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 ة إلدانته من وجهة نظر الدين اإلسالمي  مفهوم اإلرهاب وعوامله والمباني النظري  
 علي يوسف

 علي يوسف، اإلرهاب، املفهوم اللغوي، املفهوم االصطالحي، املقاومة، اإلسالم، الغرب.الكلمات المفتاحية: 
 في مفهوم اإلرهاب 

، والتنييا  نياا اإلرهااب واملقاوماة واملنانعاة، واالصاطالحي   نتناول اإلرهااب   ممانونا اللغاوي   ،حتت هذا العنوان
 .ومفهوم اإلرهاب من وجهة نظر الدين اإلسالمي  

 
 اإلرهاب في مفهومه اللغوي  

ه اكنيالما    اأرهب امل يد مان الفعال الثال اي ربه ابب كنيال بارَ نيرهباب ربُههاة ور هه ا اإلرهاب مصدر الفعل الرنياعي    اَ وربهب
اابب الءاايه ربُهه ااكنيالتحرياا َ أي فااا  هااا واساا ههاخ أفا.ااا  ا، وره  وربُههبااة خ فا.ااا. والرههااة الااو  والفاا ه، أرههااا ره 
 . 1خيءى اهلل اصار راهه   او.  عا، وتره ب الرجل إذ

، .إن نااا نالحااا أن  الرههااة ومااا  ناال اإذا عاادنا إا املعااذ الااذي اهتبااها هااذا اللفااا   التااداول القااا   حالي اا
اابَ ت تعااد تعاا   اار  معناهااا ويقااارب  ااا الااو  الءااديد الااذي يقااارب ا لاا  أو لفظهااا كالْرُهااب والرهب د الااو ، وإا 

ااا هااو .اار  نااوعي  الرعااب، والفاار  نيااا املعنيااا لااي   اار   ااي وإا  د الااو  هااو  ااعور خ .ااالو ،  اار  اأيم اا د .اار  هن 
sentiment اة. نيينناا الرههاة   التاداول القاا   حالي اب ملواجهتاا أو تال.ياا نيصاورا هاد اة وعقالني اخبطر ماا والتهه ا 
ة ومانعاااة عااان التف ااا  ا ااااد  ة مرني اااة ملفتلاااف القاااو  اإلدراهي اااى   صااافة عا في ااايتجل ااا émotionهاااي انفعاااال 

 ،الفعاال  اا  منب ااقة أو  اا  مت بااقةمااا لعاال ردود  ،لطاار اقااد  أو املتصااو ر وتال.ياااملواجهااة ا والتهه ااب العقااال   
 قادرا على حتقيق هد.ها نيصورا ممنونة. ونيالتايل   

، والرههااة ا، هالمهااا قانياال للتااداول أي الرههااة  عااذ الااو  العااادي  لغااوي   نا أمااام معنياااأنفباا جنااد ،وه ااذا
ااا  ااعور دافلااي  .الرههااة ن اان أن تعاار   ، عااذ الرعااب وا لاا . وعلااى هااذا  نيااالو ، أو انفعااال دافلااي   ذات     نيهّن 

ف نيالرعاااب وا لااا  مااان  ااايه أو وذااا  أو حااادر مناااذر نيناااوه مااان الطااار القاااا   أو اقتنااال. وال خيتلااا اأيم ااا وذات  
، أو يقااوم نيااا .اعاال نيااوعي ونيتفطاايا، اااد  إحاادار الااو  العااادي    نيهن ااا .عاال فااارجي  رهاااب عاان الرههااة، إال  اإل

 فص أو اجلهة املبتهد.ة نياإلرهاب.لد  الء والذات   ا ل  والرعب، الدافلي  
كت  وريباا َ الااج تاا ج  إا اللغااة  terrorisme  .لفظااة ة مااثال    اللغااة العرنييااة، أم ااا   اللغااة الفرنبااي  هااذا 

أي إحاااادار ا لاااا  والرعااااب لااااد  جهااااة  اة نيلفظااااة اإلرهاااااب تقتصاااار علااااى املعااااذ القااااا     التااااداول حالي ااااالعرنيي اااا
.ة، وهذا األمر   اللغة اإلجنلي ي    .terrorismة نيالنبهة للفظة مبتهدب
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 لفارد أو ااعاة أو دولاة واهم ومنب اق   هو .عال فاارجي   خنلص من هل  ذل  إا أن  اإلرهاب  فهوما اللغوي  
 أو ااعة أو دولة. اإا إحدار الرعب وا ل  لد  مبتهدب  سواه هان هذا املبتهد  .رد   وهاد   

 
  اإلرهاب في مفهومه اإلصطالحي  

كأو التهدياد نيااَ نيه ا الا   – ا  القاانو   –نيالصاورا التالياةخ ساساتفدام العناف   موساوعة البياساة اإلرهااب عار  ت  
 مثااال هبااار رو  معاااا   نيغياااة حتقياااق هاااد  سياساااي   لتعاااذيب والتفرياااب والنبااافاملفتلفاااة هاإل تياااال والتءاااويا وا

معلومااات أو  لحصااول علااىلبااات أو هوساايلة نااد ا يتااات وامل س  ات عاملقاومااة وااللتاا ام عنااد األ.ااراد وهاادم املعنوي اا
 .1ةسمال؛ ونيء ل عام استفدام اإلهراه إلفماه  ر  مناو  ملءيتة اجلهة اإلرهانيي  

   اإلرهابخالصادر عن دار ها يت للنءر   .رنبا .يعر   أم ا املعج  املوسوعي  
 .2 لق على ح ومة اإلرهاب   املرحلة الج تلت سقو هاتارخيي اخ اس  أ   -1

ناات َ تلجه إلياا نيعاا املنظ  و  هاهج للعنف كهجنات، ختريب، سلب، تداولي اخ استفدام ممن -2
ة وإا أعنااال عنااف ماان قهاال ح ومااة ة لتحقيااق أهاادا.ها. وعنااف الدولااةخ جلااوه مماانهج إا تااداني  إسااتثنا ي  البياسااي  

 س ان دولة عدوا.  أناس واقعا ذنن إدارهتا، و عذ أوس  ذد   ذد  

 .3نةنيثقا.ة معي   بامح   اا للبلوك والتف   فاص  خ موقف ختويف وتفريغ وعدم تاوصفي   -3

 هذان التعريفان يبتدعيان املالحظات التاليةخ
للعناف. وهاو مفهاوم  اا    لإلرهااب هاو اإلساتفدام  ا  القاانو    ل أن  املا   الر يباي  يعترب التعريف األو   -

ألن ااا يصاالح للداللاااة علااى اسااتعنال العناااف املءااروه ملواجهااة ةلااا  أو نيغااي كاملقاومااةَ وعلاااى العنااف  اا  املءاااروه 
والعااادل اإلنبااااني ة نيصااايغها  معياااار مااان معااااي  احلاااق   عااان مراعااااا أي   اة  ااان نارساااا، نيعياااد  لتحقياااق أهااادا  فاص ااا

