مفهوم اإلرهاب وعوامله والمباني النظرية إلدانته من وجهة نظر الدين اإلسالمي
علي يوسف
الكلمات المفتاحية :علي يوسف ،اإلرهاب ،املفهوم اللغوي ،املفهوم االصطالحي ،املقاومة ،اإلسالم ،الغرب.
في مفهوم اإلرهاب
حتت هذا العنوان ،نتناول اإلرهااب ممانونا اللغاوي واالصاطالحي ،والتنييا نياا اإلرهااب واملقاوماة واملنانعاة،
ومفهوم اإلرهاب من وجهة نظر الدين اإلسالمي.
اإلرهاب في مفهومه اللغوي
وربههاا
اب كنيال بارَ ب
نيرهاب برُههاة ورههاا كنيالما َ ب
اإلرهاب مصدر الفعل الرنياعي أرهب امل يد مان الفعال الثال اي بره ب
ورُههبااةخ فا.ااا .والرههااة الااو والفا ه ،أرههااا رههااا واسا ههاخ أفا.ااا
اب الءاايه برُههاا ب
كنيالتحري ا َ أي فااا  ،ورها ب
و .عا ،وترهب الرجل إذا صار راهها خيءى اهلل.1
إذا عاادنا إا املعااذ الااذي اهتبااها هااذا اللفااا التااداول القااا حالياا. ،إننااا نالحااا أن الرههااة ومااا ناال
الرهاابَ ت تعااد تعا اارد الااو  ،وإاااا الااو الءااديد الااذي يقااارب ا لا أو
معناهااا ويقااارب لفظهااا كالْرُهااب و ب
الرعااب ،والفاار نيااا املعنيااا لااي اارد .اار هنااي وإاااا هااو .اار نااوعي أيمااخ .ااالو  ،اارد الااو هااو ااعور
 sentimentخبطر ماا والتههاب ملواجهتاا أو تال.ياا نيصاورا هاد اة وعقالنياة .نيينناا الرههاة التاداول القاا حالياا
هااي انفعااال  émotionيتجل اى صاافة عا في اة مرني ااة ملفتلااف القااو اإلدراهي اة ومانعااة عاان التف ا ا اااد
والتههااب العقااال ملواجهااة الطاار اقااد أو املتصااور وتال.يااا ،مااا لعاال ردود الفعاال ا منبااقة أو ا متبااقة،
ونيالتايل قادرا على حتقيق هد.ها نيصورا ممنونة.
وه ااذا ،جنااد أنفب انا أمااام معنيااا لغااويا ،هالمهااا قانياال للتااداول أي الرههااة عااذ الااو العااادي ،والرههااة
عااذ الرعااب وا ل ا  .وعلااى هااذا. ،الرههااة ن اان أن تعاار نيهّنااا ااعور دافلااي ذات نيااالو  ،أو انفعااال دافلااي
وذات أيم اا نيالرعااب وا ل ا ماان اايه أو وذ ا أو حاادر منااذر نينااوه ماان الطاار القااا أو اقتناال .وال خيتل اف
اإلرهاااب عاان الرههااة ،إال نيهنااا .عاال فااارجي يقااوم نيااا .اعاال نيااوعي ونيتفطاايا ،اااد إحاادار الااو العااادي ،أو
ا ل والرعب ،الدافلي والذات لد الءفص أو اجلهة املبتهد.ة نياإلرهاب.
هااذا اللغااة العرنييااة ،أمااا اللغااة الفرنبااية مااثال .لفظااة  terrorismeكت وريب ا َ الااج ت ا ج إا اللغااة
الت ااداول حالي ا اا أي إح اادار ا ل ا ا والرع ااب ل ااد جها ااة
العرنيي ا اة نيلفظ ااة اإلره اااب تقتص اار عل ااى املع ااذ الق ااا
مبتهد.ة ،وهذا األمر
ب

اللغة اإلجنلي ية نيالنبهة للفظة .terrorism
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خنلص من هل ذل إا أن اإلرهاب فهوما اللغوي هو .عال فاارجي لفارد أو ااعاة أو دولاة و ماه ومنباق
مبتهد سواه هان هذا املبتهد .ردا أو ااعة أو دولة.
وهاد إا إحدار الرعب وا ل لد
ب
اإلرهاب في مفهومه اإلصطالحي

تعار موساوعة البياساة اإلرهااب نيالصاورا التالياةخ ساساتفدام العناف – ا القاانو – كأو التهدياد نيااَ نيه ا الا
املفتلف ااة هاإل تي ااال والتء ااويا والتع ااذيب والتفري ااب والنب ااف نيغي ااة حتقي ااق ه ااد سياس ااي مع ااا مث اال هب اار رو
املقاومااة وااللت ا ام عنااد األ.اراد وهاادم املعنوي اات عنااد ا يتااات وامل سبااات أو هوساايلة للحصااول علااى معلومااات أو
مال؛ ونيء ل عام استفدام اإلهراه إلفماه ر مناو ملءيتة اجلهة اإلرهانييةس.1
أما املعج املوسوعي الصادر عن دار ها يت للنءر .رنبا .يعر اإلرهابخ
تارخيياخ اس أ لق على ح ومة اإلرهاب املرحلة الج تلت سقو ها.2
-1
تداولياخ استفدام ممنهج للعنف كهجنات ،ختريب ،سلب ،و هاَ تلجه إلياا نيعاا املنظناات
-2
البياسااية لتحقيااق أهاادا.ها .وعنااف الدولااةخ جلااوه مماانهج إا تااداني إسااتثنا ية وإا أعنااال عنااف ماان قهاال ح ومااة
ذد أناس واقعا ذنن إدارهتا ،و عذ أوس ذد س ان دولة عدوا.
وصفياخ موقف ختويف وتفريغ وعدم تبامح اا للبلوك والتف
-3
هذان التعريفان يبتدعيان املالحظات التاليةخ

