، فقـد تعـرض              -
   . وتطهري عرقيحلملة إبادة ) املوريسكيون ( 

فيما يرى املؤرخ   د املنفني من أسبانيا مبليون شخص ،        عد) نيت  زفليو( ويقدر املؤرخ   
  من املـسلمني أو املتنـصرين الـذين        ) ثالثة ماليني   ( األسباين نافارييت أن عددهم بلغ      

  ربوا على اعتناق النصرانية، ومل تصدقهم حماكم التفتيش وديواا الذي يقدر املـؤرخ             جأُ
  )بواحد وثالثني ألفاً وتسعمائة واثنا عشر     (  عدد ضحاياه الذين ماتوا حرقاً        )ليوزنيتف( 

  .ضحية من املسلمني واملسيحيني املخالفني ملذهب الكنيسة
 اليت  اليعاقبة اجلدد وقبل أن تغرب مشس القرن الثامن عشر امليالدي ظهرت حركة            -

 إرهاب الدولة على نطاق واسـع،       حكمت فرنسا عقب قيام الثورة الفرنسية، ومارست      
وكان من نتاج هذه احلقبة اإلرهابية املظلمة إعدام سبعة عشر ألفاً باملقصلة، عدا األلوف              

  .  )٣١(الذين غيبهم املوت يف السجون من غري حماكمة
، يف أمريكا أشعل املهاجرون األوربيون      وعلى اجلانب اآلخر من احمليط األطلسي        -

تقـدر   و  )أمريكـا  لقاريت   نياألصليسكان   ال  (قبائل اهلنود احلمر  ا  نار اإلرهاب ، فأبادو   
 حيث كان عدد اهلنود     )  مليوناً ينعشرب(  الذين حصدم حرب االستئصال       عدد املصادر

  . ) مثانية ماليني( م حوايل عشرين مليوناً، فيما ال يتجاوز عددهم اليوم ١٨٣٠احلمر عام 
  عـن املـؤرخ   " تاب األسود للرتعة االستعماريةالك"يف كتابه ) مارك فريو  (  وينقل  

الكارثة الدميوغرافية قد تكـون مـن       : "قوله يف وصف هذه ازرة املريعة     ) باب نداي   ( 
  ".حيث اتساعها وحيدة يف تاريخ العامل

 من املناسب اإلشارة هناإىل اإلرهاب األوريب املتمثل يف جتارة الرقيق؛فقد لقي  ولعل-
  .يقي حتفهم خالل عمليات اخلطف والتعذيب والشحن والتفريغافر) ستة ماليني ( 

وطالت ،  قرون   م  واستمر ثالثة   ١٥٣٠وقد بدأ اختطاف األفارقة واستعبادهم عام       
وكانوا يشحنون إىل أوربـا      نسمة من غرب افريقيا،   ) عشرين مليون   ( العبودية أكثر من    

زارع واحلقول،وكـان ميـوت     أرباب امل  وأمريكايف ظروف بالغة القسوة ؛ليتم بيعهم إىل      
  .الكثريمنهم نتيجة األمراض وسوء املعاملة

                                                 

 .نظر اإلسالم اإلرهاب يف : ، وانظر تفصيل ذلك يف كتايب ) ٨/١٣٥(ة املورد، منري البعلبكي موسوع )٣١(
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علـى الـساحل الغـريب      ) غوري  ( وكان يتم جتميع األفارقة املختطفني يف جزيرة        
  .)٣٢(قبل شحنهم يف السفن إىل أسواق النخاسة يف أوربا وأمريكا ألفريقيا

 من اإلفساد احملـرم يف      وكل هذه األعمال يف نظر اإلسالم جرائم حيرم ارتكاا فهي         
ومن الناس من يعجبـك     { :  قال تعاىل     بل هي اعتداء على اإلنسانية بأسرها ،       األرض ، 

قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام وإذا توىل سعى يف األرض            
   ] .٢٠٥: البقرة [ } ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد 

وهاهو التاريخ يطل برأسه حيث تنادى كثري من الغربيني بإعادة احلروب الصليبية وأمثاهلا  
  .على األمة اإلسالمية يف هذا الوقت 
  )نداء إىل العقالء( 

كافة أحناء العامل اإلسـالمي      وهنا البد يل من توجيه نداء خملص إىل العقالء املخلصني يف          
ت العاطفية من كال الطرفني جراء ما قامت به الصحيفة          وغريه من عاقبة ما تولده االنفعاال     

الدامنركية يف رمسها خلري الربية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أرسل رمحة للعاملني ؛                
 فقابلـه تعـصب    - شعوباً وحكومات    -األمر الذي ولد ردود فعل لدى كافة املسلمني         

بة اإلسالم وأهله ، فكثري منهم تعاطف       مرير واستكبار أظهر خفايا النفوس املتعطشة حملار      
مع السفيه الذي أطلق عنان قلمه ذه السخافة احلمقاء ، فأخذوا يعيدوا على األنظـار               
تضامناً مع الباطل ، واستفزازاً ملشاعر املسلمني ؛ لعلهم يثريون عواطف الغوغـاء منـهم               

ألجنبية يف بعض الدول فتؤدي انفعاالا إىل استخدام العنف كما حصل لبعض السفارات ا         
  !! هذا هو اإلسالم ، وهاهم أهله إرهابيون - يف النهاية -اإلسالمية ؛ ليقولوا 

، وتقدير   ال الطيش االنفعايل غري املنضبط     بينما جيب علينا وعليهم حتكيم العقل املتزن          
أن نتعامـل  العواقب ، فإن مل يتعاملوا معنا مببادئ األخالق والقوانني الدولية فيجب علينا         

فاإلسالم . معهم حسبما يفرضه علينا ديننا اإلسالمي ، ال وفق هوى أو عاطفة أو انفعال               
أورد وسحيتم علينا أن نتعامل  خبلق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم الذي يسخرون منه ،                

  .صوراً من منهجه صلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع اآلخر عند حبث موضوعه فيما بعد 

                                                 

   .هـ١٢/٤/١٤٢١تاريخ ) ١٦٥٨(جريدة العامل اإلسالمي ،ع  يف ، جزيرة غوريحبث : انظر  )٣٢(



 

 ١٤


	��Lد���������א�����	��Wא��
�� �א������	��א��א� ��وאن��

  هياإلرهاب وجترمي مرتكبرمي حت
يت حرمتـها الـشريعة     اإلرهاب عمل إجرامي حمرم ألنه يشمل أنواعاً من اجلرائم ال         

  :اإلسالمية وهي 
كل ما يقلق حياة اإلنسان واستقراره من ترويع أو ديـد           ب اإلفساد يف األرض     - ١

  . أوهتك حلقوقه أو تعد على شخصه وماله
قتله أطفـال بـين إسـرائيل،       يف  املتمثل  ) ن  فرعو(  عمل كتابه اهللا يف    وصف وقد  

 إن فرعون عال    �: فقالبالفساد احملرم   واالعتداء على نسائهم، وسعيه للتفريق بني الناس        
يف األرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفةً منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنـه              

  . ] ٤ : ، آية القصص [ �كان من املفسدين 
بين إسرائيل إفسادهم يف األرض وسعيهم يف تـأجيج احلـروب،     اهللا على    أنكركما  

ويـسعون يف   ،   كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا        �وأخرب بأنه تعاىل ال حيب الفساد       
  . ] ٦٤:  ، آية املائدة [  �األرض فساداً واهللا ال حيب املفسدين

 وإذا تـوىل    � :وجعل اهللا من الفساد يف األرض إهالك احلرث والنسل ، قال تعاىل             
   �سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد 

   ]٢٠٥ :، آية البقرة[ 
وقد توعد املوىل كل من ارتكب الفساد بوعيدين عظيمني أحدمها يف الدنيا ، وهـو               

  .العذاب األليم الذي ينتظره يف اآلخرة هو : حد احلرابة ، واآلخر 
 جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فـساداً أن             إمنا �:  تعاىل   قال

   أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف
 عظيم ٣٣: آية، املائدة [ �يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب [ .  

 غيلة، وسرقوا ما معه من راعيال هذا احلد على العرنيني الذين قتلوا    �وقد طبق النيب    
  .الفساد ويف األرض تطبيقاً لتشريع مواجهة  من بعد قول اهللا �، فكان فعله )٣٣(اإلبل

٢-  فقـد    اعتداء على اإلنسانية     ملا فيه من  ؛   يةشريعة اإلسالم ال يف    اإلرهاب حمرم ،
 أن إسرائيل اليت شرعها على بين   بشرعتهيف كتابه بقصة بين إسرائل وقرر       أخرب اهللا املؤمنني    

                                                 

 ).١٦٧١(، وصحيح مسلم )٢٣٣(انظر صحيح البخاري . القصة مبسوطة يف كتب السنة ) ٣٣(
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 من أجل ذلك    �: اجلناية على إنسان هي جناية على اجلنس البشري بأكمله، فقال تعاىل          
كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفساً بغري نفسٍ أو فساد يف األرض فكأمنا قتل النـاس                  

نهم مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً ولقد جاءم رسلنا بالبينات مث إن كثرياً م              
  . ] ٣٢: ، آية املائدة [ �بعد ذلك يف األرض ملسرفون

 صفات عباد الرمحن الذين حيبهم اهللا، امتناعهم عن قتل األنفس احملرمة إال مبـا               منو
 والذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخـر وال          �كالقتل وحنوه   : ارتكبته من جناية حقها القتل      

 يضاعف له   �يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً       يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال         
  . ] ٦٩، ٦٨: ، آية الفرقان [ �العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهاناً 

  .  األنفسقتلمنها وملا عدد اهللا احملرمات على املسلمني ذكر 
وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا � : وقال تعاىل

  . ] ٣٣: ، آية اإلسراء [ �ناً فال يسرف يف القتل إنه كان منصوراًلوليه سلطا
 يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما        ال: (( صلى اهللا عليه وسلم    مث جاء قول املصطفى   

   . مؤكداً ملا تضمنته اآليات السابقة .)٣٤ ())مل يصب دماً حراماً
إن من  : ( اهللا بن عمر   فإذا أصاب دماً حراماً فقد وقع يف ورطات األمور، يقول عبد          

  . )٣٥ ()ورطات األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها، سفك الدم احلرام بغري حله
، ولو كان املروع حيواناً، فكيف لـو        حمرم   اإلرهاب ترويع لآلمنني، والترويع      -٣

    .كان إنساناً كرمه اهللا
م يف سفر، فـانطلق  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  : يقول عبد اهللا بن مسعود    

حلاجته، فرأينا حرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت احلمرة، فجعلت تفرش، فجاء م
 ورأى قرية    )من فجع هذه بولدها، ردوا ولدها إليها       : (نيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال       ال

عـذب  إنه ال ينبغي أن ي      (: قال. حنن: قلنا) ؟   من حرق هذه  ( :  منل قد حرقناها فقال   
  .  )٣٦( )بالنار إال رب النار

  
                                                 

 ).٦٨٦٢(البخاري ) ٣٤(

 ).٦٨٦٣(البخاري ) ٣٥(

 .واللفظ له  ) ٢٦٧٥( ، سنن أيب داود ) ٣٨٢٥(مسند اإلمام أمحد ) ٣٦(
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ال حيل ملسلم أن    : (  عن ذلك فقال     � اهم النيب    وملا أفزع بعض الصحابة بعضهم    
  . )٣٧()يروع مسلماً 

كما حرمت الشريعة اإلسالمية رفع السالح ولو على سبيل املزاح والدعابة، فضال          -
ال يشري أحدكم إىل    ( ع ذلك    ، وتوعدت باللعن من يصن     عن رفعه ديداً وترويعاً لآلمنني    

، ويف   ) أخيه بالسالح، فإنه ال يدري لعل الشيطان يرتع يف يده، فيقع يف حفرة من النار              
 يدعه، وإن كان أخاه     من أشار إىل أخيه حبديدة، فإن املالئكة تلعنه حىت         : ( رواية مسلم 
  .  )٣٨()ألبيه وأمه 

 الرمحة  جعلومه اهللا وكرهه ،      ، لذا حر   ها اإلسالم دين الرمحة، واإلرهاب نقيض     -٤
  . ] ١٠٧:  ، آية األنبياء [ � وما أرسلناك إال رمحةً للعاملني � � غاية إرساله للنبيه

ولقد جئناهم بكتابٍ فصلناه على علمٍ      �: ووصف كتابه، القرآن الكرمي بالرمحة فقال     
 إيل من ريب    قل إمنا أتبع ما يوحى    �: ، وقال   )٥٢:األعراف   (�هدى ورمحةً لقومٍ يؤمنون   

  ).١٠٣: األعراف (�هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحةٌ لقومٍ يؤمنون 
  . )٣٩()ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس( تعامل اإلنساين  قاعدة مهمة يف ال�ويقرر النيب   

مـن الرمحـة، فتواصـوا      به  وقد أدرك املسلمون خصائص دينهم وما خصهم اهللا         
 الذين آمنوا وتواصـوا بالـصرب وتواصـوا      �ونوا من     التصاف ذه الصفة اجلليلة ليك    با

  . ] ١٨، ١٧: ، آية البلد  [ � أولئك أصحاب امليمنة �باملرمحة 
وحني خرج املسلمون ينشرون دين اهللا يف األرض، كان خروجهم حتريراً لإلنـسان             

 وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجـال            �من عبودية البشر وظلمهم     
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا مـن               

  . ] ٧٥: ، آية النساء [ �لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصرياً 
" النمو الثقـايف يف أوربـا     "يف كتابه   )  درايرب    (يف هذا الصدد ننقل شهادة املؤرخ     و

إن العرب مل حيملوا معهـم إىل أسـبانيا ال          : "نياحيث قال ممتدحاً الفتح اإلسالمي ألسبا     
األحقاد الطائفية، وال الدينية، وال حماكم التفتيش، وإمنا محلوا معهم أنفس شيئني يف العامل، 

                                                 

 ).٣٢٥٥٥(، أمحد )٥٠٠٤(أبو داود ) ٣٧(

 ).٢٦١٧(، ومسلم )٧٠٧٢(البخاري ) ٣٨(

 ).٢٣١٩(، مسلم )٧٣٧٦(البخاري ) ٣٩(
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 فالنكن يا أمة اإلسالم كذلك كما أمرنا اهللا         ".واملالحة،  السماحة  : مها أصل عظمة األمم   
  .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

سالم بتحرمي ممارسة اإلرهاب ، بل حرم أيضاً مساندته ودعمه مبختلف           ومل يكتف اإل  
  .الصور كالتحريض والتمويل واإليواء والدعاية

وتعاونوا على الـرب  �: فكل ذلك من التعاون على اإلمث واملشاركة فيه ، وقد قال اهللا          
  ).٢: آية، املائدة (�والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان

لعـن اهللا   : (( باللعن أولئك الذين ينصرون املفسدين بإيوائهم، فيقول       �ويهدد النيب   
  . )٤٠ ())من آوى حمدثاً

وهكذا ظهر جبالء ووضوح براءة اإلسالم من فرية اإلرهاب وتبني موقفه الصارم يف             
إن العنف باسم اإلسـالم     : " حماربته وصدق الكاتب األمريكي أندرو باترسون حني قال       

  . )٤١("يء، بل إنه نقيض هلذا الدين الذي يعين السالم ال العنف ليس من اإلسالم يف ش
  
  
  
  

                                                 

  ).١٩٧٨(مسلم )  ٤٠(
 ).٩١ص (  بعد اليوم ، بول فنديل  تال سكو) ٤١(
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   غريهم بني املسلمني و يف اإلسالم العالقة
  : قواعد التعامل بني الناس يف اإلسالم -أوالً 

وضع اإلسالم قواعد التعامل بني الناس، وهي قواعد عامة ال ختتص بتعامل املسلم مع              
  :ومنها، س أخيه املسلم، بل تتسع لكل النا

  :العدل -
إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء           �:  فقوله تعاىل 

قاعدة يف احلقوق واألخالق، حتدد أن احلقوق تصان على         ) ٩٠: النحل (�واملنكر والبغي 
  أساس العدل ومنع البغي فيها بتجاوز اإلنسان حقه إىل حق غريه، واألخـالق يطلـب               

ها كل ما تستفحـشه الفطـرة الـسليمة    إلحسان وصلة اإلنسان ألقربائه، ومينع من فيها ا 
   . وهي قاعدة عامة يف التعامل بني مجيع الناس . وتستنكره

وكما جيب العدل واإلحسان يف الفعل مع مجيع الناس، جيب العدل واإلحـسان يف              
،  ] ١٥٢: ، آيـة    األنعـام [  �ربـى قُ ذَا كَانَ ولَو فَاعدلُوا قُلْتم وإِذَا�:  كذلك   القول
  . ] ٨٣: ، آية البقرة[  �حسناً للناسِ وقُولُوا�
  :   اإلحسان إىل الناس كافة ، ومعاملتهم باخللق احلسن–