   لإلرهاب.. وهذا ما ينهغي القيام نيا لتحديد مفهوم واذح وممي  او  ه ةة والعر.ي  ة والديني  العقال ي  
 ة وإرهاب الدولة.نات البياسي    نيوذو ، هنا يفعل التعريف الثا ، نيا إرهاب املنظ  ال ني   -

التعرياااف الثاااا  ياااوحي وهاااهن  اإلرهااااب هنفهاااوم قاااد دفااال التاااداول   املرحلاااة الاااج تلااات ساااقو  ح وماااة 
ة ساي نا مان قهال احل وماات قاد الزم نءاوه اجلناعاات الهءاري  ا م  أن  اإلرهااب هننارساة ال. هذاإلرهاب   .رنبا

 ة املفتلفة.واجتناعاهتا البياسي  
با  نيال هياب والتفوياف وعادم التباامح يفماي هالم املعذ الثالث للتعريف الثا  عن أاا  من الثقا.اة تت  

  نيالباالم والتباامح  اة لثقا.اات و اعوب أفار . وهاذا إا القول نياهن  اإلرهااب  اة لثقا.اات و اعوب والتنب ا

                                                 
 .153، الصفحة 1َ، اجملل د 1990، 3كامل س بة العرنيي ة للدراسات والنءر، الطهعة  موسوعة السياسةد. عهد الوهاب ال يايل وآفرون، 1

 .1815املل ي ة الفرنبي ة الج قامت نيعد سقو  نانيليون عام املقصود احل ومة  2
3 (2000), mot Terrorisme. Dictionnaire Encyclopédie Hachette  
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مااا خيءااى معااا تناسااي األسااهاب احلقيقي ااة لظاااهرا اإلرهاااب الااج ساانعود إا ال ااالم عليهااا عنااد هالمنااا علااى عواماال 
 اإلرهاب.

 اإلرهاب والمقاومة محاولة تمييز
 ، ينهغي أن يراعي األمور التاليةخ امدان   ال ي ال ي ون العنف مقاومة مءروعة، ال إرهاني  

لهغاي أو  الظلا  أو إنيعااد   ا إذا هاان د.ع ا، وال ي اون هاذل  إال  أن ي ون ا اد  مان ممارساة العناف عاادال   -
ا املعااااي  اإلنبااااني ة  لاااذي نارساااا املظلاااوم، رد  .عااال تباااو  مااان اساااتهداد. و  هاااذه احلااااالت ي اااون العناااف ا اختل ص ااا

 يني ة واألفالقي ة والعر.ي ة.نيصيغها العقال ي ة والد
َ و ا  ذلا  أن ال ت ون األساليب البلنية البياسي ة كاإلحتجاج، اإلذراب، التظاهر، العصايان املاد    -

قاااة ألهااادا.ها   ر.ااا  الظلااا  أو د.ااا  الهغاااي الاااذي هاااا  ااا   ق  متاحاااة أو مهاحاااة، أو أن ت اااون متاحاااة ومهاحاااة ول ن  
ا ال ا.ياة ملتانيعاة سالوهها. هها نيفعال إصادارها علاى سالوهها وامتالههاا القاو   اع متارسا ح ومة دولة من الادول ذاد  

حاتالل، معاهادات ا اعب آفار، ك من ح وماة دولاة ماا، ذاد   اواألمر ال خيتلف عندما ي ون الظل  والهغي موج ه  
ا .يهاا الءا و  ة،  اة والبياساي  َ أو ح ومة أفر ، ويت   اللجاوه إا الوساا ل البالني  ة حفة، ّنب ال ات املادي  

  ر.اا  الظلاا  أو د.اا  الهغااي،  اة و  مقااد متها  لاا  األماان، وال هاادي هااذه األساااليب نفع اانااات الدولي ااإا املنظ  
 والعدل. ة ال صلة  ا  عاي  احلق  نيفعل عالقات ومصاحل دولي  

  ماا يلحقاا مان أذ   تااخ .ياوازن نيااتا وعدالتاا وأفالقي  م  ا د    مءاروعي   اأن ي ون األسلوب متوا.ق   -
أذ   ماا  اعتهااار التفاااوت ا ا اال   اإلم انااات نيااا الهااا ي واملهغااي عليااا ناار  أن  و  ،ومااا يبااعى إا إحلاقااا نيالصاا 

باااهتا ويبااعى مااا أم اان إا ترهياا  األذ  علااى املاا ذي نفبااا أي احل ومااة الها يااة   س   ،الهااا ي يظاال  أهاارب وأقبااى
   مقانياال الهغااي علاااى ا إال  ة منهااا، وعاادم اللجااوه إا اإلقتصاااص ماان ماادني  ة والعباا ري  وأجه هتااا ال سااي نا األمني اا

ا   احلاادود املن نااة هااان ، وإذا التاا م ااااأو أهثاار ماان هااذه الءاارو  هااان إرهاني اا ا.ااإذا هاااوز العنااف واحااد   ا.ماادني  
 مقاومة.

متها واإلساااتحواذ و  مقاااد  ، ألن  إعاااالم قاااو  اإلسااات هار وا ينناااة ار، ذاااروري  ماااا نقاااد   هاااان هاااذا التنييااا ،  
تعنااال للاااا املفااااهي    واإلقليني اااة ةومااان يااادور   .ل هناااا مااان القاااو  الدولي ااا ة وال ياااان الصاااهيو   اإلدارا األم هي ااا

ة علااى حرهااات إرهانيي ا .تعتارب حرهااات مثال حا ب اهلل وااااس واجلهااد اإلساالمي   .هباهيل لت يياف الااوعي والتماليل
 أ ااا ال العااادوان والهغاااي األم هاااي   هااال    ر   نيينناااا تااا ،وأفالقي اااة أسااااليهها   ال فاااا الااار   مااان عدالاااة أهااادا.ها 

اإلرهااب، وهاذل  تعتارب القاو  الداعناة  مان ال فاا  ذاد   اة أو الوقا ي اة ونوع امن احلارب اإلساتهاقي   انوع   والصهيو   
هاذه أماور معا اة ت تاوي نينارهاا،  وهال   .اأو ااعات أو أ.راد   ينهغي  اصرهتا ومعاقهتها سواه  هانت دوال   قو   ر  

 يراد الوقا   امللنوسة لتههيدها.  عن إغي
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 مفهوم اإلرهاب من وجهة نظر إسالمي ة
ا ة القاااو  ة هاااو ناااوه مااان جهوزي اااماااا ورد حولاااا مااان آياااات قرآني ااا ا  مفهاااوم اإلرهااااب مااان وجهاااة نظااار إساااالمي ة مقاااروه  

، ود.اا  هليهنااا إا ا، وزجااره عاان العاادوان إذا هااان  ارني اااهااد  إلرهاااب الصاا  ومنعااا ماان نقااا العهااود، إذا هااان معا
ة إا تغليااب ساان ة التعااار  علااى ساان ة التاادا.    إقامااة العالقااات نيااا اإلجتناعااات البياسااي   اجلنااو  للباال  وصااوال  