فاص نيثقا.ة معينة.3

 يعترب التعريف األول أن املا الر يباي لإلرهااب هاو اإلساتفدام ا القاانو للعناف .وهاو مفهاوم ااألنااا يصاالح للداللااة علااى اسااتعنال العنااف املءااروه ملواجهااة ةل ا أو نيغااي كاملقاومااةَ وعلااى العنااف ا املءااروه
لتحقي ااق أه اادا فاص اة اان نارس ااا ،نيعي اادا ع اان مراع اااا أي معي ااار م اان مع اااي احل ااق والع اادل اإلنب ااانية نيص اايغها
العقال ية والدينية والعر.ية و ها .وهذا ما ينهغي القيام نيا لتحديد مفهوم واذح وممي لإلرهاب.
 ال ني نيوذو  ،هنا يفعل التعريف الثا  ،نيا إرهاب املنظنات البياسية وإرهاب الدولة.التعري ااف الث ااا ي ااوحي وه ااهن اإلره اااب هنفه ااوم ق ااد دف اال الت ااداول املرحل ااة ال ااج تل اات س ااقو ح وم ااة
اإلرهاب .رنبا .هذا م أن اإلرهااب هننارساة الساينا مان قهال احل وماات قاد الزم نءاوه اجلناعاات الهءارية
واجتناعاهتا البياسية املفتلفة.
هالم املعذ الثالث للتعريف الثا عن أاا من الثقا.اة تتبا نيال هياب والتفوياف وعادم التباامح يفماي
إا القول نياهن اإلرهااب اة لثقا.اات و اعوب والتنبا نيالباالم والتباامح اة لثقا.اات و اعوب أفار  .وهاذا
1د .عهد الوهاب ال يايل وآفرون ،موسوعة السياسة كامل سبة العرنيية للدراسات والنءر ،الطهعة  ،َ1990 ،3اجمللد  ،1الصفحة .153
 2املقصود احل ومة املل ية الفرنبية الج قامت نيعد سقو نانيليون عام .1815
Dictionnaire Encyclopédie Hachette (2000), mot Terrorisme. 3

2

مااا خيءااى معااا تناسااي األسااهاب احلقيقيااة لظاااهرا اإلرهاااب الااج ساانعود إا ال ااالم عليهااا عنااد هالمنااا علااى عواماال
اإلرهاب.
اإلرهاب والمقاومة محاولة تمييز

ل ي ال ي ون العنف مقاومة مءروعة ،ال إرهانيا مدانا ،ينهغي أن يراعي األمور التاليةخ
 أن ي ون ا اد مان ممارساة العناف عاادال ،وال ي اون هاذل إال إذا هاان د.عاا لظلا أو إنيعاادا لهغاي أوختلص اا ماان اسااتهداد .و هااذه احلاااالت ي ااون العنااف الااذي نارسااا املظلااوم ،رد .عاال تبااو ا املعاااي اإلنبااانية
نيصيغها العقال ية والدينية واألفالقية والعر.ية.
 أن ال ت ون األساليب البلنية البياسية كاإلحتجاج ،اإلذراب ،التظاهر ،العصايان املاد و ا ذلا َمتاحااة أو مهاحااة ،أو أن ت ااون متاحااة ومهاحااة ول نهااا ا ققااة ألهاادا.ها ر .ا الظل ا أو د .ا الهغااي الااذي
متارسا ح ومة دولة من الادول ذاد اعهها نيفعال إصادارها علاى سالوهها وامتالههاا القاوا ال ا.ياة ملتانيعاة سالوهها.
واألمر ال خيتلف عندما ي ون الظل والهغي موجها من ح وماة دولاة ماا ،ذاد اعب آفار ،كاحاتالل ،معاهادات
حفةّ ،نب ال ات املاديةَ أو ح ومة أفر  ،ويت اللجاوه إا الوساا ل البالنية والبياساية ،اا .يهاا الءا و
ر .ا الظل ا أو د .ا الهغااي،

إا املنظنااات الدولي اة و مقاادمتها ل ا األماان ،وال هاادي هااذه األساااليب نفع اا
نيفعل عالقات ومصاحل دولية ال صلة ا عاي احلق والعدل.
مءاروعيتا وعدالتاا وأفالقيتااخ .ياوازن نياا ماا يلحقاا مان أذ
 -أن ي ون األسلوب متوا.قا م ا د

ومااا يبااعى إا إحلاقااا نيالصا  ،وما اعتهااار التفاااوت ا ا اال اإلم انااات نيااا الهااا ي واملهغااي عليااا ناار أن أذ
الهااا ي يظاال أهاارب وأقبااى ،ويبااعى مااا أم اان إا ترهيا األذ علااى املا ذي نفبااا أي احل ومااة الها يااة سباااهتا
وأجه هتااا ال سااينا األمني اة والعب ا رية منهااا ،وعاادم اللجااوه إا اإلقتصاااص ماان ماادنيا إال مقانياال الهغااي علااى
ماادنيا. .ااإذا هاااوز العنااف واحاادا أو أهثاار ماان هااذه الءاارو هااان إرهانياا ،وإذا الت ا م ا اا احلاادود املن نااة هااان
مقاومة.
هااان هااذا التنيي ا  ،مااا نقاادر ،ذااروريا ،ألن إعااالم قااو اإلساات هار وا يننااة واإلسااتحواذ و مقاادمتها
اإلدارا األم هي اة وال ي ااان الصااهيو وم اان ي اادور .ل هنااا م اان القااو الدولي اة واإلقليني ااة تعناال لل ااا املف اااهي
هباهيل لت يياف الااوعي والتماليل. .تعتارب حرهااات مثال حا ب اهلل وااااس واجلهااد اإلساالمي حرهااات إرهانيياة علااى
الاار م اان عدال ااة أهاادا.ها وأفالقي ااة أس اااليهها ال ف ااا  ،نييننااا ت ار ه اال أ ا ال الع اادوان والهغ ااي األم ه ااي
والصهيو نوعا من احلارب اإلساتهاقية أو الوقا ياة ونوعاا مان ال فاا ذاد اإلرهااب ،وهاذل تعتارب القاو الداعناة
قو ر ينهغي اصرهتا ومعاقهتها سواه هانت دوال أو ااعات أو أ.رادا .وهال هاذه أماور معا اة ت تاوي نينارهاا،
يغ عن إيراد الوقا امللنوسة لتههيدها.
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مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر إسالمية
مفهااوم اإلرهاااب ماان وجهااة نظاار إسااالمية مقااروها مااا ورد حولااا ماان آيااات قرآني اة هااو نااوه ماان جهوزي اة القااوا
إلرهاااب الصا ومنعااا ماان نقااا العهااود ،إذا هااان معاهاادا ،وزجااره عاان العاادوان إذا هااان ارنياا ،ود.ا هليهنااا إا
اجلنااو للباال وصااوال إا تغليااب ساانة التعااار علااى ساانة التاادا .إقامااة العالقااات نيااا اإلجتناعااات البياسااية
املفتلفة ،ونيا اجلناعات املفتلفة اجتناه سياسي واحد.
هن ااا ورد مفه ااوم اإلره اااب نيص اايغة الفع اال املم اااره

