
 ـ توطئة :

 * ـ معنى اإلرهاب لغة :

( وقوله تعاىل : 40مشتق من الفعل أرهب, وتعين أفزع أي خّوف وروَّع, ومنه قوله تعاىل : )َوِإيَّاَي فَاْرَهُبوِن( )سورة البقرة : • 
: )َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب( )سورة القصص :  ( أي : ختيفون به, وقوله عزوجل60)تـُْرِهُبوَن بِِه( )سورة األنفال : 

 ( أي من الرعب.32

 

 * ـ وفي االصطالح ُعرف بأنه :

 بّث الرعب الذي يثري اجلسم والعقل لتحقيق أهداف معينة باستخدام العنف ضد اآلخرين ممن يعارضون أهداف اإلرهابيني.• 

لجوء إىل القتل واالغتيال واالعتداء على احلرمات الشخصية إلرغام اآلخرين على كما ُعرف بأنه : وسيلة لنشر الذعر وال
 اخلضوع واالستسالم والرضوخ ملطالب اإلرهابيني التعسفية وتصرفاهتم الكيدية.

 كما ُعرف بأنه : ترويع املساملني بغية حتقيق أغراض وفرض سيطرة بغري وجه حق.

ى اآلمنني بالسطو أو سلب األموال وإزهاق األرواح املعصومة وبث الرعب واخلوف كما عرفه بعض العلماء : هو االعتداء عل
يف قلوب اآلمنني من قبل فئة ضالة مفسدة يف األرض, خارجة عن مجاعة املسلمني حتت تأثري فكر ضال ومعتقد فاسد وشبهة 

 باطلة.

( 3العنف واالرهاب لتحقيق مآرهبم السياسية)واالرهابيون يف مفهوم العصر الراهن, عنوان يطلق على الذين يسلكون سبيل 
وقيل: ان هذا املصطلح عام ومطلق ينسحب يف مفهومه على الذين يسلكون سبالً غري مشروعة لتحقيق بعض االهداف,  

 كأن تكون سياسية, او اقتصادية, او شخصية, او غري ذلك من وجوه املصاحل واالهواء غري املشروعة. 

فات والتوصيفات لالرهاب, ومع وجود تعريفات متنوعة, وعقد مؤمترات, وإبرام اتفاقيات متعددة وهناك كم هائل من التعري
لتحديد وصف معني, او تعريف حمّدد, اال ان املشكلة االكرب يف مواجهة االرهاب يف العامل, ووضع اآلليات املناسبة للحد منه 

لتعريف املناسب واجلامع واملانع له الذي تتفق عليه االطراف يف أي بلد, هي توصيف االرهاب والعمليات االرهابية, ووضع ا
 والدول مجيعاً. 



وعليه فال يزال االرهاب مصطلحاً بدون تعريف متفق عليه, وقد يقول قائل: ان العمل االرهايب واضح والداعي لكل هذه 
ة, او ارهتان شخص, اوتفجري مبىن او التعريفات فكل انسان بأمكانه أن حيّددالعمل األرهايب مبجرد رؤيته, كاختطاف طائر 

سيارة مفخخة, لتحقيق غرض يف نفس فاعله, ولكن يف احلقيقة االمر ليس هبذه البساطة, فالكلمة محلت يف سياقات تكوينها 
ب التأرخيي مدلوالت ومعاين خمتلفة وصلت احياناً اىل حد التناقض والتضادا ويرى البعض ان حماولة اجياد تعريف مقبول لالرها
لدى اجلميع انه )مضيعة للوقت(, ولعل احملاوالت اليت بذلت للتوصل اىل تعريف موحد لالرهاب يف مؤمترات عاملية, باءت 
بالفشل, وكان هذا هو السبب يف تأجيل صدور البيان اخلتامي ملؤمتر وزراء اخلارجية لدول منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف  

, وذلك بسبب عدم اتفاق الدول االعضاء على تعريف 3/4/2002, اىل ظهر يوم 2/4/2002كواال المبور, من مساء يوم 
 هنائي وحمدد لالرهاب. 

