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Abstract 

There has been a hideous misunderstanding and a mismatch between the Islamic concept 

and the Western concept of terrorism. This was not the direct result of the 

intercivilizational conflict and the scientific and intellectual vacuum in the contemporary 

Islamic nation, but there are some forces hostile to Islam, its culture, its civilization, the 

glories of its nation and its bright history of cultural contribution and creative cultural 

achievement. The description of Islam as the religion of terrorism and extremism is 

inaccurate. The current research addresses this point. The aim of the research is to clarify 

the issue of terrorism in Islam, and that it has controls and conditions to be observed; 

otherwise, any action is deemed as violent and rejected by Islam which condemns and 

punishes the doer who solely bears the accountability of his own actions. The researcher 

reached several conclusions, including but not limited to: To strike fear in the hearts of 

the enemy without shedding blood is the Islamic concept derived from the word irhaab. 

However, to resort to violence, to spread crimes, and to cause chaos and corruption at the 

individual or collective level is not accepted by Islam.  
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 ملخص البحث 

لقد حدث خلط فاضح ولُبس خطري بني مفهوم اإلسالم ومفاهيم الثقافة الغربية ملصطلح اإلرهاب. ومل يكن 
ذلك نتيجة الصراع احلضاري والفراغ العلمي والفكري يف حاضر األمة اإلسالمية فحسب، بل يقف وراء 

شرق ابإلسهام احلضاري واإلجناز ذلك بعض القوى املعادية لإلسالم وث 
ُ
قافته وحضارته وأجماد أمته واترخيها امل

إن وصف اإلسالم بدين اإلرهاب والتطرف هو وصٌف غري دقيق. وهنا تكمن مشكلة هذا الثقايف املبدع.  
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بيان وتوضيح موضوع اإلرهاب يف اإلسالم، وأن له ضوابط وشروط جيب  البحث. ويهدف البحث إىل 
مراعاهتا، وما كان خارجاً عن هذه الشروط والضوابط فهو عنف وتطرف يرفضه اإلسالم وحياربه ويعاقب 

وأن صدور أي عنف أو تطرف من أحد املنتسبني إليه ال يعين ذلك أن اإلسالم هو دين إرهاب، فاعله،  
 وقد توصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها:وإمنا ذلك التصرف ُحجة على صاحبه، ال ُحجة على اإلسالم.  

عليه، وسفك   أن مفهوم كلمة اإلرهاب من املنظور اإلسالمي معناه ختويف العدو وترويعه، وليس االعتداء
دمه دون وجه حق. وأن مفهوم اإلرهاب من منظور غري إسالمي معناه العنف والتطرف، وانتشار اجلرمية،  

 وممارسة الفوضى والفساد الفردي واجلماعي. 
  .: الضوابط, اإلرهاب, اإلسالم, الُعنف  الكلمات املفتاحية

 

 املقدمة   

اإلسالمي يوماً بعد يوم، وتزداد تعقيداً وصعوبة أكثر فأكثر، حىت أصبح إن وترية اإلرهاب تتصاعد يف عاملنا  

اإلرهاب هو ديدن اإلعالم ومادته التسويقية يف كثري من األوقات، وانطلق الكثري من املفكرين والباحثني 

ر والُكتاب للخوض يف هذا املضمار واملشاركة أبقالمهم وأفكارهم وحسب توجهاهتم وُمعتقداهتم، حىت َكثُ 

الكالم والغلط حول مفهوم اإلرهاب، وما حقيقته؟ وهل اإلرهاب القائم اليوم وأاثره امللموسة يف كثرٍي من 

دول العامل اإلسالمي وغريه هو اإلرهاب الذي يقصده اإلسالم؟ أم هو إرهاب مبفهوم الغرب وعنف وتطرف 

سالم منه؟ بل أصبح املسلم البسيط وُعدوان مبفهوم اإلسالم؟ وإذا كان هذا هو تطرف وُعنف فما موقف اإل

يتعذر عليه فهم احلقيقة والواقع بسبب كثرة القيل والقال حول موضوع اإلرهاب، وأيضاً بسبب التشويش 

العريب واإلسالمي الذي يرى بعني أمريكا  الغريب، أو اإلعالم  والضجة اإلعالمية املكثفة وخاصة اإلعالم 

امج واللقاءات حول موضوع اإلرهاب وأسبابه وأضراره وعواقبه احلالية وأورويب، والذي يُقدم العديد من الب 

ستقبل. ويسعى جاهداً إللباس اإلسالم وأهله بثوب اإلرهاب، ويغض الطرف عن اإلرهاب احلقيقي 
ُ
ويف امل
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ثري والتطرف القائم الذي تقوم به كثري من الدول العظمى واملستعم رة جتاه الضعفاء واملساكني واالبرايء يف ك

من دول العامل وخاصة دول الشرق االوسط. وأتيت أمهية هذا البحث وسبب اختياره يف كونه يسعى الباحث 

من خالله إىل بيان وتوضيح املعىن احلقيقي ملفهوم اإلرهاب الذي ذكره هللا سبحانه يف القرآن، وأن معناه 

لسالم واحملبة والعفو وليس دين العنف الدفاع عن النفس وليس االعتداء عليها، وأن دين اإلسالم هو دين ا