س ااورا األنف ااا

اآلي ااة التالي ااةخ {وأع اادوا ا ا م ااا

اسااتطعت ماان قااوا وماان رنيااا الياال ترههااون نيااا عاادو اهلل وعاادوه وآفارين ماان دوّنا ال تعلنااوّن اهلل يعلنها ومااا
تنفقوا من يه سهيل اهلل يا بو َّ إلي وأنت ال تظلنون}.1

ل ن هذه اآلية جاهت سيا آيات أفار  ،تتحادر تهعاا لقاول املفبارين ،عان عالقاة املبالنا ،ممثلاا
نيقيادا الرسول صلى اهلل عليا وآلا م اليهود ،الذين عاهدوه  ،وأدفلوه م ونات اإلجتناه البياسي الاذي
أنءهوه املدينة ما ورد الصحيفة ،أو ال تاب ،أو الدستور الذي وذعا الرساول صالى اهلل علياا وآلاا لانظ
العالقة نيا قها ال املديناة مان املبالنا ومان اليهاود ومان جااوره مان قها ال وارتماى الادفول عهاد النا ناد
صلى اهلل عليا وآلا .هذه اآليات هيخ
{الذين عاهدت منه مث ينقمون عهده هال مارا وها ال يتقاون * .إماا تثقفانه احلارب .ءارد اا
ماان فلفه ا لعله ا يااذهرون * وإمااا ختااا.ن ماان قااوم فيانااة .انهااذ إلاايه علااى س اواه إن اهلل ال اب الااا نا * وال
ما استطعت من قوا [ * ]...وإن جنحوا للبال .ااجنح

حتبنب الذين هفروا سهقوا ،إّن ال يعج ون * وأعدوا
ا وتوهل على اهلل إنا هو البني العلي }.2
هااذا الباايا  ،يظهاار نيوذااو أن دعااوا املباالنا إلعااداد مااا يبااتطيعون ماان قااوا وماان رنيااا الياال إاااا
يبتهد إرهاب عدو اهلل وعدوه ل ي ال يقدم على نقا العهود إذا هان معاهادين ،ويا ددوا اإلقادام علاى
احلرب إذا هان ارنيا ،سواه ذل املعرو منه و املعرو .
ا ااد إذا ،ماان إعااداد القااوا ،ومااا ن اان أن ينااتج عنهااا ماان إرها م
ااب ملاان يماانر للنباالنا اارا ،هااو هااد
وقا ي ،نوه من اإلحتياا الماروري والواجاب الاذي يتاوفى منا الصا مان اإلقادام علاى نقاا العهاد أو اللجاوه
إا احلرب .ونيالتايل. ،هاو إعاداد يرماي إا احلفااى علاى البال أو العالقاات البالنية ،ولاي لءان احلارب انيتاداه،
اد إفماه الص أو البايطرا علاى مقدراتاا ،هناا هاي احلاال احلارب الوقا ياة أو اإلساتهاقية الاج تلجاه إليهاا
قو اإلست هار واالستحواذ املعاصرا إلجهار الدول والءعوب على الموه لبياساهتا الها ية والظاملة.

 1سورا األنفا  ،اآلية .60

 2سورا األنفا  ،اآليات .61-56
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وإذا ت ينف اإلرهاب الناج عن إعداد القوا ،حتقيق النتا ج املرجوا ،وأقادم الصا علاى احلارب نيانقا
العهد أو نيالعدوان هان املبلنون جااه ين للنواجهاة ومنتظارين للنصار مان اهلل ،ألن النصار يظال ا ممانون مان
دون تو.يقا ،جل وعال.
ويتمااح هااذا املعااذ نيصااورا ال تقهاال اللااه نيااالعودا إا الباايا الااذي سااهق اآليااة املعني اة ومااا تالهااا؛ .نااا
سااهقها فطاااب للرسااول صاالى اهلل عليااا وآلااا يااهمره نارسااة الءاادا علااى ناقمااي العهااد معااا هاال ماارا دون اتقاااه
لنتااا ج هااذا الاانقا عاال ماان فلفها يتااذهر مثاال هااذه النتااا ج .ااال يفعاال مااا .علااوه وي فاون أنفبااه واملا منا اار
القتال ،ول ن إذا ةهر من ه اله ماا يءاي خبياانته ادناة أنيرموهاا ما الرساول صالى اهلل علياا وآلاا ويناذر نينقماها
نيصااورا مرجحااة ،هااان علااى الرسااول صاالى اهلل عليااا وآلااا أن ينااذره نياانقا ا دنااة. ،ااال يقاادم علااى ماواجهته إال
نيعااد إنااذاره نياااألمر ليتباااووا معااا اإلسااتعداد ول اان إذا جاانح ها اله أو ا ه للباال .ااإن اهلل جاال وعااال يااهمر
الرسول نياجلنو ا ما تنص علياا اآلياة األفا ا مان اآلياات الاج أوردناهاا هبايا آلياة وأعادوا ا ماا اساتطعت
من قوا ومن رنيا اليل.
القرآن ال رمي آيات أفر يارد .يهاا ال االم علاى الرههاة كولاي اإلرهاابَ نيصايغة الفعال املماارهخ {وملاا
سا ت عان موسااى الغماب أفااذ األلاوا و نباافتها هاد وراااة للاذين ها لارا يرههااون} ،1أو نيصايغة األماار
{يااا نيا إسارا يل اذهااروا نعنااج الااج أنعناات علااي  ،وأو.اوا نيعهاادي أو نيعهااده وإياااي .ااارههون} .2أو نيصاايغة
املصدرخ {إّن هانوا يبارعون ال ات ويدعوننا ر ها ورهها}.3
والرههة هال هاذه اآلياات تعا الاو مان اهلل وماا أعاده مان عاذاب الياوم اآلفار ملان يتعاد حادوده
الج ر تها رساالت ا د البناوية الج أوحى اا سهحانا ،إا أنهيا ا ورسلا ،ال ساينا رساالة ا اد الامتاة الاج
أوحى اا إا رسولا الامت ند نين عهد اهلل صلى اهلل عليا وآلا.
ومن الواذح أن هذه الرههاة مءارو ة نياإلناان نيااهلل والياوم اآلفار. ،اإذا حتقاق هاذا الءار  ،علاى ااو اليقاا
املعاار  ،واالرتهااا القلا  ،والتصااني علااى اإللتا ام قتماايات هااذا اإلرتهااا وذاك اليقااا ،آتاات الرههااة أهلهااا علااى
صورا تقو من هل ما ن ن أن يتعد حدود اهلل ،وانيتغااه لوجاا اهلل هال قاول أو .عال ،وانع ا هال ذلا
تهيااة للاانف وتقااومي للباالوك يفمااي إا سااالم ذات دافلااي نيااا قااو املااره اإلدراهي اة وق اواه الن وعي اة ،و سااالم
اجتناعي نيا أ.راد اجملتن وااعاتا.
وه ذا نر أن هذه الرههاة مان اهلل ،هتاد إا رده املاره عان اقا ا ماا يبافا اهلل ،اهّنا ذلا اهن
الرههااة النا ااتة عاان تااو.ر القااوا لااد اجتناااه سياسااي نيصااورا ها.يااة لاارده اجتناعااات سياسااية أفاار عاان نقااا
 1سورا األعراف ،اآلية .154
 2سورا البقرة ،اآلية .40

