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 انثحث يهخض
إف الفكر المعادم لإلسالـ حاكؿ إلصاؽ )اإلرهاب( بمفهكمه المصطمحي 
الحػػد ث بػػالفكر اإلسػػالميل محاكلػػ  مرػػه بػػي احر ػػؼ مبػػادئ ال ػػر ع  اإلسػػالم   
السػػمحا ل الاػػػي اػػداك إلػػػا السػػػمـ لبالماػػدبر ز ػػػات الكاػػػاب العز ػػز  ػػػرل  رهػػػا   

لػػػا المػػػ ف كربػػػذ العرػػػؼ كالاطػػػرؼ إلػػػا السػػػالـ بػػػؿ ك ػػػ مر بػػػه ك ػػػداك إ  اػػػداك إ 
كالطغ ػػػافل   ػػػكؿ اعػػػالا مساطبػػػان مكسػػػا كهػػػاركف ك  مرهمػػػا بػػػالربؽ ارػػػد داػػػكة 
براػكف الػذم هػػك  لػد  اػدا  اإلسػػالـل بػإلذا كػاف اإلرهػػاب بػالمفهـك الحػد ث  عرػػي 
اجاكز الحد كالعدكاف اما ازسر ف بإلف هذا المعرا مربكض بي اإلسالـ بػؿ  ف 

ت بػػال كة امػػا ازسػػر ف مربػػكض بػػي اإلسػػالـل بػػال ر ف بػػرض الػػر م  ك المعا ػػدا
الكر ـ  ساعمؿ اإلرهاب ضد ال كل ال ػر رة ك   سػاعممه ضػد ازمرػ ف مػف الرػاس 
كلذا بإلري اهدؼ مف هذا البحث ب ػاف مفهػـك اإلرهػاب لغػ  ك ػراا كب ػاف ا سػامه 

امػػػا  كاسػػػبابه كاهػػػارب السػػػمب   امػػػا الفػػػرد كالمجامػػػر كذلػػػؾل لككرػػػه ا كهػػػر جر ارنػػػا
ػػال كدبػػر  ػػبه إلصػػاؽ ا رهػػاب باإلسػػالـ كالمسػػمم فل كب ػػاف مك ػػؼ  ا لسيػػف كركاجن
ا سػػػالـ مػػػف ا رهػػػاب باإلرهػػػاب  الػػػكارد بػػػي ال ػػػر ف الكػػػر ـ ل إرمػػػا هػػػك سػػػاص ل 
 اعمػػؽ بالمعاػػد ف ل لصػػدهـ اػػف اػػدكارهـ ماػػا حصػػؿ مػػرهـ ل كلػػ س هػػك إرهابنػػا 

ال ػػػػػكة ل كاػػػػػكب ر  سػػػػػبابها اػػػػػدكار ِّا باإلسػػػػػالـ  ػػػػػ مر المسػػػػػمم ف بكجػػػػػكب احصػػػػػ ؿ 
ػػا كزاجػػرنا  رهػػب كػػؿ مػػف اسػػكؿ لػػه رفسػػه مبػػا ااهـ  كم كمااهػػا  ل إرمػػا لاكػػكف رادان
بالحرب ل ب اضرر المسممكف ل كااعطؿ رسال  اإلسالـ الػذم  سػعا إلػا اح  ػؽ 
السػالـ     ف اإلسػػالـ مػػف بػ ف م اصػػدب بػػي احصػػ ؿ ال ػكة سػػدّّ  بػػكاب المفاسػػد 

كجمػػب مصػػالن كمرػػابر العبػػاد ل ب هرػػ  الجم ػػر باا ػػا   كالحػػركب ل كحفػػظ ل،مػػف ل
الفػػػاف ل ك سػػػػعد الجم ػػػػر بارفاػػػػاح  بػػػػكاب الاعػػػاكف كارمػػػػك ركابػػػػط المػػػػكدة ك زدهػػػػر 
العمػػراف بػػي ا رض  ك ابػػ ف مػػف ذلػػؾ مػػف ذلػػؾ  ف اإلرهػػاب بػػالمعرا المعاصػػر 

 مربكض اسالم ا .
 الكممات المفتاحية:

 م ارر -س  درا -اإلرهاب _ ال ر ف الكر ـ _المصطمن 
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Research Summary 
 The anti-Islamic ideology tried to attach (terrorism) to 

its modern terminological concept of Islamic thought, in an 
attempt to distort the principles of tolerant Islamic law, 
which calls for peace. 

If terrorism in the modern sense means transcending 
limits and aggression against others, this meaning is 
rejected in Islam, but the imposition of opinion or beliefs by 
force on others is rejected in Islam. The aim of this 
research is to explain the concept of terrorism in the 
language and law and to show its sections and its causes 
and its negative effects on the individual and society, 
because it is the most run-in on the tongues and 
popularity, and to push the likeness of the link of terrorism 
to Islam and Muslims, and to show the position of Islam on 
terrorism, terrorism contained in The Holy Qur'an, but it is 
special, concerning the aggressors, to stop them from their 
aggression whenever it happens from them, and it is not 
aggressive terrorism, Islam orders Muslims to collect power 
and provide its causes and components, but to be a 
deterrent and a deterrent that terrorizes anyone who begs 
for it itself.  
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The message of Islam, which seeks to achieve peace, 
is disrupted, because Islam is one of its purposes in 
collecting power, closing the doors of evil and war, 
preserving security, and bringing the interests and benefits 
of the people, so everyone is happy to prevent sedition, 
and everyone is happy to open the doors of cooperation, 
and the bonds of affection and the flourishing of 
urbanization in the land will flourish, as evidenced by the 
fact that terrorism in the contemporary sense is rejected by 
Islam. 