إ نَُّه ُهَو السَّ  ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ   م يُع والتطرف والكراهية قال سبحانه وتعاىل: }َوإ ْن َجَنُحوا ل لسَّْلم  فَاْجَنْح 

أنه ال جيوز ، كما أن اإلسالم جاء للمحافظة على األنفس واألموال واألعراض واحلقوق، وبنين  (1)اْلَعل يُم{

االعتداء عليها أو استباحتها بدون وجه حق أبي شكٍل من األشكال وحتت أي ظرف أو ُمبر، وال يوجد 

أي قانون أو دستور على وجه األرض ينص على حقوق اإلنسان وحيافظ عليها كما نص عليها اإلسالم 

فقد حفظ اإلس أو غري مسلم،  اإلنسان ُمسلم  اجلميع وجرَّم وشدد يف ذلك، سواًء كان هذا  الم حقوق 

لم واحلرب.  االعتداء عليها بدون وجه حق يف حاليت الس 

 املبحث األول: التعريف ابإلرهاب 

إن احلديث عن قضية اإلرهاب، هو ولوٌج يف عامل اإلنسانية ابلكامل، فاإلنسان بفطرته ال يَ تَ َنصَُّل عن ق َيمه  

هي طارئة،  أحداث  عليه  هُتبُّ  حني  إالن  واالقتصادية    اإلنسانية  السياسية  احلياة  مناهج  لفقدان  افراٌز 

تولُد نتيجًة ملسارها غري السَّوين  يف معامل احلياة، وما له من دور أيضاً 
ُ
واالجتماعية والنفسية ملسارها الطبيعي امل

يف حدوث صراٍع يف كيان  اإلنسان فينقلب على ذاته، فيتحول من إنساٍن سوي إىل خملوق عدواين يفوق 

هائم يف طمعها، ووحشيتها. هبذا نتيقن أن اإلنسان ال يثور على واقعه سعياً إىل تغيريه إالن بعد أن يعاين الب

يشكو  لواقٍع  انعكاس  اإلرهاب هو  أن  يعين  فهذا  املضطرب،  واقعه  صاغ من 
ُ
امل الداخلي  عامله  يف  صراعاً 

ت الفردية واجلماعية، لذا فإن حتديد ماهية االنفصام بني قيم اخلري والشر، وبني االستواء واالحنراف، يف اللذا
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اإلرهاب يُعُد عمليًة شائكًة وصعبة لصدورها عن اُسس نفسية اتبعة لذات فاعلها، لذا ال جند اتفاق بني 

تُعُد من مظاهر . وإضافًة إىل ذلك فإنَّ ظاهرة اإلرهاب  (2) االفراد او اجلماعات على حتديد حقيقة اإلرهاب 

يف   تفشى  الذي  )اإلرهاب( العنف  وكلمة  املاضي  القرن  من  السبعينات  أوائل  فمنذ  الدولية،  اجملتمعات 

اإلرهاب املضاد( وغريها قد غزت ابلفعل أدبيات مجيع فروع -مجاعة إرهابية    – ومشتقاهتا من أمثال )إرهايب  

حيث أضحى مصطلح )اإلرهاب( من أكثر االصطالحات شيوعاً يف العامل، يف وقت   .العلوم االجتماعية

تزداد فيه نسبة اجلرمية ارتفاعاً وأشكاَلا تنوعاً، وأصبح اإلرهاب واقعاً ُمقلقاً وُمزعجاً. فاملؤلفون يف ميادين 

ذا املوضوع والكتابة علم النفس، وعلم اإلجرام وعلم االجتماع، والفكر الديين وغريها انكبوا على دراسة ه

عنه من ٍعدة زوااي، ومن وجهات نظٍر خمتلفة. ورغم ذلك كله مل تتفق أراءهم حول حتديد ماهية اإلرهاب 

 وتصنيفه وحصره من خالل تعريف موحد له ومتفق عليه. 

 املطلب األول: اإلرهاب يف اللغة 

ة ال جيد الباحث أهنا ذكرت ُمصطلح من خالل البحث واملطالعة يف املعاجم وقواميس اللغة العربية القدمي

اإلرهاب بل ذكرت الفعل )رهب، يرهب، رهبة، رهباً، رهبانية( وغريها، وكلها متضمنة ملعىن اخلوف والفزع، 

ومل يُذكر ُمصطلح اإلرهاب إالَّ يف الُكتب واملراجع احلديثة للغة العربية. وَرَهَب: الراُء واَلاُء والباُء أصالن، 

يُدُل   فةٍ أحُدمها  دقٍَّة وخ  أَخاَفهُ (3) على خوٍف، واآلخر على  . وَره َب، ابلكسر، (4). وأرَهَبُه واسرتَهَبُه: أي 

يَ ْرَهُب َرْهَبًة ورُْهباً ابلضم، وَرَهباً ابلتحريك، أي خاف. ورُجل َرَهبوٌت. يقال: َرَهبوٌت خرٌي من َرََحوٍت، أي 

 . (5)وتقول: أَْرَهَبُه واسرتهبه، إذا أخاَفهألْن تُ ْرَهَب خرٌي من أن تُ ْرَحَم. 
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 املطلب الثاين: اإلرهاب يف االصطالح 