يف آيات متعددة يقرن املوىل تبارك وتعاىل األمر بعبادته الوصية حبسن معاملة خلقه ،              
وا اَهللا والَ تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالـدينِ إِحـساناً           واعبد �: من ذلك قوله سبحانه تعاىل      

وبِذيِ الْقُربى والْيتامى والْمساكني واجلَارِ ذي الْقُربى واجلَارِ اجلُنبِ والصاحبِ بِالْجنـبِ            
      كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ السابحسان هنا تعم املـسلم الـصاحل       والوصية باإل .  )٤٢( �و

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ     �: والفاسق و كذلك الكافر ، و من ذلك أيضاً قوله تعاىل            
        ساسِ حلنقُولُوا لو نياكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذاناً وسنِ إِحيدالبِالْوونَ إِالَّ اَهللا ودبعناً الَ ت

   .)٤٣(  �وأَقيموا الصالَةَ وآتوا الزكَاةَ 
و هذا كله حض على مكـارم األخـالق ،          : "ل القرطيب عند تفسري هذه اآلية       يقو

فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطاً طلقاً مع الرب والفاجر ، والسين               

                                                 
   .٣٦ سورة النساء ، آية  ( ٤٢)

   .٨٣ سورة البقرة ، آية  ( ٤٣)
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ه بكالم يظن أنه يرضى مذهبه ؛ ألن اهللا         واملبتدع ، من غري مداهنة ومن غري أن يتكلم مع         
 ؛ فالقائل ليس بأفضل من موسى       )٤٤( � فَقُوالَ لَه قَوالً لَيناً      �: تعاىل قال ملوسى و هارون      

و قـال   . وهارون ، والفاجر ليس بأخبث من فرعون و قد أمرمها اهللا تعاىل باللني معـه                
س ذوو أهواء خمتلفة ، وأنا رجل       إنك رجل جيتمع عندك نا    : قلت لعطاء   : طلحة بن عمر    

 وقُولُـوا   �:ال تفعل ؛ يقول اهللا تعـاىل        : في حدة فأقول هلم بعض القول الغليظ ، فقال          
   .)٤٥( ! "  فدخل يف هذه اآلية اليهود والنصارى ، فكيف باحلنيفي�للناسِ حسناً 

 الَ ينهـاكُم    � : و خبصوص حسن التعامل مع غري املسلمني يقول اهللا تبارك و تعاىل           
اُهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبـروهم وتقْـِسطُوا     

 نيقِْسطالُم بحإِنَّ اَهللا ي هِموهذا يشمل كل أنواع الرب )٤٦( �إِلَي ،.  
 :       -عند االستشهاد ذه اآليـة الكرميـة          -تعاىل   رمحه اهللا    -يقول اإلمام ابن القيم   

إن اهللا سبحانه ملا ى يف أول السورة عن اختاذ املسلمني الكفار أولياء وقطع املودة بينهم         " 
وبينهم توهم بعضهم أن برهم واإلحسان إليهم من املواالة واملودة فبني اهللا سـبحانه أن               

نه مل ينه عن ذلك بل هو من اإلحسان الـذي حيبـه             ذلك ليس من املواالة املنهي عنها وأ      
   .)٤٧( "ويرضاه وكتبه على كل شيء وإمنا املنهي عنه تويل الكفار واإللقاء إليهم باملودة

   :قبول التنوع واالختالف -
اإلسالم دين واقعي يتعامل مع الواقع اإلنساين كما هو، وليس دعوة مثالية تتعامل مع          

، ومن واقعيته أنه يعترب االختالف بني الناس ظاهرة إنسانية          قط   ف املثل والنماذج الصورية  
 رحـم  من إِلَّا � مختلفني يزالُونَ وال واحدةً أُمةً الناس لَجعلَ كرب شاَء ولَو�: مستمرة

كبر كذَللو ملَقَه١١٩، ١١٨:آية، هود (�خ(  ،�لَواَء وش اللَّه علَجـةً  لَكُمةً  أُمـداحو 
نلَكو كُملُوبيي لا فم اكُمبِقُوا آتتفَاس اتريإِلَى الْخ اللَّه كُمجِعريعاً ممج ئُكُمبنا فَيبِم متكُن 

يهفُونَ فلتخ٤٨: آية، املائدة( �ت(.  
  . تضاد وهو ينظر إىل هذا االختالف على أنه اختالف تنوع ال اختالف

                                                 

   .٤٤ ،آية  سورة طه ( ٤٤)
  .١٦ /٢اجلامع ألحكام القرآن ) ٤٥(

   .٨ سورة املمتحنة ، آية  ( ٤٦)
   .٦٠١ /١ أحكام أهل الذمة  ( ٤٧)
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   :اإلنسانية -
األمة املسلمة جزء من اموعة اإلنسانية املختلفة املتنوعة يف عقائدها وأدياـا، ويف             
الوقت الذي يوجب اإلسالم عليها أن تقوم مبهمة التعريف بدينها احلنيف وتدعو النـاس              

فإـا يف   ،  األديان ، الصاحل لكل وقت وزمان       إىل التمسك به،باعتباره الدين اخلامت لكل       
  : ، ومن تلك األسس ذات الوقت تنطلق من أسس قومية يف التعامل مع املخالفني

   :عدم إكراه الناس على الدخول يف الدين •
   )٢٥٦ : آية، البقرة( }  الدين قد تبني الرشد من الغي ال إكراه يف{ : قال تعاىل 

 : احلوار مع اآلخرين بالطرق املناسبة من األدب واالحترام •
  .)٤٦: آية،العنكبوت( � أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْكتابِ أَهلَ تجادلُوا وال � :تعاىل قال 

 هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع�: وقال تعاىل   
نس١٢٥: آية، النحل( �أَح(.  
 : ، وعدم االعتداء عليهممساملة املساملني •

 علَيهِم لَكُم اللَّه جعلَ فَما السلَم إِلَيكُم وأَلْقَوا يقَاتلُوكُم فَلَم اعتزلُوكُم فَإِن� :قال تعاىل   
  .)٩٠:آية، النساء (�سبِيالً
 :  الوفاء بالعهود واحملافظة على املواثيق •

  )٣٤: أية، اإلسراء( �مسؤوالً كَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُوا�: قال تعاىل 
  :وجعل اهللا من صفات املؤمنني الوفاء بالعهد 

   .)١٧٧:آية، البقرة) (عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ� :قال تعاىل 
 بِعهد يوفُونَ ذين الَّ � الْأَلْبابِ أُولُو يتذَكَّر إِنما� :كما خص اهللا به أويل األلباب فقال        

ال اللَّهونَ وقُضني يثَاق٢٠، ١٩:آية، الرعد (�الْم(.  
املسلم إذا دخل تاجراً إىل بالد غري املـسلمني، أن          بالعهد أنه حيرم على     ومن الوفاء   

    .يغدر بأحد من أهلها
عرض لـشيٍء  وإذا دخل املسلم دار احلرب تاجرا؛ فال حيل له أن يت: "ل املرغينانِي يقو

من أمواهلم، وال من دمائهم؛ ألنه ضمن أن ال يتعرض هلم باالستئمان، فالتعرض بعد ذلك               
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  .)٤٨("يكون غدرا، والغدر حرام
ليمكن غري املسلمني من العيش يف ظل احلكم اإلسالمي،         " نظام الذمة "واإلسالم سن   

إال ؛  الدين اإلسـالمي    التحاكم إىل   حبيث ال جترب الشريعة اإلسالمية طوائف الذميني على         
وما يتصل ا من ،  إذا ارتضوا ذلك ، وهلم أن يتحاكموا إىل دينهم يف القضايا اخلاصة م      

 عنـد   -ويفرض اإلسالم على احلكومة أن تتـدخل        .نظام األسرة والعالقات االجتماعية   
وال يستطيعون حلها بأنفـسهم؛ ألن      ،  يف اخلصومات اليت تنشب بني الذميني        -احلاجة  

مان العدالة ورفع املظامل من حقهم عليها، كما أن من حقهم عليها ضـمان األمـن                ض
والدفاع، حبيث لو تعرض عدو هلم من اخلارج لوجب على الدولة أن حتميهم مبا ميكنـها                

  .املذكورة يف عنوان هذا النظام" الذمة"وهذا معىن .)٤٩(من القوة
  : األخرى ياناتالتسامح مع أتباع الد-

مبوجب أحكامـه   منوذجاً حضارياً رائداً يف التسامح الديين، فقد ضمن         أ قدم اإلسالم 
فضالً عن حرية اعتقادهم، وممارسة شـعائرهم       ومبادئه حقوق اآلخرين من غري املسلمني       

   التعبدية، واحملافظة على دم، و  وـى اإلسـالم       ، هاعتناقعلى   أحداً   ربمل جي ر عباد لذلك 
وهم يعلمون أن إسـالم     اإلكراه ،    ذلك    من ف يصنعون  إذ كي  أتباعه عن إكراه غريهم ،    

  .كل مسلم وحيفد إليها املكره ال قيمة له يف أحكام اآلخرة ، اليت يسعى 
وقد خلق اهللا اإلنسان، وكرمه مبا وهبه من العقل الذي مييز به بني احلـق والباطـل                 

إنا هـديناه     �:  ، ووهبه اإلرادة احلرة لالختيار     )١٠:آية، لدالب ( � وهديناه النجدين �
  ).٣: آية، نساناإل( � السبيل إما شاكراً وإما كفوراً

أن من الناس من لن يقبل اإلسالم، وطلب من نبيه اإلذعـان            : وقد سبق يف علم اهللا      
ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعـاً أفأنـت     �:هلذه السنة املاضية يف عباده

  ).٩٩:آية، يونس( �تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني
      � ال إكراه يف الدين قد تـبني الرشـد مـن الغـي                �وعليه فال إكراه يف الدين      

 وقل احلق من ربكم فمـن شـاء         � واهللا يتوىل يف اآلخرة احلساب     ،)٢٥٦: أية، البقرة(
  ).٢٩ :آية،الكهف(  �فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني ناراً أحاط م سرادقها

                                                 

  ).١١٨(بداية املنتهي  )٤٨(
 ).٤/٢٥٣(، مغين احملتاج للشربيين )١٤٣(األحكام السلطانية للماوردي  )٤٩(
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قل اهللا أعبد خملصاً له ديـين   �  : نبيه أن يعلن بني يدي خمالفيه هذه احلقيقةأمر اهللاو
 فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهلـيهم  يـوم                  �

  ).١٥، ١٤ :آية، الزمر (  �القيامة أال ذلك هو اخلسران املبني
 ملـا أراده    هاستنكارساق  سالم  القرآن الكرمي قصة نيب اهللا شعيب عليه ال       حني أورد   و

قَالَ الْملَأُ الَّذين استكْبروا من قَومه لَنخرِجنك يـا         �: قومه من إكراهه على ترك معتقده     
                 نيـا كَـارِهكُن لَـوا قَـالَ أَونلَّتي منَّ فودعلَت ا أَونتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعش� 

  .فاستنكر عليهم أن يكرهوه وأتباعه على العودة إىل الوثنية).٨٨:آية، ألعرافا(
قَالَ يا قَومِ   �: قومهخماطباً  هذا املعىن قوله تعاىل على لسان نوح عليه السالم ،           أكد   و

           تيمفَع هدنع نةً ممحانِي رآتي وبر نم ةنيلَى بع تإِنْ كُن متأَيـا     أَروهكُملْزِمأَن كُملَـيع 
 ).٢٨:آية، هود (�وأَنتم لَها كَارِهونَ

،   املسلمني مببادئهم وأوامر دينهم املنصفون من غري املـسلمني         على تقيد وقد شهد   
لقد عامل  : " ، يقول "الدعوة إىل اإلسالم  "يف كتابه   ) توماس أرنولد   ( سري  الملؤرخ  فهذا ا 

 املسيحيني بتسامح عظيم منذ القرن األول للهجرة ، و استمر           املسلمون الظافرون العرب  
هذا التسامح يف القرون املتعاقبة ، ونستطيع أن حنكم حبق أن القبائل املسيحية اليت اعتنقت               
اإلسالم قد اعتنقته عن اختيار و إرادة حرة ، وإن العرب املسيحيني الـذين يعيـشون يف         

  ." على هذا التسامح وقتنا هذا بني مجاعات املسلمني لشاهد
سبب نشر الدين اإلسالمي إىل تلك املبـادئ الـيت           غوستان لوبون    ملؤرخا أرجعو

إن القوة مل تكن عـامالً يف نـشر     : "  "حضارة العرب " كتابه   التزمها املسلمون يقول يف   
واحلق أن األمـم مل تعـرف        … القرآن ، وإن العرب تركوا املغلوبني أحراراً يف أديام        

  ". مسحاً مثل دينهم محاء متساحمني مثل العرب ، و ال ديناًفاحتني ر
عيشو " بطريك  ال نقل عن ، فقد   "أهل الذمة يف اإلسالم   "به   يف كتا  )ترتون  ( ملؤرخأما ا     
إن العـرب الـذين     " :ـ قوله ه٦٥٧ حىت عام     يف مصر  الذي توىل منصب البابوية   " بابه  

، إم ليسو بأعداء للنصرانية   . فونكما تعر مكنهم الرب من السيطرة على العامل يعاملوننا        
  ."ن يد العون إىل كنائسنا وأديرتنابل ميتدحون ملتنا ، ويوقرون قديسينا وقسسنا، وميدو
على الرب والقسط القرآن الكرمي  حثّ   وكيف ال تكون هذه هي أخالق املسلمني وقد       

                         ينهاكم اهللا عن الذين مل  ال�: بأهل الذمة املساملني الذين ال يعتدون على املسلمني، فقال
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يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب              

 	 رسـول اهللا     وقد وضح والرب أعلى أنواع املعاملة ،      ،   )٨: آية، املمتحنة (�املقسطني  
  .)٥٠ ())الرب حسن اخللق  : (( الرب بقوله
  

ـ  ر تطبيق هذا الب   أن) : القرايف  (  اإلمام   وقد بني  الرفق بضعيفهم، وسد خلة    " يكون ب
فقريهم ، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولني القول على سبيل اللطف هلم والرمحة، ال 

وصون أمواهلم وعيـاهلم، وأعراضـهم ومجيـع حقـوقهم     .. على سبيل اخلوف والذلة  
  ...".عنهمومصاحلهم، وأن يعانوا على دفع الظلم 

                                                 

  ).٢٥٥٣(رواه مسلم ح ) ٥٠(
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  : غري املسلمنيصلى اهللا عليه وسلم يف التعامل مع اإلنسانية رسول منهج  -ثانياً 
 رسول اإلنسانية حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه          ي أن أبني منهج    احلال يقتض       إن

مـن   صوراً   وأوضح، سم حرية التعبري  للساخرين منه بإ  : مع غري املسلمني  وسلم يف تعامله    
   احللم واليسر والـسماحة     آلخرين وأتباع الديانات اآلخرى حيث كان خلقه      مواقفه مع ا  

خذ العفو  �: اليت رباه املوىل عليها قال تعاىل      � ني وذلك من سجاياه   الصفح عن اجلاهل  و
  )١٩٩:آية، األعراف ( �وأمر باملعروف وأعرض عن اجلاهلني

أن اهللا سـبحانه    : وغريه يف تفسريه عن عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه            ذكر الطربي 
الق الناس وأعماهلم من غـري      وتعاىل أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخ           

أن يعرض عن اجلاهلني و يصفح عنهم وال يشغل نفسه  باالنتقام ومطاولتهم             و . ..حتسسِ
   )٥١( و الرد عليهم ومقابلة جهلهم وسفههم

   �خذْ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجـاهلني         �:يقول ابن العريب يف قوله تعاىل            
هذه الكلمة من ثالث كلمات قد تضمنت قواعد الشريعة ؛ املـأمورات            : قال علماؤنا   " 

واملنهيات ، حىت مل تبق حسنة إال وضحتها، وال فضيلة إال شـرحتها، و ال أكرومـة إال        
  : أقسام اإلسالم الثالثة افتتحتها ، وأخذت الكلمات الثالث 

   توىل بالبيان جانب اللني، ونفي احلرج يف األخذ واإلعطاء والتكلفة � خذ الْعفْو �:فقوله
 تناول مجيع املأمورات واملنهيات ، و أما ما عرف حكمـه ،             � وأْمر بِالْعرف    �:وقوله  

  .واستقر يف الشريعة موضعه ، واتفقت القلوب على علمه 
 تناول جانب الصفح بالصرب الذي به يتأتى للعبد كل          � وأَعرِض عنِ الْجاهلني     �: ه  وقول

   .)٥٢( "مراد يف نفسه وغريه 
 خـذ   �:  يف قوله تعـاىل       - رمحه اهللا تعاىل     –كما ذكر القرطيب عن جعفر الصادق           

       نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْومبكـارم   -� -أمر اهللا نبيـه     : " قال )٥٣( �الْع 
  )٥٤ ("األخالق ، وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية 

                                                 