Keywords: 
Terrorism _ Quran _Term - Study - Comparison 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 يمذيح

إف الحمد هلل رحمدب كرساع ره كرساغفربل كرعكذ باهلل مف  ركر  رفسرا 
كمف س ئات  امالرال مف  هدب اهلل بال مضؿ له كمف  ضمؿ بال هادم لهل 

 ك  هد    إله إ  اهلل كحدب    ر ؾ لهل ك  هد  ف محمدان ابدب كرسكله.
 للوبعد

ال ضا ا الاي االجها اإلسالـل امؾ ال ض   ب ض   اإلرهاب مف  هـ 
الاي  عارا مرها اإلرساف    د المعاراةل ذلؾ البال  الذم    ا المسمم فل بؿ 

 َ   ا العالـ كمه
بم د اارا مره المسممكفل بي ظؿ داكاهـ إلا اإلسالـل كجم ر 
 ا رب ا  بي داكااهـ كالمؤمركف بهـل ب  كاؿ كصكر مسامف ل  اؿ اعالا:

َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِمِيْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَنا فَأْوَحى وَ  }

 ل كبي إبراه ـ ام ه السالـ  اؿ اعالا: (ُ){ِإلْيِيْم َربُُّيْم لُنْيِمَكنَّ الظَّاِلِمينَ 

ل كبي ا سا ام ه السالـ (ِ){ْم َفاِعِمينَ َقاُلوا َحرُّْقوُه َواْنُصُروا آِلَيَتُكْم ِإْن ُكْنتُ }

َوَقْوِلِيْم ِإنَّا َقَتْمَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل المَِّو َوَما َقَتُموهُ } اؿ اعالا : 
نَّ الَِّذيَن اْخَتَمُفوا ِفيِو َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما َلُيْم بِ  ِو ِمْن َوَما َصَمُبوُه َوَلِكْن ُشبَّْو َلُيْم َواِ 

 اؿ اعالا:  ل كبي س درا محمد (ّ){ِعْمٍم ِإَّلَّ اتَّْباَع الظَّنّْ َوَما َقَتُموُه َيِقيًنا

                                                           

 .ُّبراه ـ از   إ( سكرة ُ)
 .ٖٔ( سكرة ا رب ا  از   ِ)
 .ُٕٓ( سكرة الرسا  از   ّ)
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ْذ َيْمُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُموَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر } َواِ 

  .(ُ){المَُّو َوالمَُّو َخْيُر اْلَماِكِرينَ 
بمـ  كف اإلرهاب محؿ اساحساف مف ال ر ع  اإلسالم  ل بؿ كاف 

ركار ب اا صكرب ك  كاله                                            َمكضر ذـل كا 
كمف هىَـّ باإلرهاب مف ال ضا ا السط رة لالاي اساهدؼ ال بابل 

عالـ  بي هذا ك صبن  هدد ا مف كالسمـ  بي العد د مف دكؿ  العالـل  ك  هد ال 
 َالعصر هجمات إرهاب   كه رة كسط رة

باإلرهاب ظاهرة االم   ا مؿ العالـ كمهل ك  ا اصر اما دكل  دكف 
دكل ل باإلرهاب ل س له د ف  ك كطفل كبالر ـ مف ذلؾ  حاكؿ  ادا  اإلسالـ 

                                   َ ف  ربطكا اإلرهاب باإلسالـ كالمسمم فل لا ك ه صكرة اإلسالـ كالمسمم ف 
مكضكع اإلرهاب مف المكضكاات لهذا البحثل ب اسا ارمكمف هـ  كاف 

الجد رة بالعرا   كالدراس ل إلبراز الح ائؽ الاي اعمَّد سصكـ اإلسالـ إسفا ها بي 
هذا المكضكعل ك دمكا اإلسالـ اما  ره داكة إلا اإلرهاب كسفؾ الدما ل ك ف 

 السالـ بي اال اهـ مر   رهـ.المسمم ف    سعكف إلا 
بي ضك  الكااب  بكاف   بد مف اراكؿ هذا المكضكع اراك ن امم ِّال

ا بالحج  كالبرهاف  لدٍحض هذب  ال بهات الاي ريسبت  كالسر ل   دـ الحؽ مدامن
إلا اإلسالـ زكرا كبهاارال كلب اف حاج  الب ر   إلا السالـل كلمعرب  ا سباب 

ب اف  هداؼ الجهاد بي ضك  الكااب رة كاالجهال ككالدكابر لهذب الظاه
                                                                              َكالسر ل ك ف هدبه حفظ ا مف كرد ا اادا 

مر هذب الاحد ات باإلسالـ هك السب ؿ الكح د لاح  ؽ السمـ بي االمرا ك
بهك رحم  اهلل لمعالم فل به    مس الد ف  ك  المعاصرل كبي كؿ زماف كمكافل
                                                           

 .َّ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
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العرض  ك الع ؿ  ك الرفس  ك الماؿ بي ظؿ ا ر عااهل بال سب ؿ لاح  ؽ السمـ 
إ  بااساذ اإلسالـ بع ائدب كاباداه ك سال ه ك دابه كمعامالاهل كا ر عااه جم عنا  

 َبعرد ا لازاـ ب رع اهلل  جد الجم ر السالـ
 اصد ال ر ع  اإلسالم  ل كهك هابت مف بالسمـ كالسالـ مف م

 حكامهال سكا  ب ف المسمم ف  رفسهـل  ك ب ف المسمم ف ك  رهـل كمف 
   َاار خ المسمم ف مر  ادائهـ بي السمـ كالحرب

كهذا البحث الماكاضر دراس  لامؾ الظاهرة بي ضك  ال ر ف الكر ـل 
ٍرايه بعركاف: ) ٍركى  ( ظطهحاخ احلذٚثحاإلسْاب تني انمشآٌ انكشٚى ٔادلاى

 ل )دراسٌة مقارنٌة(
كا اممت سط  البحث اما م دم  كبصم ف بفي الم دم  طرؼ مف 

  هم   البحث. 
 اإلرهاب ب ف الماضي كالحاضر. : بعركاف:  ٔانفظم اٞٔل

 ك  امؿ اما هاله  مباحث: 
 :  مفهـك اإلرهاب ادلثحث اٞٔل -
 :  ركاع اإلرهاب  ادلثحث انثاَٙ -
 :  سباب اإلرهاب                                                           نثانثادلثحث ا -

 : اإلرهاب كمك ؼ اإلسالـ مره. انفظم انثاَٙ
 ك  امؿ اما هاله  مباحث:                                     

 :  هار اإلرهاب. ادلثحث اٞٔل -
 :االج اإلرهاب ادلثحث انثاَٙ -
 : مك ؼ اإلسالـ مف اإلرهاب                                                 انثادلثحث انث -
 . اخلادتح -
 .ادلظادس ٔادلشاخع -



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

9 
 

 ٔلذ انرضيد يف كراترّ يا ٚأذٙ:
ٍكتي از ات إلا سكرهال مر ذكر اسـ السكرة كر ـ از  . -  اىزى
د ث ب همال سرَّجت ا حاد ثل مكاف   بالصح ح ف  ك ب حدهما إف كاف الح -