ال يوجد اتفاق دويل حول تعريف اإلرهاب من انحية اصطالحية، وذلك لعدة أمور ومصاحل اختلف تعريف 

مفهوم اإلرهاب حسب اختالف هذه املصاحل وقد سبق ذكرها، أَما مفهوم اإلرهاب من منظور إسالمي 

فقد بينته آايت القرآن الكرمي، وزادة يف إيضاحه الُسنة النبوية املطهرة من خالل أقوال وأفعال النيب صلى هللا 

منظوٍر  من  مفهومه  يُبني  مث  إسالمي،  منظور غري  من  اإلرهاب  مفهوم  هنا  الباحث  وسيبني  وسلم،  عليه 

 إسالمي، من ابب اإليضاح وتقريب وجهات النظر.

 وم اإلرهاب وضوابطه من منظوٍر غري إسالمي املبحث الثاين: مفه

 املطلب األول: صعوبة حتديد مفهوم اإلرهاب 

يرى بعض الباحثني والُكتاب صعوبًة يف إجياد تعريف لإلرهاب ميكن االتفاق عليه واستبعدوا ذلك، بسبب 

إليه عند تعريفه وفق اختالف وجهات النظر لدى الباحثني عند تعريفهم ملفهوم اإلرهاب، إذ كل منهم ينظر  

هواه ومصاحلة وهذا من جانٍب، أمَّا من جانٍب آخر فإن املرء يستطيع تشخيص العمل اإلرهايب أو حُيدده 

ومن مثَّ فإن مسألة التعريف قضية غري جمدية، وهي ال تُغري كثرياً من النظرة إىل اإلرهاب ما   (6) مبُجرد رؤيته

األذهان وال حيتاج إىل شرح ُمفصٍل ودقيٍق ملعرفة مضمونه أو التوصل دامت صورة اإلرهاب أمراً ُمستقراً يف  

إىل تعريف مقبوٍل ومقنٍع له. واحلق أن الذي دفع هؤالء إىل اعتناق هذا الرأي هو عجز اجملتمع الدويل على 

ضنية 
ُ
 اختالف هيئاته ومؤسساته من التوصل إىل تعريف شامل لإلرهاب حيظى بقبول اجلميع رغم اجلهود امل

 . (7) اليت بُذ لت يف ذلك
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 املطلب الثاين: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر مادي 

يرى أصحاب هذا االجتاه أن تعريف اإلرهاب يكون من خالل وصف األفعال املادية اليت ميكن أن يطلق   

، والغرض من حصر (8) عليها لفظ اإلرهاب من دون النظر إىل ُمرتكبيها ودوافعهم اليت قد تكون مشروعة

مفهوم اإلرهاب ابألضرار املادية اليت تنتج عنه هو التخلُّص من اخلالف القائم حول وجهات النظر فيما 

يتعلق مبفهوم اإلرهاب من حيث الفعل. فاإلرهاب عند هؤالء هو عبارة عن االغتياالت، أو التفجريات، أو 

، وُتصنف هذه األفعال أبهنا خطف الطائرات، أو ارهتان األشخاص، أو غريها من أعمال الُعنف واإلرهاب

إرهابية وفاعلها، وُمرتكبها شخٌص إرهايب بغض النظر عن الدوافع اليت دفعته الرتكاب مثل هذه األفعال. 

وقد عرَّف الوفد األمريكي يف الدورة الثامنة والعشرين اليت عقدهتا اجلمعية العمومية يف األُمم املتحدة اإلرهاب 

إىل كل شخص يقتل شخص آخر يف ظروف خمالفة للقانون، أو ُيسبب له بقوله: )اإلرهاب فعل منسوب  

بفعل  القيام  أو حاول  قام  يشارك شخصاً  أو  بفعل كهذا  القيام  أو حياول  أو خيطفه  ابلغاً  جسدايً  ضرراً 

. وتعريف اإلرهاب من منظور مادي بشكل عام أغفل اَلدف االسرتاتيجي لإلرهاب، حيث أن (9) كهذا(

ىل حتقيق أغراض سياسية غالباً، فهو فيصل التفريق بني اإلرهاب واجلرائم اأُلخرى كالقتل اإلرهاب يهدف إ 

والسوط وغريها. وأيضاً تعريف اإلرهاب من منظور مادي يدعم وينسجم مع توجه الدول الكبى اليت هتيمن 

املقبول من (  11) صريإذ هبذا األسلوب تعتب أن الكفاح املسلح من أجل حق تقرير امل (  10) على العامل الثالث

 قبل اَليئة العامة لألمم املتحدة عمل إرهايب. 

 املطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر موضوعي 

وهذا املنظور يُبىن على املوضوعية والدراسة العملية اليت يقوم هبا الباحثون املتخصصون هبذا الشأن من أجل 

َعَذبة  اليت تروم التخلص من هذا الوابء مع األخذ بعني االعتبار أهدافه  الوصول إىل ما تصبوا إليه اإلنسانية  
ُ
امل
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ودوافعه بغض النظر عن أساليبه واشكاله، وسنذكر ُهنا بعض التعريفات اليت تناولت مفهوم اإلرهاب من 

 منظور موضوعي. 