 واحد. املفتلفة، ونيا اجلناعات املفتلفة   اجتناه سياسي  
وأعااااد وا  اااا  مااااا }  اآليااااة التاليااااةخ  األنفااااا سااااورا    ورد مفهااااوم اإلرهاااااب نيصاااايغة الفعاااال املمااااارههنااااا 

اسااتطعت  ماان قااو ا وماان رنيااا  الياال ترههااون نيااا عاادو  اهلل وعاادو ه  وآفاارين ماان دوّناا  ال تعلنااوّن  اهلل يعلنهاا  ومااا 
 .1{تنفقوا من  يه   سهيل اهلل يا وب َّ إلي   وأنت  ال ت ظلنون

لقاول املفب ارين، عان عالقاة املبالنا، ممث لاا  ار تهع احاد  هذه اآلية جاهت   سيا  آيات أفار ، تت ل ن  
الاذي  البياسي  نات اإلجتناه م  اليهود، الذين عاهدوه ، وأدفلوه    م و   صلى اهلل عليا وآلاالرسول نيقيادا 
لانظ   صالى اهلل علياا وآلاا ا الرساولذع، أو ال تاب، أو الدستور الذي و ما ورد   الصحيفة ه   املدينة  و أنءه

د  ن ا العالقة نيا قها ال املديناة مان املبالنا ومان اليهاود ومان جااوره  مان قها ال وارتماى الادفول   عهاد النا   
 . هذه اآليات هيخصلى اهلل عليا وآلا

د اا  .إم اا تثقفان ه    احلارب .ءار   * الذين عاهدت منه  مث  ينقمون عهده    هال  مارا وها  ال يت قاون}
وال  * ب  الااا ناوإم ااا ختااا.ن  ماان قااوم فيانااة .انهااذ إلاايه  علااى سااواه إن  اهلل ال  اا * يااذ ه رونماان فلفهاا  لعل هاا  

وإن جنحوا للبال  .ااجنح  [ *...] وأعد وا    ما استطعت  من قو ا * ين هفروا سهقوا، إّن   ال يعج ونحتبنب  الذ
 .2{ ا وتوه ل على اهلل إن ا هو البني  العلي 

اااا ي ،  هااذا الباايا  ظهاار نيوذااو  أن  دعاااوا املباالنا إلعااداد مااا يبااتطيعون مااان قااو ا وماان رنيااا  الياال إا 
دوا   اإلقادام علاى م على نقا العهود إذا هان معاهادين، ويا د  اب عدو  اهلل وعدو ه  ل ي ال يقديبتهد  إره

 سواه    ذل  املعرو  منه  و   املعرو . ،ااحلرب إذا هان  ارني  
، هااو هااد  اا، ومااا ن اان أن ينااتج عنهااا ماان إرهااابم ملاان يماانر للنباالنا  اار  ماان إعااداد القااو   ،اا ااد  إذ  

ى نقاا العهاد أو اللجاوه والواجاب الاذي يتاوف ى منا  الصا  مان اإلقادام علا ، نوه من اإلحتياا  الماروري  وقا ي  
نيتاداه ، اة، ولاي  لءان  احلارب .هاو إعاداد يرماي إا احلفااى علاى البال  أو العالقاات البالني   ،ونيالتايل .إا احلرب

ج تلجاه إليهاا ة الاة أو اإلساتهاقي  اد  إفماه الص  أو البايطرا علاى مقدراتاا، هناا هاي احلاال   احلارب الوقا ي ا
 ستحواذ املعاصرا إلجهار الدول والءعوب على الموه لبياساهتا الها ية والظاملة.قو  اإلست هار واال
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وأقادم الصا  علاى احلارب نيانقا  ،ا،   حتقيق النتا ج املرجو اإعداد القو   وإذا ت ينف  اإلرهاب الناج  عن
العهد أو نيالعدوان هان املبلنون جااه ين للنواجهاة ومنتظارين للنصار مان اهلل، ألن  النصار يظال   ا  ممانون مان 

 وعال. دون تو.يقا، جل  
.ناااا  ؛ة وماااا تالهاااااآلياااة املعني ااا ويت ماااح هاااذا املعاااذ نيصاااورا ال تقهااال اللاااه  نياااالعودا إا البااايا  الاااذي ساااهق

دون ات قاااه  علااى ناقمااي العهااد معااا   هاال  ماارا يااهمره  نارسااة الءااد ا صاالى اهلل عليااا وآلااا سااهقها فطاااب للرسااول
 املاا منا  اار  ون أنفبااه  و لنتااا ج هااذا الاانقا عاال  ماان فلفهاا  يتااذه ر مثاال هااذه النتااا ج .ااال يفعاال مااا .علااوه وي ف اا

ا ويناذر نينقماه صالى اهلل علياا وآلاا اله ماا يءاي خبياانته  ادناة أنيرموهاا ما  الرساول القتال، ول ن إذا ةهر من ه
 أن ينااذره  نياانقا ا دنااة، .ااال يقاادم علااى مااواجهته  إال   صاالى اهلل عليااا وآلااانيصااورا مرج حااة، هااان علااى الرسااول 

نيعااد إنااذاره  نياااألمر ليتباااووا معااا   اإلسااتعداد ول اان إذا جاانح هاا اله أو  اا ه  للباال  .ااإن  اهلل جاال  وعااال يااهمر 
ساتطعت  ما تنص  علياا اآلياة األفا ا مان اآلياات الاج أوردناهاا هبايا  آلياة وأعاد وا  ا  ماا ا الرسول نياجلنو   ا  

 من قو ا ومن رنيا  اليل.
وملاا }اإلرهاابَ نيصايغة الفعال املماارهخ  ت أفر  يارد .يهاا ال االم علاى الرههاة كولاي   القرآن ال رمي آيا

أو نيصايغة األماار  ،1{  وراااة للاذين هاا  لارا   يرههااونسا ت عان موسااى الغماب أفااذ األلاوا  و  نباافتها هاد  
. أو نيصاايغة 2{ذهااروا نعنااج الااج أنعناات علااي  ، وأو.ااوا نيعهاادي أو   نيعهااده  وإي اااي .ااارههونايااا نياا  إساارا يل }

 .3{اورهه   اإّن   هانوا يبارعون   ال ات ويدعوننا ر ه  }املصدرخ 
والرههة   هال  هاذه اآلياات تعا  الاو  مان اهلل وماا أعاد ه مان عاذاب   الياوم اآلفار ملان يتعاد   حادوده 

رساالة ا اد  الامتاة الاج  ناى اا سهحانا، إا أنهيا ا ورسلا، ال ساي  حة الج أو ا رساالت ا د  البناوي  الج ر ته
 .صلى اهلل عليا وآلا اهلل د نين عهدى اا إا رسولا الامت  ن  حأو 

ق هاذا الءار ، علاى ااو اليقاا ومن الواذح أن  هذه الرههاة مءارو ة نياإلناان نيااهلل والياوم اآلفار، .اإذا حتق ا
هلهااا علااى اإلرتهااا  وذاك اليقااا، آتاات الرههااة أ  ، والتصااني  علااى اإللتاا ام  قتماايات هااذا ، واالرتهااا  القلاا   املعاار   