   .١٠٤ /٩آي القرآن ، للطربي ،  جامع البيان يف تأويل :انظر ) ٥١( 
  .٨٢٦ /٢أحكام القرآن ،  ) ٥٢( 

   .١٩٩ سورة األعراف ، آية  ( ٥٣)
  .٣٤٥ / ٧اجلامع ألحكام القرآن  ) ٥٤( 
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فلو أخذ الناس كلهم ذه اآلية لكفتهم وسـعتهم ؛ فـإن            " :ويقول اإلمام ابن القيم   
العفو ما عفي من أخالقهم ومسحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أمواهلم وأخالقهـم ،               

 ما منهم إليه ، وأما ما يكون منه إليهم فأمرهم باملعروف ، و هو مـا تـشهد بـه                     فهذا
وأما ما يتقى به أذى جاهلـهم فـاإلعراض   ، العقول، وتعرف حسنه ،وهو ما أمر اهللا به  

فأي كمال للعبد وراء هـذا ؟ وأي معاشـرة          ، وترك االنتقام لنفسه واالنتصار هلا      ، عنه
ذه املعاشرة والسياسة ؟ فلو فكر الرجل يف كل شر يلحقه           وسياسة هلذا العامل أحسن من ه     

 وجد سـببه    – أعين الشر احلقيقي الذي ال يوجب له الرفعة و الزلفى من اهللا              -من العامل   
و إال فمع القيام ا فكل ما حيصل له من الناس فهو خري ، اإلخالل ذه الثالث أو بعضها      

، د من األمر باملعروف وال يتولد منه إال اخلـري           وإن كان شرا يف الظاهر ، فإنه يتول       ، له  
 ،فإن الكرمي احملسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفـسا         ... وإن ورد يف حالة شر وأذى     

  . )٥٥(" قلبه حب اإلحسان إىل الناس  البخيل الذي ليس يف من وأنعمهم قلبا
ناس، وقد شهد    هو املثل األعلى يف حسن اخللق واإلحسان إىل ال         �ولقد كان رسول اهللا     

 كيف ال وهو الذي وصـفته       )٥٦( � وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ      �: له القرآن الكرمي بذلك     
  .)٥٧(" كان خلقه القرآن  " �بأنه – رضي اهللا عنها –عائشة 

 بني أمرين إال اختار أيسرمها ، مـا مل          �ما خير النيب    :"  رضي اهللا عنها     –قالت عائشة   
كان إمثاً كان أبعدمها منه ، و واهللا ما انتقم لنفسه يف شيء يؤتى إليه قـط  يكن إمثاً ، فإذا     

  ٠ )٥٨(" حىت تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا 
 أتباع الديانات األخـرى جبميـل        صلى اهللا عليه وسلم    قد خص رسول اإلسالم   و 

وعهـد  مة  بل جعل عقد الذّ   ،   وحذر أتباعه من انتهاك حقوقهم        ، الرعاية وكرمي املعاملة  
 ؛  � تـه األمان معهم ليس كغريه من العقود إذ رفع من قداسته فجعله يف ذمـة اهللا وذم               

           من التقدير والتوقري والوفاء ، كما خص املستـضعفني   �رسول اهللا   ليحض بأعلى مرتلة 
 من ظلم معاهداً أو      : ((�الذين يقيمون بني ظهراين املسلمني مبزيد من وصاياه ، فقال           

                                                 

   .٢/٢٦زاد املعاد ، :  انظر  ( ٥٥)
   .٤ سورة القلم، آية  ( ٥٦)
   .٣٠ /١ ، و الطرباين يف األوسط ، ١٦٣ ، ٩١/ ،٦أمحد يف مسنده :  رواه  ( ٥٧)

   .٢٤١٩ / ٦ رواه البخاري يف كتاب  احلدود ، باب إقامة احلدود و االنتقام حلرمات اهللا ،  ( ٥٨)
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كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس فأنا حجيجـه يـوم               انتقصه حقه أو    
  .)٥٩ ())القيامة

   : متراً إىل أجـل    �باع النيب   "زيد بن سعنة  "يروى أن رجالً كان من اليهود امسه            
فأخـذت  " �أي أتيت الـنيب     "فلما كان قبل حلول األجل بيومني أو ثالثة قال أتيته         " 

أال تقضيين يا حممد حقي فو اهللا       :ليه بوجه غليظ فقلت له    مبجامع قميصه وردائه ونظرت إ    
إين علمت بأن بين عبد املطلب سيئ القضاء مطل ، ولقد كان يل مبخـالطتكم علـم ،                  
.                ونظرت إىل عمر فإذا عيناه تدوران يف وجهه كالفلـك املـستدير مث رمـاين ببـصره                

ا أمسع وتصنع به ما أرى فو الذي بعثـه           م �يا عدو اهللا أتقول لرسول اهللا         : فقال عمر 
  ينظـر إىل عمـر             �باحلق لوال ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك، ورسـول اهللا              

يا عمر أنا وهو كنا أحوج من أن تـأمرين حبـسن            : (  مث قال  ٠يف سكون وتؤدة وتبسم   
ين صـاعا   ، اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده عشر        "الصرب"األداء، وتأمره حبسن التباعة     

  أن أزيـدك     �فقلت أي زيد ما هذه الزيادة يا عمر ؟ قال أمرين رسول اهللا                ) من متر   
زيد بـن سـعنة ،    : ن أنت ؟ قلت     ال، م : قلت أتعرفين يا عمر ؟ قال       . مكان ما نقمتك  

: ما فعلت ؟ قلت له       �فما دعاك أن فعلت برسول اهللا         : احلرب قال   :احلرب؟ قلت   : قال
  حـني    � من عالمات النبوة شيء إال وقد عرفته يف وجه رسول اهللا               يا عمر مل يكن له    

هل يسبق حلمه جهله وال تزيده شدة اجلهل عليـه          : نظرت إليه إال اثنتني مل أخربمها منه        
إال حلما ؟ فقد اختربما فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد                 

   .)٦٠(" ديث احل... صلى اهللا عليه وسلم  نبيا
وقال ، )٦١(" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق      :"  هو الذي قال     �وال غرو يف ذلك فإنه        

 " اهللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحوها وخالق الناس خبلـق حـسن             قإت: "أليب ذر 
هذا من خصال التقوى    " " وخالق الناس خبلق حسن    : "-� –ل ابن رجب يف قوله      يقو

                                                 

 يف صحيح أيب وصححه األلباين، )٢٧٤٩( ح ، و حنوه يف سنن النسائي   )٣٠٥٢(  ح  رواه أبو داود يف سننه     )٥٩(
  ).٢٦٢٦(ح  داود

   .٧٠٠ /٣ ، ويف  ٣٧ /٢رواه احلاكم يف املستدرك  يف  ( ٦٠)

   ؛ والقضاعي يف مسند الشهاب  ١٩١ /١٠  ؛ والبيهقي يف السنن الكربى ٣٨١ /٢أمحد يف ، :  رواه  ( ٦١)
١٩٢ /٢.   
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ى إال به ، وإمنا أفرد بالذكر للحاجة إىل بيانه ؛ فإن كثرياً من الناس يظن أن                 وال تتم التقو  
التقوى هي القيام حبق اهللا دون حقوق عباده ، فنص له على األمر بإحسان العشرة للناس                
، فإنه كان قد بعثه إىل اليمن معلماً هلم ومفقهاً وقاضياً ؛ ومن كان كذلك فإنه حيتاج إىل                  

لقٍ حسن ما ال حيتاج إليه غريه ممن ال حاجة للناس به وال خيالطهم ، وكثرياً  خمالقة الناس خب  
ما يغلب على من يعتين بالقيام حبقوق اهللا واالنعكاف على حمبته وخشيته وطاعته إمهـال               
حقوق العباد بالكلية أو التقصري فيها ، واجلمع بني القيام حبقوق اهللا وحقوق عباده عزيز               

   .)٦٢(" ال الكُمل من األنبياء والصديقني جداً ال يقوى عليه إ
واإلحسان إىل الناس يعين احلرص على كل ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، والشك أن                   

ولذلك جند اع اخلري يف الدنيا واآلخرة      على رأس مجيع املنافع واخلريات اإلميان الذي هو مج        
ان يفرط يف احلزن على كفـر        ك � حريصاً على هداية الناس مجيعاً حىت إنه         �الرسول  

 أي فال   )٦٣(�فَالَ تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات      �:الناس فنهي عن ذلك،كما قال تعاىل       
  . اللتهم وكفرهم باهللا وتكذيبهم لكلك نفسك حزناً على ض

   )٦٤( �ذَا الْحديث أَسفًا  فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِنْ لَم يؤمنوا بِه� :وقال تعاىل 
 يدعو هلم باهلداية حىت يف أحرج و أصعب املواقف اليت كان يلقاها من هـؤالء                �كان  و

   ٠الكفار واملشركني
أنه دعا يوماً بعض القبائل فلم يلـق منـهم          : ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم        

ن اهللا قد مسع قول قومك لك إ: فقال "   مهموماً ، فجاءه جربيل فناداه      �القبول فانطلق   
وما ردوا عليك، وقد بعث اهللا إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال                

ك اجلبال، وقد بعثين    إن اهللا قد مسع قول قومك لك ، وأنا مل         : يا حممد : فسلم علي مث قال   
 :�فقال النيب     ،  ت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني      لتأمرين بأمرك فيما شئ   ربك إليك   

                                                 

   .١/٤٥٤جامع العلوم واحلكم ، ) ٦٢( 
   .٨ سورة فاطر ،آية  ( ٦٣)

   .٦سورة الكهف ،آية  ( ٦٤)
 . ٢/١٣٠ ؛ وتفسري ابن كثري ٤/٢٨٥آن  ؛ اجلامع ألحكام القر١١٨ /٢٢) تفسري الطربي ( جامع البيان : وانظر 
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   .)٦٥(" بل أرجو أن خيرج اهللا من   أصالم  من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئا 
 ملا أرسـل  � ألصحابه قيمة دعوة الناس يف مواطن كثرية ،من ذلك أنه �وقد بني  

انفذ على رسلك حـىت تـرتل       : "  إىل فتح حصون خيرب قال له        
علي بن أيب طالب     
اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيـه ،فـواهللا ألن             بساحتهم ،مث ادعهم إىل     

      .)٦٦(" يهدي بك اهللا رجالً واحداً خري لك من محر النعم 
وجد مـن مـسرية     ليمن قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة ، وإن رحيها            : ((�وقال  

  .)٦٧ ())أربعني عاماً 
، مث كتب هلم أماناً     )٦٨(ة يف مسجده   عن أهل جنران، وأذن هلم بالصال      �وكف النيب         

 ألسقف بين   	وكتب رسول اهللا    : " مشل كنائسهم ورهبام، يقول ابن سعد يف طبقاته       
أن هلم ما حتت أيديهم     : احلارث بن كعب وأساقفة جنران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبام        

قف عـن   من قليل وكثري، من بيعهم وصلوام ورهبام وجوار اهللا ورسوله، ال يغري أس            
أسقفيته، وال راهب عن رهبانيته ، وال كاهن عن كهانته ، وال يغري حق من حقـوقهم ،     
وال سلطام وال شيء مما كانوا عليه، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم               

  .)٦٩("وال ظاملني 
  )فهذا هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يسخرون منه ( 

  
 صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه واملسلمني عامة فهل جند بعـد            فهذا منهج رسول اهللا   

هذا مربراً باسم حرية التعبري خلرق االحترام الواجب هلذا الرسول الكرمي صلى اهللا عليـه               
ه قائمـةً ، واجبـة      وسلم الذي كانت معاملته للمسلمني وغريهم باحلسىن وستظل مبادئُ        

                                                 
 ؛ و مسلم يف كتاب ١١٧٨ /٣، ...  أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق ، باب إذا قال أحدكم آمني  ( ٦٥)

   .١٤٢٠ / ٣ من أذى املشركني واملنافقني  �اجلهاد و السري ، باب ما لقي النيب 

 ؛ و مسلم يف كتاب ١٣٥٧ /٣قب علي بن أيب طالب  أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ،باب منا ( ٦٦)
   .١٨٧٢ /٤فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن ايب طالب  

  . )٢٢٩٥(ح  رواه البخاري )٦٧(
   ). ٦٣١-٣/٦٣٠(زاد املعاد يف هدي خري العباد ، و)٤/٥(اجلامع ألحكام القرآن ) ٦٨(
    ).  ٦٣١-٣/٦٣٠(، زاد املعاد )٩٥-٨/٩٤(، وانظر فتح الباري )٢٦٦/ ١(الطبقات الكربى ) ٦٩(
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اهلم وعواطفهم بتصرفاته اهلوجاء فـال      انفعاالتباع من مجيع املسلمني وإن خرج من يثري         
  !!اعتبار بقوله ، أو انفعاله ، أو فعله 

وقد طبق املسلمون هذه املُثل ، فلم تكن حرباً تسود به الصفحات، وتنبو عن تطبيقه               
املمارسات، فقد خشي اخللفاء أن يقصر املسلمون يف حقوق أهـل الذمـة ، فتفقـدوا                

لثاين للمسلمني عمر بن اخلطاب جاءه وفـد مـن أرض           أحواهلم، ومن ذلك أن اخلليفة ا     
لعل املسلمني يفضون إىل أهل الذمة بأذى وبأمور هلا ما ينتقضون  : "الذمة فقال عمر للوفد   

  . )٧٠(" وحسن ملكةما نعلم إال وفاًء: بكم؟ فقالوا
وامنـع  : "ويرسل رضي اهللا عنه كتاباً إىل عامله أيب عبيدة، فيقول موصياً بأهل الذمة      

 هلم بشرطهم الـذي     سلمني من ظلمهم واإلضرار م، وأكل أمواهلم إال حبلها، ووف         امل
  .)٧١("شرطت هلم يف مجيع ما أعطيتهم

مل يفُته أن يوصي املسلمني برعاية املستضعفني من          رضي اهللا عنه   هوملا تداىن األجل ب    
 هلم بعهدهم ،    يفأوصي اخلليفة من بعدي بأهل الذمة خرياً، وأن يو        "  :قالغري املسلمني، ف  

   .)٧٢("وأن يقاتلوا من ورائهم ، وأال يكلفوا فوق طاقتهم
  

  

                                                 

 ).٢/٥٠٣(تاريخ الطربي ) ٧٠(

 ).١٤٤(فتوح البلدان ) ٧١(

  ).١٣٩٢(رواه البخاري ح  )٧٢(
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   واإلرهاباجلهادالفرق بني 
  :حقيقة اجلهاد يف اإلسالم-١

  . وحكمه، ومقاصده، وأسبابه، ، يف حقيقته اإلرهاب اختالفاً جذرياًاجلهاد عنخيتلف     
ة شرعية حمكومة بـضوابط      فريض  وهو  واملظامل ،  دفاع عن الدين واحلرمات   فاجلهاد  

  .وشروط ومقاصد 
وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنـساء              � :قال تعاىل 

والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً               
  ).٧٥: آية، النساء (� واجعل لنا من لدنك نصرياً

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم وال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحـب             � : وقال تعاىل 
يندتع١٩٠:آية، البقرة (�الْم.(  

فَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُـم            �: وقال تعاىل 
بِيالًعس هِم٩٠:آية، النساء (�لَي.(  

 عرب عن هذا املقصد السامي للجهاد الصحايب ربعي بن عامر يف بالط رستم قائد           قدو
 واهللا جاء بنا لنخرج من شاء       ، اهللا : قال ؟ ما جاء بكم   : فقال : "الفرس حني سأله رستم     

ور األديان إىل عـدل      ومن ج  ، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها     ،من عبادة العباد إىل عبادة اهللا     
  .  )٧٣("إليهدعوهم ن خلقه لإىل بدينه ، فأرسلنااإلسالم

وملا كان اجلهاد قتاال مشروعا أمر الشارع احلكيم بإ عداد القوة الالزمة له فقال عز               
و اللّـه   وأَعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ ترهبونَ بِـه عـد             � :من قائل 

               بِيلِ اللّهي سٍء فين شقُواْ منفا تمو مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو كُمودعو
   . )٦٠ :، آيةاألنفال (� تظْلَمونَيوف إِلَيكُم وأَنتم الَ

ختيفون بإعدادكم ذلك عدو  ”: وقد فسر الطربي احلكمة من اعداد هذه القوة بقوله   
   . )٧٤(“ اهللا وعدوكم من املشركني

  
  

                                                 

 ).٢/٤٠١(تاريخ الطربي  )٧٣(

  ١٠/٢٩تفسري الطربي   )٧٤(



 

 ٣١
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عد هلا العدة أم يف قـوة       أفمىت ما عرف عدو املسلمني ، أو من بيت هلم العداوة و           
، وردهم ذلك عما يبيتونه من  والفعل خافهم وحسب هلم ألف حسابواحتاد على الكلمة  

  .االعتداء على املسلمني 
 حتدثه نفـسه    فيخاف كل من  ها أوالده   ايأيت بعصى لري  ن  كم –يف نظري    -وهذا  