وايضا حماوالت االحتاد االورويب عقب هجمات سبتمرب لتعريف االرهاب, اليت اعرتضت عليها منظمات ومجعيات حقوق 
 (. 4وبة يف تعريفها الفضفاض لالرهاب مما خيل حبقوق االنسان)االنسان االوروبية نفسها, وذلك الهنا مل حتفظ التوازنات املطل

فمشكلة التعريف قدمية, وسببها الرئيس يكمن يف اختالف الزاوية اليت ينظر كل طرف منها اىل احلدث, وجاء يف قانون 
رامي يقوم به فرد او , يف املادة االوىل, تعريف االرهاب كمايلي: كل فعل اج2005( لسنة 13مكافحة االرهاب العراقي رقم )

مجاعة منظمة استهدف فرداً او جمموعة افراد, او مجاعات, او مؤسسات رمسية او غري رمسية, اوقع االضرار باملمتلكات العامة 
او اخلاصة بغية االخالل بالوضع األمين, او االستقرار والوحدة الوطنية, او ادخال الرعب واخلوف والفزع بني الناس, او إثارة 

 (. 5ى حتقيقاً لغايات ارهابية)الفوض

وأيا كان التعريف هلذه الظاهرة, فإن اجلامع املشرتك بني كل هذه التعريفات هو ان االنسان الذي خلقه اهلل وأكرمه, هو 
 املستهدف يف العمليات االرهابية, سواء االنسان يف ذاته, ام من بيئته وحميطه. 

م, قدم تعريفاً شاماًل 2002العامل االسالمي ويف دورته السادسة عشرة, عام  لذا فإن اجملمع الفقهي االسالمي, يف رابطة
دينه, ودمه, وعقله, وماله, وعرضه, –لالرهاب وهو: انه العدوان الذي ميارسه أفراد او مجاعات او دول بغياً على االنسان 
وإخافة السبيل, وقطع الطريق, وكل  ويشمل صنوف التخويف واالذى, والتهديد والقتل بغري حق, ومايتصل بصور احلرابة,

فعل من افعال العنف, او التهديد يقع تنفيذاً ملشروع اجرامي فردي او مجاعي, يهدف اىل القاء الرعب بني الناس, او ترويعهم 
واالمالك  بإيذائهم, او تعريض حياهتم او حريتهم او أمنهم او أحواهلم للخطر, ومن صنوفه احلاق الضرر بالبيئة او بأحد املرافق

 (. 7العامة او اخلاصة, او تعريض احد املوارد الوطنية او الطبيعية للخطر)



 

 الجذور التأريخية 

م واجلمعية العامة لالمم املتحدة تدرج يف جدول أعماهلا السنوي بنداً عنوانه: )التدابري الرامية اىل منع االرهاب 1973منذ عام 
او يودي هبا, او يهدد احلريات االساسية, ودراسة االسباب الكامنة وراء أشكال  الدويل الذي يعرض للخطر أرواحاً بشرية,

االرهاب واعمال العنف اليت تنشأ عن البؤس وخيبة األمل والشعور بالضيم واليأس واليت حتمل بعض الناس على التضحية 
 (. 8بأرواح بشرية, مبا فيها أرواحهم هم, حماولني بذلك احداث تغيريات جذرية)

كن الميكن اجلزم بأن االرهاب من خلق الستينيات او السبعينيات من القرن العشرين فحسب, والظاهرة نشأت بعد احلرب ول
العاملية, وبسببها, رغم ان هذين العقدين شهدا أوسع اعمال االرهاب, وان احلرب العاملية الثانية أدت اىل تغيريات سياسية 

 ىل ابعد من ذلك بكثري. واسعة, وامنا ترجع جذور هذه الظاهرة ا

ولرمبا كان بامكاننا ان حندد بداية االرهاب الذي مارسه االفراد يف عهد اجلمهوريات اليونانية والرومانية القدمية, ويف ضوء 
ق.م( مثالً من أمثال االرهاب ينطبق على  44يرى البعض اغتيال االمرباطور يوليوس قيصر عام ) املفهوم التقليدي لالرهاب

 اغتيال رئيس دولة يف العصر احلديث. 