ذلا     صورا تقو  من هل  ما ن ن أن يتعد   حدود اهلل، وانيتغااه  لوجاا اهلل   هال  قاول أو .عال، وانع ا  هال  
ة، و  ساااالم ة وقاااواه الن وعي ااانياااا قاااو  املاااره اإلدراهي ااا دافلاااي   ت هياااة للااانف  وتقاااومي للبااالوك يفماااي إا ساااالم ذات  

 نيا أ.راد اجملتن  وااعاتا. ي  جتناعا
وه ذا نر  أن  هذه الرههاة مان اهلل، هتاد  إا رده املاره عان اقا ا  ماا يبافا اهلل،  اهّنا   ذلا   اهن 

ة أفااار  عااان نقاااا جتناعاااات سياساااي  انيصاااورا ها.ياااة لااارده  جتنااااه سياساااي  اا لاااد  الرههاااة النا اااتة عااان تاااو. ر القاااو  
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الف ماا  أعااداه سااا.رين لااا، و  احلااالا ي ااون ا ااد  هنااا حااهااا، أو التعاادوان عليعهودهااا معااا أو التف اا  نيءاان  
، تغليااب ساان ة التعااار  نيااا األ.ااراد واجلناعااات واالجتناعااات البياسااي ة علااى ساان ة التاادا. ، أو تغليااب اقلنااا سااانيق  

 الن وه إا البالم على الن وه إا احلرب.
ااا ، مهااادأ القتاااال وتءاااريعاتا املفتلفاااة   اإلساااالمحااا     .قياااق هاااذا ا اااد  الهعياااد أو الغاياااةا يهاااد  إا حتإا 

ةلنااوا وإن  اهلل علااى لون نيااهّن   للاذين يقاااتب  نب ذ  أ  } خا علااى ةلاا  أو نيغااييا ذن نيااا رد   ،.القتاال، حبااب القاارآن ال اارمي
نيااهعا  أن يقولااوا رني نااا اهلل، ولااوال د.اا  اهلل الناااس نيعمااه  الااذين أفرجااوا ماان دياااره  نيغاا  حااق  إال   * نصااره  لقاادير

. 1{ع يا  ، ولينصارن  اهلل مان ينصاره إن  اهلل لقاوي  اذهر .يها اس  اهلل هثا   مت صوام  ونيي  وصلوات ومباجد ي   د  
ال }وه  ويقباطوا إلايه  مان ديااره  .علاى املبالنا أن يارب   ه من املبالنا   ديانه  وت خيرجاو  لواأم ا من ت يقاتب 

ذين وت خيرجااوه  ماان دياااره  أن تاارب وه  وتقبااطوا إلاايه  إن  اهلل ال  ااب  ينهاااه  اهلل عاان الااذين ت يقاااتلوه    الاا
 .2{املقبطا

وأو.اااوا نيعهاااد اهلل إذا }املبااالنا أن يو.اااوا  ااا  نيعهاااوده ، أم اااا مااان قاااام نييااانه  ونياااا املبااالنا عهاااد، .علاااى 
 .3{عاهدمت، وال تنقموا اإلنان نيعد توهيدها وقد جعلت  اهلل علي   هفيال  

وت يظاااااهروا علاااايه ، ي ااااون علااااى  اها الااااذين أقاااااموا هدنااااة ماااا  املباااالنا وت ينقصااااوه   اااايت   املءاااار وحاااا   
 الااذين عاهاادمت إال  }نون معهاا  ماا اسااتقاموا للنباالناخ املبالنا إمتااام مااد ا ا دنااة أو العهاد، أو أن يبااتقي  املباال

عهاااااده  إا ماااااد هت  إن  اهلل  اااااب  .اااااهمت وا إلااااايه   اوت يظااااااهروا علاااااي   أحاااااد   امااااان املءااااارها مث  ت ينقصاااااوه   ااااايت  
 الذين عاهدمت عند املباجد احلارام .ناا اساتقاموا ل ا  .اساتقينوا  ا  إال  هيف ي ون للنءرها عهد ، }4{املت قا

 .5{إن  اهلل  ب  املت قا
 

اااا يهاااد  أو  تناالم  راهااانم  ا ماان قهااال املبااالنا إلرهاااب عااادو  والالصااة أن  إعاااداد القاااو   إا  ،  النهاياااة ،إا 
زجره عن نقا عهوده وموا يقا م  املبالنا، أو ردعاا عان  ان  حارب أو التحاالف ما  أعاداه ساا.رين ملظااهرهت  

.ااإن  ا ااد  األفاا   ،علاايه  سب ااا  أو نيغااي مااور   لظلاا  حلااق   اعلاى املباالنا، .ااإذا أجاارب املباالنون علااى القتااال د.ع اا
إقامااة عالقااات قا نااة علااى اتفاقااات ومعاهاادات مت ا.تااة ألماار اهلل هااو  الااذي ينهغااي  اا  أن يبااعوا إليااا، اسااتجانية  

علااى  اوعادلااة ماان  ااهّنا إرساااه البااالم والتعاااون نيااا األقااوام والءااعوب، وتغليااب ساان ة التعااار ، هنااا أ اارنا سااانيق  
 ملبالنا   ماا تانص  علياا اآلياةخسن ة التدا.    العالقات نياا الهءار. وينطهاق ذلا  علاى قتاال الفتاة الها ياة مان ا
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 تفيا  إن  ا فتان من امل منا اقتتلوا، .هصلحوا نيينهنا، .إن نيغت إحدامها على األفر  .قاتلوا الاج تهغاي حا   و }
 .1{إا أمر اهلل، .إن .اهت .هصلحوا نيينهنا نيالعدل واقبطوا إن  اهلل  ب  املقبطا

هاه.راد وهجناعاات .القرآن يلح  على العدل والقبا ال   تعا ي املبلنا نيعمه  ما  نيعاا   ،وإا ذل 
ااا   تعااا يه  ماا  فصااومه  أيم اا ،.حبااب ماان    اانون قااوم  وال لاار  } ؛ لااو هااانوا  ااانتا  اا  وهااارهاحاا    اوإا 
ااااا نياااالنف ، وحااا   2{قااااو  وات قاااوا اهللتعاااادلوا هاااو أقااارب للا تعااادلوا، علاااى أال   أو الوالاااادين أو   لااااو هاااان العااادل ماس 
.اال  [...] قو اما نيالقبا  هداه هلل ولو على أنفب   أو الوالدين واألقرنيايا أي ها الذين آمنوا هونوا } ؛األقرينب

 ،هناا ينهغاي  ،ما لعال العادل والقباا 4{ت  نيا الناس أن حت نوا نيالعدلنوإذا ح } ،3{هعوا ا و  أن تعدلواتت  
 ة، أي   معامالهت  وسياساهت .ة والارجي  على خمتلف أنواه عالقاهت  الدافلي   احاهن  