  .، وليس من الضروري أن يستعملها إال يف حينها منهم باملعصية 
انطلقـوا  (( :  بعدم قتل الشيوخ واألطفال والنساء قائالً       أصحابه �  النيب د أوصى وق

الً صـغرياً ، وال     باسم اهللا وباهللا ، وعلى ملة رسول اهللا ، ال تقتلوا شيخاً فانياً ، وال طف               
   . )٧٥()) إن اهللا حيب احملسنني،امرأة ، وال تغلُوا، وضمنوا غنائمكم ، وأصلحوا وأحسنوا

   .)٧٦(ذلكامرأة مقتولة أنكر يف بعض املعارك  � وملا رأى
ال ختونوا وال تغدروا وال     " : قائال جنده، إذ أوصى    الصديق  وسار على جه خليفته     

  وا طفالً وال شـيخاً كـبرياً وال امـرأة ، وال تعزقـوا خنـالً                تغلوا وال متثلوا ، وال تقتل     
، وال حترقوه ، وال تقطعوا شجرة مثمرة ، وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعرياً إال لألكـل                 

  .  )٧٧(.."وإذا مررمت بقوم فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 
ومثلـه، ومل    جهادهم أخالق اإلسالم     مث سار على هذا النهج املسملون والتزموا يف       

يصدر عنهم ما يصدر عن غريهم من إرهاب للمدنيني وإفساد يف األرض، وإمنا قاتلوا من               
 � وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيـب املعتـدين               �قاتلهم  

  ).١٩٠:آية، البقرة(
 أن احلـرب يف     :فصلت أحكام اجلهاد  لقرآنية اليت   ك أوضحت اآليات ا   وذاهذا  وقبل  

كتب عليكم القتـال    � :قال تعاىل اإلسالم اليلجأ إليها إال بالقدر الذي تفرضه الضرورة،       
   . )٢١٦: ، آية البقرة (�وهو كره لكم

السلم هو األصل الذي جيب     و،  احلرب ضرورة : " حممد رشيد رضا    /  الشيخ   يقول
  .  )٧٨("أن يكون الناس عليه 

                                                 

  . )٢٦١٣ (  أبو داود)٧٥(
 ).١٧٤٤(، مسلم )٣٠١٤( البخاري  )٧٦(

  ).٢/٢٤٦(تاريخ الطربي  ) ٧٧(
 .مع شيء من التصرف ) ٢٤٠(حملمدي ص  الوحي ا )٧٨(
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ومل يكن يظهر القتـال واحلـرب إال يف         " حممد صادق عرجون    /  ويقول الدكتور 
صورة من صور هذا اجلهاد وضعها اإلسالم يف آخر صوره ال يأذن يف مباشرا حلـاملي                
راية الدعوة إىل اهللا إال حتت ضغوط الضرورة القصوى اليت ال تبقى وراءها ضـرورة حىت       

  . )٧٩("ال يبقى من القتال حميص وال من احلرب مفر 
  )بدر(   ؛ فمعركة  مع أصحابه  �حممد    تشهد له احلروب اليت خاضها نبينا      هذا ما و

 حيث حتزب    املكرمة ت مقابل ما حلق املهاجرين من االضطهاد وسلب أمواهلم يف مكة          كان
 وساروا إليهم مسافات من مكة املكرمة إىل        املشركون واألعراب وخرجوا لقتال املسلمني    

 فما كان منه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إال أن           ]لومتر   كي ٣٥٠تبعد عن مكة    [ بدر  
  . يرد الغزو واالعتداء فخرج صلى اهللا عليه وسلم لصدهم 

 الذين جاءوا إىل املدينة املنورة من    يش املشركني  جل صداً كانت    )أحد( ة  معرك كذاو
  .خمتلف املناطق لالعتداء على املسلمني 

 املتحالفـة   األحزابأمام   عن املدينة وأهلها،    كانت دفاعا   )  اخلندق( معركة   كذاو
  .ضد املسلمني

، يف احلديبيـة   أبرمت معهم    كان سببه نقض املشركني للمعاهدة اليت      ف فتح مكة أما  و
   .وهي معاهدة سالم مدا عشر سنوات

 أن كل من هادنه من الكفار مل يقاتلـه،          �وكانت سريته   : " يقول اإلمام ابن تيمية   
احلديث والتفسري والفقه واملغازي تنطق ذا ، وهذا متواتر من سريته           وهذه كتب السير و   

  . )٨٠("عليه السالم فهو مل يبدأ أحداً بقتال 
 أن أبني بصورة    - واإلرهاب    قبل أن أخوض يف الفروق بني اجلهاد       -ويقتضي احلال   

هل األصل يف اإلسالم احلرب أم السلم ؟ لنـصل إىل معرفـة صـحة دعـوى                 : موجزة
تضح جبالء الفروق   تيني يف الدعوة إىل اجلهاد الذي يزعمونه من عدمها ، وبالتايل            اإلرهاب

  .بني اجلهاد واإلرهاب 
   : أم السلم احلرباألصل يف اإلسالم هل*
: ذهبت مجاعات العنف واإلرهاب إىل أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهـم هـي                    

                                                 

 ). ٢/٧٣٠( موسوعة مساحة اإلسالم  )٧٩(
 ).١٢٥( ص – رسالة القتال – الرسائل املفيدة يف األصول والفروع  )٨٠(



 

 ٣٣
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 – نظرهم   –ح حرم ؛ ألن الكفر يف       إن جمرد كفرهم يبي   : وقالوا   احلرب وليست السلم،  
هو مناط قتال غري املسلمني، وليس العدوان، وقسموا الدنيا إىل دارين ، دار إسالم ، وهي                

وهي اليت ال    ودار كفر،   أحكام الشريعة اإلسالمية،   – يف حكمها ومنهجها     –اليت تطبق   
  .  الم، وليس لغريهمإن عصمة الدماء و األموال ألهل دار اإلس:حتكم بشريعة اهللا،وقالوا

ليكون مجيع بين البشر من      وعليه فقد قرروا أن قتال الكفرة واجب ديين وفريضة حمكمة؛         
حىت لو تطلب حتقيق هذا اهلدف استخدام القـوة          أتباع دين حممد صلى اهللا عليه وسلم،      

  .)٨١(بكافة أشكاهلا
إـا  : ة ، وقالوا         وقد استدلوا بعموم آيات وأحاديث مطلقة غري مقيدة بسبب أو عل          

وعـدم   توجب قتال الكافرين رد كفرهم وشركهم ، وعدم إميام باهللا واليوم اآلخر،           
حترميهم ما حرمه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ؛ ليسلموا،أو يـدفعوا اجلزيـة وهـم             

ـ � :قوله تعاىل:صاغرون، ومن اآليات اليت استدلوا ا هالُ ، وتالق كُمليع بكُت  هكُـر و
  .)٢١٦: آيةالبقرة،( �لَكُم

 فإِذَا انسلَخ اَألشهر احلُرم فَاقْتلُوا املُشرِكني حيثُ وجدتموهم ، وخذُوهم           �: وقوله تعاىل   
اةَ فَخلُّـوا   وأحصروهم ، واقْْعدوا لَهم كُلَّ مرصد ، فَإِن تابوا وأَقَاموا الصالةَ ، وآتوا الزكَ             

 يمحر م ، إِنَّ اهللا غَفُوربِيلَه٦آية : التوبة، آية( �س(.   
 قَاتلُوا الِّذين اليؤمنونَ بِاهللا وال بِاليومِ اآلخر ، وال يحرمونَ ما حـرم اهللا  � :وقوله تعاىل 

توا الكتاب حىت يعطُوا اجلزيةَ عن يد وهـم         ورسولُه ، وال يدينونَ دين احلَق من الَّذين أُو        
   .)٣٠: التوبة، آية( �صاغرون 

وقَاتلُوهم حىت ال تكُونَ فتنةٌ ، ويكُونَ الدين كُلُه هللا ، فإن انتهوا فإنَّ اهللا � :وقوله تعاىل 
   ٠)٣٩: ، آيةالتوبة( �ِمبا يعملُونَ بصري

  . )٨٢("أي ال يفنت بعضكم بعضاً : " اوردي يقول امل

                                                 

 . بتصرف ٢٦اإلرهاب املقدس ، ألمري الطاهري ، ترمجة الدكتور عبداهللا سرور ص: انظر ) ٨١(

  .٨٣األحكام السلطانية ص) ٨٢(
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لغدوة أو روحة : "  قوله صلى اهللا عليه وسلم  :    ومن األحاديث النبوية اليت استدلوا ا       
رباط يوم يف   : "  ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم        )٨٣("يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها         

حدكم من اجلنة خري من الدنيا ومـا        سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أ         
    . )٨٤("عليها ، والروحة يروحها العبد ، أو الغدوة خري من الدنيا وما عليها 

   .)٨٥("جاهدوا املشركني بأموالكم ، وأيديكم وألسنتكم : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
 رد كفرهم   إن هذه النصوص حتث، وتربر قتال املشركني، والكفرة       : وبناًء عليه فقد قالوا   

  !!وشركهم
  :وللرد على ذلك أقول  -

السلم ، وليست احلـرب ؛ ألن       :  إن األصل يف العالقة بني املسلمني وغريهم هي          -أوالًًً  
 هذه النصوص تمل على نصوص أخرى مقيدة بأسباب ، ومربرات هلذا القتـال ، مـن   ح

  . )٨٦(لةباب محل املطلق على املقيد ، والعام على اخلاص مجعا بني األد
يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا يف السلْمِ كَافَّة،وال تتبِعـوا خطُـوات            {:ومن ذلك قوله تعاىل     

   .)٢٠٨: ، آيةالبقرة(}الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِني
ـ     وإِن جنحوا للْسلْمِ فَاجنح لَها، وتوكَّـل علـى اهللا           {: وقوله تعاىل  سميع إِنـه هـو ال

  .)٦١ :، آيةاألنفال(}العليم
 وقَاتلُوا يف سبِيلِ اهللا الَّذين يقَاتلُونكُم،وال تعتدوا إِنَّ اهللا ال يحب املُعتـدين            {:وقوله تعاىل 

  ]١٩٠البقرة،[�

                                                 

  .٣/١١٢ ، ومسلم يف صحيحه، ٦/٢٧٩٢ليه ، رواه البخاري يف صحيحه، متفق ع) ٨٣(

  .٧/٢٤٦نيل األوطا ، الشوكاين : متفق عليه املصدرين السابقني ، وانظر ) ٨٤(

  .٦/٧ ، والنسائي يف السنن ٣/٢٥٠٤ ، وأبوداود يف السنن ٣/١٢٤رواه اإلمام أمحد يف املسند ) ٨٥(

  .٥٠اإلرهابية ، للدكتور حسني حامد حسان صالتفجريات والتهديدات : انظر ) ٨٦(
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 الدينِ ، ولَم يخرِجـوكُم مـن        ال ينهاكُم اهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم يف       { : وقوله تعاىل   
   .)٨: ، آيةتحنةاملم(}نَّ اهللا يحب املُقِْسطني ديارِكُم أَن تبروهم وتقِْسطُوا إِلَيهِم إِ

وأما األحاديث اليت يستندون عليها فهي مقيدة باألحاديث األخرى اليت تنهى عن قتـل              
  : رهبان والنساك ، منهاالنساء ، والشيوخ ، واُألجراء ، وال

انطلقوا باسم اهللا وباهللا، وعلى ملة رسول اهللا ، ال تقتلوا           " قوله صلى اهللا عليه وسلم           
  .)٨٧(" ، واحسنوا إن اهللا حيب احملسننيشيخاً فانياً ، وال طفالً صغرياً، وال امرأة، وال تغلوا

  . كما سبق ذكره،  يف معركة قتل امرأة مشركة:واستنكاره صلى اهللا عليه وسلم 
؛ ألم كفرة مثلهم ، فجعل الـنيب   ولو كانت العلة هي الكفر ملا أستثىن هؤالء منهم       

 قتل الكفار هـو     علةصلى اهللا عليه وسلم علة النهي عن قتلها أا مل تقاتل ، ولو كانت               
    .)٨٨("كفرهم ألمر بقتلها ألا كافرة 

فار هو كفرهم ، يؤدي إىل إجبار الناس على اعتناق       بأن مناط قتال الك   : إن قوهلم    -ثانياً  
اإلسالم بالقوة اجلربية ، وهذا األمر مل يؤثر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن خلفائه                 
الراشدين ، ومل يقل به أحد من السلف الصاحل،وعلماء املـسلمني املعـول علـيهم يف                

 الرشـد مـن      اه يف الدينِ قَد تبـين     ال إِكْر {:؛ إذ هو يتعارض مع قوله تعاىل       )٨٩(الفتوى
ينِني        {:وقوله تعاىل ] ٢٥٦ :، آية البقرة[}الغمـؤا مكُونـوـى يتح اسالن كْرِهت تأَفَأَن{  

  ] .٩٩ : آيةيونس،[

                                                 

  .٣/١٦١٤رواه أبوداود يف السنن ) ٨٧(

  .٧٧تسليط األضواء على ما وقع يف اجلهاد من أخطاء ، حلمدي عبدالرمحن عبدالعظيم وآخرين ص) ٨٨(

ساين  ، وبدائع الصنائع ، للكا١٧٩-٣/١٧٨خمتصر القدوري : ملزيد من اإليضاح يف هذا اخلصوص ، انظر ) ٨٩(
   ، وشرح منتهى ٢/١٥٦ ، وحاشييت القليويب وعمرية ٢/٢٣٩ ، والشرح الكبري ، للخرشي ٩/٤٤٩

 ، وجملة األمن واملرور الصادرة عن شرطة ٣٠ ، وكتايب أثر اإلكراه على اإلقرار ص٣/٦١٢اإلرادات ، للبهويت 
  .٥٤هـ ص١٤٢٣العاصمة املقدسة يف غرة حمرم عام 
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 فهو بني العبد وربه جـل وعـال ،          – وإن كان من أعظم اجلنايات       –وألن الكفر        
فهـو  ) أي من جهاد    ( خر إىل دار اجلزاء ، فأما ما عمل يف الدنيا           وجزاء هذه اجلناية يؤ   

وقَاتلُوا يف سبِيلِ { : مشروع ملنفعة تعود على العباد ؛ وذلك دفع فتنة القتال يف قوله تعاىل   
وينعدم ذلك يف حق من ال يقاتل ، فإن قاتل           ،]١٩٠ :، آية البقرة[}ذين يقَاتلُونكُم   اهللا الَّ 

   .)٩٠("ء فال بأس بقتله؛ألم باشروا السبب الذي وجب به قتاهلم،وهو قتالناواحد من هؤال
  :يقول الدكتور وهبة الزحيلي 

السلم ، واحلرب عارض لـدفع الـشر ،         : إن األصل يف عالقات املسلمني بغريهم هو        " 
  وإخالء طريق الدعوة ممن وقف أمامها ، وتكون الدعوة إىل اإلسالم باحلجة والربهـان ،               

   .)٩١(" بالسيف والسنان ال
  :ويقول الدكتور حسني حامد حسان 

  إن مناط قتال الكافرين ليس كفرهم ، وال محلهم بقوة الـسالح علـى الـدخول يف                 " 
اإلسالم ، أو ممارسة شعائره ، بل لعدوام على املسلمني ، وظلمهم هلم ؛ وذلك باستقراء                

ل املخالفني على الدخول يف اإلسـالم       ألن اجلهاد ليس حلم   ... األدلة من الكتاب والسنة     
  . )٩٢("باإلكراه وقوة السالح 

أن أصـل   : والذي أراه مع كثريين غريي ممن كتبوا يف هذا املوضـوع            "   :ويقول أيضاً 
  العالقة بني املسلمني وغريهم السلم، وأن احلرب أمر طارئ ، وضرورة اقتـضاها دفـع               

  . )٩٣("الظلم ، ورد العدوان 
القاعدة يف  :" إذ يقول    الدكتور نبيل لوقابباوي      لعامل مسيحي هو   وهنا أذكر شهادة  

اإلسالم هي حترمي احلرب إال دفاعاً عن النفس ، واملال ، وأرض اإلسالم ، أو دفعاً لظلم ،               

                                                 

  .٣/١٨٢السري الكبري ، ) ٩٠(

  .١١٣آثار احلرب ، ص) ٩١(

  .٤٠التفجريات والتهديدات اإلرهابية ص) ٩٢(

  .٥٠املصدر نفسه ص) ٩٣(
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  أو استرداد حلق مغتصب ، وهو ما يطلق عليـه يف القـانون الـدويل حـق الـدفاع                   
   .)٩٤("املشروع 
   :اب الفرق بني اجلهاد واإلره-٣

  :خيتلف اجلهاد عن اإلرهاب من حيث املشروعية واملضمون واحملل 
 فأما من حيث املشروعية فاجلهاد  حرب مشروعة بـأمر اهللا تعـاىل، خبـالف                -أ

انفروا خفَافاً وثقَاالً وجاهدوا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سبِيلِ         �: اإلرهاب يقول اهللا تعاىل     
ذَل ونَاللَّهلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريخ ٤١:آية، التوبة (� كُم(  .  