 3سورا األنبياء ،اآلية .90
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عهودهااا معااا أو التف ا نيءاان عاادوان عليهااا ،أو التحاالف ما أعااداه سااا.رين لااا ،و احلااالا ي ااون ا ااد هنااا
قلنااا ساانيقا ،تغليااب ساانة التعااار نيااا األ.اراد واجلناعااات واالجتناعااات البياسااية علااى ساانة التاادا ، .أو تغليااب
الن وه إا البالم على الن وه إا احلرب.
ح ا مهاادأ القتااال وتء اريعاتا املفتلفااة اإلسااالم ،إا اا يهااد إا حتقيااق هااذا ا ااد الهعيااد أو الغايااة.
.القتاال ،حبااب القاارآن ال اارمي ،يا ذن نيااا ردا علااى ةلا أو نيغاايخ {أذ بن للاذين يقاااتبلون نيااهّن ةلناوا وإن اهلل علااى

نصااره لقاادير * الااذين أفرجاوا ماان دياااره نيغا حااق إال أن يقولاوا رنينااا اهلل ،ولااوال د.ا اهلل الناااس نيعمااه نيااهعا
دمت صوام ونيي وصلوات ومباجد يذهر .يها اس اهلل هثا ا ،ولينصارن اهلل مان ينصاره إن اهلل لقاوي ع يا }.1
أما من ت يقاتبلوا من املبالنا ديانه وت خيرجاوه مان ديااره .علاى املبالنا أن ياربوه ويقباطوا إلايه {ال
ينهاااه اهلل عاان الااذين ت يقاااتلوه ال اذين وت خيرجااوه ماان دياااره أن تااربوه وتقبااطوا إلاايه إن اهلل ال ااب
املقبطا}.2
أمااا ماان قااام نيياانه ونيااا املباالنا عهااد. ،علااى املباالنا أن يو .اوا ا نيعهااوده { ،وأو .اوا نيعهااد اهلل إذا
عاهدمت ،وال تنقموا اإلنان نيعد توهيدها وقد جعلت اهلل علي هفيال}.3
وحا ا املء اارها ال ااذين أق اااموا هدن ااة ما ا املب االنا وت ينقص ااوه اايتا وت يظ اااهروا عل اايه  ،ي ااون عل ااى
املبالنا إمتااام ماادا ا دنااة أو العهاد ،أو أن يبااتقي املباالنون معها ماا اسااتقاموا للنباالناخ {إال الااذين عاهاادمت
ما اان املء ا اارها مث ت ينقصا ااوه ا اايتا وت يظا اااهروا عل ا ااي أحا اادا  .ا ااهمتوا إلا اايه عه ا ااده إا ما اادهت إن اهلل ا ااب
املتقا}{ ،4هيف ي ون للنءرها عهد إال الذين عاهدمت عند املباجد احلارام .ناا اساتقاموا ل ا .اساتقينوا ا
إن اهلل ب املتقا}.5
والالصااة أن إعااداد القااوا ماان قهاال املباالنا إلرهاااب عاادو راه ا من أو تنا مال إاااا يهااد ،

النهايااة ،إا

زجره عن نقا عهوده وموا يقا م املبالنا ،أو ردعاا عان ان حارب أو التحاالف ما أعاداه ساا.رين ملظااهرهت
س علاايه . ،ااإن ا ااد األفا
علاى املباالنا. ،ااإذا أجاارب املباالنون علااى القتااال د.عاا لظلا حلااق اا أو نيغااي مااور ب
الااذي ينهغااي ا أن يبااعوا إليااا ،اسااتجانية ألماار اهلل هااو إقامااة عالقااات قا نااة علااى اتفاقااات ومعاهاادات مت ا.تااة
وعادلااة ماان ااهّنا إرساااه البااالم والتعاااون نيااا األقاوام والءااعوب ،وتغليااب ساانة التعااار  ،هنااا أ ارنا ساانيقا علااى
سنة التدا.

العالقات نياا الهءار .وينطهاق ذلا علاى قتاال الفتاة الها ياة مان املبالنا

 1سورا الحج ،اآليتان .40 -39
 2سورا الممتحنة ،اآلية .8
3

سورا النحل ،اآلية .91

 4سورا التوبة ،اآلية .4
 5سورا التوبة ،اآلية .7
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ماا تانص علياا اآلياةخ

{وإن ا فتان من امل منا اقتتلوا. ،هصلحوا نيينهنا. ،إن نيغت إحدامها على األفر .قاتلوا الاج تهغاي حا تفيا
إا أمر اهلل. ،إن .اهت .هصلحوا نيينهنا نيالعدل واقبطوا إن اهلل ب املقبطا}.1
وإا ذل . ،القرآن يلح على العدل والقبا ال تعا ي املبلنا نيعمه ما نيعاا هاه.راد وهجناعاات
اانون قااوم
.حبااب ،وإاااا تعااا يه ما فصااومه أيماا حا لااو هااانوا ااانتا ا وهااارها؛ {وال لاار ماان
عل ااى أال تع اادلوا ،اع اادلوا ه ااو أق اارب للتق ااو واتقا اوا اهلل} ،2وحا ا ل ااو ه ااان الع اادل ماس ااا ني ااالنف أو الوال اادين أو
األقرينب؛ {يا أيها الذين آمنوا هونوا قواما نيالقبا هداه هلل ولو على أنفب أو الوالدين واألقرنيا [. ]...اال
تتهعوا ا و أن تعدلوا}{ ،3وإذا ح نت نيا الناس أن حت نوا نيالعدل} 4ما لعال العادل والقباا ،هناا ينهغاي،
حاهنا على خمتلف أنواه عالقاهت الدافلية والارجية ،أي معامالهت وسياساهت .
ومعيار العدل والقبا هذا ينطهق نيصورا هاملة علاى اجلهااد. .االقرآن ال ارمي إذ اث املا منا علاى اجلهااد
ساهيل جعال هلنااة اهلل