رهاب أبنه: كل فعل من . تعريف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب واجلرمية اإلرهابية، حيث عرَّفت اإل1

فردي أو مجاعي،  إجرامي  ملشروع  تنفيذاً  يقع  أو أغراضه،  بواعثه  أايً كانت  به،  التهديد  أو  الُعنف  أفعال 

يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم إبيذائهم، أو تعريض حياهتم، أو حريتهم، أوأمنهم للخطر، أو 

ألمالك العامة أو اخلاصة أو احتالَلا أو االستيالء عليها أو تعريض إحلاق الضرر ابلبيئة أو أحد املرافق أو ا

 . (12) أحد املوارد الوطنية للخطر

م( اجلرمية اإلرهابية أبهنا: االستعمال 1930. عرَّف مؤمتر فرسوفيا لتوحيد القانون اجلزائي املنعقد سنة: )2

 .(13) الرعب ُعنصراً أساسياً يف تكوين هذه اجلرميةالعمدي لكل وسيلة قادرة على إحداث خطر مجاعي ويعتب  

. وعرَّف اللواء الدكتور. أَحد جالل عز الدين اإلرهاب أبنه: اسرتاتيجية عنف منظم وُمتصل من خالل 3

تفجرات وما شابه ذلك من 
ُ
مجلة من اعمال القتل واالغتيال وخطف الطائرات واحتجاز الرهائن وزرع امل

 .(14)هتدف إىل خلق حالة من الرعب العام وذلك بقصد حتقيق أهداف سياسية  أفعال التهديد هبا اليت

م( أبنه: نوع من الُعنف تقوم به قوى استعمارية، أو عنصرية، 1984. وعرَّفته دول عدم االحنياز سنة: )4

ناضلة من أجل احلرية
ُ
 .(15) أو نظام ضد الشعوب امل

تيجية أو طريقة حتاول عن طريقها مجاعة ُمنظمة أو اإلرهاب أبنه: اسرتا(  WATSON). وعرَّف واتسون  5

نظم للعنف 
ُ
 .(16) حزب من أجل جلب االنتباه ألهدافه، أو فرض التنازالت ألغراضه، من خالل االستعمال امل

اإلرهاب من الوسائل اليت يستخدمها احلكم االستبدادي إلرغام   . وعرَّفته دائرة املعارف احلديثة بقوَلا:6

 . (17) اجلماهري على اخلضوع واالستسالم له وذلك بنشر الذعر والفزع بينها
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 وبعد بيان وتوضيح مفهوم اإلرهاب من منظوٍر غري إسالمي يتبني لنا اآليت: 

الدول ضد شعوهبا على أهنا أعماٌل 1 تقوم هبا  اليت  القهرية  الُعنف والقمع والتعسفات  . تصنيف أعمال 

هرة اإلرهاب ومفهوم الدكتاتورية الفردية، بينما يرى البعض أعمال القمع اليت إرهابية، وهذا خلٌط بني ظا

 تقوم هبا الدولة ضد شعبها ال يشتمل على اإلرهاب وفقاً لنظام احلكم فيها. 

. غموض كثري من املفاهيم اليت جاءت لبيان معىن اإلرهاب، حيث جعلت مفهومه واسعاً دون حتديد 2

 غالباً. 

 . إدراج كلمة السياسي إىل اإلرهاب، ابعتبار غاية اإلرهاب غالباً هو حتقيق أهدافاً سياسيًة.3

رهاب من منظور غري إسالمي، . االعتماد على القوانني الوضعية، أو النظرايت الشخصية يف بيان مفهوم اإل4

املفهوم اإلسالمي  الُبعد من  بُعده كل  طهرة لإلرهاب، مما أدى إىل 
ُ
امل والُسنة  الكرمي  القرآن  وإغفال داللة 

 . (18) الصحيح ملعىن اإلرهاب

 املبحث الثالث: مفهوم اإلرهاب وضوابطه من منظوٍر إسالمي 

أبين  حاٍل من األحوال قْتل األبرايء _ وهو مضمون املصطلح يف اإلسالم مفاهيم وضوابط واضحة، ال تقبل  

مهما كانت الظروف واألعذار، حىتن ولو استخدم الطرف املعادي نفسه هذا   -املتداول اآلن )اإلرهاب(  

ولكن وفق شروط   .األسلوب ممارسته  للمسلمني  وأُبيح  والُسنة  الكرمي  القرآن  املصطلح يف  ورد هذا  ولقد 

 وضوابط.

 املطلب األول: مفهوم اإلرهاب من منظوٍر قرآين 

على خالف الشائع أييت معىن اإلرهاب يف القرآن الكرمي كأداة لإلصالح والسمو اخللقي وكسبيل لتحقيق 

اب ومشتقاته يف اإلسالم أتتى يف سياق االلتزام ابلوصااي العشر اليت جاءت يف السالم، كما أن مفهوم اإلره
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الكتب السماوية، وااللتزام بكل أوامر هللا جل وعال اليت حتض على العدل واالحسان وتنهى عن الفحشاء 

شروط وضوابط، ، فكما أن اإلسالم يدعوا إىل اجلهاد وقتال الباغي والدفاع عن النفس وفق  (19)واملنكر والبغي

ْلم واحملبة والسالم، والصفح والعفو والرَحة، وهناك الكثري من آايت القرآن الكرمي  فإنَّه أيضاً يدعوا إىل الس 

دعت إىل القتال والدفاع عن النفس وتضمن بعضها مصطلح اإلرهاب ولكن مبفهوم اإلسالم وضوابطه ال 

 مبفهوم الغرب. 

ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم م ْن قُ وٍَّة َوم ْن ر اَبط  اخْلَْيل  تُ ْره ُبوَن ب ه  َعُدوَّ اَّللَّ  َوَعُدوَُّكْم   َوَأع دُّوا. قال سبحانه وتعاىل: }1

. يقول سيند قطب رَحه هللا: إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق هبا (20) َوآَخر يَن م ْن ُدوهن  ْم اَل تَ ْعَلُموهَنُُم اَّللَُّ{

وأول ما تصنعه هذه القوة يف حقل الدعوة: أن تؤمن ن الذين خيتارون هذه العقيدة يف األرض لتحرير اإلنسان،  

على حريتهم يف اختيارها فال يصدوا عنها، وال يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. واألمر الثاين: إن ترهب أعداء 

لث: أن يبلغ الرعب هذا الدين فال يفكروا يف االعتداء على دار اإلسالم اليت حتميها تلك القوة. واألمر الثا

هبؤالء األعداء أن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي، وهو ينطلق لتحرير اإلنسان كله يف األرض 

كلها. واألمر الرابع: أن حتطم هذه القوة كل قوة يف األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية، فتحكم الناس 

 . (21)وحده ومن مث فاحلاكمية له وحده سبحانه بشرائعها هي وسلطاهنا وال تعرتف أبن األلوهية لل 

من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حىت ال يطمع فيكم؛ ألن - إذن  - ويقول الشعراوي رَحه هللا: فالقصد  

جمرد اإلعداد للقوة، هو أمر يسبب رهباً للعدو. وَلذا تقام العروض العسكرية لريى اخلصم مدى قوة الدولة، 

وة اليت متلكها ال جيرتئ عليك، ويتحقق هبذا ما نسميه بلغة العصر )التوازن السلمي(. وحني تبني خلصمك الق

والذي حيفظ العامل اآلن بعد سقوط االحتاد السوفييت هو التوازن السلمي بني جمموعات من الدول، ابإلضافة 

عتمد القوة على إىل العامل االقتصادي املكلف للحرب، فالقوة اآلن ال تقتصر على السالح فقط، ولكن ت 
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املانعة  القوية  األسباب  أحد  الفعل  رد  من  اخلوف  وصار  وغريمها.  واإلعالم  االقتصاد  منها  عناصر كثرية 

قيام  ينفي  للحرب  اإلعداد  وهكذا صار  األخرى،  الدولة  تظهره  أو  ختفيه  مما  ختشى  دولة  وكل  للحرب، 

 . (22)احلرب

ُْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهوَن{. قال سبحانه وتعاىل: }أَلَنْ ُتْم  2 هنَّ . الرهبة: (23)َأَشدُّ َرْهَبًة يف  ُصُدور ه ْم م َن اَّللَّ  َذل َك أب 

-مصدر رهب، مبعىن خاف، يقال: رهب فالن فالان، إذا خافه خوفا شديدا من داخل نفسه. أي: ألنتم

 . (24) ي خلقهم وأوجدهم  أشد خوفا يف نفوس هؤالء املنافقني واليهود، من رهبم الذ -أيها املؤمنون

ْحٍر َعظ  3  . (25)يٍم{. قال سبحانه وتعاىل: }قَاَل أَْلُقوا فَ َلمَّا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعنُيَ النَّاس  َواْسرَتَْهُبوُهْم َوَجاُءوا ب س 

 ألقى السحرة حباَلم وعصيهم، فسحروا أعني الناس، وأرهبوهم أبابطيلهم وأفزعوهم، وخينلوا إىل األبصار أن

ما فعلوه، له حقيقة واقعة، ومل يكن يف الواقع إال جمرد صنعة وخيال، قال الزجاج: إهنم جعلوا يف احلبال 

. فهذه اآلايت وغريها من اآلايت اليت ذكر هللا فيها مصطلح اإلرهاب (26) والعصي الزئبق، فكانت ال تستقر

دفع ضرر قائم، أو االستعداد لدفع ضرر إمنا كان املراد به اخلوف أو التخويف واإلفزاع وكل ذلك من أجل 

متوقع، ومل يكن املراد مبفهوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي هو االعتداء على الغري، وقهرهم وإذالَلم والبطش  

 هبم.