ويف القرن احلادي عشر نشأت يف الشرق االوسط مجاعة )احلشاشني( الدينية واليت متتد يف أصوهلا اىل االمساعيلية, وحني أراد 
مبعتقدهم الديين وتقاليدهم االجتماعية, قاومهم السالجقة الذين كانوا يومها حكام املنطقة, وكان ردهم  احلشاشون ان حيتفظوا

على هذه املقاومة ان جلأوا اىل أساليب االرهاب والعنف, وكان االغتيال أبرز هذه االساليب, وهكذا اغتالوا الوزير السلجوقي 
)كنورادي موتغريا(, وحاولوا ان يغتالوا القائد الكوردي املسلم )صالح م, وملك القدس الصلييب 1092)نظام امللك( عام 

الدين األيويب( مرتني, ولكن باءت حماوالهتم بالفشل, كما نشأت يف الشرق االقصى مجاعات سياسية اعتمدت االرهاب 
 حريرية.  لتحقيق أهدافها, وكان من أبرزها مجاعة )اخلناقني( اليت اعتاد أفرادها خنق معارضيهم بأشرطة

وحبلول القرن السادس عشر شهد العامل االرهاب وهو ينتقل اىل أعايل البحار, حيث أخذت عصابات خارجة على القانون 
ترتكب هناك أعمال القرصنة البحرية الرغام السلطات على حتقيق مطالب سياسية معينة, ويف بداية القرن التاسع عشر كانت 

اً جديدا لالرهاب, فقد نشأت هناك عدة حركات عنصرية هدفها ارهاب الزنوج وامللونني الواليات املتحدة االمريكية مرتع
م كتب املنظر الروسي الراديكايل الكسندر سرينو: )ان القوة الميكن ان تستسلم االّ للقوة(, 1867بصورة عامة, ويف عام 



نوعة, منها حركة )العصابة السوداء( يف فرنسا,  والقت هذه الفكرة رواجاً وانتشاراً, وقامت على أساسها حركات ومنظمات مت
 كما وظهرت حركات مماثلة يف روسيا وايطاليا واسبانيا, وبدأت هتاجم الشركات والكنائس. 

 

 

 * ـ الموقف الشرعي من اإلرهاب :

و الروح, وباحلياة االسالم نظام أرسى لالنسانية دعائم النهضة الكاملة اليت ينعم العامل يف ظله حبضارة املادة مع مس     
 السعيدة مع نعمة األمن, وبسعادة الدنيا مع نعيم اآلخرة. 

من اختالف الناس, وتباين  فاالسالم هو غذاء متكامل حلياة االنسان وعافيته, وحيقق للبشرية األمن والسالم والرمحة, واليتخذ
وجهات النظر سبيالً للتنافر والتناكر, وامنا يتخذ منه سبيال للتعاون والتعارف, ويقيم بني الناس مجيعاً وحدة انسانية عامة 
ذكر تظللها حرية الفكر, وعدالة السعي, وأمن االخاء, وأمانة الوفاء, ورمحة اهلل, قال تعاىل: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من 

 (. 9وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند اهلل أتقاكم()

فاالسالم هو دين الرمحة والسالم, وان فكرة السالم يف االسالم أصيلة عميقة, تتصل اتصاالً وثيقاً بطبيعته وفكرته الكلية عن 
تلتقي عندها تشريعاته وتوجيهاته وجتتمع اليها شرائعه الكون واحلياة واالنسان, هذه الفكرة اليت ترجع اليها نظمه مجيعاً, و 

 وشعائره. 

آية, بينما مل يرد لفظ  133لدى تتبع آيات القرآن الكرمي جند ان كلمة )السلم( وما اشتق منها وردت فيما يزيد على 
 (. 10)احلرب( يف القرآن كله االّ يف ست آيات فقط)

االسالم هي االهتداء اىل طريق السالم والنور, قال تعاىل: )قد جاءكم من اهلل نور  ويصرح القرآن بأن الثمرة املرجوة من اتباع
 (. 11وكتاب مبني يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم...()

ويلفت القرآن الكرمي انظار املؤمنني اىل نعمة جليلة, وهي نعمة األمن, اليت انعم اهلل هبا على من يشاء من عباده, وقد تكررت 
( مرة يف القرآن الكرمي, وهناك آيات تتحدث 60مشتقات كلمة )األمن( واليت الخترج معانيها عن الداللة األصلية للكلمة )

 عن مظاهر حضاريت مثود وسبأ, وان عنصر األمن بارز فيها, كعامل أساس لقيام احلضارتني وازدهارمها, قال تعاىل: 



(, عن حضارة قوم مثود, واما عن قوم سبأ فقد قال تعاىل: )وجعلنا بينهم وبني 12)وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتاً آمنني()
 (. 13القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة وقّدرنا فيها السري سريوا فيها ليايل وأياماً آمنني()

بظلم أولئك هلم األمن وهم  واألمن اليكون االّ يف جوار االميان هبدي اهلل تعاىل, قال تعاىل: )الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم
 (. 14مهتدون()

 فاملعادلة الثابتة يف حياتنا الدنيا هي: االستقامة=األمن, واالحنراف=فقدان األمن. 