 بإلف لـ  كف سرَّجاه مف   رهما.                             
 .اىزٍكتي ا  كاؿ إلا  صحابها ككهَّ اها مف كاب  صحابها  -

ب ت لمصكاب مف   بهذا مضمكف البحث كبصكله كمباحهه ل بإلف كي
ف كاف   ر ذلؾ بمف رفسي كال  طافل  ال كؿ ل بهك مف اكب ؽ ربي كهدا اه ل كا 

  ف  مرحرا الف ه بي الد فل ك ف  رز را ااباع سر   -ابارؾ كاعالا  -اهلل   س ؿ
 س د ا كل ف كازسر ف ك ف  جعؿ هذا العمؿ سالصا لكجه اهلل اعالال كهك 

المكبؽ كالهادم إلا سكا  السب ؿل كصما اهلل اما رب را محمد  -سبحاره  -
 كاما  له كصحبه  جمع ف.

 
 

* * * * * * 
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 ٔاحلاػش ادلاػٙيظطهح
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 يفٕٓو اإلسْاب
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 اإلسْاب نغح:
(  ىٍك  اؼى (  ىٍرهىبي )رىٍهبى ن كرىٍهبان بالضْـّ كالفىٍاًن( ىٍم )سى ـى مٍ اىؽه مف )رىًهبى كىعىًم

ابىهي  )ك ىٍرهىبىهي كاٍساىٍرهىبىه   ى  ل كرىًهبىهي رىٍهبان: سى ٌرزو ابىهي( كبىزَّاىهيل كاٍساىٍرهىبىهي: مىرى اىحى سى
ًبذىًلؾ بيسّْرى  كليه اىزَّ كجؿ  ل كى اَّا رىًهبىهي الرَّاسي َواْسَتْرَىُبوُىْم  }اٍساىٍداىا رىٍهبىاىهي حى

ٍ ريب ًإذا )اىكىاَّدىبي(ل كالػرَّاًهبى ي:  .(ُ){َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم  ـٍ )كاىرىهَّبىهي(  ى  ىم  ىٍرهىبيكهي

ا  لى ي الًَّاي ايٍرًهبي  ىٍم ايٍفًزعي.الحى
: الاَّعىبُّدي( كى  ؿ: الاَّعىبُّدي ًبي  (: ا ىسىديل كالرَّاًهًبل )كالاَّرىهُّبي )كالمىٍرهيكبي

ارى رىاًهبان  ىٍس ىا المَّهى اعالىا ؿي ًإذا صى ٍكمىعى ول ك ىٍد اىرىهَّبى الرَّجي   .(ِ) "صى
كبي  مبي مره  رهب ه كرىٍهبه كجا  بي كااب  ساس البال   ]رىًهٍبايهي 
 كىرىهيبكت. كهك رجؿ مىرهيكبل ادٌكب مره مراكب.

ك  اؿ: الرهبا  مف اهلل كالر با  إلا اهلل كالرعما  ب ًد اهلل. ك رهٍبايه كرىًهٍبايه 
 .(ّ) "كاسٍارىهٍبايه:  زاجتي رفسه باإلساب . كارهَّبى بالف: اعَّبد بي صكمعاه

                                                           

 .ُُٔ( سكرة ا اراؼ از   ُ)
ج العػػركس مػػف جػػكاهر ال ػػامكس المؤلػػؼ: محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف ابػػد الػػرٌزاؽ الحسػػ ريل ( اػػاِ)

ب ػػػػدم )الماػػػػكبا:   ّٗٓلّٖٓ ص ِهػػػػػ(  جَُِٓ بػػػػك الفػػػػ ضل المم ٌػػػػب بمراضػػػػال الزَّ
ارظر معجـ م ا  س المغ  المؤلػؼ: .: دار الهدا  رمف المح   ف الرا المح ؽ: مجمكا  

 هػػػػ(المح ؽ: ّٓٗمل  بػػػك الحسػػػ ف )الماػػػكبا:  حمػػػد بػػػف بػػػارس بػػػف زكر ػػػا ال زك رػػػي الػػػراز 
 .ـُٕٗٗهػُّٗٗالرا ر: دار الفكر ااـ الر رْْٕص ِابد السالـ محمد هاركف  ج

(  سػػاس البال ػػ  المؤلػػؼ:  بػػك ال اسػػـ محمػػكد بػػف امػػرك بػػف  حمػػدل الزمس ػػرم جػػار اهلل ّ)
الرا ػػر: دار الكاػػب ّٗٗص ُهػػػ(اح  ؽ: محمػػد باسػػؿ ا ػػكف السػػكد جّٖٓ)الماػػكبا: 

                                                        ـ . ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗلبراف الطبع : ا كلال  -لعمم  ل ب ركت ا
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(: اإًلساب :   )اإًلٍرهىابي
ُكمْ  } اؿ اهلل اعالا:  .(ِ).(ُ) {تْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَّ

 اب ف لرا مما سبؽ  ف  صؿ الكمم  المغكم  دؿ اما السكؼ مف مكركبل 
كَّؼ كبزَّعل كهذا المعرا    عد مدحا   ك اما إهارة السكؼل ب صمه  رهبل  م سى

مدكحا   ره  ؤدل الا مرا ب  مطم ا ك  ذما مطم ال بالسكؼ مف اهلل  عد  مران م
ساب  العدك اعد مف ا مكر الاي ايٍمدحى   اهلل بي السر كالعمفل كا لازاـ ب كامربل كا 
 رها اؤدل إلا حما   المجامر مف  م ااادا ل  ما إساب  ازمر ف بي  كطارهـ 

 َكبا د ارهـ  بهذا  مر مذمـك ا ال ك راا
ف ٔانشْثح

ْ
ٕ
َ
خ

ْ
ني ان

َ
فشق ت

ْ
 ان

ؽ ب ف الرهب  كالسكؼل كذلؾ مف ح ث الفارة الزمر  ل بالرهب ي هراؾ بر 
َـّ   ؿ  " مر مسامرل بسالؼ السكؼ  مف ه ٍكؼ كاسامرارب كى الرهب  طكؿ اٍلسى

 لمراهب رىاًهب ً ىرَّهي  يد ـ  السكؼ. 
ابى  كىال َّاًهد  ك اؿ اماُّ بف ا سا: الرهب  سكؼ   ر اما  ر ط   ى مىسى