أما اإلرهاب الذي يقصده اإلسالم مبفهومه الصحيح يف مواجهة األعداء فإن املراد به إعداد الُعدة 

يفه وبث الُرعب يف قلبه أوالً، وهذه تسمى احلرب النفسية يف مواجهة األعداء، والقوة إلرهاب العدو وختو 

يتوجب على  إذ  عليهم؛ حني  االعتداء  وقرر  قوهتم وهيبتهم  رغم  املسلمني  يهاب  العدو ومل  يرتدع  مل  فإن 

عد هللا عزَّ وجلَّ املسلمني االنتقال إىل املرحلة الثانية وهي احلرب، وهنا ال بد من استخدام القوة واليت تعتمد ب 

} اخْلَْيل  ر اَبط   َوم ْن  قُ وٍَّة  م ْن  اْسَتطَْعُتْم  َما  ََلُْم  تعاىل: }َوأَع دُّوا  قال  احلسي كما  اإلعداد  والدولة ،  (27)على 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

186 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

االسالمية احلقيقية ال تعتدي على أحد، وال تدخل يف حرٍب إال مضطرة لتدافع عن نفسها، وحىت تكون يف 

يتحقق السالم، وحىت تردع تلك الدولة املتعدية الطامعة؛ فال بد للدولة االسالمية من أن تكون أمٍن، وحىت  

قوية على أمت استعداد للدفاع، وهبذه القوة تؤسس السالم، ألهنا تردع وترهب الدولة املعتدية فال تفكر يف 

م السالم.  هنا وهناك، ويتحقق  الدماء  يتم حقن  الردع هذه  نفهم أن مصطلح العدوان، وبسياسة  ن هنا 

َوأَع دُّوا ََلُْم يعىن السالم، ومن هنا أيضا نفهم قوله جلَّ وعال: }-أي الردع وختويف العدو الباغي - اإلرهاب

َوَعُدوَُّكْم{ اَّللَّ   َعُدوَّ  ب ه   تُ ْره ُبوَن  اخْلَْيل   ر اَبط   َوم ْن  قُ وٍَّة  م ْن  اْسَتطَْعُتْم  الدولة   .(28) َما  تلك  جنحت  فإن 

َوإ ْن َجَنُحوا }  عتديةَ للسالم   حىت لو تظاهراً وخداعاً   فإن على الدولة االسالمية قبول السالم لقوله تعاىل:امل

والدافع من هذا اإلعداد الذي أمر هللا به   . (29)ل لسَّْلم  فَاْجَنْح ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ  إ نَُّه ُهَو السَّم يُع اْلَعل يُم{

قصد الغلبة والقهر، وليس للفتح من أجل استغالل خريات الشعوب اأُلخرى، وليس لتسلط املسلمني ليس ل

املسلمني على غريهم من الناس، وليس من أجل إكراه الناس على تغيري عقائدهم وأدايهنم، وليس ألجل 

دامهم اَليمنة على بقية األُمم األخرى حىت تغري أنظمة حكمها، وليس لتسخري الناس واستعبادهم واستخ

خلدمة املسلمني ليس ألي سبب من هذه األسباب أو غريها مما رأينا، وشاهدان، وخبان أبنفسنا ما فعله 

 االستعمار األورويب يف األُمم اليت غلبها على أمرها، أو احتل أراضيها، أو استعبد شعوهبا. 

األسباب املوجبة لذلك إن اإلسالم مل يهدف إىل شيء من ذلك قط، وكتاب هللا صريح يف بيان  

اإلعداد، فهي حمصورة يف إرهاب أعداء، هللا وأعداء املسلمني، وآخرين يعلمهم هللا وحده، فاإلسالم ليس 

دين عدوان وإرهاب وُعنف كما يصوره الغرب ويصدره إعالمهم الكاذب، إمنا اإلسالم دين سالم وحمبة، 

للمس يريد  السالم وَحايته  احملافظ على هذا  فيهم ومن أجل  يطمع  لئال  القوة،  أقواي كل  يكونوا  أن  لمني 

األعداء، وليكونوا مرهويب اجلانب، فمن كان مرهوب اجلانب ال يقتحم دايره أحد، وال جيرؤ على انتهاك 
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،  وال تعارض بني مساحة اإلسالم ودعوته للسلم والسالم، وبني أن يكون قوي مرهوب (30) حرمة أراضيه أحد

 دوان عليه.اجلانب مستعد لصد أي ع 

 املطلب الثاين: إرهاب اإلسالم ليس عحنف وعحدوان كما أنه ليس مقصوراً على الدفاع عن نفسه 

إن املتأمل ملفهوم اإلعداد يف القرآن الكرمي لقصد إرهاب العدو جيد أن علماء اإلسالم على صنفني يف فهم 

املنظور اإلسالمي، فكانت نظرهتم لإلرهاب معناه، وإن كانوا مل يصرحوا به حول مشول وسعة اإلرهاب يف  

 من جانبني:

جعل مفهوم اإلرهاب ضيق إىل احلد األدىن، وجعله قاصراً على حالة االستعداد والتهيؤ  اجلانب األول:  

وحتضري مستلزمات القتال، أي احلالة اليت تسبق اجلهاد، جرايً على ظاهر اآلية أن تكون هناك أوالً مرحلة 

االنتقال إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة اجلهاد، وهذا جانب قاصر يف حد ذاته ألننا جند   إعداد وإرهاب مث 

الكثري من املسلمني يدعو لإلعداد من أجل اجلهاد، ويغفل عن اَلدف األول لإلعداد وهو إرهاب العدو 

 قبل قتاله، فرمبا كان يف إرهابه غ ناً عن قتاله. 