.إناا يقرناا نيباهيل اهلل ،ل اي ال ي اون جهاادا سااهيل منفعاة أو هباب أو انتقاام نيال
العدل والقبا هي العليا ،وهلنة الذين ةلنوا هي البفلى.
واآليات واألحاديث الءريفة امل هدا اذا املعاذ يفايا ااا القارآن وهتاب احلاديث .ومراجعتهاا والتهمال .يهاا
وتادنيرها تظهاار نيوذااو مبااتو الظلا الااذي يلحااق نياإلسااالم عناادما يعتااربه الااهعا داعياا إا العنااف ونيالتااايل دياان
إرهاااب وعاادوان .قااد يقااول الااهعا ذل ا ول اان أياان هااو الواق ا تاااري املباالنا حاذااره ماان هااذا املثااال
املوجود أيامنا؟
اعا ا وجياا ،سانفرد للارد علياا. ،قارا ّناياة الهحاث ،ألناا سايت رر عناد عرذانا اذا املثاال هلناا تناولنااا
عنوانا من عناوين الهحث التالية.

في عوامل اإلرهاب

إذا هان ال الم عن اإلرهاب واالهتنام نيا حديثا. ،اإن ممارساة اإلرهااب قدناة قادم االجتناعاات البياساية ،إن ت
نقل قدم اإلنبان نفبا .و ال الم عن عوامل اإلرهاب اي نيا إرهاب الدولة وإرهاب احلرهات البياسية.
إرهاب الدولة

 1سورا الحجرات ،اآلية .9
 2سورا المائدة ،اآلية .8

 3سورا النساء ،اآلية .135
 4سورا النساء ،اآلية .58
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إن أول أ ال اإلرهاب وأهثرها عنفا وتنظينا هي األ ال الج مارسها املنبا ون نيالبالطة البياساية ذاد مان
ن اان أن ينا.بااوه عليهااا .وعاماال هااذا اإلرهاااب هااو احلفاااى علااى الباالطة وم اسااهها مقااروها عيااار املصاالحة
الدنيوية والقماه على هل من ن ن أن يهدد هذه املصلحة ح لو هان انينا أو أفا أو قريها .والوقا الدالاة علاى
هذا املعذ إاا ت دح اا هتب التاري والب خ .اإل تيال والقتل ذرنيا والصلب ،و ال العياون واإلنياادات اجلناعياة
هانت نيعا وساا ل اإلرهااب البالطوي .هاذا اإلرهااب ت يقتصار علاى االجتناعاات البياساية القدناة ،نيال امتاد
أن األول هااان ياات نياس ا مصاالحة احلاااه  ،وأمااا

إا االجتناعااات البياسااية احلديثااة ،والفاار نيينهنااا ينحصاار
الثا . ،يت نياس مصلحة الءعب.
هنااا وأن األول ا مقاانن الهاا نينا وات احل اام متفااذا ا ل إرادات سااامية ،وأمااا الثااا .نقاانن نيدسااات
و ارا توصااف نيهّنااا معااربا عاان الصاااحل العااام والا املءا ك ال للءااعب املعا .حبااب ،وإاااا للءااعوب األفاار ،
عوب املبتعنرات ومنا ق النفوذ أيما.
نتاااز إرهاااب الدولااة قدنااا وحديثااا ،نيهنااا إرهاااب انيتاادا ي. ،عاال ولااي رد .عاال ،إال إذا اعتاارب احتنااال قيااام
املناو ا نيعنل ما .عال .وم ذل  ،يتفذ إرهااب الدولاة احلاديث أ ا اال و ااالت خمتلفاة تهعاا ل اون الدولاة قوياة
ومتهوعة أو ذعيفة وتانيعة.
.عندما ت ون الدولة قوية ومتهوعة ،متاارس إرهانياا علاى الاارج نيصاورا الهاة ،نيينناا ال متارساا الادافل إال
ن ااادرا ،وإذا مارس ااتا .إّن ااا متارس ااا ع اارب تطهي ااق القا اوانا املرعيا اة اإلجا اراه ،وفا ا مث ااال عل ااى ذلا ا تص اار ال اادول
اإلسااتعنارية القوي اة مبااتعنراهتا ومنااا ق نفوذهااا ذااد حرهااات التحاارر ،نيقواهااا الاصااة ،مرحلااة االسااتعنار
املها اار ،أو نيقااو دولااة لياة تانيعااة لنفوذهااا مرحلااة االسااتعنار ا املها اار ،إرهاااب اااه إياران وإرهاااب ال ثا
من أنظنة العات الثالث .وم ذل  ،ت يندر قيام ال ث من هذه الدول نارسة إرهاااا الادافل وذاد اعواا
نيالذات وما زال العات يذهر أ اه المعة هذا اجملالخ ستالا ،هتلر ،موسولي . ،ران و و ه .
ومن الال.ت نيصورا صاارفة موذاوه إرهااب الدولاة أن أهثار الادول إدعااه للدنقرا ياة وحقاو اإلنباان
والدعوا نا هي أهثر الادول ادعااه للدنقرا ياة وحقاو اإلنباان والادعوا ناا هاي أهثار الادول ممارساة لإلرهااب
ذد الارج ،ال سينا عندما تعج أدواهتا اقلية عن حتقيق أ راذها البياسية واالقتصادية والثقا.ية.
واإلدارا األم هي ا ا ااة واحل وم ا ا ااة الص ا ا ااهيونية متعاونتا ا ا اان ومت املتا ا ا اان .ين ا ا ااا نيينهن ا ا ااا وما ا ا ا دول االس ا ا اات هار
واإلستحواذ ،تقدمان اوذجا .ذا

داللتا و.ظا

ممارساتا ملا نء إليا.