ان االسالم نظام أخالقي جيء به لرتسيخ قواعد احلق واخلري والعدل يف هذه االرض ومن أجل ان تقوم حياة الناس على 
ن الفساد والتخريب واالذالل, وبعيدا عن التسلط والرتويع والرتهيب, ان ذلكم هو االسالم دين األمان والثقة واحلرية بعيداً ع

الرمحة للبشرية كلها, بل لعامة االحياء مجيعاً, وأصدق دليل على ذلك قول القرآن الكرمي خياطب اهلل فيه نبيه الكرمي رسول 
 (. 15ني()الرمحة واهلداية للعاملني: )وما أرسلناك االّ رمحة للعامل

يشكل االرهاب ظاهرة من أخطر الظواهر اليت تواجهها اجملتمعات والدول يف عصرنا احلاضر, وتتضح خطورة هذه الظاهرة يف 
عدد الضحايا من قتلى ومعاقني ومشردين, ويف اخلسائر املادية اليت تلحق بوسائل االتصاالت والبنايات والبيوت واملؤسسات 

ع ودور العبادة, وكل ماميكن ان متتد إليه وسائل االرهاب احلديثة والتخطيط األرهايب الكامن وراءها... العلمية واملزارع واملصان
والواقع ان االرهابيني يبغون نشر اخلوف والذعر على أوسع نطاق ممكن, ولذلك فهم يرتكبون أفعاهلم االرهابية بدون متييز بني 

ذاء طائشة بني السكان املدنيني, دون ان يكون هدفهم احياناً قتل شخص االشخاص وهكذا نراهم يرتكبون أفعال قتل او إي
 واحد بالذات او ايذاءه. 

والريب يف ان القتل وااليذاء بال متييز يساعدان على نشر اخلوف والفزع واالرهاب, ذلك انه اذا مل يكن اهلدف شخصاً حمدداً 
 بذاته, فلن يكون هناك أي شخص يف مأمن من االرهاب. 

ذا, ميكن ان يصبح مجيع الناس, رجاالً ونساء واطفااًل, ضحايا أفعال ارهابية, او مرشحني ليكونوا ضحاياها مستقباًل, وهك
 واذا كان االمر هكذا فإن االرهاب ينطوي بالضرورة على االستهتار بكل املباديء القانونية واالخالقية والسماوية

من أمهها عنايته بالضرورات اخلمس اليت هي : الدين والنفس, والعقل, واملال, جاء اإلسالم بأحكام عظيمة إلسعاد البشرية • 
 والعرض. وجعل احلفاظ عليها من املقاصد الشرعية, وعدم االعتداء عليها.



وأن اإلرهاب الذي ينتج عنه تفجريات واعتداءات تؤدي إىل إزهاق األرواح واإلضرار بالناس, وإفساد املمتلكات, وضياع 
ن األمور احملرمة شرعاً ألن اإلرهاب ضرب من ضروب اإلفساد يف األرض الذي هنى اهلل عنه يف كتابه احلكيم بقوله األموال م

 (.56تعاىل : )َواَل تـُْفِسُدواْ يف اأَلْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها( )سورة األعراف : 

العلماء على حرمة االعتداء على النفس املعصومة كما أن اإلرهاب الذي ينتج عنه إزهاق لألنفس املعصومة حمرم حيث أمجع 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّمُ  َخاِلًدا ِفيَها  سواء كانت مسلمة أو مستأمنة بغري حق مستندين يف ذلك بقوله تعاىل : )َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

( وقوله تعاىل : )أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفًسا ِبَغرْيِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف 93)سورة النساء :  َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًما(
يًعا( )سورة املائدة :  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  (.32اأَلْرِض َفَكَأمنَّ

سلم فسوق وقتاله كفر( رواه : البخاري, وقوله عليه الصالة والسالم : )لزوال الدنيا وقوله صلى اهلل عليه وسلم : )سباب امل
أهون على اهلل من قتل املؤمن بغري حق( رواه : الرتمذي, وقوله صلى اهلل عليه وسلم : )من قتل معاهداً بغري حق مل يرح رائحة 

 اجلنة( أخرجه : البخاري.