ٍكؼ مىرى  ىف ر  ضها الرٍَّ بى  كؿ بىاًئدىة كىاٍلسى   كىًهي السَّالمى  مف المساكؼ مىرى حيصي

                                                           

 .َٔ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
(  ػػمس العمػػـك كدكا  كػػالـ العػػرب مػػف الكمػػـك المؤلػػؼ: ر ػػكاف بػػف سػػع د الحم ػػرل ال مرػػي ِ)

مطهػر بػف  -ف بػف ابػد اهلل العمػرم المح ػؽ: د حسػ َِٔٔص ْهػ(  جّٕٓالماكبا: 
 -د  كسػػػػؼ محمػػػػد ابػػػػد اهلل الرا ػػػػر: دار الفكػػػػر المعاصػػػػر )ب ػػػػركت  -امػػػػي اإلر ػػػػاري 

                                                                                 .ـ   ُٗٗٗ -هػ  َُِْسكر  ( الطبع : ا كلال  -لبراف(ل دار الفكر )دم ؽ 



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

14 
 

ف لـ اكف  ال َّؾ ًبكي يكع ال رر كالرهب  مىرى اٍلعمـ ًبًه  ى ر اما  ر ط  كىذىا كىاً 
  .(ُ)" ال ر ط  لـ ا ر

                                       :اإلسْاب  يف  االططالح
هك محؿ اساالؼ كابا ف ازرا  ككجهات  الاعر ؼ ا صطالحي لإلرهاب

الرظرل ب د كهرت كاركات الاعر فاتل كب ها افاكت كابا ف كز ادة كاافاؽل كاعدُّد 
ه إلا هذب الظاهرة بي العصر  امؾ الاعر فات  دؿ اما ا هاماـ الذم كيجّْ
الحد ثل ح ث ابيام ت بها كه ر مف المجامعات اإلرسار  ل كب ما  ما  هـ ك برز 

 :الاعر فات هذب
 ( زلأالخ اٞيى ادلرحذج نرعشٚف اإلسْاب 1) 
  بيـ ُٗٗٗد سمبر  بياعّْرؼ ا افا    الدكل   ل مر امك ؿ اإلرهاب  -ُ

 م امؿ  هدؼ إلا الاسبب بي مكت  سص  ":اإلرهاب ب ره ُ-ِماداه
مدري  ك  م  سص  سر  ك إصاباه بجركح بدر   جس م  اردما  ككف 

ؾ بي  اماؿ ادائ   بي حال  ر كب رزاع مسمن هذا ال سص   ر م ار 
هان لارك ر  كاردما  ككف  رض هذا العمؿ بحكـ طب عاه  ك بي س ا ه مكجَّ
السكاف  ك إلر اـ حككم   ك مرظم  دكل   اما ال  اـ ب م امؿ  ك 

 .ا ماراع اف ال  اـ به"
ف ـ  ََِْسر   ُٔٔٓ رارب  بي كضن مجمس ا مف الاابر ل،مـ الماحدة  -ِ

:  "ا اماؿ اإلجرام   بما بي ذلؾ امؾ الاي اراكب هيا اماؿ اإلرهاب   
ضد المدر  ف ب صد ال اؿل  ك إلحاؽ إصابات جسمار   سط رةل  ك  سذ 

                                                           

لفركؽ المغك   المؤلؼ:  بك هػالؿ الحسػف بػف ابػد اهلل بػف سػهؿ بػف سػع د بػف  ح ػا بػف ( اُ)
ح  ه كامؽ ام ه: محمػد إبػراه ـ سػم ـ ِِْهػ( صّٓٗمهراف العسكرم )الماكبا: رحك 

 مصرل باصرؼ.  –الرا ر: دار العمـ كاله اب  لمر ر كالاكز رل ال اهرة 
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الرهائف بغرض إ اا  حال  مف الراب ب ف اام  الجمهكر  ك جماا  
مف ا  ساص  ك   ساص مع ر فل  ك لاسك ؼ جماا  مف السكافل  ك 

ككم   ك مرظم  دكل   اما ال  اـ بعمؿ ما  ك ادـ ال  اـ به". إر اـ ح
ك يذكّْر مجمس ا مف ب ف هذب ا اماؿ "   مكف احت  م ظرؼ مف 
الظركؼ ابر رها ب م ااابارات ذات طابر س اسي  ك بمسفي  ك ا ائدم 

 .(ُ)  ك ارصرم  ك  م طابر  سر مف هذا ال ب ؿ"
 :ٚف اإلسْاب( زلأالخ االحتاد اٞٔسٔتٙ نرعش2)

: الجرائـ الاي بمكجب ال اركف الكطري كبالرظر االجرائـ اإلرهاب   ه
إلا طب عاها كس ا ها  د امحؽ ضررنا سط رنا ببمد  ك مرظم  دكل   كاراكب بهدؼ 
ارك ر السكاف ب كؿ سط ر   ك إجبار حككم   ك مرظم  دكل   بدكف داع اما 

لزازا  ب كؿ سط ر  ك الادم ر  ف ارفّْذ  ك امارر اف ارف ذ  م امؿ   ك ا
لمه اكؿ ا ساس   الس اس    ك الدساكر    ك ا  اصاد    ك ا جاماا   لبمد ما 

 : ك مرظم  دكل  . كاعابر الجرائـ الاال   جرائـ إرهاب  
  ( ا اادا  اما ح اة  سص بما  د  فضي إلا كبااه.

 ب( ا اادا  اما السالم  البدر   ل سص ما.
 ك احاجاز الرهائف.ج( السطؼ  

د( إحداث دمار كاسر لمر  ة حككم    ك اام ل  ك  بك  ر ؿل  ك مربؽ بر   
احا  ل كمف ذلؾ  بك  المعمكماتل  ك مرص  هابا  اما الجرؼ ال ارمل 
 ك مكاف ااـ  ك ممك   ساص  مف المحامؿ  ف  عرض لمسطر ح اة 

 اإلرساف  ك  ؤدم إلا سسائر ا اصاد   كب رة.