عيار العدل والقبا هذا ينطهق نيصورا هاملة علاى اجلهااد. .االقرآن ال ارمي إذ  اث  املا منا علاى اجلهااد وم
  سااهيل منفعاة أو هباب أو انتقاام نيال   ساهيل جعال هلنااة اهلل    ا.إن اا يقرناا نيباهيل اهلل، ل اي ال ي اون جهااد  

 العدل والقبا هي العليا، وهلنة الذين ةلنوا هي البفلى.
ل .يهاا دا  اذا املعاذ يفايا ااا القارآن وهتاب احلاديث. ومراجعتهاا والتهم ات واألحاديث الءريفة امل ه  واآليا

إا العنااف ونيالتااايل دياان  اوتاادني رها تظهاار نيوذااو  مبااتو  الظلاا  الااذي يلحااق نياإلسااالم عناادما يعتااربه الااهعا داعي اا
 باالنا   حاذاااره  ماان هااذا املثاااالأياان هااو الواقااا    تاااري  امل ول ااان ذلاا  قااد يقاااول الااهعا إرهاااب وعاادوان.
 ؟املوجود   أي امنا

ر عناد عرذانا  اذا املثاال هل ناا تناولنااا وجياا، سانفرد للارد  علياا، .قارا   ّناياة الهحاث، ألن اا سايت ر   عا ا   ا
 ا من عناوين الهحث التالية.عنوان  

 
 

 في عوامل اإلرهاب
ت جتناعاات البياساي ة، إن ة قادم اال.اإن  ممارساة اإلرهااب قدنا، اهتنام نيا حديث  اإلرهاب واال نإذا هان ال الم ع

 ة.  نيا إرهاب الدولة وإرهاب احلرهات البياسي  عوامل اإلرهاب اي   نقدم اإلنبان نفبا. و  ال الم عنقل 
 

 إرهاب الدولة
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نيالبالطة البياساي ة ذاد  مان  هي األ  ال الج مارسها املنبا ون اوتنظين   اإن  أول أ  ال اإلرهاب وأهثرها عنف  
ن ينا.باااوه  عليهاااا. وعامااال هاااذا اإلرهااااب هاااو احلفااااى علاااى البااالطة وم اساااهها مقاااروها  عياااار املصااالحة أن ااان 
. والوقا   الدال اة علاى اأو قريه   اأو أف   انين  ا لو هان من ن ن أن يهد د هذه املصلحة ح    ة والقماه على هل  الدنيوي  

ا ت دح    ةناعي ااجلإلنياادات واوالصلب، و ال العياون  ا.اإل تيال والقتل ذرني   اا هتب التاري  والب خهذا املعذ إا 
متاد  اجتناعاات البياساي ة القدناة، نيال . هاذا اإلرهااب ت يقتصار علاى االهانت نيعا وساا ل اإلرهااب البالطوي  

وأم اااا  ،سااا  مصااالحة احلااااه ايااات   نيل هاااان والفااار  نيينهناااا ينحصااار   أن  األو   ،جتناعاااات البياساااي ة احلديثاااةإا اال
 . س  مصلحة الءعبا.يت   ني ،الثا 

اا ان  اله اال  اا  مقاان  وأن  األو   هنااا ام مت فااذا  اا ل إرادات سااامية، وأم ااا الثااا  .نقاان ن نيدسااات  نيناا وات احل  
ا عاان الصاااحل العااام   ااا معاارب  ااا للءااعوب األفاار ،  والاا  املءاا ك ال للءااعب املعاا    و اارا   توصااف نيهّن  .حبااب، وإا 

 .ا عوب املبتعنرات ومنا ق النفوذ أيم  
 إذا اعتاارب احتنااال قيااام إال  ، .عاال ولااي  رد  .عاال، نيتاادا ي  ادولااة قدنااا وحديثااا، نيهن ااا إرهاااب نتاااز إرهاااب ال
ة  اون الدولاة قوي ال اخمتلفاة تهع ا تاب الدولاة احلاديث أ ا اال  و اااليت فذ إرها ،. وم  ذل املناو ا نيعنل ما .عال  

 .ومتهوعة أو ذعيفة وتانيعة
 علاى الاارج نيصاورا  الهاة، نيينناا ال متارساا   الادافل إال   اة ومتهوعة، متاارس إرهاني ا.عندما ت ون الدولة قوي  

ااااا متارسااااا عاااارب تطهيااااق القااااوانا املرعي ااااانااااادر   ة اإلجااااراه، وفاااا  مثااااال علااااى ذلاااا  تصاااار   الاااادول ، وإذا مارسااااتا .إّن 
ساااتعنار ر، نيقواهاااا الاص اااة،   مرحلاااة االحرهاااات التحااار   ة   مباااتعنراهتا ومناااا ق نفوذهاااا ذاااد  ة القوي ااااإلساااتعناري  

ة تانيعااة لنفوذهااا   مرحلااة االسااتعنار  اا  املها اار، إرهاااب  اااه إيااران وإرهاااب ال ثاا  املها اار، أو نيقااو  دولااة  لي اا
ه الدول  نارسة إرهاااا   الادافل وذاد   اعواا ر قيام ال ث  من هذدت ين ،نة العات الثالث. وم  ذل من أنظ

 .و  ه  الا، هتلر، موسولي ، .ران وست خنيالذات وما زال العات يذهر أ اه المعة   هذا اجملال
ة وحقاو  اإلنباان ومن الال.ت نيصورا صاارفة   موذاوه إرهااب الدولاة أن  أهثار الادول إد عااه  للدنقرا ي ا

ة وحقاو  اإلنباان والادعوا  ناا هاي أهثار الادول ممارساة  لإلرهااب الادول اد عااه  للدنقرا ي اوالدعوا  نا هي أهثر 
 .ياسي ة واالقتصادي ة والثقا.ي ةذد  الارج، ال سي نا عندما تعج  أدواهتا اقل ي ة عن حتقيق أ راذها الب

ناااااااا ومااااااا  دول االساااااااات هار ناااااااا نيينهن .يان ومت املتاااااااااي اااااااة واحل وماااااااة الصاااااااهيوني ة متعاونتاااااااواإلدارا األم ه
   ممارساتا ملا نء  إليا. ا  داللتا و.ظ   ا.ذ   اواإلستحواذ، تقد مان اوذج  

 
 إرهاب الحركات السياسي ة 

اا إرهانيي ا ة مثال األلوياة احلناراه،  هد النصف الثا  من القرن العءرين ال ثا  مان احلرهاات الثوري اة الاج وصافت نيهّن 
ماان قهاال  اا ن  وقهلهااا حرهااات اإلرهاااب الصااهيو    ، وأيلااول األسااوديش األااار اليانيااا   وااعااة نيادرماااينهو  واجلاا
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اااادت إلنءاااااه الدولااااة الصااااهيوني ة والااااج حل اااات  ل هااااا الدولااااة نفبااااها   ممارسااااة  وا ا انااااا و  هااااا الااااج سااااهقت ومه 
 .   1ة اجملاوراالدول العرنيي   عرب .لبطا، وذد   اإلرهاب ذد  
ناة القاعادا، وإليهاا ةهرت حرهات إسالمي ة من مثل حرهة الت فا  وا جارا، وحرهاة  الهاان، ومنظ   ،اوم ف ر  
، وحرهااااات املقاومااااة ذااااد  ات البياسااااي ة الغرنيي ااااة حرهااااات حاااا ب اهلل، وااااااس واجلهاااااد اإلسااااالمي  تماااايف األدنيي اااا