ال املعصومة بغري حق وذلك حمرم بقوله صلى اهلل عليه وسلم : )ال حيل ملسلم أن يروع كما أن اإلرهاب ينتج عنه إتالف لألمو 
 مسلماً( رواه : أبو داود.

كما أن اإلرهاب فيه محل للسالح على املسلمني واملستأمنني اآلمنني وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )من محل 
 علينا السالح فليس منا( أخرجه : امحد.

ن اإلرهاب فيه إيذاء للمسلمني يف مشاعرهم وأعراضهم وأمنهم, وال حيل ألحد أن يأذي أحداً بغري حق, وكما أن كما أ
اإلرهاب يستلزم الوقوع يف براثن الغلو والتطرف والتكفري والظلم والبغي والعدوان والفساد يف األرض, وكلها أمور حمرمة شرعاً, 

 وخمالفة لشرع اهلل تعاىل.

ل من سبل خدمة أعداء اإلسالم الذين يرغبون بإيقاع الفتنة بني املسلمني, وإزهاق أرواح األبرياء, ويؤدي إىل كما أنه سبي
 ظهور اهلرج واملرج يف الديار, ونشر الرعب, وفساد األمن, وضياع األمة.

القرآن ال جياوز حناجرهم  وهذه األعمال من أعمال اخلوارج الذين قال فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )قوم يقرءون
 يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان( رواه : مسلم.



كما وصفهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله : )خيرج قوم يف آخر الزمان, أحداث األسنان, سفهاء األحالم يقولون من 
ميرق السهم من الرمية, فأينما لقيتهم فاقتلهم, فإن يف خري قول الربية, يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم, ميرقون من الدين كما 

 قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة( أخرجه : البخاري.

ان هذا القرآن بعجائبه البالغية املذهلة, وبيانه املتفرد الفذ, قد جاء لريسخ يف الدنيا األمن والرخاء واخلري والرمحة, وليبدد من 
 (. 16يب والظلم, قال تعاىل: )وننزل من القرآن ماهو شفاء ورمحة للمؤمنني()وجه هذه االرض كل أسباب الرته

واالسالم حيّذر أشد حتذير من ترويع الناس, وإخافتهم وإشاعة الذعر يف نفوس العباد, وذلك مبختلف االسباب والوسائل يف 
غري ذلك من أساليب تثري يف نفوس اآلخرين الرتويع او الرتهيب, سواء باالشارة بالسالح, او التهديد بالكالم الظامل, او ب

 (. 17الرهبة والوجل, فعن النعمان بن بشري, ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال: )الحيل لرجٍل أن يروّع مسلماً()

فزاع وعن ابن عمر قال: مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عله وسلم( يقول: )من أخاف مؤمناً كان حقاً على اهلل ان اليؤمنه من أ
 (. 18يوم القيامة()

فاذا كان رسول اهلل  ينهى عن الرتويع والتخويف, فإن هنيه عن ايذاء الناس, او املشاركة يف ايذائهم من باب أوىل, والشك يف 
ان القتل هو من اكرب الكبائر, ويتوعد اهلل تعاىل القاتل بالعذاب العظيم واللعن, قال تعاىل: )ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 

 (. 19َب اهللُ عليه ولعنه وأّعد له عذاباً عظيماً()جهنم خالداً فيها وغضِ 

وليس املنهي عنه هو القتل بعينه, وامنا كل عمل يؤّدى اليه كالتعاون, واملشاركة, والتحريض, والتأييد, قال رسول )صلى اهلل 
 (. 20اهلل()عليه وسلم(: )من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيٌس من رمحة 

وهكذا فإن االسالم اليبيح االعتداء على انسان بريٍء حبال من األحوال, ومن أي شخص كان, سواء كان االعتداء على 
النفس او العرض أو املال. وحىت يف حال احلرب والقتال, فأن األسالم مل جيز قتل من اليقاتل من النساء والصبيان والشيوخ, 