ود اإلرهاب يف اإلسالم، ومل جيعله متوقف على إخافة العدو وترويعه، توسع يف فهمه ملقصاجلانب الثاين:  

بل جعله شاماًل حىت حلالة القتال، على اعتبار أن املقصود من القتال هو إخافة العدو وإظهار قوة وقدرة 

نه . قال اإلمام ابن تيمية رَحه هللا عند كالمه عن اجلهاد يف حال كو (31) املسلمني وهذا متحقق يف القتال

، فقد اعتب (32)للزايدة يف الدين وإعالئه، وإلرهاب العدو كغزاة تبوك وحنوها - أي القتال -فرض كفاية: فهو

 ابن تيمية رَحه هللا اجلهاد يف حال كونه فرض كفاية من قبيل اإلرهاب. 
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 املطلب الثالث: مفهوم اإلرهاب يف االصطالح الشرعي 

وبعد بيان وتوضيح النصوص الشرعية حول مفهوم اإلرهاب ميكن القول أبن مقصود اإلرهاب شرعاً هو: 

)استخدام مجيع الوسائل واألساليب املشروعة يف بث الذعر والرعب يف قلب العدو من أجل أهداف ُمعينة(. 

ادية واملعنوية اليت من شأهنا وهذا دليل على جواز اإلرهاب يف اإلسالم، وبشىت أنواع الوسائل واألساليب امل 

حتقيق معىن اإلرهاب ما دامت مشروعة إابحتها الشرع، ويدخل يف ذلك استخدام وسائل اإلنرتنت إلرعاب 

العدو وإرهابه من خالل بث معلومات خاطئة وغري دقيقة عن قوة املسلمني ومدى استعدادهم ملواجهة 

ة بضوابط الشرع، وال جيوز جتاوزها أو تعديها إالَّ عند األعداء. كما أن أهداف اإلرهاب املشروعة هي مقيد

 الضرورة القصوى. 

اربته للعنف   املبحث الرابع: ضوابط اإلرهاب يف اإلسالم وُمح

 املطلب األول: التشديد على حرمة إراقة الدماء وإزهاق األرواح بدون وجه حق

اإلسالم سواًء كان هذا اإلنسان مسلم أو غري مسلم، إن لدم اإلنسان وماله وعرضة وعقله حرمة كبرية يف  

فلم حيرص اإلسالم يف شيء كحرصة على احملافظة على الكليات اخلمس وجعلها حمور الدرين والرسالة واليت 

}م ْن َأْجل  َذل َك   غالباً ما تكون حماًل جلرمية اإلرهاب والعنف الذي حاربه اإلسالم وهنى عنه. قال تعاىل: 

َنا   َا قَ َتَل النَّاَس  َكتَ ب ْ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َعَلى َبين  إ ْسرَائ يَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ب َغرْي  نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف  اأْلَْرض  َفَكَأمنَّ مجَ 

يًعا{ َا َأْحَيا النَّاَس مجَ  جرمية وعنف فأي اعتداء على دم اإلنسان وإزهاق روحه بدون وجه حق هي    .(33) َفَكَأمنَّ

 وتطرف حترمها الشريعة اإلسالمية وتعاقب مرتكبها.
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 املطلب الثاين: التشديد على احملافظة على أموال الغري وحترمي أخذها والسطو عليها

فنظام اإلسالم حيرم االعتداء على أموال الغري أبي وجه من األوجه، سواًء كان بطريقة السرقة، أو التخويف 

ألبرايء واألمنني مث طلب الفدية مقابل ترك الرهينة على قيد احلياة، فكل هذه وسائل واإلرهاب، أو اختطاف ا

َوالسَّار ُق  تعاىل: }  قال  ملرتكبيها  العقوابت  يقرها اإلسالم، بل حرمها وجرمها ورصد  إرهاب وتطرف ال 

َا َكَسَبا َنَكااًل م َن اَّللَّ   ُ َعز يٌز َحك يٌم{َوالسَّار َقُة فَاْقطَُعوا أَْيد يَ ُهَما َجزَاًء مب  ، وقال تعاىل: } َواَل أَتُْكُلوا (34) َواَّللَّ

إْل   َا إ ىَل احْلُكَّام  ل َتْأُكُلوا َفر يًقا م ْن أَْمَوال  النَّاس  اب  ْلَباط ل  َوُتْدُلوا هب  َنُكْم اب    .(35) مثْ  َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن {أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 م يف رد عحدوان اآلخرين عليه املطلب الثالث: إنصاف اإلسال

إن دين اإلسالم بال شك ُمعرضاً لكيد الكائدين، ومكر املاكرين كغريه من األداين والرساالت السماوية 

السابقة، ولذلك شرع هللا للمسلمني الدفاع عن أنفسهم، وقتال من يعتدي عليهم من أعدائهم بشرط أن ال 

إ نَّ اَّللََّ اَل حيُ بُّ يتجاوزوا يف عدواهنم كما قال   تَ ْعَتُدوا  َواَل  يُ َقات ُلوَنُكْم  الَّذ يَن  تعاىل: }َوقَات ُلوا يف  َسب يل  اَّللَّ  