 را األم هي اة وال ياان الصاهيو   اإلحتالل األم هي   العرا . ونياات  اعار احلارب علاى اإلرهااب الاذي تر.عاا اإلدا
ا حا اب البياساي ة ووساا ل اإلعاالموهاريها   ذلا  العدياد مان الادول اإلسات هاري ة واأل هاذه احلرهاات  ذاد   اموج ه 

نا نيينها. ما جعل لفا اإلرهاب يبتدعي   ذهان الباام  هاذه احلرهاات نيالاذات، ومن دون أي  متيي  .ي ،نيالذات
 هاا  ّنااج  ااونيل  ا تلااري  املت   . وهااذا نيفماال اإلعااالم اإلساات هاري  سااالم نيهن ااا دياان إرهااا   ونيااالتالزم يبااتدعي وصااف اإل

 س.اال نيد  أن يصد  الناس أف   و هذب مث  اهذب مث  اهذب ا ذ لءعارخ ساملنف  
 

 عوامل هذا الصنف من اإلرهاب
نيالبافا علاى اجلهاة الظاملاة إن  عامل هذا الصنف من اإلرهاب هو الظلا  والهغاي وماا ن ان أن يول اده مان  اعور 

تهاا   حتقياق ا اد   ياث ال يهقاى والها ية، وعدم تاو. ر الوساا ل املءاروعة لر.عاا أو د.عاا، أو تو. رهاا وعادم .اعلي  
 أمام املظلوم أو املهغي عليا    ا جرا أو اإلعداد للنواجهة.

 اختعود إ لقيام هذا الصنف من اإلرهاب رهاالءرو  الج ينهغي تو.  أم ا 

ة ةلا  أو نيغاي، ، قاد ي اون ذاحي  اسياساي   اأم ااعاة أم اجتناع ا انيوصافا .ارد   اإلنبان، ساواه   واق  أن   – 1
ما يتعر   لاا هاو هاذل ، نيباهب نقاص   الاوعي حلقوقاا   إ اار اجملتنا  الاذي ينتباب إلياا،  ا ال يدرك أن  ول ن  

 .الظات أو الها يده من سفا على د الظل  أو الهغي، ما ينهغي أن يول  ال يول   ،و  هذه احلالة

ر وساااا ل لر.ااا  الظلااا  ود.ااا  الهغاااي اجملتنااا  ياااو.   ر الاااوعي، ونيالتاااايل الءاااعور نيالبااافا، ول ااان  قاااد يتاااو.   – 2
االحتجاااج، اإلذااراب، التظاااهر، الدعايااة وت تياال اجلناااه  الواسااعة. وتنتفااي  ؛انياااللجوه إا وسااا ل مءااروعة لد.عاا

تهاااا أو عج هاااا عااان حتقياااق  إذا أ هتااات هاااذه الوساااا ل عااادم .اعلي  العناااف، إال  نياااذل  احلاجاااة إا اساااتعنال وساااا ل 
 ا د  منها.

ر علااى آفاارَ، .قااد تااو.   كنيغااي اجتناااه سياسااي   ا   حالااة الظلاا  الااارجي  ، أم ااهااذا   حالااة الظلاا  الاادافلي  
 ةة خمتص اا   ناة دولي االءا و  إا  لا  األمان، أو إ ؛ة وسا ل لاد.  الظلا بات واقاه  الدولي  القوانا وامل س  

 هاااا تهاااا أو حتي   إذا أ هتااات هاااذه الوسااا ل عااادم .اعلي  . .تنتفاااي احلاجااة إا اساااتعنال وساااا ل العنااف إال   اا  ذلااا  أو
 للظات الها ي على   ه، وعدم اه ا ها لوذ  املظلوم.

                                                 
 لإل اله على وقا   اإلرهاب الصهيو   قهل إنءاه الدولة ونيعدها.  156 إا 154سانيق، الصفحات ، مصدر موسوعة السياسي ة 1
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ر الءااارو  ال تتاااو.  ة كالباااانيقة الاااذهرَ نيالنباااهة للنظلاااوم، ل ااان الفعااال الذاتي ااا  ااارو  رد   ر هااال  قاااد تتاااو.   – 3
ا أن  الفااارص لتاااو.  هاااذه الءااارو ، وإم اااا أن يصااارب ويتحاااا  الفعااال .ي اااون علاااى املظلاااوم إم ااا ة الالزماااة لااارد  املوذاااوعي  

 يبتبل  لليهس، أو أن يهاجر.

للظاارو  امللنوسااة ومااا تقد مااا ماان إم اناااتخ .فااي  ا هيعتااا ختتلااف تهع اا الفعاال .ااإن   ر  اارو  رد  عناادما تتااو.  
 نيعنال الفعال إال   ة احلديثاة ال ي اون هنااك  اال للتعها  عان رد  االساتهدادي   وتلا ة، ة التقليدي اياسي  االجتناعات الب

ة نيعاااد أن يقاااو  ة تصاااهح علني ااا، أو  اااورا  اااعهي  يفماااي إا ممارساااة ا تيااااالت، أو القياااام نياااانقالب عبااا ري   ساااري  
 عودها.

ت ااون عادلااة، .ت ااون مقاومااة مءااروعة، ا أن ردود الفعاال علااى الظلاا  والهغااي إم اا مهنااا ي اان ماان أماار، .ااإن  
 إا التنيي  نيا املقاومة واإلرهابَ. اكأ رنا سانيق   اا أن ت ون ةاملة .ت ون إرهاني  وإم  

ثلااا األنياارز نياإلم ااان إرجاااه اإلرهاااب إا عاااملا مهاااخ اسااتهداد األقوياااه نيالمااعفاه ومب  يوذااح أن   ،ا تقااد ممم اا
ن يقااا  علااايه  الفعااال  ااا  العاااادل مااان قهااال مبااا نيءاااعوب أفااار . ورد   اة لءاااعهها وأحيان ااااساااتهداد البااالطة البياساااي  

 االستهداد.