رم االعتداء على احليوان االعجم, فما بالك باالنسان املكرم  ففي الصحيح, عن النيب )ص(: واكثر من ذلك ان االسالم حي
)أن امرأة دخلت النار يف هرّة حبستها, فال هي اطعمتها, والهي تركتها تأكل من خشاش األرض(, فكيف مبن يقتلون البشر 

كرون بأهنم بعملهم هذا خيسرون دنياهم وأخراهم, ويف او يروعوهنم, وجيعلوهنم يصبحون وميسون يف فزع وقلق وخوف  أال يتذ 
 اخلتام اليسعين إالّ ان اذكر اجلميع وإياي بقوله تعاىل: )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(.



تعريف  900رصد بعض الباحثني أكثر من  -بداية البد من اإلقرار بأن هناك عدداً كبرياً جداً من التعريفات ملفهوم اإلرهاب 
وذلك حبكم تعقد الظاهرة وتعدد مستوياهتا وتباين وجهات النظر بشأهنا, سواء بالنسبة لألشخاص أو القوى  -لإلرهاب 

السياسية أو الدول اليت تواجهها, باإلضافة إىل تداخل االعتبارات السياسية مع االعتبارات املوضوعية األخرى. ومن هنا يبدو 
رؤيته اخلاصة هلذه الظاهرة واملختلفة عن رؤى اآلخرين, وذلك انطالقاً من املقولة  –ة شخصاً أو حزباً أو دول –أن لكل طرف 

 الشائعة اليت ترى أن )اإلرهايب يف نظر البعض هو مقاتل من أجل احلرية يف نظر البعض اآلخر(. 

تبدأ حني حتاول تلك وهلذا فإنه ليس من الصعب إنشاء تعريف مقبول ضمن أوساط مجاعة متآلفة بعينها, وأما املشكلة ف
 اجملموعة االخنراط يف حوار مع اآلخرين.

"وألن اإلرهاب ينطوي على مشاعر بالغة احلدة, تعود جزئياً إىل رد الفعل على األهوال املقرتنة به, وتعود يف جزئها الثاين إىل 
املشاركة يف النقاش...إن أكرب سياقه األيديولوجي, فإن من الصعوبة العثور على تعريف دقيق يضمن توافق مجيع األطراف 

العوائق أمام الدراسة اجلادة لإلرهاب هي أن اإلرهاب يف اجلوهر مشكلة أخالقية. وهذا واحد من أبرز األسباب الكامنة يف 
 ( 1صعوبة التوصل إىل تعريف لإلرهاب")

اليت حرمتها الشريعة اإلسالمية والتا من وهكذا فإن اإلرهاب حمّرم يف اإلسالم ألنه يشتمل على عدة أنواع من احملرمات        
 ( 32أمهها:)

 

 أواًل: اإلفساد يف األرض يف كل ما يقلق حياة اإلنسان واستقراره من هتديد.

ثانياً: هتك حرمة النفس البشرية اليت صاهنا اإلسالم, فاجلناية على إنسان واحد هى جناية على اجلنس البشرى بأكمله, قال 
َا تعاىل: }ِمْن َأْجِل  َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغرْيِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ يعاً َوَمْن َذِلَك َكَتبـْ قـََتَل النَّاَس مجَِ

يعًا{ ]املائدة: َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ  [.32َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

 : )ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً(.-صلى اهلل عليه وسلم - ثالثاً: ترويع اآلمنني, قال رسول اهلل

: -صلى اهلل عليه وسلم  -رابعاً: اإلرهاب نقيض الرمحة, واإلسالم دين الرمحة؛ حيث جعل اهلل عز وجل غاية إرساله للنيب 
َناُهْم ِبِكَتاٍب [ , كما وصف كتابه الق107}َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي{ ]األنبياء: رآن الكرمي بالرمحة فقال: }َوَلَقْد ِجئـْ

للمقاتلني  -صلى اهلل عليه وسلم  -[ , كما كانت وصايا الرسول 52َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن{ ]األعراف:



ل اهلل, ال تقتلوا شيخاً فانياً, وال طفاًل صغرياً, وال امرأة, يف الغزوات اإلسالمية هي: )انطلقوا باسم اهلل وباهلل, وعلى ملة رسو 
 وال تغلوا, وضمنوا غنائمكم, وأصلحوا وأحسنوا, إن اهلل حيب احملسنني(.