                                                           

 (ُ) https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/ٓ/rhb/     
  صباحان مف الهااؼ المحمكؿ ّٓ.ُـ الساا  ََِِ/ٗ/ِباار خ   
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 ئرات  ك سفف  ك كسائؿ  سرل لمر ؿ العاـ  ك السمر.ق( سطؼ طا
ك( الاصر ر  ك الح ازة  ك ال را   ك الر ؿ  ك الاكر د  ك ا ساسداـ  سمح   ك 
مافجرات  ك  سمح  ركك    ك ب كلكج    ك ك ماك   ككذلؾ البحكث بي 

 ا سمح  الب كلكج   كالك ماك   كاطك رها.
بي حرائؽ  ك ب ضارات  ك ارفجارات اؤدم ز( إطالؽ مكاد سطرة  ك الاسبُّب 

  هارها إلا اعر ض ح اة الب ر لمسطر.
ح( ار م   ك اعط ؿ إمدادات الم اب  ك الطا    ك  م مكرد طىًبعّْي  ساسي  سر 

 بما  ؤدم إلا اعر ض ح اة الب ر لمسطر. 
 ط( الاهد د باراكاب  م مف ا اماؿ المذككرة بي ) ( ك)ح(.

ر ب مف اعر ؼ جر م  الحرب بإلف ال رار اإلطارم ك ف هذا الاعر ؼ  
 اماؿ ال كات المسمح  بي بارات الرزاع المسمن ... “لممجمس  رص اما  ف 

ك اماؿ ال كات المسمح  لدكل  بي إطار ممارس  كاجبااها الرسم      عط ها 
(ل كمف هـ بإلره  سابعد مف رطاؽ ُُ)الم دم ل الف رة ”. هذا ال رار اإلطارم

ا    إجرا ات الحما   الاي ااسذها الدكؿ بي  كضاع ا ضطرابات الداسم   ا اف
 .كالرزاع المسمن
ا لمصطمن اإلرهاب. ك ب ا كام ه  بمـ   دّْـ ال اركف الدكلي اعر فنا كاضحن

اعر ؼ اإلرهاب محمَّال بد  ت س اس   ك  د كلكج  . إذ  مكف ل سص  ف 
بي سب ؿ الحر   بي رظر البعض ازسر.  عابر إرهاب نا مف  بؿ البعض كم ااالن 

كاما الر ـ مف محاك ت ا مـ الماحدةل لـ اافؽ الدكؿ بعد اما اعر ؼ 
 .(ُ)لإلرهاب. مهما  كف مف  مر

                                                           

 (ُ) https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/ٓ/rhb/     
  صباحان مف الهااؼ المحمكؿ ّٓ.ُـ الساا  ََِِ/ٗ/ِباار خ  
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مجمكع  اماؿ العرؼ الاي ا كـ بها مرٌظم   ك  براد  صد اإلسالؿ ب مف " – ّ
  .اـ الحكـالدَّكل  كاح  ؽ  هداؼ س اس َّ   ك ساصَّ   ك محاكل   مب رظ

رةل امارسها مرظمات  ك  -ْ إرهاب دكلٌي:   اماؿ ككسائؿ كممارسات   ر ميبرَّ
دكؿل اساه ر راب الجمهكر  ك مجمكا  مف الراس  سباب س اسٌ   

                                                                                 .(ُ) "بصرؼ الرظر اف بكااهه المسامؼ
اإلرهاب: هك بٌث الٌراب اٌلذم  ه ر الٌراب بي الجسـ كالع ؿل  م الٌطر    " -ٓ

اٌلاي احاكؿ بها جماا  مرٌظم ل  ك حزب  ف  حٌ ؽ  هدابه اف طر ؽ 
اساسداـ العرؼل كاكٌجه ا اماؿ اإلرهابٌ   ضٌد ا  ساص العادٌ  ف  ك 

دـ الع ارات المكال ف لمٌسمط  مٌمف  عارضكف  هداؼ هذب الجماا ل ك عٌد ه
االؼ المحاص ؿ مف   كاؿ الٌر اط اإلرهابٌي  كهذا الركع مف  ركاع  كا 
اإلرهاب هك اٌلذم  ربضه اإلسالـ  كال كمكضكاا إذ    حٌؿ لمسمـ  ف 
 رٌكع مسمما إفَّ اإلرهاب إذان كاف مكٌجها  هؿ الحرب مف  ادا  اهلل 

ٌرما هك  مر مطمكبل بؿ كم  ف إساب  لهـ بال ض ر ب هل كا  مكر بهل كا 
كاف مكٌجها لممسمـ  ك لغ رب مٌمف ل سكا ب هؿ حرب بهك مرهٌي ارهل ك عٌد 

 .(ِ) "مف ا سالؽ الٌذم م  اٌلاي    راض ها الٌد ف الحر ؼ

                                                           

 حمػػد مساػػار ابػػد الحم ػػد امػػػر  المؤلػػؼ: دْٗٗصِ( معجػػـ المغػػ  العرب ػػ  المعاصػػرة جُ)
ق ُِْٗهػػػػ( بمسػػػاادة بر ػػػؽ امػػػؿ الرا ػػػر: اػػػالـ الكاػػػب ط ا كلػػػا ُِْْ)الماػػػكبا: 

 .ـ ََِٖ
  ِّّٖص ٗصػما اهلل ام ػه كسػػمـ ج -(  رضػرة الرعػ ـ بػي مكػاـر  سػالؽ الرسػكؿ الكػر ـ ِ)

المؤلػػػؼ : اػػػدد مػػػف المساصػػػ ف بإل ػػػراؼ ال ػػػ خ/ صػػػالن بػػػف ابػػػد اهلل بػػػف حم ػػػد إمػػػاـ 
 .الحـر المكيل الرا ر : دار الكس م  لمر ر كالاكز رل جدة الطبع  : الرابع كسط ب 
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كمف هىَـّ بإلٌف ال اسـ الم ارؾ ب ف هذب الاعر فات هك إهارة  السكؼ 
إرهابا برد ا  ك  كالراب بي رفكس ا براد كالجماااتل بطرؽ مسامف ل سكا  كاف

 َسكا  كاف  هداؼ س اس    ك  هداؼ ساص  جماا ال
 اإلسْاب يف اططالح انفمٓاء:                                                    

 يعىدَّ مف  كبا الاعر فات لإلرهاب ما ذهب ال ه الف ها  بي اعر ؼ 
بط  العالـ اإلسالمي بي اإلرهاب. ك د ارؼ المجمر الف هي اإلسالمي الاابر لرا

هػ بمك  المكرم  اإلرهاب بي ب اره كجا  ب ه  ُِِْدكراه السادس  ا رة ااـ 
العدكاف الذم  مارسه  براد  ك جمااات  ك دكؿ بغ ان اما "   ف اإلرهاب هك:

اإلرساف )د رهل كا مهل كمالهل كارضه( ك  مؿ صركؼ الاسك ؼ كا ذل 
ساب  السب ؿ ك طر كالاهد د كال اؿ بغ ر حؽل كما  ا صؿ بصكر الحراب  كا 

الطر ؽل ككؿ بعؿ مف  بعاؿ العرؼ  ك الاهد د   ر ارف ذا لم ركع إجرامي بردم 
 ك جماايل ك هدؼ إلي إل ا  الراب ب ف الراس  ك ارك عهـ بإل ذائهـل  ك 
اعر ض ح ااهـ  ك حر اهـ  ك  مرهـ  ك  حكالهـ لمسطرل كمف صركبه إلحاؽ 

ب حد المرابؽ كا مالؾ العام   ك الساص ل  ك اعر ض  حد الضرر بالب ئ   ك 
 المكارد الكطر    ك الطبىعًَّ   لمسطرل بكؿ هذا مف صكر الفساد بي ا رض الاي

 .(ُ) "رها اهلل سبحاره كاعالا ارها
كهذا الاعر ؼ  عد ا مؿ مما سب هل  ره لـ   اصر اما ا اادا  البدري 

ل كالع ؿل كالعرضل كحر   ازسر فل ب ط بؿ  مؿ ا اادا  اما الد ف
كا ضرار الاي امحؽ بالب ئ ل  كا مالؾل كمكارد الدكؿل بامؾ الجمااات 

                                                           

باار خ    www.bab.comاب.كـك | مجمر الف ه اإلسالمي  حدد اعر ؼ اإلرهاب( ]ُ)
 ف الحاسب.  ـ مََِِ/ٕ/ِِ

http://www.bab.com/node/9133
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االبهال بهذا الاعر ؼ   مؿ  اإلرهاب   بي اممها ا كـ  بإلبساد هذب ا   ا ل كا 
  ركااان مسامف  مف  اإلرهابل كبٌ ف الهدؼ مرها.
ا اعر ؼ لإلرهاب بي كاب الف ه كمما اجدر اإل ارة إل ه  رري لـ   ؼ ام

ال د م ل كلكف اكجد مرادبات  سرل لإلرهابل مهؿ الحراب  كالفسادل كالبغيل 
كرحكها. ك  ربها لإلرهاب الحراب ل بهك لفظ  عبر اف  امؾ الظاهرة المكجكدة بي  
العصر الحد ثل ك  رها مما  عد إسال ن با مف العاـل كب ما  ما  ذكر بعض 

كاب الف ه لمحراب ل حاا  اب ف لرا مدل ا افاؽ  بيذكرت  ايالالاعر فات 
  َكالارادؼ ب ف اإلرهاب كالحراب 

هي سركج طائف  مسمح  بي دار  -كاسما   ضا  طر الطر ؽ  -]الحراب   -ُ
 اإلسالـل إلحداث الفكضال كسفؾ الدما ل كسمب ا مكاؿل 

هالؾ الحرث كالرسؿل ماحد   بذلؾ الد  ف كا سالؽ كهاؾ ا اراضل كا 
 كالرظاـ كال اركف.

ك  برؽ ب ف  ف اككف هذب الطائف  مف المسمم فل  ك الذّْم  فل  ك 
ل ماداـ ذلؾ بي دار اإلسالـل كما داـ ادكارها اما (ُ)المعاهىد ف  ك الحرب  ف

 كؿ مح كف الدـل  بؿ الحراب  مف المسمم ف كالذم  ف.
بإلرها ااح ؽ كذلؾ  ككما ااح ؽ الحراب  بسركج جماا  مف الجماااتل

 بسركج برد مف ا براد.
بمك كاف لفرد مف ا براد بضؿ جبركت كبطشل كمز د  كة ك درة  غمب 

 بها الجماا  اما الرفس كالماؿل كالعرضل بهك محارب ك اطر طر ؽ.

                                                           

كالحربػػا الػػذل دسػػؿ دار اإلسػػالـ ب مػػاف دكف ر ػػ  ا سػػا طاف بهػػا كاإل امػػ  ب هػػا بصػػف   (ُ) 
مسػػػامرةل لمػػػدة   از ػػػد اػػػف سػػػر  بهػػػك المسػػػا مىفل ك ف  صػػػد اإل امػػػ  بصػػػف  دائمػػػ  بإلرػػػه 

 باصرؼ. ٕٗٔل ص ِب ه السر  ج:  ارظر احكؿ إلا ذما. 
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ك دسؿ بي مفهكـ الحراب  العصابات المسامف ل كعصاب  ال اؿل كاصاب  
اما الب كتل كالبركؾل كاصاب   سطؼ ا طفاؿل كاصاب  المصكص لمسطك

سطؼ البرات كالعذارل لمفجكر بهفل كاصاب  ا ا اؿ الحكاـ اباغا  الفار  
 كاضطراب ا مفل كاصاب  إاالؼ الزركع ك اؿ المكا ي كالدكاب.

ككمم  الحراب  م سكذة مف الحربل  ف هذب الطائف  السارج  اما الرظاـ 
لماعال ـ اإلسالم   الاي جا ت اعابر محارب  لمجماا  مف جارب كمحارب  

 لاح ؽ  مف الجماا  كسالماها بالحفاظ اما ح ك هال مف جارب  سر.
بسركج هذب الجماا  اما هذا الرحك  عابر محارب ل كمف ذلؾ  سذت 
كمم  الحراب ل ككما  سما هذا السركج اما الجماا  كاما د رها حراب ل بإلره 

بسركج هذب الجماا  اف  سما   ضا  طر طر ؽل  ف الراس  ر طعكف 
الطر ؽل بال  مركف ب هل س     ف اسفؾ دماؤهـل  ك اسمب  مكالهـل  ك اهاؾ 
  اراضهـ  ك  اعرضكف لما    درة لهـ اما مكاجهاهل ك سم ها بعض الف ها  

 .(ُ)" السر   الكبرل "  ػػب
]لحراب : هي الاعرض لمراس كاهد دهـ بالسالح بي الصحرا   ك البر افل  -ِ

الب كت  ك كسائؿ الر ؿل مف  جؿ سفؾ دمائهـل  ك اراهاؾ  بي
  اراضهـل  ك  صب  مكالهـ كرحك ذلؾ.