  .  فاجلهاد حرب منضبطة بضوابط شرعية خبالف اإلرهاب؛  وأما يف املضمون - ب
أن إعالن اجلهاد ودعوة الناس إليه هو من حق ويل          : ومن مظاهر انضباط اجلهاد      -
  .  ة إليه، وال حيق لغريه من الناس إعالنهوحده؛ مىت ما دعت احلاج) رئيس الدولة ( األمر

وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما          : " يقول ابن قدامة    
   . )٩٥("يراه من ذلك 

  . )٩٦(“ إمنا اإلمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتقى به ” : �ويقول الرسول 
  : اجلهاد حتكمه آداب سامية خبالف اإلرهاب -
آداب يوجب الشارع احلكيم على ااهـدين مراعاـا         حتكمه  هاد يف اإلسالم    جلفا

  : وااللتزام ا ومن هذه اآلداب
  . عدم قتل النساء والصبيان والشيوخ كما تقدم ذكره -
  : االمتناع عن قتل الرهبان -

فهذا أبو بكـر أول   ؛ حيث مينع الشارع احلكيم ااهدين من قتل الرهبان يف اجلهاد         
إنك سـتجد قومـاً   : ( خللفاء الراشدين يوصي قائد جيش املسلمني إىل بالد الشام قائالً         ا

  .  )٩٧()حبسوا أنفسهم هللا، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له 
   االمتناع عن قتل األجراء والعمال -

 عن قتل األجراء والعمال الذين ال حياربون، فعن رباح بن الربيـع      �ى رسول اهللا    
                                                 

  .٧٥اإلرهاب صناعة غري إسالمية ، ص) ٩٤(

 ). ١٠/٢٧٣( املغين البن قدامة  )٩٥(
 ).١٨٤١(، ومسلم ح )٢٩٥٧(رواه البخاري ح  )٩٦(
 ) .٢/٥٩٩( جامع األصول البن األثري  )٩٧(
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 يف غزوة وعلى املقدمة خالد بن الوليد، قال فبعث رسول اهللا           �سول اهللا   كنا مع ر  : قال  
  .  )٩٨("ال تقتل امرأة وال عسيفاً" قل خلالد :  رجالً فقال �

  ال تقــتلن ذريــة :  يــأمرك فيقــول�إن رســـول اهللا : ((ويف روايــة فقــل
  .  )١٠٠(هو األجري: والعسيف .  )٩٩())وال عسيفاً 

 من الناس حيرم على ااهدين قتلهم ، ومنهم األعمى          وقد عدد الفقهاء فئات أخرى    
  . )١٠١(واملعتوه والسائح واملقعد وانون واخلنثى املشكل، ويابس الشق

  عدم الغدر -
إن (  : �قـال النيب   : ى الشارع احلكيم عن الغدر، فعن عبد اهللا بن عمر قـال            

   .)١٠٢()ن ابن فالن هذه غدرة فال: يقال الغادر ينصب له لواء يوم القيامة ، ف
من أمـن   : (( �ؤمن على نفسه ، يف قوله       وكلذلك ى الشارع احلكيم عن قتل املُ      

   . )١٠٣())رجالً على دمه فقتله فإنه حيمل لواء غدر يوم القيامة 
من قتل نفساً معاهداً بغري حلّها حـرم         : (( �قال رسول اهللا    : وعن أيب بكرة قال     
   .)١٠٤())حيها اهللا عليه اجلنة أن يشم ر

   .وقد ضرب املسلمون أيام عزهم أمثلة يف الوفاء بالعهود ، وجتنب الغدر 
أنه ملا استخلف عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا ، وفد عليـه  : ومن تلك األمثلة الرائعة   

دخـل مدينتـهم ، وأسـكنها       ) قتيبة بن مسلم    ( قوم من أهل مسرقند ، فرفعوا إليه أن         
  إىل عامله يأمره أن ينصب هلم قاضـياً ينظـر فيمـا            ) عمر  ( تب  املسلمني على غدر فك   

ذكروا ، فإن قضى بإخراج املسلمني أخرجوا إىل معسكرهم كما كان جند قتيبة وأهـل               
مسرقند قبل أن يظهر عليهم قتيبة ، فنصب إليهم مجيع بن حاضر الناجي ، فحكم بإخراج                

 رأى أهل مسرقند هذا رفضوا احلرب ،        املسلمني على أن ينابذوهم على سواء ، وعندئذ ملا        

                                                 

 ).٢٦٦٩(أبو داود ح  رواه  )٩٨(
 ).٢٨٤٢( رواه ابن ماجه ح  )٩٩(
 ).١٥٥( املصباح املنري للفيومي مادة عسف ص  )١٠٠(
، املغين البن قدامة ) ٤/٢٢٢(، مغين احملتاج ) ٣/١٤٤(، منح اجلليل للحطاب ) ٧/١٠١( بدائع الصنائع  )١٠١(
)١٠/٥٣٩ .( 
 ).٥٨٢٤( رواه البخاري ح  )١٠٢(
 ).٢٦٨٨( رواه ابن ماجه ح  )١٠٣(
 ).٨٦٩٠( رواه النسائي ح  )١٠٤(
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   .)١٠٥(وأقروا املسلمني ، فأقاموا بني أظهرهم
بل ال يلتزم فيه بشيء منها      ؛ حيث   هو خبالف اإلرهاب    إذ   آداب اجلهاد ،     فهذه هي 

  .هو عدوان عشوائي على اإلنسانية 
صرون على  علن إال على الذين ي    فاجلهاد حملّه الكفار احملاربون فهو ال ي      :  احملل    يف أما

املواجهة دون سواهم من الكفار واملوادعني ، أما اإلرهاب فهو ال يفرق بني مـسلم أو                
بل ال يفرق بني املسلم إذا كان رجالً أو امرأة ، طفالً أو شيخاً ، فالعدو                ،  كافر أو ذمي    

   .لدى اإلرهايب ، كل من خيالفه أو ال يتفق معه 
اإلرهاب يف نظر   ( مكانه الرجوع إىل كتايب     ومن أراد املزيد من التفصيل يف ذلك فبإ       

  ) .اإلسالم 

                                                 

  .٥١٩ ، وفتوح البلدان للبالذري ، القسم الثالث ص ٦٩ / ٤تاريخ الطربي :  انظر  )١٠٥(
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  الكفاح من أجل التحرر

  :  مشروعية الكفاح من أجل التحرر يف اإلسالم -١

:  قوله تعاىل لمن حق الشعوب احملتلة الدفاع عن نفسها ورد العدوان الواقع عليها              
 وملـن   �: ه تعاىل   قولل، و  )٣٩: الشورى (� والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون        �

 إمنا السبيل الذين يظلمـون النـاس        �انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل          
  . )٤٢ -٤١:الشورى (�ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم 

 أنه إذا وقع اعتداء على بلد من بالد املسلمني واحتلت      من : وملا هو مقرر يف اإلسالم    
عليهم مقاومة احملتل وقتاله بكل ما ميلكون من قوة، ما استطاعوا إىل            أراضيهم، فإنه جيب    

  . ذلك سبيالً
 الذي قررته الشريعة اإلسالمية قبل مخسة عشر قرناً اهتدى إليه القـانون             هذا احلق و

  . الدويل يف القرن العشرين
   :يف القانون الدويلالكفاح من أجل التحرر  -٢  

 وهو مـا    والقوانني الدولية ،  ع وفقاً لالتفاقيات     إن الكفاح من أجل التحرر مشرو     
 املصري، وهو ما جرى      هذا يستلزم تقرير حق    ، باإلمجاع    القانون الدويل  رجالذهب إليه   

عليه العمل الدويل ؛ فقد أقرت قواعد القانون الدويل حق اخلاضعني لسلطات االحتالل يف        
بصفة املقاتل القانوين، واعتبار من مقاومته وكفاحه بشىت الوسائل، وأقرت لرجال املقاومة     

    .يقع منهم يف يد العدو أسري حرب
 م ١٨٩٩الرابعة بشأن احلرب الربية عام   ) الهاي  ( جاء يف املادة الثانية من اتفاقية        -

سكان األراضي اليت مل حتتل بعد والذين حيملون أسلحتهم عند          : "  ما يلي     )٩٠٧ك١( 
لقوات الغازية دون أن يكون لديهم الوقت الكايف لتنظيم         اقتراب العدو، ويهبون ملقاومة ا    

من هذه اللوائح جيـب أن يعـاملوا باعتبـارهم        ) ١(أنفسهم على النحو الوارد يف املادة       
  . حماربني، وذلك إذا ما محلوا السالح عالنية وإذا احترموا قوانني وأعراف احلرب

جنيف الثالثة اخلاصة مبعاملة أسرى     من املادة الرابعة التفاقية     ) ٢/أ(وجاء يف الفقرة     -
  .  )١٠٦(باحلق الذي سبق ذكرهم ١٩٤٩احلرب والصادرة عام 

                                                 

  ١١٨ص ) دراسة حتليلية  ( انظر اإلرهاب السياسي ) ١٠٦(



 

 ٤١


	��Lد���������א�����	��Wא��
�� �א������	��א��א� ��وאن��

أ  من اتفاقية جنيف السابقة على حق املوظفني العمـوميني مـن             /٥٤ونصت املادة   
  . أهايل املناطق احملتلة يف العصيان املدين، ومعارضة سلطات االحتالل

 – كانون األول    ١٤يف   ) ١٥١٤( تحدة رقم   وأكد قـرار اجلمعية العامة لألمم امل     
على حق الشعوب احملتلة يف الكفاح املـسلح، وتقريـر          م   ١٩٦٠ الصادر عام    –ديسمرب  

 – تـشرين الثـاين      ٣٠الـصادر يف    ) ٢٦٤٩(املصري، وتواىل هذا التأكيد يف القرار رقم        
مرب عام   ديس – كانون األول    ٦الصادر يف    ) ٣٧٨٧(ويف القرار رقم     .  م ١٩٧٠نوفمرب  
  .  م ١٩٧١
   كـانون األول ديـسمرب عـام        ١٢الصادر يوم   ) ٣١٠٣(وجاء يف القرار رقم      -
 أن استمرار االستعمار يف مجيع أشكاله ومظاهره هو جرميـة وأن للـشعوب               م ١٩٧٣

املستعمرة حقاً طبيعياً يف النضال بكل الوسائل ضـد الـدول االسـتعمارية والـسيطرة        
  .  )١٠٧(األجنبية

إنه ال توجد يف القانون الدويل العام قاعدة حتول بني : " ر عز الدين فودةيقول الدكتو
السكان يف األراضي احملتلة وبني القيام بأعمال املقاومة الوطنية املسلحة؛ بل هنـاك مـن               

وقد ذهب غالبية فقهاء القانون .." الواجب ما حيتم عليهم ذلك دفاعاً عن الوطن وحرمته         
ق مواطين األرض احملتلة يف املقاومة املسلحة مستندين إىل طبيعـة           الدويل إىل االعتراف حب   

االحتالل املؤقتة وعدم مشروعية مطالبة أهايل األرض احملتلة بواجب الوالء والطاعة؛ حيث           
  .  )١٠٨(يستمر والءهم للدولة األم صاحبة السيادة القانونية على اإلقليم احملتل

ق تقرير املصري الذي حيتم علـى أعـضاء     والكفاح من أجل التحرر يستلزمه غالباً ح      
اتمع الدويل حق احترام الشعوب ورغباا يف تقرير مصريها، واالمتناع عن كل ما من              
شأنه االنتقاص من ذلك احلق، ويتيح للشعوب احملتلة حق املقاومة ومعارضة كل مـساس              

  .   )١٠٩(حلقهم األصلي يف احلرية وتقرير املصري

                                                 

  ١٨٠اإلرهاب والعنف السياسي ، ص ) ١٠٧(

  ١٢٠انظر اإلرهاب السياسي ص ) ١٠٨(

  .٣٤٢قوق اإلنسان يف القانون الدويل لعبد العزيز حممد سرحان ، ص انظر إلطار القانوين حل) ١٠٩(
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 الدويل، فقد مارست شعوب عدة حق الثـورة         يه العرف والكفاح املسلح جرى عل   
على الوضع غري املشروع وبصفة خاصة إبان االحتالل النازي ملعظـم أراضـي القـارة               

  . األوربية حيث قامت غالبية الشعوب األوربية بتنظيم مقاومة شعبية مسلحة 
ركـات  وقد اعترفت حكومات الدول احلليفة وحماكمها حبقوق احملاربني يف تلك احل          

، وهذا يعين أنه خيالف اإلرهاب فهو يف نظر القانون ، واالتفاقات الدوليـة               )١١٠(املسلحة
  .عدوان على اإلنسانية 

  

  
  
   

                                                 

  ١٤٤دراسة فقهية وتطبيقية يف نطاق القانون الدويل العام والشريعة اإلسالمية ص : انظر أسرى احلرب ) ١١٠(
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  أسباب اإلرهاب
 يف البلدان العربيـة     - جيد أا متشاة  :  واملتأمل فيها    سباب اإلرهاب أل  املتتبع إن   

 ،  والتقـارب الكـبري يف التركيبـة           حبكم االشتراك يف الدين والتـاريخ      -واإلسالمية  
تص ببلد دون آخر ولكنها ال االجتماعية العامة ، وهذا ال يعين عدم وجود أسباب حملية خت

أسباب اإلرهاب فإننا ال نقصد حصرها ، أو         نبحث   وحنن إذْ ،   كوا أسباباً ثانوية     تعدو
بيـة واإلسـالمية ألن     ركز على أهم األسباب املشتركة يف البلدان العر       سأاستقرائها ، بل    

حبث أسباب اإلرهاب اليت أفاض يف ذكرها كثري من دارسي اإلرهاب املعاصـرين مـن               
من شأنه أن خيرج عـن نطـاق        . أسباب اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو حملية ، أو دولية            

أما العوامـل  ،  ألا األمشل واألهم واألعمق  ؛ البحث ؛ لذا رأيت ذكر األسباب الرئيسية      
 فهي وإن    اليت يعدها كثري من الباحثني من األسباب ،        ندة الثانوية ألسباب اإلرهاب   املسا

كانت مهمة لكنها ليست كأمهية األسباب الرئيسية ، وقد وضح يل بعد طول تأمـل ،                
وحبث علمي دقيق ، ودراسة ميدانية ، وتتبع تارخيي لإلرهاب القدمي واملعاصر ، ولقاءات              

 أكتفـي   هاب متنوعة ن أسباب اإلر  ن تورطوا يف ذلك أ    وحوارات ومناقشات مع بعض م    
  :بعرض أمهها وهي يف نظري 

  اجلهل بالدين-١
خصلة مذمومة يف اإلسالم؛ ألنه يؤدي إىل الضاللة والغواية          نقيض العلم وهو     اجلهل

  نظراً خلطورة اجلهل على أهله ، جاء ذمه ، وذم أهله يف مجلة مـن نـصوص الكتـاب                   
  .ماء واحلكماء والسنة ، وأقوال العل

  ]   ٣٥األنعام ، [}فَال تكُونن من اجلَاهلني { : فمن الكتاب الكرمي ، قوله تعاىل 
  ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثرياً من اجلنِّ واِألنسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَهـونَ            { :  وقوله تعاىل   

      ونَ بِهرصبال ي نيأَع ما ، ولَهبِه             ـملْ هامِ بعكَاَألن كا ، أُولَئونَ بِهعمسآذانٌ ال ي ملَها ، و
  ].١٧٩األعراف، [}أَضلُّ ، أُولَئك هم الغافلُون 

إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ، ويكثر اجلهل ،           : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم      
 اختذ الناس رؤوساء جهاالً ، فسئلوا ، حىت إذا مل يبق عامل ،   ويشرب اخلمر ، ويظهر الزىن      

   )١١١("فأفتوا بغري علم ، فضلّوا ، وأضلّوا 
                                                 

 .رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم ، باب رفع الظلم ، وظهور اجلهل ) ١١١(
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   :ما يليوللجهل بالدين مظاهر عديدة ، يستدل ا على صاحبه ، ومن أمهها  •
  . وهذا خمالف لليسر يف الدين اإلسالمي :التشديد على النفس ، واآلخرين  -

  .]١٨٥، آية البقرة[}يريد بِكُم العسر ليسر ، وال يرِيد اهللا بِكُم ا{ : قال تعاىل فقد 
ـ       { :وقال تعاىل      احلـج،  [}دين مـن حـرج        هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم يف ال

  .]٧٨آية 
إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحـد  : " قوله صلى اهللا عليه وسلم   ومن ذلك   

   )١١٢("اال غلبه 
ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم ، فإن قوماً          : " ليه وسلم  ع وقوله صلى اهللا  

رهبانية  ، دياراتتلك بقاياهم يف الصوامع وال    فشدد اهللا عليهم، ف   ؛  شددوا على أنفسهم    
  . )١١٣("ابتدعوها ما كتبناها عليهم

  : اخلروج عن الوسطية واالعتدال -
سطاً ؛ لتكُونوا شهداء علَى الناس ، ويكُـونَ   وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً و   { : قال تعاىل   

أي : يف هذه اآليـة     ) أمة وسطاً   ( ومعىن  ] . ١٤٣البقرة ، آية    [}الرسولُ علَيكُم شهِيداً    
  .  )١١٤(أهل توسط واعتدال ، ووسط كل شيء خياره

  : االكتفاء بقراءة القرآن دون تدبر ملعانيه -
رآن الكرمي دون فهم ملعانيه ، وال تفكـر يف مراميـه ،             وذلك أن اجلهلة يقرؤون الق    

  ] .٢٤حممد ، آية [}أَفَال يتدبرونَ القُرآنَ ، أم على قُلُوب أَقْفَالُها { : خمالفني قوله تعاىل 
إم انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوها        : "يقول ابن عمر يف فرقة اخلوارج       

   )١١٥("على املؤمنني
                                                 

  .١/١٦يحه ، كتاب اإلميان ، باب الدين يسر ، أخرجه البخاري يف صح) ١١٢(

إسناد حسن ، : وقال حمققه ) ٣٦٩٤(وأبويعلي يف مسنده ) ٤٩٠٤(أخرجه أبوداود يف كتاب احلدود ) ١١٣(
٦/٣٦٥.  