وبناء على ذلك, يتضح جلياً براءة اإلسالم وشريعته السمحة من هتمة اإلرهاب اليت حياول الغرب وأمريكا إلصاقها به. " أما 
اإلرهاب باحلركات اإلسالمية بالذات, فيظهر فقط أمهية النفط واللويب الصهيوين واجلغرافيا السياسية للوطن ربط احلرب على 

العريب والعامل اإلسالمي يف إسرتاتيجية النخب األمريكية احلاكمة والشركات متعدية احلدود للهيمنة على العاام. ولكن لو دققنا 
  أساس له من الصحة إال بقدر ما تعرب احلركاتقليالً سنجد أن ربط اإلسالم باإلرهاب ال

 * ـ أضرار اإلرهاب .. ومفاسده :

 لإلرهاب أضرار ومفاسد نذكر بعضاً منها :• 

 ( ترويع اآلمنني ونشر اخلوف والفرع .3 ( إتالف أألموال واملمتلكات .2 ( قتل األنفس املعصومة املسلمة املعاهدة .1

 ( عصيان والة األمر وعدم طاعتهم .5 مجاعة املسلمني . ( اخليانة والغدر , واخلروج على4

 ( محل السالح على أهل اإلسالم , وحصول الفرقة .7( زعزعة األمن ونشر الفوضى يف البالد اآلمنة املطمئنة .6

 .  ( تشويه صورة اإلسالم واملسلمني وأهنم يقتلون بعضهم بعضاً 8

 ر الذعر يف بالد اإلسالم . ( حتقيق مآرب أعداء اإلسالم الذين يريدون نش9

 

 : اإلرهاب أسباب* ـ 

 نذكر يف هذا املقام مجلة من األسباب ومنها :• 

 ( إمهال الوالدين لألبناء , وعدم رعايتهم, وتفقد أحواهلم.1

:  ( الفراغ والبطالة وما تؤدى إىل مفاسد عظيمة فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم2
 )نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ( ]متفق عليه[.



( الرفقة السيئة واليت ال خري فيها, عن أيب موسى رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : )مثل اجلليس الصاحل 3
ا أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما والسوء كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإم

 أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة( ]رواه البخاري[.

( عدم فهم الشريعة اإلسالمية فهماً صحيحاً, واالندفاع وراء العواطف اليت تورد املهالك وتسبب اخلسائر, ونزع الثقة من 4
 ال أصل هلا )والحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم(.العلماء الفضالء, والسعي وراء الفتاوى الضالة اليت 

 

 * ـ أهم وسائل العالج :

 ( غرس العقيدة الصحيحة املستمدة من نصوص الكتاب العزيز والسنة املطهرة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم.1

 ( التأكيد على مفهوم الوسطية واالعتدال ونبذ الغلو التطرف.2

 تربية األبناء تربية إسالمية سليمة متوازنة. ( احلرص على حسن3

 ( على العلماء والدعاة توضيح منهج الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة باستخدام الرفق واللني, والتيسري على الناس.4

 ( وجوب لزوم مجاعة املسلمني واحلذر من مفارقتها.5

 املعروفني الراسخني يف العلم بالعلم, واحلذر من أهل اجلهل والفساد. ( التأكيد على أن الفتوى ال تكون إال من العلماء6

( فتح باب احلوار, وفهم أدب اخلالف, وحفظ حقوق اآلخرين, واحرتام حرياهتم وحقوقهم اليت كفلها هلم الدين اإلسالمي 7
 احلنيف.

واألجيال بصفة عامة من األفكار اهلدامة  ( تعاون وسائل اإلعالم املتنوعة عن طريق نشر الوعي حلماية الشباب بصفة خاصة8
 واآلراء الضالة.

( االلتفاف حول العلماء ووالة األمور لنكون قلباً واحداً ويداً واحدًة, وأن نكون عوناً هلم على نشر األمن واألمان يف 9
 اجملتمع, ومما يعود علينا أمجعني باخلري والصالح. 

 



 