                                                           

الرا ػػر: دار الكاػػاب  ْٔٔص ِهػػػ( جَُِْ: ( ب ػػه السػػر  المؤلػػؼ: سػػ د سػػابؽ )الماػػكباُ)
ـ ارظػػػر المكسػػػكا  الف ه ػػػ  ُٕٕٗ -هػػػػُّٕٗلبرػػػاف الطبعػػػ : الهالهػػػ ل -العربػػػيل ب ػػػركت

 ٔالم سػػػػرة بػػػػي ب ػػػػه الكاػػػػاب كالسػػػػر  المطهػػػػرة  المؤلػػػػؼ: حسػػػػ ف بػػػػف اػػػػكدة العكا  ػػػػ  ج
لبرػاف(  -ا ردف(ل دار ابػف حػـز )ب ػركت  -الرا ر: المكاب  اإلسالم   )امػاف ُُٓص

 .هػ ُِْٗ - ُِّْالطبع  ا كلال مف 
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ك دسؿ بي حكـ الحراب  كؿ ما   ر مف ذلؾ بي الطرؽ كالمرازؿل 
كالس ارات كال طاراتل كالسفف كالطائراتل سكا  كاف اهد دان بالسالحل  ك زراان 

 بالرارل  ذمن لرهائف.لممافجراتل  ك رسفان لممباريل  ك حر ان 
ل كمف  اظـ الجرائـ  لما ب ه مف ارك ر الراسل   ككؿ ذلؾ محـر
 كا اادا  اما  رفسهـ ك اراضهـ ك مكالهـ بغ ر حؽ. كلهذا كارت ا كباها 

 .(ُ) "مف   سا الع كبات
باعر ؼ الحراب  الذل ذكرب ال  خ س د سابؽ هك  رسب كصؼ لكا ر 

 ل ح ث إره كضَّن  ره  بد  ف  ككف هذا اإلرهاب مف ح ث الهدؼل كالكس م
ال با مف العاـل ك ف اككف الجماا   ك الفرد مسمح فل كلـ  فرؽ  العمؿ ميسّْ
الاعر ؼ ب ف المسمـ ك  ربل بالجم ر مح كف الدـ ما دامكا بي دار اإلسالـ  ك 
ن الحكم  مف ااابارب  دار العهدل كذكر   ضا   ركااان مسامف  مف اإلرهابل ككضَّ

ف كاف اعر فا لمحراب  لكف إف ادبرراب  كجدراب  صن اف ج ر م ل بهذا الاعر ؼ كا 
 عد اعر فا لإلرهاب  بؿ إره ارسب اعر ؼ لإلرهابل بكمم  إرهاب ادؿ اما 
راائج هذب الجر م  مف إهارة الفزع كالسكؼل  مَّا  لفظ الحراب  بإلره  دؿ اما هذب 

 ال بذلؾ المفظ  ك با بب اف المعرا الجر م ل كراائجهال كا داة المساسدم  ب ه
مف لفظ إرهابل  ك  ف رعد اإلرهاب ركاان مف  ركاع الحراب ل باإلرهاب  سصُّ 

 َمف الحراب 
ف اسامفت ا سما ل باإلرهاب   ا كارت  كمف هىَـّ بالمضمكف كاحد كا 

صكراه لف  سرج اف ككره بسادان بي ا رضل كلف  سرج اف مضمكف هذب 
ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض }از   الكر م : 

                                                           

 ٓ( مكسػػػػػكا  الف ػػػػػه اإلسػػػػػالمي المؤلػػػػػؼ: محمػػػػػد بػػػػػف إبػػػػػراه ـ بػػػػػف ابػػػػػد اهلل الاػػػػػك جرم جُ)
 ـ   ََِٗ -هػ  َُّْل الرا ر: ب ت ا بكار الدكل  ل الطبع  ا كلال ُٕٔلُٔٔص
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َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن 
 .(ُ){ْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَليُ 

 د اراكؿ الف ها  هذب المصطمحات بالافص ؿل بمك جاز  ف رسما ك 
اإلرهاب بالحراب   ك  ف رعدب  سص مف الحراب  ح رئذ رساط ر ال كؿ ب ف الف ها  

مكا امؾ المسال ل كاراكلكا جم ر جزئ ااها  َالما دم ف بصَّ
 ف بي دار اإلسالـ  ك دار العهد لـ   ر بمفظ اإلرهاب الكا ر اما ازمر

بي ال ر ف بهذب الص غ ل إرما المفظ الذل  صؼ هذا الكا ر كامؾ الظاهرة هك 
لفظ الحراب ل بؿ هك  بضؿل بال ر ف اساسدـ كمم  ارهبكف ارد الحد ث اف 
العدكل كهذا  مر جائز ا ال ك راال  ما إرهاب ا براد كالجمااات المسالم  ب د 

ال ر ف ارد الحد ث اف الحراب    ف ما ا كـ امؾ الجمااات جا ت بي 
اإلرهاب     ر  اصر اما اإلساب  ب طل بؿ إرها اعد محارب   مف  براد 

عد محارب  لمد ف كا سالؽ كال اركفل      هر هؤ   اإلرهاب كف اي  كالجماااتل
ادل السالح اما ازمر فل     سعي هؤ   اإلرهاب كف بي ا رض بالفس

بمضمكف اعر فات الحراب  مكابؽ لكا ر لامؾ العمم ات اإلرهاب  ل معبره اف هذا 
 َالكا ر  بضؿ اعب ر

كبي الك ت الحاضر حمت كمم  اإلرهابل إ ارة إلا ما  حدث مف 
اكدم بح اة ازمر ف هرا كهراؾ داسؿ الكطف اإلسالمي  امم ات إجرام  ل

ٍمال لمسالحل ساب ن لمراسل كمسالف ن لمد ف  كسارجهل بإلذا كاف اإلرهاب حى كا 
م ارؾ ب ف اإلرهاب كالحراب ل بمف هـ ر كؿ إف   ي كا سالؽ كال اركف  كهذا 

 اإلرهاب  حد صكر الحراب . 