إرهاب الحركات السياسية
هد النصف الثا من القرن العءرين ال ثا مان احلرهاات الثورياة الاج وصافت نيهّناا إرهانيياة مثال األلوياة احلناراه،
وااعااة نيادرماااينهو واجلايش األااار اليانيااا  ،وأيلااول األسااود وقهلهااا حرهااات اإلرهاااب الصااهيو ماان قهاال ا ن
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وا ا ان ااا و ه ااا ال ااج س ااهقت ومه اادت إلنء اااه الدول ااة الص ااهيونية وال ااج حل اات له ااا الدول ااة نفب ااها
اإلرهاب ذد عرب .لبطا ،وذد الدول العرنيية اجملاورا.1

ممارس ااة

وم فرا ،ةهرت حرهات إسالمية من مثل حرهة الت فا وا جارا ،وحرهاة الهاان ،ومنظناة القاعادا ،وإليهاا
تم اايف األدنيي ا اات البياسا ااية الغرنييا ااة حرها ااات ح ا ا ب اهلل ،وا اااس واجلها اااد اإلسا ااالمي ،وحرها ااات املقاوما ااة ذا ااد
اإلحتالل األم هي العرا  .ونياات اعار احلارب علاى اإلرهااب الاذي تر.عاا اإلدارا األم هياة وال ياان الصاهيو
وهاريها ذلا العدياد مان الادول اإلسات هارية واألحا اب البياساية ووساا ل اإلعاالم موجهاا ذاد هاذه احلرهاات
نيالذات ،ومن دون أي متيي .ينا نيينها .ما جعل لفا اإلرهاب يبتدعي ذهان الباام هاذه احلرهاات نيالاذات،
ونيااالتالزم يبااتدعي وصااف اإلسااالم نيهنااا دياان إرهااا  .وهااذا نيفماال اإلعااالم اإلساات هاري املتها ّنااج اونيل ا تلااري
املنفذ لءعارخ ساهذب مث اهذب مث اهذب وال نيد أن يصد الناس أف ا.س
عوامل هذا الصنف من اإلرهاب

إن عامل هذا الصنف من اإلرهاب هو الظلا والهغاي وماا ن ان أن يولاده مان اعور نيالبافا علاى اجلهاة الظاملاة
والها ية ،وعدم تاو.ر الوساا ل املءاروعة لر.عاا أو د.عاا ،أو تو.رهاا وعادم .اعليتهاا
أمام املظلوم أو املهغي عليا ا جرا أو اإلعداد للنواجهة.

حتقياق ا اد

ياث ال يهقاى

أما الءرو الج ينهغي تو.رها لقيام هذا الصنف من اإلرهاب تعود إاخ
 – 1واق أن اإلنبان ،ساواه نيوصافا .اردا أم ااعاة أم اجتناعاا سياسايا ،قاد ي اون ذاحية ةلا أو نيغاي،
ول نا ال يدرك أن ما يتعر لاا هاو هاذل  ،نيباهب نقاص الاوعي حلقوقاا إ اار اجملتنا الاذي ينتباب إلياا،
و هذه احلالة ،ال يولد الظل أو الهغي ،ما ينهغي أن يولده من سفا على الظات أو الها ي.
 – 2قااد يتااو.ر الااوعي ،ونيالتااايل الءااعور نيالباافا ،ول اان اجملتن ا يااو.ر وسااا ل لر .ا الظل ا ود .ا الهغااي
نياااللجوه إا وسااا ل مءااروعة لد.عاا؛ االحتجاااج ،اإلذاراب ،التظاااهر ،الدعايااة وت تياال اجلناااه الواسااعة .وتنتفااي
ني ااذل احلاج ااة إا اس ااتعنال وس ااا ل العن ااف ،إال إذا أ هت اات ه ااذه الوس ااا ل ع اادم .اعليته ااا أو عج ه ااا ع اان حتقي ااق
ا د منها.
هااذا حالااة الظلا الاادافلي ،أماا حالااة الظلا الااارجي كنيغااي اجتناااه سياسااي علااى آفاارَ. ،قااد تااو.ر
القوانا وامل سبات واقاه الدولية وسا ل لاد .الظلا ؛ الءا و إا لا األمان ،أو إا ناة دولياة خمتصاة
أو ا ذل ا . .تنتفااي احلاجااة إا اسااتعنال وسااا ل العنااف إال إذا أ هتاات هااذه الوسااا ل عاادم .اعليتهااا أو حتي هااا
للظات الها ي على ه ،وعدم اه ا ها لوذ املظلوم.
 1موسوعة السياسية ،مصدر سانيق ،الصفحات  154إا  156لإل اله على وقا اإلرهاب الصهيو قهل إنءاه الدولة ونيعدها.
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 – 3قااد تتااو.ر هاال اارو رد الفعاال الذاتي اة كالب اانيقة الااذهرَ نيالنبااهة للنظلااوم ،ل اان ال تتااو.ر الءاارو
املوذااوعية الالزمااة لاارد الفعاال .ي ااون علااى املظلااوم إم اا أن يصاارب ويتحااا الفاارص لتااو .هااذه الءاارو  ،وإم اا أن
يبتبل لليهس ،أو أن يهاجر.
عناادما تتااو.ر اارو رد الفعاال .ااإن هيعتااا ختتلااف تهعاا للظاارو امللنوسااة ومااا تقدمااا ماان إم اناااتخ .فااي
االجتناعات البياسية التقليدياة ،وتلا االساتهدادية احلديثاة ال ي اون هنااك اال للتعها عان رد الفعال إال نيعنال
س ااري يفم ااي إا ممارس ااة ا تي اااالت ،أو القي ااام ني ااانقالب عب ا ري ،أو ااورا ااعهية تص ااهح علني اة نيع ااد أن يق ااو
عودها.
مهنااا ي اان ماان أماار. ،ااإن ردود الفعاال علااى الظلا والهغااي إماا أن ت ااون عادلااة. ،ت ااون مقاومااة مءااروعة،
وإما أن ت ون ةاملة .ت ون إرهانيا كأ رنا سانيقا إا التنيي نيا املقاومة واإلرهابَ.
ومثلااا األنياارز
مماا تقاادم ،يوذااح أن نياإلم ااان إرجاااه اإلرهاااب إا عاااملا مهاااخ اسااتهداد األقوياااه نيالمااعفاه ب
اس ااتهداد الب االطة البياس ااية لء ااعهها وأحيان اا نيء ااعوب أف اار  .ورد الفع اال ا الع ااادل م اان قه اال بم ان يق ا عل اايه
االستهداد.
ول ن هذين العاملا يعودان ّناياة التحليال إا عامال أنيعاد؛ هاو عامال نفباي نا ا عان التعلاق نيالادنيا
وزينتهااا ،واستبااالم القااو اإلدراهي اة ااذا التعل اق وتوةيااف إم اناهتااا فدمتااا ،مااا ي ا دي إا افااتالل تراتااب
الق ااو النفب ااية. .ه اادل أن حتت اال الق ااو اإلدراهي اة و مق اادمتها العق اال ،املوق ا القي ااادي والت ااوجيهي واإلر ااادي،
للقو الن وعية ،أي جملنل املياول الفطرياة وماا ينءاه عنهاا مان ر هاات ،ياث يات ذاهطها وذاها إ اهاعها اوازين
العقل ،ونيدال من ذل حتتل القو الن وعية هاذا املوقا وحتا اول القاو اإلدراهياة إا فاادم اا عامال علاى إ اهاعها
ذل إا درجة تعني الهص ا عن أي قينة إنبانية قد حتد من هذا اإلسرا .
واإلسرا
هااذه احلالااة ،تتعنلااق القااو الن وعي اة الذاتي اة ماان إ ااهاه حاجااات اجلبااد ور هاتااا