، أي قاتلوا الذين يبدئونكم ابلقتال، أو قاتلوا الرجال الذين يقاتلونكم فحسب؛ وال تقاتلوا (36) اْلُمْعَتد يَن{

تَ ْعَتُدو  والنساء والصبيان }َوالَ  يقاتلوكم الشيوخ  الذين مل  بقتال  أو  تعاىل: (37) ْا{ ابالبتداء ابلقتال،  . وقال 

، وليس معىن ذلك: أن من يقتل ولدي أقتل (38) }َفَمن  اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيه  مب  ْثل  َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم{

جناه أبوه وما ذنب البهيمة حىت ولده، ومن يسمم هبيميت أمسم هبيمته؛ إذ ما ذنب الولد حىت يعاقب مبا  

 . (39) تعاقب مبا جناه صاحبها؟ بل جيب أن تقع املماثلة يف العقاب على نفس اجملرم جزاء ما جنت يداه

 املطلب الرابع: حرص اإلسالم على احملافظة على األمن العام واملصاحل العامة 

طريقه، أو اختطافه من مأمنه، أو تدمري منزله، أو فجواز اإلسالم وإابحته إرهاب العدو ال يعين هذا قطع  

يقرها اإلسالم  العنف والتطرف هذه؛ ال  أعمال  تفجري منشئاته ومقاره، كل  أو  اغتصاب أرضه وعرضه، 
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َا َجزَاُء الَّذ يَن حُيَار بُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف   اأْلَْرض    وليست من إرهابه املشروع يف شيء، قال تعاىل: }إ منَّ

َفْوا م َن اأْلَرْ  اَلٍف أَْو يُ ن ْ ْزٌي يف  َفَساًدا َأْن يُ َقت َُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تُ َقطََّع أَْيد يه ْم َوأَْرُجُلُهْم م ْن خ  ض  َذل َك ََلُْم خ 

رَة  َعَذاٌب َعظ يٌم{ نْ َيا َوََلُْم يف  اآْلخ   . (  40)الدُّ

 السالم إذا التزم العدو دايره وأحمَن جانبه املطلب اخلامس: دعوته إىل الِسلم و 

فاإلسالم ليس حريص على سفك الدماء وإراقتها، بل يسعى إىل حقنها وسالمتها بقدر املستطاع كما قال 

وإن مال العدو عن . أي  (41) تعاىل: }َوإ ْن َجَنُحوا ل لسَّْلم  فَاْجَنْح ََلَا َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّ  إ نَُّه ُهَو السَّم يُع اْلَعل يُم{

 . (42) جانب احلرب إىل جانب السلم ومل يعتز بقوته فاجنح َلا، ألنك أوىل ابلسلم منهم

 اخلامتة

اإلسالمي من حيث ضوابطه وحماربته  اإلسالمي وغري  املنظورين  من  اإلرهاب  من خالل دراسة موضوع 

 للعنف توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

ور غري إسالمي معناه العنف والتطرف، وانتشار اجلرمية، وممارسة الفوضى . أن مفهوم اإلرهاب من منظ1

 والفساد الفردي واجلماعي. 

. أن اإلرهاب أصبح من املشاكل املعقدة اليت يبدو من الصعب حلها، إذ ال ميكن حتديد جمرد ودقيق 2

 . لإلرهاب دون أن يتأثر ابآلراء املتباينة حول شرعية أو عدم شرعية القائمني به

 . املزج بني ظواهر العنف السياسي كحركات التمرد واالنقالابت مبفهوم اإلرهاب. 3

 . دراج كلمة السياسي إىل اإلرهاب، ابعتبار غاية اإلرهاب غالباً هو حتقيق أهدافاً سياسيًة.  4
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سالمي، . االعتماد على القوانني الوضعية، أو النظرايت الشخصية يف بيان مفهوم اإلرهاب من منظور غري إ5

املفهوم اإلسالمي  الُبعد من  بُعده كل  طهرة لإلرهاب، مما أدى إىل 
ُ
امل والُسنة  الكرمي  القرآن  وإغفال داللة 

 الصحيح ملعىن اإلرهاب. 

. أن اإلسالم أقر اإلرهاب وأابح ممارسته للمسلمني ولكن وفق شروط وضوابط حتفظ لآلخرين حقوقهم 6

 وحرايهتم ما داموا مساملني. 

رهاب مبفهوم اإلسالم معناه ختويف العدو وترويعه، وليس االعتداء عليه، وسفك دمه دون وجه . أن اإل7

 حق. 

. أن أي أعمال عنف أو تطرف أو قمع ميارسها املسلمون ضد غريهم سواًء كان مسلم أو غري مسلم 8

 بدون وجه حق؛ هي جرمية تعاقب عليها الشريعة اإلسالمية.

 سالم ومسح به ال يشمل ترويع، وختويف األطفال والنساء والشيخ.. أن اإلرهاب الذي أقره اإل 9

 . أن دين اإلسالم هو دين السالم واحملبة والعفو، وهو حريص على ذلك ما أمكن إىل ذلك سبيال.10
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