  .١/٦١أيسر التفاسري ، أليب بكر جابر اجلزائري : انظر ) ١١٤(

باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة أحرجه البخاري يف صحيحه،كتاب استتابة املرتدين وقتاهلم،) ١١٥(
 .٩/٢٠عليهم 
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  :ل والغواية  الضال-
    اجلاهل بالدين يقع يف الضاللة والغواية ، واالستنكاف والتعايل عن املعرفة والتعلم            

  .من حيث ال يدري 
  مـن أعـرض عـن العلـم ، واشـتغل           : " يقول الدكتور يوسف القرضـاوي      

وما ذلـك إال    ... باجلهاد ، كان حرياً أن يقع يف اخلطأ ، أو ينحرف عن سواء الصراط               
عبدوا قبل أن يتعلموا ، وجاهدوا قبل أن يتفقهوا ، وتعجلوا العمل قبـل العلـم ،                 ألم ت 

   )١١٦("فضل سعيهم وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً  
  : تكفري املسلمني -

جرد ارتكاب املعاصي ، فيكفـر          قد يؤدي اجلهل بصاحبه إىل تكفري املسلمني مب       
 غاية اخلطورة ، وهو مـا ذهـب إليـه           فعل ، وهذا أمر يف    كل من خيالفه يف القول أو ال      

  .اإلرهابيون يف هذا العصر 
من دعا  : " عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول                ف

   . )١١٧("رجالً بالكفر ، أو قال عدو اهللا ، وليس كذلك إال صار عليه 
  : انكار ماليس مبنكر -

  إن مل تكـن    يراهـا يف نفـسه منكـرةً ، و         اجلاهل ينكر على اآلخرين أفعاالً    ينكر  
  .كذلك ، أو هي من قبيل املختلف فيه بني العلماء 

  : يقول ابن النحاس الدمشقي
أن يكون منكراً ، ظاهراً بغري جتـسس ،    : يشترط يف الفعل الذي جيب إنكاره           " 

لقولـه   فكل من ستر معاصيه يف داره ، وأغلق عليه بابه ال جيوز ألحد أن يتجسس عليه                 
  . )١١٨( ]١٢احلجرات ، آية [}وال تجسسوا وال يغتب بعضكُم بعضاً { : تعاىل 

                                                 

  .٣٠الرسول والعلم ، ص) ١١٦(

،ومسلم يف ٨/١٨متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب األدب،باب النهي عن السباب واللعن) ١١٧(
 .١/٧٩صحيحه 

  .٣٠-٢٨تنبيه الغافلني ، ص) ١١٨(
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  :ويقول النووي وغريه 
إمنا ينكر ما أُجمِع على إنكاره ، أما املختلف فيه ، فال إنكار فيه ، ألن كـل                      " 

الصحابة والتابعني  نعلمه ، ومل يزل اخلالف بني        جمتهد مصيب ، أو املصيب واحد ، وال       
مجاعـاً أو   إيف الفروع ، وال ينكر أحد على غريه ، وإمنا ينكرون على من خالف نصاً أو                 

   )١١٩("قياساً جلياً 
  :  سوء الظن باآلخرين -

ـ    عامة       قد يؤدي اجلهل بصاحبه إىل سوء الظن باتمع واملسلمني         ا ، فيصفهم مب
 بتصرفات منكـرة ، كالغيبـة ،        –هم   جتاه – فيهم ، ويسيء الظن م ، فيتصرف         ليس

، وهذا أمـر     ، وفقاً ملا أدى إليه ظنه السيئ          وقد يصل األمر به إىل مقاطعتهم      والنميمة ، 
  :حمرم ، لقوله تعاىل 

  }يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبـوا كَـثرياً مـن الظَـن إِنْ بعـض الظَـن إِثْـم                    { 
  ] .١٢، آية احلجرات [

   الغلو يف الدين -لثاين السبب ا

يـا  { :، وقد ى اهللا عنه األمم السابقة فقال       الغلو يف الدين أمر مذموم وحمرم شرعاً        
  ].١٧١النساء ، آية [}  علَى اللّه إِالَّ الْحق أَهلَ الْكتابِ الَ تغلُواْ في دينِكُم والَ تقُولُواْ

  مظاهر الغلو املعاصرة

   : أبرز هذه املظاهر، ومن و يف عصرنا احلاضرمظاهر الغلتتعدد 
  .الكبائر من الذنوب  ؛ كمن يكفِّر اآلخرين بارتكاب الغلو يف التكفري-
 بني احملبة القلبية لإلسالم واملسلمني       ط كثري منهم   خل الغلو يف الوالء والرباء ، حيث     -

عاهـدات واملواثيـق    وإجراء امل  بني التعامل،  كما خلط    والكره ملبادئ الكفر واملشركني،   
  .معهم حسب املصاحل الدنيوية املباحة شرعاً

   ؛ كمـن يقـاطع كـل مـن خيالفـه ولـو كـان                الغلو يف هجر اتمعات    -
                                                 

  .٣٢السابق ص ) ١١٩(
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  .أفضل منهيف حقيقة أمره 
  . ؛ كمن يرى جواز ذلك مبجرد معصية احلكامالغلو يف اخلروج على احلكام -
  .ه احلقيقية الغلو يف اجلهاد حىت خرجوا به عن معانيه ومقاصد -

  السلطة إىل الوصول يف الرغبة - الثالث السبب

 يف -قادتـه  عنـد - اجلاحمـة  الرغبة : هاباإلر تفشي إىل تؤدي اليت األسباب من    
 إىل للوصول وسيلة واختاذه العنف إىل اجلنوح عليه يترتب الذي األمر ؛ السلطة إىل الوصول

  !! الوسيلة تربر لديهم فالغاية ، اتمع يف األمور وتضطرب الفوضى وتعم ، الصراع فينشأ ؛ السلطة
 به القائمني على ويطلق  ، البغي أو ، احلاكم على باخلروج يسمى األمر هذا وكان    

  . البغاة أو اخلوارج وصف
   فوضـى  مـن  احلكـام  علـى  اخلروج سببهي ما بينوا قد قدمياً فقهاؤنا كان إذاو    

 اخلروج فإن ، واتمعات األفراد على الشنيع وأثره ، عواقبه من كثرياً وحذروا ، واضطراب

 العـصر  يف الدولة أن وذلك ؛ ضرراً وأكثر خطراً أشد - عصرنا يف - السلطة على والتمرد

 وقـضاة  ، وجنـود  والة من يتبعه وما احلاكم يف قدمياً،حمصورة كانت كما تعد مل احلديث

 مـصاحل  مـع  مصاحلها تشابكوت ، مهامها عددتت - العصر هذا يف - الدولة بل ، ودواوين

 الوظـائف  خـالل  من وثيقاً ارتباطاً واتمع، بالفرد عالقتها ترتبطو ، واتمعات األفراد

  . احلاضر عصرنا يف الدولة ا تضطلع اليت املتعددة
 يـشكِّلون  ومجاعات أفراد من ، ا يرتبط من كل على خروجاً عليها اخلروج فيكون

 على التمرد عن تنتج اليت ، العظيمة واألضرار املفسدة حجم نتصور هنا ومن ، لناسا أكثرية

  . مليهع واخلروج احلكام
  : الظلم  شدة وطأة:السبب الرابع 

 من خصال التكرمي اليت فضلته على كثري ممن خلـق  هللا اإلنسان مكرماً مبا حباه    خلق ا 
  .ة واختيار، ال يقبل أن يضام فيهمن أمهها ما وهبه من إرادة حرهللا، وميزه مبزايا، ا
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 هلذا ولغريه حرم اهللا تعاىل الظلم على ذاته العلية، مث أنزل حترميه يف شرعته بني خلقه                و
  . “وجعلته بينكم حمرماً، فال تظاملوا يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي،  ”: فقال 

ا سجناً وقتالً   والظلم الذي يورث اإلرهاب منه ما يكون بتسلط الدول على رعاياه          
ومهانة، ومنها ما يكون بتسلط الدول القوية على الشعوب املستضعفة، سلباً للثـروات،             

  .واحتالالً لألرض، ووأداً للحريات وتدنيساً للمقدسات
وقد عانت شعوب كثرية يف تارخينا احلديث صنوفاً من االحتالل ، فسمي باالستعمار 

 لكنها على كل حال مل تنجح يف تغيري احلقيقـة           تارة، وبأمساء منمقة مشاة تارة أخرى،     
الظاملة اليت بقيت جرحاً غائراً يدعو لالنتقام، ويهدد بإغراق العامل يف املزيد من العنـف               

  .والعنف املضاد
وأما األسباب الثانوية فهي تعـد يف نظـري          ،   هذه هي األسباب الرئيسية لإلرهاب    

  :فيما يلي  ا وميكن إمجاهلا قوما اجتمعت معهامىت  مدعمة ومساندة هلا
  : شيوع ثقافة العنف - ١

من ميعن النظر يف وسائل اإلعالم لن خيطئ رؤية الكثري من مظاهر العنف والـصراع               
اليت تعرض يف اإلعالم العاملي ، فتتفاعل مع عاطفة الصغري ، وتؤسس يف عقل الناشئ حب  

  . على مدارس الساعة العنف ، ومتيت إحساس الكبري بشناعة اجلرمية اليت تعرض
فتقدم وسائل اإلعالم العنف وسيلة ال تبارى يف الوصول إىل احلقوق وحتقيق اآلمال             
املتعسرة ، فتتراءى البطولة يف خميلة الشاب يف أقسى صورها وأدماها ، لتوصل إليه رسالة               

ح ، مفادها تسويغ العنف والوحشية ، واعتبارمها من ضروب البطولة وأدوات التغيري الناج           
  .وهي بذلك تغرس نواة العنف وتستولد من خالهلا املزيد من اإلرهاب 

ولبعض مراكز األحباث واملفكرين أيضاً دور يتنامى يف إشاعة العنف واعتباره نتيجة            
حتمية لتنافس اإلنسان واحلضارات ، فتوارت عند كثري من املثقفني واملفكرين لغة احلوار             

  .والتفاهم املتبادل 
  : العالقة بني احلاكم واحملكوم بضوابط اجلهل - ٢

إن اجلهل بالضوابط اليت حتكم العالقة بني احلاكم واحملكوم جيعل احلاكم ال يعرف ما              
عليه من واجبات ، واحملكوم ال يدرك ما عليه من حقوق ، ومىت فقد العدل واإلنـصاف                 
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إما سـيؤديان إىل    من جانب احلاكم وانعدم االلتزام بالسمع والطاعة من قبل احملكوم ؛ ف           
النفْرة والبغضاء ، فتعم الفوضى وتضطرب األمور ويقع كل منهما يف إمث عظيم من حيث               

  .يدري أو ال يدري 
  :السياسية  و واالجتماعية ،األحوال االقتصادية ، تدين - ٣

  جيد تـدينياً   - يف عصرنا هذا     -مية  إن املتأمل يف واقع بعض البلدان العربية واإلسال       
  ! ، يف األوضاع االقتصادية ، واالجتماعية ، والسياسية ، يف معظم هذه البلدان فاحشاً
تعاين كثري من اتمعات العربية واإلسالمية من تفشي        :  ففي األوضاع االقتصادية   -

ظاهرة البطالة ، اليت تؤدي إىل الشعور بالفراغ واحلاجة ، وبالتايل يكثر العـاطلون عـن                
اجني األمر الذي قد يؤدي ببعضهم إىل سلوك ج غـري صـحيح         العمل ويزداد عدد احملت   

  .باستعمال العنف كرد فعل يظهر به حاجته 
 الشك أن العامل االقتصادي يعد مـن أهـم          ”: يقول الدكتور جعفر عبد السالم      

العوامل اليت تدفع إىل اجلرائم اإلرهابية ، فالشك أن البطالة والكساد من العوامـل الـيت                
ثقفاً وال أمل له يف حتسني حياته ، مما جيعل من الـسهل انقيـاده إىل أي              جتعل الشخص م  

مجاعة تبشره بالتغيري ، وحتسني األوضاع اليت يعيش فيها ، وكذلك يعترب التفاوت الكبري              
   .)١٢٠(“بني الطبقات من أهم أسباب اإلرهاب 

إن كان صـاحلاً    أما اجتماعياً فإن املناخ العام الذي ينشأ فيه األفراد هو اتمع ف            -
  .خرج فيه الفرد سوياً يف توجيه نفسه الوجهة السليمة 

  مـا للتحلـل    ل االجتماعي سـيؤديان يف النهايـة إ       وأي خلل يف التربية ، والتكاف     
والفسوق ، أو للتنطع والغلو ، وبالتايل ينحرف اإلنسان يف سلوكه وال يستبعد منه القيام               

  .جتماعية بأي عمل غري سوي ، مىت فقدت العدالة اال
 إن من أسباب وجود اإلرهاب ، أو ظاهرة         ”: يقول األستاذ عبد الرمحن الشرقاوي      

وإن الشباب اليوم مصاب حبالة يأس من .. فقدان الثقفة يف النظام االجتماعي : العنف هو 
والشك أن هذا يدفع الناس ، وخاصة الشباب منهم إىل سلوك طريق غري         .. إصالح حاله   

                                                 

  .٤٦ - ٤٥م ، رابطة اجلامعات اإلسالمية ، ص اإلسالم يف مواجهة اإلسال) ١٢٠(
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   .)١٢١(“عتنق العنف ، ويرى أن هذا اتمع جيب أن حياسب صحيح ، رمبا ي
 احلالة السياسية يف كثري من بلدان العامل العريب واإلسـالمي            أما سياسياً فإن تدين    -

وغريه ال يقل خطراً عن سوء احلالة االقتصادية ، واالجتماعية ، بل قد يكون أقوى منها ؛         
اإلنسان يف حرمان ، وسوء معاملة سيؤدي       ذلك أنه إذا عدمت احلريات املباحة ، وعاش         

به إىل التذمر ، والسخط من احلالة اليت يعيشها ؛ األمر الذي جيعله يسترخص لنفسه الرد                
  .عليها بالعنف واإلرهاب ، فتعم الفوضى وحيل اخلوف حمل األمان والظلم مكان العدل 

فمـن أراد   ) م  اإلرهاب يف نظر اإلسال   ( وقد ذكرت هذه العوامل مفصلةً يف كتايب        
   بسطت فيه احلديث عن هـذه األسـباب وطـرق           الستزاده فعليه الرجوع إليه، حيث    ا

  . عالجها 
  
  

     

                                                 

  .٤٥ - ٤٤اإلرهاب ، أسبابه ، وكيف نقاومه ، لصالح عبد املقصود ، ص ) ١٢١(



 

 ٥١


	��Lد���������א�����	��Wא��
�� �א������	��א��א� ��وאن��

  اإلرهاب مشكلة حل

 ، املـشددة  األمنية التدابري اختاذ على اإلرهاب بنار اكتوت اليت الدول تعتمد ما كثرياً
 املـشكلة  الدول هذه أن جتد الزمن مرور بعد ولكن ، عليه القضاء الشاغل شغلها ويكون

 الذي األمر ؛ العالج جانب أمهلت ألا ؛ سوءاً ازداد األمر أن أحياناً دجت بل ، هي كما باقية

 اإلرهـاب  فمشكلة ؛ وحيداً حالً ليس اإلرهاب ملكافحة وحدها القوة استخدام أن يؤكد

 القـوة  استعمال أو ،األمنية التدابري تكفي ال حبيث وااللتباس؛ التعقيد من كبري جانب على

 أمـا  ، مجاعية أم فردية كانت سواًء ، املعتادة اجلرائم ملواجهة تصلح فالقوة ، حللها املفرطة

 : وجدت اإلرهاب مشكلة يف النظر أنعمت أن وبعد ،عادية غري معقدة جرمية فهو اإلرهاب
  : التالية طاالنق يف تلخصي اإلرهاب مشكلة حل نأ