املت ا املادي اة علااى

افتال.ها على حباب القاو الن وعياة األفار  ،األفالقياة واالجتناعياة والروحياة الاج تقاوم هاي أيماا علاى مياول
.طري اة ال ينون ااة اإلنبااانية ،وت تب ااب ل ااد صاااحهها ص ااورا املثاال األعل ااى أو املطل ااق ال ا ااف ،ويب ااقا عليه ااا
صاااحهها مااا ختت نااا هينونتااا ماان ميااول روحيااة. ،ت تبااب نيااذل صااورا األلوهي اة ال ا فااة ،وتتحااول إا صاان يعهاادخ
1
اا بوال بقناا
ب َّ
ت تب ون بعلبُيا بوهيال} { .زيا بن للنَّاس ح ْ
الءاهوات م بان النابااه بوالهن ب
ت بمن َّاختب بذ إ ببا به بواه أب.بهبنُ ب
{أ ببرأبيُ ب
امل بقنطرا من َّ
الذهب بوالفمَّة بوالبُيل امل بب َّومة بواألنُعام واحلبُرر}.3 2
ب
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متطلهاهتا.

هاااتا اآليتااا و هثا م هااا ماان آيااات القاارآن ال اارمي تصااوير نيليااغ ملااا يصاايب اإلنبااان نيفعاال الر هااات
الذاتي اة عناادما تقااو نياادون حاادود ،وتبااتهد نياإلنبااان .تص ا عقلااا وق اواه اإلدراهي اة عاان االعتهااار نيوي ااات اهلل
ال ااون ،وعاان الاادعوا إا احلااق ،ليصااهح هاألنعااام أو أذاال سااهيال. ،يهغااي نيغ ا احلااق ويظل ا إذا أوت القاادرا علااى
ت مثل ما أوتوا.
ذل  ،أو يته الظاملا إذا ت ي ب
عوامل اإلرهاب في نظر اإلسالم
عوامل الهغي والظل الج عرذناها سواه صادرت انيتاداه عان ةااملا نياا ا ،أو هانات ردود .عال املظلاوما ول نهاا
تتب ا نياإلرهاااب .يعياادها القاارآنّ ،نايااة التحلياال ،إا عاادم اإلنااان نيالغيااب عنوم اا ،وعاادم اإلنااان نياااهلل فالق اا
ورازقا وهاديا وديانا ،واليوم اآلفر ّناية ومبتقرا تر ا أعنال اإلنبان

هذه الدنيا ،نيصورا فاصة.

اس اات ناال ااذه الر،ي ااة ،ينء ااه الظل ا والهغ ااي ل ااد املب اات ربين والطوا ي اات ،وةل ا الن اااس لهعم ااه ونيغ ااي
الادنيا
نيعمه على نيعا ،من احل ا نيغا ماا أنا ل اهلل علاى أنهيا اا ورسالا داياة الهءار إا ماا يصالح أحاوا
واآلفرا ،على أن يفه احل ا  ،ال عاذ تطهياق أح اام احلادود واملعاامالت والبياساات .حباب ،وإااا حت اي ماا
م
معامالت وسياسات ،تفاعلها وت املهاا ووحادهتا،
أن ل اهلل من عقيدا وعهادات وأح ام أفالقية ،وأح ام
تعااا ي اإلنبااان م ا نفبااا وم ا أس ارتا و تنعااا ونييتتااا ،يااث ينهغااي هاال مااا يقااوم نيااا هااذه اجملاااالت أو
هااا وجااا اهلل ،وتتحااول هاال أعنالااا هااذه إا نااوه ماان العهااادا ،ألّن اا دا ن اا اعااة اهلل جاال وعااال .وهااذا مثاال
أعلااى إن ت يهلغااا املااره هنااا ينهغااي. ،إناا علااى األقاال يءا ل حااا .ا ودا.عاا لالقا اب منااا نياسااتنرار مااا يباااعد علااى
تهية النف وإنيعادها عن الظل والهغي نيغ احلق.
المباني النظرية إلدانة اإلرهاب
ن ان افتصاار املهاا النظرياة إلداناة اإلرهااب جنال القاي اإلنباانيةخ العقال ياة والدينياة واألفالقياة والعر.ياة .مان
هذه القي  ،نذهرخ
 احا ا ام احلي اااا اإلنب ااانية واحلف اااى عليه ااا إال إذا اعت اادت عل ااى حي اااا إنب ااانية أف اار  ،أو عنل اات عل ااىإحدار .باد يبيه إا احلياا اإلنبانية نفبها.
 -املباواا نيا الناس

القينة واالعتهار ،ونيالتايل

 املب اااواا ني ااا االجتناع ااات البياس ااية أيم ااالتدا. .

احلقو والواجهات.
احلق ااو والواجه ااات ،وتغلي ااب س اانة التع ااار عل ااى س اانة

 حق من نيغي عليا أو ةل نيغ حق أن يعنل نيء األساليب املن نة لر .الظل ود .الهغي نياحلق.11

 العاادل تعااا ي الناااس أ .ارادا وااعااات واجتناعااات سياسااية م ا نيعمااه نيعم اا علااى أساااس .يقااولاإلمام علي عليا البالمخ سأعدل الب ا أن تعامل الناس ا حتب أن يعاملوك نياس.1
 االعتهااار ااا أد إليااا هاهاال هااذه القااي ماان ما ماوس إنبااانية مروعااة ،ماذاايا وحاذاارا ،علااا يء ا ل دا.ع اا
للعودا إليها وحت ينها سلوهات قو القهر واالستهداد واالستحواذ.
أما املها النظرية إلداناة اإلرهااب