ق نيالادنيا نا ا  عان التعل ا هاو عامال نفباي   ؛  ّناياة التحليال إا عامال أنيعاد هذين العاملا يعودان ول ن  
الل   تراتااب ق وتوةيااف إم اناهتااا   فدمتااا، مااا ياا د ي إا افااتة  ااذا التعل ااوزينتهااا، واستبااالم القااو  اإلدراهي اا

، واإلر اااادي   والتاااوجيهي   ة و  مقاااد متها العقااال، املوقااا  القياااادي  القاااو  اإلدراهي ااا .هااادل أن حتتااال   .ةالقاااو  النفباااي  
ذاهطها وذاها إ اهاعها  اوازين  ة وماا ينءاه عنهاا مان ر هاات،  ياث يات   ة، أي جملنل املياول الفطري اللقو  الن وعي  
ة إا فاادم  اا عامال علاى إ اهاعها ة هاذا املوقا  وحتاوال القاو  اإلدراهي الن وعي  القو  ا من ذل  حتتل   العقل، ونيدال  

 من هذا اإلسرا . ة قد حتد  قينة إنباني   واإلسرا    ذل  إا درجة تعني الهص ا عن أي  

ة علاااى إ اااهاه حاجاااات اجلباااد ور هاتاااا   املتااا  املادي ااامااان ة ة الذاتي ااالاااق القاااو  الن وعي ااان  هااذه احلالاااة، تتع
علاى مياول  اة الاج تقاوم هاي أيم اة والروحي اة واالجتناعي اة األفار ، األفالقي اعلى حباب القاو  الن وعي ا افتال.ها

ة، وت تباااب لاااد  صااااحهها صاااورا املثااال األعلاااى أو املطلاااق ال ا اااف، ويباااقا عليهاااا ة   ال ينوناااة اإلنبااااني  .طري ااا
ة ال ا فااة، وتتحااول إا صاان  يعهاادخ ا األلوهي ااصاااحهها مااا ختت نااا هينونتااا ماان ميااول روحيااة، .ت تبااب نيااذل  صااور 

انب النابااه  وبالز  }. 1{أبربأبُيتب مبن  اختَّبذب إ  ببا  هبوباه  أب.بهبُنتب تب  ون  عبلبُيا  وبه يال  } ن ااب وبالقبناا    هيانب ل لنَّاس  ح ْب الءَّاهوات  م 
 .3 2{ُرر  وَّمة  وباألُنعام  واحلب بب ُيل  املنطرا م نب الذَّهب  وبالفمَّة  وبالب قب امل

                                                 
 .43، اآلية الفرقان سورا 1
 .14، اآلية آ  عمرانسورا  2
 هاهتا.عن جادا االعتدال   متطل   ق وخترجة عندما تتعل  مفردات ا و ، والءهوا للداللة على الر هات املتول دا عن امليول الفطري   القرآن ال رميد   ت د   3
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تصااوير نيليااغ ملااا يصاايب اإلنبااان نيفعاال الر هااات  آيااات القاارآن ال اارمي  هااا ماان    هاااتا اآليتااا و  هثاا م 
ة عااان االعتهاااار نيوياااات اهلل   عقلاااا وقاااواه اإلدراهي ااا نياإلنباااان .تصااا    ة عنااادما تقاااو  نيااادون حااادود، وتباااتهد  الذاتي ااا

ويظلاا  إذا أوت القاادرا علااى  ، .يهغااي نيغاا  احلااق  سااهيال   ليصااهح هاألنعااام أو أذاال   ،احلااق  ال ااون، وعاان الاادعوا إا 
 مثل ما أوتوا. ه  الظاملا إذا ت ي تب ذل ، أو يت  

 

 عوامل اإلرهاب في نظر اإلسالم
هاا ن  عوامل الهغي والظل  الج عرذناها سواه صادرت انيتاداه عان ةااملا نياا ا، أو هانات ردود .عال املظلاوما ول 

 ا، وعاادم اإلنااان نياااهلل فالق ااايعياادها القاارآن،   ّنايااة التحلياال، إا عاادم اإلنااان نيالغيااب عنوم اا .باا  نياإلرهااابتت  
 ة.تر ا أعنال اإلنبان   هذه الدنيا، نيصورا فاص   ا، واليوم اآلفر ّناية ومبتقر  اودي ان   اوهادي   اورازق  

 اااذه الر،ياااة، ينءاااه الظلااا  والهغاااي لاااد  املبااات ربين والطوا يااات، وةلااا  النااااس لهعماااه  ونيغاااي  اسااات ناال  
نيعمه  على نيعا، من احل ا  نيغا  ماا أنا ل اهلل علاى أنهيا اا ورسالا  داياة الهءار إا ماا يصالح أحاوا     الادنيا 

اواآلفرا، على أن يفه  احل ا ، ال  عاذ تطهياق أح اام احلادود واملعاامالت والبي ا حت اي  ماا اساات .حباب، وإا 
وسياسات،   تفاعلها وت املهاا ووحادهتا،    ة، وأح ام معامالتم أن ل اهلل من عقيدا وعهادات وأح ام أفالقي  

مااا يقااوم نيااا   هااذه اجملاااالت أو     يااث ينهغااي   هاال   ،نفبااا وماا  أساارتا و تنعااا ونييتتاااتعااا ي اإلنبااان ماا  
ااأ ل هاال    هااا وجااا اهلل، وتتحااو   ااعنالااا هااذه إا نااوه ماان العهااادا، ألّن  وهااذا مثاال  ا    اعااة اهلل جاال  وعااال.ا دا ن 

لالقاا اب منااا نياسااتنرار مااا يباااعد علااى  اودا.ع اا ايءاا  ل حااا.    ا علااى األقاال  أعلااى إن ت يهلغااا املااره هنااا ينهغااي، .إن اا
 .ت هية النف  وإنيعادها عن الظل  والهغي نيغ  احلق  

 اإلرهابة إلدانة المباني النظري  

ة. مان ة والعر.ي اة واألفالقي اة والديني اةخ العقال ي اة إلداناة اإلرهااب  جنال القاي  اإلنبااني  ن ان افتصاار املهاا  النظري ا
 نذهرخ ،هذه القي 

احاااا ام احلياااااا اإلنباااااني ة واحلفاااااى عليهااااا إال  إذا اعتاااادت علااااى حياااااا إنباااااني ة أفاااار ، أو عنلاااات علااااى  -
 اا اإلنباني ة نفبها.إحدار .باد يبيه إا احلي

 املباواا نيا الناس   القينة واالعتهار، ونيالتايل   احلقو  والواجهات. -

ة ة التعاااار  علاااى سااان    احلقاااو  والواجهاااات، وتغلياااب سااان   اة أيم ااااملبااااواا نياااا االجتناعاااات البياساااي   -
 التدا. .

 .نة لر.  الظل  ود.  الهغي نياحلق   األساليب املن أن يعنل نيء    من نيغي عليا أو ةل  نيغ  حق   حق   -
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. يقاااول علاااى أسااااس اة مااا  نيعمااه  نيعم اااوااعااات واجتناعاااات سياساااي   االعاادل   تعاااا ي النااااس أ.اااراد   -
 .1سأن يعاملوك نيا عامل الناس  ا حتب  أعدل الب ا أن تس خعليا البالماإلمام علي 

 ا، عل ااا يءاا  ل دا.ع اااوحاذاار   اعااة، ماذااي  مرو  ة االعتهااار  ااا أد   إليااا هاهاال هااذه القااي  ماان مااوسم إنباااني   -
 للعودا إليها وحت ينها   سلوهات قو  القهر واالستهداد واالستحواذ.