  :القضاء على اجلهل  - أوالً

    فمن املعلوم أن اجلهل بالدين داء خطري وفتاك ، يؤدي بـصاحبه إىل الـضاللة               
والغواية واهلالك ، وال ريب أن اجلهل أصل كل فساد، وكل ضرر يلحق العبد يف دنيـاه                 

  .وأُخراه فهو نتيجة اجلهل، وما عصي اهللا إال باجلهل ، وما أطيع إال بالعلم
لى اجلهل بالدين إال عن طريق العلم ، وليس للعلم              وعليه فال سبيل إىل القضاء ع     

  .طريقاً إال بالتربية والتعليم ، ومساءلة العلماء الذين هم ورثة األنبياء 
   بسنده عن جـابر بـن عبـد اهللا رضـي اهللا عنـه               -يف سننه – روى أبو داود     -
، فـسأل   ه يف رأسه ، مث احتلم     جخرجنا يف سفر ، فأصاب رجالً منا حجر ، فش         : "قال  

ما جند لك رخصة وأنت تقـدر       : هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ قالوا        : أصحابه فقال   
فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أُخبِر بـذلك ،            !! على املاء ، فاغتسل فمات      

 السؤال إمنا كان   )١٢٢(أال سألوا إذا مل يعلموا، فإمنا شفاء الْعي       ! قتلوه ، قتلهم اهللا     : " فقال  
                                                 

)١٢٢ (يواملصباح املنري ، ٣/٣٣٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ، البن األثري : اجلهل ، والتحري ، انظر: الع ، 
  .١/٣٢١ار ، للشوكاين  ، ونيل األوط١٦٨ص) عيب(للفيومي ، مادة 
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 على جرحه خرقة مث ميسح عليها ، ويغسل سائر          – أو يعصب  –يكفيه أن يتيمم، ويعصر     
   . )١٢٣("جسده

أن كل شيء عصي اهللا     : أمجع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         : قال قتادة   
، فاجلهل داء خطـري      )١٢٤(كل من عصى اهللا فهو جاهل     : وقال السدي   .. به فهو جهالة    

  . العلم املوثوق فيهم وشفاؤه مساءلة أهل 
فضائل العلم وشرفه ، وعموم احلاجة      :     وقد عدد اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل         

إليه ، وتوقف كمال العبد ، وجناته يف معاشه ومعاده عليه حىت بلغ ا أكثر من ثـالث                  
  . )١٢٥(ومخسني ومائة خصلة

ة يف تربية وتعليم النشأ      وقد أوضحت دور األسرة ، واملدرسة ، واملسجد، واجلامع         -
  )اخلروج من األزمة  ( والطالب التربية الصحيحة ، والعلم النافع مبا فيه الكفاية يف كتايب            

  .)١٢٦(فمن أراد املزيد يف ذلك فعليه الرجوع إليه
  :مكافحة الغلو  -ثانياً 

   إنه ال سبيل للقضاء على الغلو إال بانتهاج الوسطية اليت أمر ا اإلسـالم يف قولـه                
وكَذَلك جعلناكُم أُمةً وسطاً ؛ لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ، ويكُونَ الرسـولُ             {: تعاىل  

  ].١٤٣البقرة ، آية [}عليكُم شهِيداً
 أن املراد باألمة الوسط يف هذه اآلية ، أم أهل توسط واعتدال ، ووسط               واملعىن    

  .  )١٢٧(كل شيء خياره
ة هي العدل والتوسط يف األمور كلها، فال إفراط وال تفريط ، وال مبالغة يف               فالوسطي

                                                 

  .١/٣٢١نيل األوطار ، للشوكاين ، : ، وانظر) ٣٤٠( ، احلديث ١/٣١٦سنن أيب داود ) ١٢٣(

  .١/٣٢١مفتاح دار السعادة ، البن القيم : انظر ) ١٢٤(

  .٥٤١ إىل ١/٢١٩املصدر السابق : انظر ) ١٢٥(

 .منه الفصل السادس : انظر ) ١٢٦(

 . من هذا البحث ٣٨ص : راجع ) ١٢٧(
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  .الشيء حىت خيرج عن حده ، وال تقصري فيه حىت ال خيتل عما هو مطلوب 
  :  يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم -
  .)١٢٨( "إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا"

أي يغالبه ، ويكلف نفسه من األمور ما مل يأمره اهللا به ، وال              " يشاد الدين   " ومعىن  
  . )١٢٩(رسوله صلى اهللا عليه وسلم

  :يقول ابن حجر 
ال يتعمق أحد يف األعمال الدينية ، ويتـرك الرفـق إال عجـز وانقطـع            : واملعىن  "
  . )١٣٠("فيغلب

هو القصد يف   : قاربة ، والتسديد        لذلك جاء يف ختام احلديث األمر بالتسديد وامل       
، )١٣١(الشيئ ، والتوسط يف العبادة ، فال يقصر فيما أمر به ، وال يتحمل منها ما ال يطيقه                 

  فسبحان اهللا تعاىل حيث مل جيعل علينا يف الدين من حرج ، وال شـدة ، بـل يـسر ،                     
  : ومساحة ، قال تعاىل 

  ].١٨٥البقرة ، آية [}يد بِكُم العسر يرِيد اُهللا بِكُم اليسر ، وال يرِ{ 
  }هو اجتباكُم ، ومـا جعـلَ علـيكُم يف الـدينِ مـن حـرج                 { : وقال تعاىل   

  ].٧٨احلج ، آية [
      فدين اإلسالم دين يسر ، ووسطية ، واعتدال فمن رام غري ذلـك فقـد ضـل                 

اهللا عليه وسلم ؛ لـذلك ننـادي        وأضل ، وألزم نفسه بغري ما أمر اهللا به ورسوله صلى            
  .بالوسطية واالعتدال 

ويف هذا الصدد يتوجب رد شبه اإلرهابيني وداعميهم الذين تأولوا بعض النـصوص             
الشرعية ، وحرفوها عن مواضعها ، فبالغوا يف اجلهاد من حيث ال يدركون مقـصده ،                

                                                 

  .١/١٦رواه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان ) ١٢٨(

 .١٦عوامل التطرف والغلو واإلرهاب يف ضوء القرآن والسنة، للشيخ خالد العك ص: انظر ) ١٢٩(

  .١/٩٤فتح الباري شرح صحيح البخاري : انظر ) ١٣٠(

  .٥١احملجة يف سري املدجلة ، البن رجب احلنبلي ص: انظر ) ١٣١(
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وهم ال يعرفون   وكفّروا املسلمني وحكامهم ، مستدلني على ذلك بظاهر بعض اآليات ،            
احلرب ال الـسلم ،     : ما قرره العلماء يف تفسريها ، وجعلوا العالقة بني املسلمني وغريهم            

ولو رجعوا إىل أهل العلم يف ذلك لعرفوا احلقيقة ، ولكنهم انتزعوا األدلة انتزاعاً مل يراعوا                
  .ذ باهللا فيه سياقها ، ومل يبحثوا معه عما يفسرها أو يقيدها ، فضلوا وأضلوا والعيا

اهلادف ، الـذي ينتـزع مـا يف               وال سبيل إىل القضاء على شبههم إال باحلوار       
نفوسهم من أفكار ضالة ، ومعتقدات منحرفة ، ويبني هلم ما هم فيه من ضاللة وجهل ،                 

  .ويعيدهم إىل الصواب واحلق ، ويرسم هلم الطريق الصحيح
ووهبه اهللا فيه ما ينري البصائر، ويهدي وهذا ال يتأتى إال ممن متكن من العلم الشرعي،        

  .النفوس احلائرة
    ولنا يف أسلوب احلوار الوارد يف القرآن الكرمي، والسنة النبوية الـصحيحة خـري      
دليل إىل اهلدى والرشاد، فحوارات الرسل عليهم الصالة والسالم مع أقوامهم دليلٌ على              

بالربهان والدليل،ويوضـح الطريـق     جدوى احلوار ، وما يؤدي إليه من إيضاح املسألة          
  .للعقول النافرة فيعيدها إىل الصواب

  :القضاء على الظلم  -ثالثاً
      معلوم أن الظلم ظلمات يـوم القيامـة ، حرمـه اهللا عـز وجـل يف كتابـه                   

  .العزيز ، وعلى لسان نبيه الكرمي صلى اهللا عليه وسلم 
  ].٢٢٧الشعراء ، آية [}  أَيَ منقَلَبٍ ينقَلبون وسيعلَمِ الَّذينِ ظَلَموا{ :  قال تعاىل -
  ].١٥اجلن ، آية [}وأَما القَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً { :  وقال تعاىل -

أقسط إذا  :هو العادل،تقول :قسط إذا جار،واملقسط  :هو اجلائر الظامل،تقول  :والقاسط
  . )١٣٢(عدل

  .)١٣٣("الظلم ظلمات يوم القيامة : " سلم  وقال املصطفى صلى اهللا عليه و-

                                                 

  .١٠/٦٣نة ، للبغوي شرح الس: انظر ) ١٣٢(

   ، ومسلم يف ٥/٧٣حديث متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه باب الظلم ظلمات يوم القيامة ) ١٣٣(
 ) .٢٥٧٩(صحيحه ، باب حترمي الظلم رقم 



 

 ٥٥
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  .)١٣٤( .."اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة : " ويقول عليه الصالة والسالم 
    ولو أخذنا نتتبع اآليات واألحاديث يف هذا الباب لطال بنا الكالم ، وخلرج بنـا              

تمعات قـد تـؤدي إىل      أن شدة الظلم على األفراد وا     : عن موضوعنا، وقد تقدم معنا      
ارتكاب جرمية اإلرهاب ؛ كوسيلة من وسائل االستنكار ، يقوم ا بعض مـن حلقهـم                

  .الظلم ، ليعربوا عما هو داخل نفوسهم من مأسٍ وحسرات ، غري أنه ال يربره 
    فالظلم واجلور هالك للرعية ، وليس شيئ أحب إىل اهللا من العدل واإلصـالح ،            

  .)١٣٥(ظلم والفسادوليس أبغض إليه من ال
  ].٤٢املائدة ، آية [} إِنَّ اَهللا يحب املُقِْسطني{ :قال تعاىل 

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اإلمـام  : إخل احلديث وذكر منـهم    .." سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله         "
   .)١٣٦(العادل

  :وقال عليه الصالة والسالم 
ر من نور على ميني الرمحن ، وكلتا يديه ميـني ؛ هـم     املقسطون عند اهللا على مناب    " 

  .)١٣٧("الذين يعدلون يف حكمهم ، وأهليهم ، وما ولّوا 
  .مجع مقسط ، وهو اإلمام العادل كما تقدم معنا : واملقسطون 

فليس لنا إال انتهاج سـبيل العـدل        :     ومىت أردنا أن نقضي على الظلم واجلور        
عز وجل يف كتابه العزيز ، وجاءت بـه الـسنة املطهـرة             واإلنصاف الذي أوجبه املوىل     

  .الصحيحة ، وأوضحته لنا كتب الشريعة اإلسالمية 
                                                 

 ) .٢٥٧٨(املصدر نفسه رقم ) ١٣٤(

  .٥كتاب اخلراج ، أليب يوسف ص: انظر ) ١٣٥(

 ، ومسلم يف صحيحه رقم ١٢/١٠٠بخاري يف صحيحه  ، وال٢/٩٥٢أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ) ١٣٦(
)١٠٣١. ( 

 ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل ٢/١٦٠أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١٣٧(
 .٨/٢٢١والنسائي يف السنن ) ١٨٢٧(رقم 
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  : قال تعاىل 
إِنَّ اَهللا يأْمركُم أَن تؤدوا األمانات إِىل أَهلها،وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُمـوا              {
  ].٥٨النساء ، آية [} بِالعدل
إِنَّ اهللا يأْمر بِالعدلِ واإلحسان ، وإِيتاِء ذي القُربى ، وينهـى عـنِ              { :قال تعاىل   و

  ].٩٠النحل ، آية [} الفَحشاِء واملُنكَرِ والبغي يعظُكُم لَعلْكُم تذَّكَّرون 
  : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إمام عادل ، وإن أبغـض  : امة ، وأقرم منه جملساً  إن أحب الناس إىل اهللا يوم القي      " 
  . )١٣٨("الناس إىل اهللا يوم القيامة ، وأشدهم عذاباً إمام جائر 

وهذا صـحيح املعـىن     : قلت  . )١١٠(هذا حديث حسن غريب     : قال اإلمام البغوي    
الـسابق ذكـره    .." املقسطون على منابر من نور على ميني الرمحن         : " ملوافقته حديث   

  .اجه وإخر
  : اجلماعة لزوم -رابعاً

 وعـدم  ، وإمامهم املسلمني مجاعة لزوم ضرورة على الصاحل سلفنا كلمة اجتمعت    

 ، املـسلمني  مجاعـة  لـزوم  يف رأوا وقد ، واالدعاءات احلجج كانت مهما عنهم اخلروج
 يف مستندين ، واملنعة القوة ريح وذهاب والشتات الفرقة متنع ربىك شرعية مصلحة وإمامهم

 يكرهـه  ما إمامه من رأى من" : ومنها وسلم عليه اهللا صلى الرسول توجيهات على ذلك

 ١٤٠. )١٣٩("جاهلية ميتة مات فمات، شرباً اجلماعة فارق من فإن ، فليصرب

 خيرجوا ومل ، وإمامهم املسلمني جبماعة والتابعني الصحابة  مجهور التزام كان وهلذا    

 ، وأمثالـه  احلجاج مع حاهلم كان كما ، قسوةالو ظلملا من بعضهم من رأوه ما مع عنهم
                                                 

 يف اإلمام العادل رقم ، والترمذي يف صحيحه ، باب ما جاء٣/٢٢،٥٥أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) ١٣٨(
)١٣٢٩. ( 

   .١٠/٦٥شرح السنة ، ) ١١٠(
   .ورواه مسلم يف كتاب اإلمارة ، متفق عليه ، اجلامع الصحيح للبخاري ، كتاب الفنت) ١٣٩(
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 ، وخمالفـات  ظلـمٍ  من منهم يقع ملا بغضهم مع عليهم ويصربون ، خلفهم يصلُّون كانواو
  . وجتاوزات
  : اجلدل اجتناب -

 يشغل مبا خاصم إذا ، وجداالً ، جمادلة جيادل جادل : اجلدال،تقول من مأخوذ اجلدل

  . )١٤١(الصوابو احلق عن
 يف وخباصة ، والتنافر الفرقة إجياد يف وأثره ، اجلدل خطورة الصاحل سلفنا أدرك ولقد    
 بلْ هم   الً جد الما ضربوه لَك إِ   {:تعاىل لقوله عنه واالبتعاد باجتنابه فتواصوا ، الفنت أوقات

  . ] ٥٨: ، آية الزخرف [ }قَوم خصمونَ
  . )٩١("اجلدال أوتوا إال عليه كانوا هدى بعد قوم ضل ما" : وسلم عليه اهللا صلى ولقوله
  : والبدع األهواء ألهل التصدي -

 قاوموها بل ،والضاللة والبدع ، األهواء أهل وأفكار ، أطروحات الصاحل السلف يقبل مل    

 الكتـب  بطون لنا حفظت وقد ، وبطالا زيفها وأعلنوا ، معتنقيها وفضحوا عليها، وردوا

 من واهلدى الصواب، من اخلطأ موبيا الباطل، هموتزييف للحق نصرم من دةجمي صفحات

   : وهجرهم واملبتدعني املضلني حماجة  ذلك ومن . األمة دين على حافظواف الضالل،
 هلـم  كان بل ، والضاللة البدع أهل مقوالت على بالرد يكتفوا مل أم عنهم أثر فقد

 ، بدعتـه  على منهم املصر وهجر ، هلم الصواب يانبب اجةاحمل يف يتمثل آخر عملي موقف
 وهـذا  إليهم، والزيغ االحنراف عدوى انتقال من الناس احيمو حىت ؛ إليها الداعي وضاللته

 مـن  اآلخـرين  ومنع ، أفكارهم حصر إىل يؤدي احلق عن والزائغني املنحرفني مع  املسلك

  . وضالالم بشبهام التلوث

                                                 

كتاب االعتصام ، لإلمام الشاطيب ، فقد فند فيه البدع ، وتصدى هلا ، : ملزيد من اإليضاح يف ذلك انظر ) ١٤١(
ن لكل من أراد حماجة أهل البدع والضالالت أن يعود إليه ؛ فإن فيه ما يشفي الغليل ، ويرد ورد عليها ، حيس

 .على أهل األهواء واألباطيل 
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 حريـة  احتـرام  دعوى وراء االنسياق عدم : هي األمهية غاية يف نقطة على أُنبه وهنا

 احنرافـام  للعامـة  ويزينـوا  ، األذهان إىل يعربوا أن للمضلني خالهلا من فنسمح التعبري،