اإلساالم. ،هاي نفباها املهاا الباانيقة الاذهر الاج رأيناا تطهيقاا لهعماها

مااا أوردن اااه س اانيقا عن اادما تناولنااا مفه ااوم اإلرهاااب م اان وجهااة النظ اار اإلسااالمية ،ول اان املهااا امل ااذهورا أع اااله
كالقي َ م سبة على اإلنان ني ل مفردات اإلنان اإلسالمي العقا دية والعهادية واألفالقية واملعامالتياة والبياساية
تفاعلها وت املها ووحدهتا على أساسخ {إ ُف باراجه ُ أب.باتا ُ مناو بن نياهبا ُعا الُ تبااب بوتب ُفارو بن نياهبا ُع م
ا .ب بناا بجاباه بم ُان
احلبيباا ال ْدنُايبا بوياب ُوبم الُقيب بامة يابرْدو بن إ با أب ب اد الُ بع بذاب بوبما اهلل نيغبا .مل بع َّنا تبا ُع بنلو بن}.2
ياب ُف بعل ذبل ب مُن ُ إالب ف ُي ُ
بين المثا والواقع
ما ورد حول وجهة نظار الادين اإلساالمي مان القماايا املطروحاة

العنااوين الاج مت ثهاا هاي املثاال ،أو جا ه مان

املثاال اإلساالمي ،أي ماا ينهغااي أن ي اون علياا احلااال مان وجهاة النظاار اإلساالمية ،ل ان قاراها الواقا  ،أي ماا هااان
تاااري املباالنا ومااا هااو هااا ن حاذااره علااى ذااوه مااا هااان لااب أن ي ااون كاملثااالَ تصاايب املااره نيالدهءااة
لهعد املبا.ة نيا الواق واملثال.
.إذا استثنينا الف ا ال منية الج ح .يهاا نيعاا اللفااه الرا ادين الاذين الت ماوا املثاال وإن نينباب متفاوتاة،
.إننااا نالحااا نيوذااو ها هااان انيتعاااد الواقا عاان املثااال حقيقتااا وجااوهره ،و مهانيااا ومقاصااده ،وإن ت ينقط ا
ال الم على متثيلا واحل نيا ا.
وعندما ينظار إا املثاال نظاار الواقا نيال الاهعا إا اعتهاار املثاال مبا وال عان الواقا  ،وأناا إذا أرياد تغيا
الواق .ينهغي تغي املثاال أوال .وهاذا الاهعا ال يقتصار علاى مبتءارقا معاادين ،نيال يءانل مبالنا سمباتن ينس
آ روا أن ي ونوا علنانيا.
وردا على ه اله ذر الفقيا القانو املصري الدهتور عهد الرزا البنهوري من اللا نيا هاذين اجلاانها،
يااث نعتاارب املثااال مب ا وال عن اا حاادر أر الواق ا  ،ول اان املثااال الااذي يقصااده هااو نظااام الال.ااة نياعتهاااره
هبيدا للنثال اإلسالمي .يقول هذا الفقيا القانو خ سنظام الال.ة ال ن ن أن ي اون مبا وال عان الفايت الاج حاد ت
1

ند الريءهري ،ميزان الحكمة كدار احلديث ،الطهعة1416 ،1هَ ،اجل ه  ،3الصفحة .1843
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الدولة اإلسالمية [ ]...رأينا أنا ال ل لل ع الا والذي يردده هث ون قا لا إن الال.ة هانت هاي مصادر املبااو الاج
هدها التاري اإلسالمي. ،احلقيقة هي أنا إذا ثنا عن سهب االستهداد والذي مارستا نيعا احل ومات اإلسالمية زمنا ويال،

.إنا ت ي ن نظام الال.ة ،نيل هو فروج ه اله احل ام عن مهاد ا وأهدا.اس.1
ويمايف

م ااان آفارخ سااان ال اااول إن اار احلقااا ق التارخيياة. ،تاااري الال.اة الناقصااة ،مناذ عهااد األماويا ،وماان

نيعده مليه نيهنواه إساها البلطة ،وإن هان هذا االستهداد مصدره فروج ه اله احل ام على قواعد الال.ة الءرعيةس.2

هان األجدر نيالدهتور البنهوري أن يعترب أن سهب االستهداد الاذي مارساتا نيعاا احل وماات اإلساالمية،
هااو االاارا عاان املثااال اإلسااالمي ،ولااي االاارا عاان ّنااج الال.ااة ،ألن ّنااج الال.ااة يبااتند قينتااا ماان مااد
تطهيقا للنثاال اإلساالمي ،وألن نظاام الال.اة اد ذاتاا -إذا هاان هنااك نظاام فال.اة نيااملعذ الادقيق لل لناة -هاو
نظااام نيءااري ،ونيالتااايل ا مقاادس ،ون اان اسااتهدالا ،ونيالتااايل .إناا لااي املثااال نيالااذات ،وإااا ا ل ماان أ ا مال
مم نة لتطهيق املثال

مصادر اإلسالم ،أي

املعتربين مقدسا لقداسة مصدرمها ،جل وعال.
القرآن والبنة ب

ال ابااب أن هااذه املالحظااات هاناات ا هااة عاان ذهاان الفقيااا القااانو املصااري ال ه ا  ،ومااا دمنااا اباان
الظاان. ،إننااا نعتقااد أن ساايا م لفااا أي الاادعوا إا فال.ااة إسااالمية ااهيهة نيعصااهة أم ا هن ا الاادول اإلسااالمية
يرأسها فليفة للنبلنا جعلا يره على نظام الال.ة نياعتهاره تطهيقا للنثال اإلسالمي.
مهنا ي ن من أمر. ،إننا نر  ،ردا على من لعلون املثال سهها لا دي الواقا  ،ال ساينا عنادما يتعلاق األمار
نياإلسالم احلنيف ،أن االنيتعاد عن املثال هو البهب ،وأن إصال الواق ال ي ون إال نيالعودا إا املثال.
وإذا هااان صااحيحا أن العالقااة نيااا املثااال والواقا عالقااة جدلي اة ماان حيااث املهاادأ ،وأن املثااال ير ااد الواق ا .
والواق لباد املثاال ،وقاد يصاونيا العلاوم التجريهياة. ،اإن األمار عنادما يتعلاق ثاال ذي مصادر إ اي ،يقار العقال
نيقينااة مفرداتااا االعتقادياة والعهادياة واألفالقياة و هااا هدايااة اإلنبااان ،ي ااون ماان الطااه الفاااحش أن ال نعااود
إا املثال إلصال الواق .
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