ا لهعماها هاي نفباها املهاا  الباانيقة الاذهر الاج رأيناا تطهيق ا، .ة إلداناة اإلرهااب   اإلساالماملها  النظري  أم ا 
 املهاااا  املاااذهورا أعااااله ة، ول ااان  عنااادما تناولناااا مفهاااوم اإلرهااااب مااان وجهاااة النظااار اإلساااالمي   اماااا أوردنااااه ساااانيق    

ة ة والبياساي  ة واملعامالتي اة واألفالقي  ة والعهادي  العقا دي   مفردات اإلنان اإلسالمي   كالقي َ م س بة على اإلنان ني ل  
ا باه  مباُن إ ُفارباج ه ُ  أب.اب }  تفاعلها وت املها ووحدهتا على أساسخ  اا جب ن اونب ني اهابُعا  اُل  تبااب  وبتبُ ف ار ونب ني اهابُعام .بنب تا ُ م 

ُ ي     احلُبيباا  الْدنُايبا وبيابُومب اُلق يبامبة  يا ربْدونب إ اب أب بدا اُلعبذباب  وبمب  ُن  ُ  إ الب ف   .2{ا اهلل  ني غبا. لم عبنَّا تابُعنبل ونب يابُفعبل  ذبل  ب م 
 

 واقعبين المثا  وال
 ثهاا هاي املثاال، أو جا ه مان  مان القماايا املطروحاة   العنااوين الاج مت   ما ورد حول وجهة نظار الادين اإلساالمي  

ة، ل ان  قااراها الواقا ، أي ماا هااان ، أي ماا ينهغااي أن ي اون علياا احلااال مان وجهاة النظاار اإلساالمي  املثاال اإلساالمي  
ذااوه مااا هااان لااب أن ي ااون كاملثااالَ تصاايب املااره نيالدهءااة    تاااري  املباالنا ومااا هااو هااا ن   حاذااره  علااى

 لهعد املبا.ة نيا الواق  واملثال.

ة الج ح   .يهاا نيعاا اللفااه الرا ادين الاذين الت ماوا املثاال وإن نينباب متفاوتاة، .إذا استثنينا الف ا ال مني  
و  مهانيااا ومقاصااده، وإن ت ينقطاا   نااا نالحااا نيوذااو  هاا  هااان انيتعاااد الواقاا  عاان املثااال   حقيقتااا وجااوهره،.إن  

 ال الم على متثيلا واحل   نيا ا.

رياد تغيا  ا إذا أ  عان الواقا ، وأن ا وعندما ي نظار إا املثاال  نظاار الواقا  نيال الاهعا إا اعتهاار املثاال مبا وال  
س ل مبالنا سمباتن ينعاادين، نيال يءان. وهاذا الاهعا ال يقتصار علاى مبتءارقا مال  الواق  .ينهغي تغي  املثاال أو  

 ا.آ روا أن ي ونوا علناني  

الدهتور عهد الرزا  البنهوري من اللا نيا هاذين اجلاانها،  املصري   على ه اله  ذ ر الفقيا القانو    ارد  و 
ااا  ياااث نعتااارب املثاااال مبااا وال   املثاااال الاااذي يقصاااده هاااو نظاااام الال.اااة نياعتهااااره  ا حااادر   أر  الواقااا ، ول ااان  عن 

نظام الال.ة ال ن ن أن ي اون مبا وال  عان الفايت الاج حاد ت   سخ . يقول هذا الفقيا القانو   للنثال اإلسالمي   اهبيد  

                                                 
 .1843، الصفحة 3هَ، اجل ه 1416، 1كدار احلديث، الطهعة ميزان الحكمة ن د الريءهري،  1

 .58، اآلية البقرةسورا  2
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الال.ة هانت هاي مصادر املبااو  الاج  لل ع  الا   والذي يرد ده هث ون قا لا إن   ا ال  ل    رأينا أن   [...]ة الدولة اإلسالمي  
، ا إذا  ثنا عن سهب االستهداد والذي مارستا نيعا احل ومات اإلسالمي  .احلقيقة هي أن  ،  هدها التاري  اإلسالمي   ة زمن ا  ويال 

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

عهااد األماويا، وماان ااان ال اااول إن اار احلقااا ق التارخيياة، .تاااري  الال.اة الناقصااة، مناذ سويمايف   م ااان آفارخ 
 .2سةنيعده  مليه نيهنواه إساها البلطة، وإن هان هذا االستهداد مصدره فروج ه اله احل  ام على قواعد الال.ة الءرعي  

ة، سهب االستهداد الاذي مارساتا نيعاا احل وماات اإلساالمي   هان األجدر نيالدهتور البنهوري أن يعترب أن  
قينتااا ماان مااد   ّنااج الال.ااة يبااتند     االااارا  عاان ّنااج الال.ااة، ألن  ، ولاايهااو االااارا  عاان املثااال اإلسااالمي  

هاو  -ظاام فال.اة نيااملعذ الادقيق لل لناةإذا هاان هنااك ن-ذاتاا  نظاام الال.اة  اد   ، وألن  تطهيقا للنثاال اإلساالمي  
اا، ونيالتااايل  اا  مقااد س، ون اان اسااتهدالا، ونيالتااايل .إن اانظااام نيءااري    ا  اا ل ماان أ اا الم ا لااي  املثااال نيالااذات، وإا 

 ة املعترببين مقد سا لقداسة مصدرمها، جل  وعال.مم نة لتطهيق املثال   مصادر اإلسالم، أي   القرآن والبن  

ال هااا ، وماااا دمناااا ابااان  املصاااري   هاااذه املالحظاااات هانااات  ا هاااة عااان ذهااان الفقياااا القاااانو    ال اباااب أن  
ة ة  اااهيهة نيعصاااهة أمااا  هنااا  الااادول اإلساااالمي  ا إا فال.اااة إساااالمي  فاااا أي الااادعو سااايا  م ل   ناااا نعتقاااد أن  ، .إن  الظااان  

 .للنثال اإلسالمي   ايرأسها فليفة للنبلنا جعلا يره   على نظام الال.ة نياعتهاره تطهيق  

ق األمار نا عنادما يتعل الا د ي الواقا ، ال ساي   اعلى من لعلون املثال سهه   انا نر ، رد  مهنا ي ن من أمر، .إن  
  نيالعودا إا املثال.إصال  الواق  ال ي ون إال   االنيتعاد عن املثال هو البهب، وأن   م احلنيف، أن  نياإلسال

املثااال ير ااد الواقاا .  ة ماان حيااث املهاادأ، وأن  العالقااة نيااا املثااال والواقاا  عالقااة جدلي اا أن   اوإذا هااان صااحيح  
، يقار  العقال ق  ثاال ذي مصادر إ اي  األمار عنادما يتعل ا ، .اإن  ةوقاد يصاو نيا   العلاوم التجريهي ا ،لوالواق  لب اد املثاا

  هدايااة اإلنبااان، ي ااون ماان الطااه الفاااحش أن ال نعااود  و  هااا ةة واألفالقي ااة والعهادي اانيقينااة مفرداتااا االعتقادي اا
 إا املثال إلصال  الواق .
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