 ، اهلدامـة  الـسقيمة  واألفكار ، البنائة السليمة األفكار بني منيز أن علينا بل ، وضالالم
  .انتشارها وحنارب الثانية ومننع ، ا ونرحب لألوىل فنسمح

 فكرياً املنحرفني مع عليه نسري منهجاً الصاحل السلف مسلك نتخذ أن إىل أحوجنا وما

 غريو ، اخلربةو العلم قليلي على ، السيئ تأثريهم من والتقليل عزهلم إىل يؤدي فذلك وعقديا

  .واخلطأ الصحيح بني التمييز على القادرين
سباب املساندة والداعمة لألسباب الرئيـسية فـيمكن        أما الطرق الكفيلة حبل األ     *

  :تلخيصها فيما يلي 
  :الكف عن إشاعة ثقافة العنف  - ١

إال بتنوير بصائرهم وتوعيتـهم  : ال سبيل للقضاء على شيوع ثقافة العنف بني الناس      
 بتحرمي العنف وبيان خطورته ، وإيـضاح آثـاره          -عن طريق وسائل التوعية املتنوعة    –

ومنع مجيع الوسائل اليت تدعو إليه وتشجعه ، ونشر تعليمهم كل نافع ومفيـد ،              الوخيمة  
  .والترغيب يف انتهاج طرق الرمحة والرفق 

  : ضبط العالقة بني احلاكم واحملكوم - ٢
يتعني ضبط العالقة بني احلاكم واحملكوم وفق الفقه السياسي الشرعي الـذي            حيث  

. ما عليهم من حقوق شرعها اهللا تعاىل عليهم         أوضح ما للحاكم واحملكوم من واجبات، و      
  ) .املواطنني ( واجبان على الرعية : فالسمع والطاعة للراعي يف املكره واملنشط 

    والعدل واإلنصاف من احلاكم واجب، فإن ظلم وجار، فعلينا السمع والطاعة ؛            
 يـستنون   سيكون بعدي أئمة ال يهتدون ديي،وال     "كما جاء ذلك يف احلديث الشريف       

كيف : قال الراوي " بسنيت ، وسيقوم فيهم رجال قلوم قلوب شياطني يف جثمان إنس            
وأخـذ   تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهـرك، : "أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك، قال  

  .)١٤٢("مالك فامسع وأطع 
                                                 

 .حديث متفق عليه سبق خترجيه ) ١٤٢(
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واإلنكار يكون ملا يأتيه الوايل من معصية ، وال نرتعن يداً من طاعة ؛ كما جـاء يف                  
  . )١٤٤(وقرره العلماء األفاضل )١٤٣(ديث الصحيحاحل

  : القضاء على أسباب التدين االقتصادي واالجتماعي والسياسي - ٣
 يف اتمعات إال بتحسينها ما       األحوال االقتصادية  تدينال سبيل إىل القضاء على       -

  :أمكننا ذلك ، ويف سبيل حتقيق ذلك رسم لنا اإلسالم ثالثة أمور 
يئة فرص العمل ؛ لسد حاجة اإلنسان ، ومتطلبات حياته ، وحيـاة    : األمر األول 

فقد حثنا اإلسالم على العمل ورغبنا فيـه ،  . أسرته ومن يعول ، وحماربة البطالة والفراغ  
  .وجعل للعامل املكافح على نفسه وأسرته أجراً كبرياً 

ساكني الذين ال ضرورة صرف الزكاة ملستحقيها ، ومنهم الفقراء ، وامل : األمر الثاين
جيدون قوم ، أو ما يكفيهم ويكفي أسرهم ومن يعولون ، فقد أوجب املـوىل علـى                 

الزكاة ، تنفق عليهم حقاً الزماً ، وليس تفضالً ، وتكرماً ، بل جعل              : أصحاب األموال   
  ذلك ركناً من أركان اإلسالم ، يجرب على أدائه كل من امتنـع عنـه ، ولـو أدى إىل                    

أخذها منه بالقوة اجلربية ، تضامناً مع املستحقني احملتاجني ، وكفالة هلم علـى        حماربته ، و  
  .املوسرين حقاً مفروضاً ، على سبيل اإللزام 

التصدق عليهم بغري الزكاة املفروضة ، فقد حـث اإلسـالم علـى              : األمر الثالث 
إىل أبعـد   التكافل االجتماعي ، ورغب فيه ، ورتب على ذلك األجر واملثوبة ، بل ذهب               

من ذلك ، فقد جعل احلق على الدولة يف رعاية أمثال هؤالء مـن ريـع مكتـسباا ،                   
كاخلراج واجلزية ، وجباية األموال ، وإذا مل يف ذلك جعل هلا احلق يف وضع ضريبة على                

   .)١٤٥(األغنياء تصرف على الفقراء واملساكني
ودة إىل املنهج اإلسالمي     فيكون بالع  : األحوال االجتماعية     تدين أما القضاء على   -

  .الصحيح بإحياء التكافل االجتماعي يف كافة ااالت ، ودعمه واحلث عليه 
فقد حث اإلسالم على التكافل االجتماعي ، ورتب عليه األجر واملثوبة ، وعين بـه               
أميا عناية ، فجعل التضامن والتكافل بني املسلمني أمراً مطلوباً ، فال يبيت جـائع ، وال                 

 بينهم بائس ال جيد املأوى ، وال شيخ ليس له كفيل ، وال مريض ليس له معـني ؛                    يعيش
                                                 

، وقد سبق ذكره يف مبحث حكم ) ١٨٥٥(صحيح مسلم ، باب خيار األئمة وشرارهم احلديث : انظر) ١٤٣(
 .الصراع من أجل السلطة

 .أقوال العلماء يف ذلك يف مبحث حكم الصراع من أجل الوصول إىل السلطة : انظر ) ١٤٤(

  .١٠٩٣ / ٢انظر فقه الزكاة ، للدكتور يوسف القرضاوي ) ١٤٥(
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مراعاةً للعدالة االجتماعية ، والطبيعة اإلنسانية اليت حتتاج إىل الترابط والتكافل والتراحم ،             
 ما آمن يب من بات شبعان ، وجاره جائع إىل جنبـه             ”: يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

   .)١٤٦(“وهو يعلم 
وقد نص مجهور العلماء األفاضل على إجبار القريب على اإلنفاق على قريبه ، إذا مل               

   .)١٤٧(جيد ما يكفيه ، وللقاضي أن يلزمه بذلك
كما نصوا على أن للفقري املستحق أن يلجأ إىل السلطة القضائية ؛ ليتـوىل احلـاكم                

   .)١٤٨(كفالته ، إذا مل جيد من يكفله
البد من انتهاج السياسة العادلة      :  األحوال السياسية  تدين ويف سبيل القضاء على      -

اليت أوجبها الشرع ، فالشريعة اإلسالمية بنيت على العدل يف احلكم ، وتـدبري مـصاحل                
العباد يف املعاش واملعاد ، وهي عدلٌ كلها ، ورمحةٌ كلها ، ومصاحل كلها ، وحكمةٌ كلها                 

لرمحة إىل ضدها ، وعن املصلحة إىل       ، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ، وعن ا          
املفسدة ، وعن احلكمة إىل العبث ، وعن اللني إىل الغلظة ، فليست من الـشريعة ، وإن                  

   .)١٤٩(أدخلت فيها بالتأويل
 وعليه فاحلريات االقتصادية ، واالجتماعية ، والسياسية مكفولة يف اإلسالم وقـد             -

ومل يبق للدين قاعدةٌ حيتاج إليهـا يف        وضع هلا ضوابط وأسس يتمشى مبوجبها اإلنسان ،         
   .)١٥٠(الضروريات ، واحلاجيات ، أو التكميليات إال وقد بينت غاية البيان

  

                                                 

 .أخرجه البخاري يف صحيحه ، ومسلم يف صحيحه ) ١٤٦(

  .٧٦اتمع اإلسالمي يف ظل العدالة ، للدكتور صالح الدين املنجد ، ص : نظر ا) ١٤٧(

  .٧٤املصدر نفسه ، ص ) ١٤٨(

 .بتصرف  . ٣ / ٥أعالم املوقعني ، البن القيم : انظر ) ١٤٩(

  .٨١٦ / ٢االعتصام ، للشاطيب ) ١٥٠(
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)                                                                             اخلامتة (
   لتفعيل احللول املقترحة ملشكلة اإلرهاب ومقترحاتتوصيات

القضاء على اإلرهاب فالبد لنا من رسم استراتيجية تكفل لنـا بـإذن اهللا              إذا أردنا   

وعونه تفعيل احللول املقترحة ملشكلة اإلرهاب ؛ لذلك رأيت أن أخلـص هنـا بعـض                

التوصيات اليت أجدها كفيلة مىت ما أخذ ا يف املساعدة على تعزيز احللـول املقترحـة                

  :ملشكلة اإلرهاب ، من هذه التوصيات 

نشاء مركز ملكافحة اإلرهاب يقوم عليه علمـاء متخصـصون معتـدلون يف              إ - ١

  .الشريعة اإلسالمية ، وخرباء يف علم اجلرمية ، وعلماء نفس ، واجتماع 

 التصدي ألهل األهواء والبدع يكون أوالً بالنصيحة وحدها وأسـلوب اللـني             - ٢

 فإذا مل يفد فيسار     الذي حيبب الرجوع إىل طريق الصواب ويؤدي إىل تصحيح أفكارهم ،          

  .إىل معاقبتهم وفق ما يقتضيه املوقف حينها 

 تشجيع التعليم الديين ، والثقافة اإلسالمية الصحيحة من قبل املؤسسات الرمسية            - ٣

يف البلدان اإلسالمية ، فقد أدى إمهاله إىل متكني اجلهلة ودعاة الغلو حىت أصبحوا موجهني       

العامة من الناس وفتح الباب أمامهم لزرع أفكـارهم         ودعاة ومفتني ، ومرجعاً لألغرار و     

  .الضالة ومنهجهم اخلاطئ 

 العودة إىل املنهج اإلسالمي الصحيح يف إحياء التكافل  االجتمـاعي يف كافـة               -٤

  . ااالت ، ودعمه،واحلث عليه

  . اإلعالم يف مواجهة اإلرهاب توظيف - ٥

  .ة ، املدرسة ، املسجد واجلامعة  من قبل األسرالنشء اجلهود يف تربية تضافر - ٦
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،والشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشـاد دور      رات التربية والتعليم  أن يكون لوزا  -٧

مبخاطر اإلرهـاب وتعلـيمهم املبـادئ       فاعل يف تعريف النشء من الطالب والشباب          

  .اإلسالمية املعتدلة 

 ال مـا يهدمـه       مراقبة القنوات الفضائية ومطالبتها بث كل ما خيدم اإلسـالم          -٨

  .وتكثيف الربامج الدينية ومزجها بالثقافة احلديثة النافعة ، واملسلية غري املخلة 

إجراء مقابالت تلفزيونية  مع التائبني الذين كانت هلم أفكار مغالية ، ومتطرفـة              -٩

  .؛ليشرحوا خطأها،ويستفيد اآلخرون من جتارم ،وحيذرون الوقوع فيها

 ، ووقف كل ما يـدعم     و مستورد من الربامج املسجلة    ما ه  وضع رقابة على     - ١٠

  .ين،وإصالح برامج القنوات العربية، أو ما يتناىف مع الدالعنف أو اإلرهاب أو حيرض عليه

 أقترح وأناشد بإنشاء قناة إعالمية خمصصة تعين باإلرهاب ومكافحة اجلرميـة            - ١١

  .اليت تضلل الشباب والعامة والفساد والرد على الشبه ، واملغالطات والفتاوى الشاذة 

 مصادرة مجيع الكتب اليت حترض على ممارسة اإلرهاب ومنع نشر أي كتاب             - ١٢

  .يدعو إليه 

 رجال األمـن   املوظفني و عقد دورات تدريبية تثقيفية مكثفة ، يف كيفية تعامل        _١٣

  .مع املواطن ؛لغرس روح املواطنة واأللفة بينهم ،يف حب الدين والوطن

 مراكز عامة لكل مدينة مقسمة على فروع يف األحياء ،يكون عملـها             إنشاء_ ١٤

  .؛لتفريغ طاقات الشباب ،ومأل فراغهم مبا هو نافع ومفيدطوال العام 
 أوصي بأن يتجنب اإلعالم ذكر تفاصيل األعمال اإلرهابية حيث ثبت أن هذا         - ١٥

يم صـورة رؤوس    التوجه جيعل اجلهاز اإلعالمي مروجاً لإلرهابيني ، ويسهم يف تـضخ          
   .يف النفوس دون أن يكون ذلك قصده اإلرهاب ، وإظهارهم يف شكلٍ يثري الرعب 
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 قيام تعاون حقيقي وصادق من قبل اتمع الدويل لرفع املظامل وإاء            ومن الضرورة   
جيفف منـابع  إىل أهلها   احتالل األراضي بالقوة، الذي متارسه بعض الدول ، فرد احلقوق           

  . دواعي انتشارهاإلرهاب ويوقف
ومن أهم ما جيب على اتمع الدويل ذا اخلصوص حل قضية فلسطني ، واليت بقيت       

  . جرحاً نازفاً يهز مشاعر املاليني من املسلمني_على مدار عقود-
وإن املرء ليعجب من ازدواجية املعايري والكيل مبكيالني، الذي يتعامل به البعض، ففي             

كفاح املستعمر ومقاومته بشىت الوسائل كما حـدث إبـان          الوقت الذي يقر لنفسه حق      
 جنده ينكر هذا احلـق      –االحتالل النازي لبعض الدول األوروبية يف احلرب العاملية الثانية          

على غريه من الشعوب املكافحة لالحتالل األجنيب، ضارباً عرض احلائط ما استقر عليـه              
  .األمر يف القانون الدويل واالتفاقات الدولية

 تشجيع احلوار احلضاري، ودعم القوى املعتدلة املنادية بـاحلوار          كذلكومما ينبغي    
وسيلة لفض املنازعات الدولية، وفتح اال أمامها ملخاطبة الرأي العام يف مواجهة القوى             

  .املتطرفة، الداعية إىل العنف وصراع احلضارات بديالً للحوار والتفاهم املشترك
ظاملة اليت تسم اإلسالم    عمل على إيقاف احلمالت اإلعالمية ال     ويف هذا الصدد ينبغي ال    

، وخباصة أن موقف اإلسالم قاطع يف جترمي العمليات اإلرهابيـة وأن الـدول              باإلرهاب
  .واملنظمات واهليئات اإلسالمية شجبت املمارسات اإلرهابية اليت وقع فيها بعض املسلمني

حمللي حملاصرة ثقافة العنف اليت تتبارى       مبكان السعي على املستوى الدويل وا      كما جيب 
  .وسائل اإلعالم يف نشرها

ويف املقابل فإن وسائل اإلعالم مدعوة إلبراز املثل اإلنسانية، وإعادة غـرس القـيم              
  .واملبادئ األخالقية السامية اليت يئ مناخ التعايش السلمي بني شعوب العامل

 حل املـشكلة مبـشاركة كافـة        أن ال يقتصر  : قبل أن أختم هذه احملاضرة أرى       و
فقط ، بل البد أن يكـون      القطاعات اخلاصة والعامة والوزارات احلكومية الداخلية املعنية        

  إرشادي فعال يصحح املفاهيم ، ويبطل املزاعم ، من وزارة اخلارجية ممثلة يف فروعها              دور
ديات إقليمية  من سفارات وقنصليات ومراكز دعوية وإرشادية للجاليات اإلسالمية ، ومنت         

ودولية ، وحمافل عاملية ليعرف العامل كله أن اإلسـالم واملـسلمني ينبـذون اإلرهـاب                
  .واإلرهابيني ، وأننا يف غاية اجلد واالجتهاد يف حماربته وفق املبادئ اإلسالمية الصحيحة 
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   : أمرين مهمنيوهذا يف نظري غاية يف األمهية ألنه يؤدي إىل
ة على نطاق واسع فيستفيد منه أكثر مسلمي العـامل ، يف            نشر الفائد  : األمر األول 

مشارق األرض ومغارا ، فتصحح املفاهيم اخلاطئة عن طريق نشر الوعي الديين الصحيح             
  .املعتدل 

توصيل الصورة احلقيقة املعتدلة عن اإلسالم واملسلمني ؛ ليعرف العامل           : األمر الثاين 
  .ن ما يفعله اإلرهابيون ليس من ج اإلسالم أمجع أننا ننبذ اإلرهاب ومرتكبيه ، وأ

وذا نكون قد سامهنا إقليمياً وعاملياً يف الوقاية من اإلرهاب ، وحـل مـشكلته ،                
وأوضحنا خطورته وآثاره على األفراد واتمعات يف نطاق واسـع ؛ خدمـةٌ للـدين               

عتدلة ، ووصلنا إىل    اإلسالمي واألمة اإلسالمية والعربية ؛ برؤى إسالمية شرعية عقالنية م         
  .أجنح الوسائل حلل مشكلة اإلرهاب وحماربته ، واستئصاله 

  
  الصالة والسالم على سيد األنبياءوآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني و

  .واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 