                                                           

 .ّّ از  ( سكرة المائدة ُ)
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كاما كؿو  باإلرهاب  جر م   ركرها كؿ ذم ا ؿ سم ـل كبطرة ر    سال   
                                                             َمما  د   كبها

 احلشاتح يف اططالح ادلفسشٍٚ:                                                               
لـ   ؼ اما اعر ؼ لإلرهاب ارد المفسر فل   ر صاحب افس ر المرار 

طىمىبي كي يكًاًه ًب ىٍسبىابً : " الذل  اؿ  ٍرهىاًب كى لى ي اإٍلً اكى  .(ُ) "هً كى ىٍصؿي اً ٍسًاٍرهىاًب ميحى
  رب ما  ككف لمضمكف اإلرهابل  هيكلكف اعر فات المفسر ف لمحراب  

             الكا ر بي اصررا الحاضرل كب ما  ما  هـ هذب الاعر فات:                                                                         
رائـ السمب كالرهب  هؿ الحراب : كهؤ   مجرمكف  سرجكف  راكاب ج"-ُ

كال اؿل كسائر المكب اتل بال ا ك ؿ  ا كلكرهل ك  افس ر  فسركرهل بؿ 
 راكبكف ما  راكبكف إهما كادكارا م صكدال ك    صدكف إ  العدكافل 
كالعصابات اإلجرام   الاي رراها معاصم  بي بعػػض الجباؿ  ك 

 .(ِ) "زمر ف ب كة إرهاب  االكهكؼل ككالعصابات الاي ازاج 
بفي هذا الاعر ؼ  عابر كؿ مف  ه ر السكؼ بي رفكس ازمر ف ب كة 

 َكمف هـ  عد اإلرهاب مف الحراب  إرهاب   مف  هؿ الحراب ل
 اما امؾ الجر م  الركرا  الاي ا كض  -اعالا -حد مف حدكد اهلل"-ِ

 بر اف الجماا ل كاهدـ  مرهال كازلزؿ ك ارهال كابعث الراب كالسكؼ بي 
 ادها.رفكس  بر 

                                                           

حمػػػد ر ػػػ د بػػػف امػػػي رضػػػا بػػػف محمػػػد ( افسػػػ ر ال ػػػر ف الحكػػػ ـ )افسػػػ ر المرػػػار( المؤلػػػؼ: مُ)
 ػػمس الػػد ف بػػف محمػػد بهػػا  الػػد ف بػػف مػػرال امػػي سم فػػ  ال ممػػكري الحسػػ ري )الماػػكبا: 

 ـ َُٗٗالرا ر: اله ئ  المصر   العام  لمكااب سر  الر ر:  ٖٓص ٗهػ(جُّْٓ
( زهػػػرة الافاسػػػ ر المؤلػػػػؼ: محمػػػد بػػػػف  حمػػػد بػػػػف مصػػػطفا بػػػػف  حمػػػد المعػػػػركؼ بػػػ بي زهػػػػرة ِ)

 دار الر ر: دار الفكر العربي.                                                           ُِْٔصْهػ( جُّْٗ)الماكبا:
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امف  حارب  كل ا ب ك راه ب رهـ محاربكف له كلرسكله  -سبحاره -كابر
 لز ادة الا ر ر ام هـل كلب اف  ف كؿ مف  هدد  مف المسمم ف 

 -سبحاره -ك عادل ام هـ  ككف محاربا هلل كلرسكله كمساح ا لغضبه
 .(ُ)" كا كباه

ف كبا  اعر ؼ الدكاكر/ محمد س د طرطاكم ااابر كؿ مف   هدد  م
المسمم ف محاربال كمف هـ  عد اإلرهاب حراب   لما ب رهما مف ا ابه  

  َك رها اهدد  مف ا براد كالجمااات
هذب از   بي المحارب ف مف  هؿ اإلسالـ: كهـ الذ ف سرجكا اما الراس " -ّ

ب صد  سذ  مكالهـ  ك  امهـ  ك إلرهابهـل ب ساٌؿ ا مف كالٌسمـل كارا ر 
كؿ مكافل  ك  عادكف اما الح كؽ ال را   كمرر  الرهب  كالٌذار بي

الزكاة مهالل كما حدث بي اهد  بي بكر الٌصٌد ؽ رضي اهلل ارهل ح ث 
 .(ِ) "حارب المراٌد ف المارع ف لمٌزكاة ب كة كب س

باعر ؼ الدكاكر كهب   عابر كؿ مف  عمؿ امال مسال با مف كالسمـ 
 لمحراب .بمف هـ  عد اإلرهاب   رب ما  ككف  محاربال

 د  ككف برض ظهكر  براد  راسبكف إلا "   كؿ صاحب الافس ر الحد ث 
اإلسالـ   اربكف مهؿ هذب ا بعاؿ اإلرهاب   كاردا ك ككف اطب ؽ الع كبات الكاردة 

                                        .(ّ) "بي از   ا كلا ام هـ كاسم    امالهـ باسـ )الحراب ( سائغا
                                                           

الرا ػػر: دار َُّص ْ( الافسػػ ر الكسػػ ط لم ػػر ف الكػػر ـ المؤلػػؼ: محمػػد سػػ د طرطػػاكم جُ)
 ال اهرةل الطبع  ا كلا.  –رهض  مصر لمطباا  كالر ر كالاكز رل الفجال  

الرا ػػر: ّْٓصُر الكسػػ ط لمزح مػػي المؤلػػؼ : د كهبػػ  بػػف مصػػطفا الزح مػػي  ج( الافسػػ ِ)
                                                                                .دم ؽ -دار الفكر 

الرا ػػػػر: دار إح ػػػػا  الكاػػػػب َُٓصٗ( الافسػػػػ ر الحػػػػد ث المؤلػػػػؼ: دركزة محمػػػػد اػػػػزت حّ)
  .هػ   ُّّٖع : ال اهرة الطب -العرب   
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بعض المفسر ف إلا  ف الحراب  ا مؿ كؿ مف  سالؼ ك عصا كذهب 
ب دسؿ ب ها ا رهابي   ره مسالؼ هلل كرسكله مف هؤ   المفسر ف   مر اهللل

                                                                                            .(ُ)الر سابكرمل كسراج الد ف الحربميل كال اسميل كالطاهر بف اا كر
 انمشآٌ انكشٚى: يفنفظ سْة ٔذظشٚفاذّ، كًا ٔسد 

( بي ال ر ف الكر ـ )   اعالا:  اؿ ( مرةلُِكل د كردت مادة )رىًهبى

َياَبِني ِإْسرَاِئيَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَمْيُكْم َوَأْوُفوا ِبَعْيِدي ُأوِف ِبَعْيِدُكْم }

يَّاَي َفا   .(ِ){ْرَىُبونِ َواِ 

                                                           

ارظػػر  رائػػب ال ػػر ف كر ائػػب الفر ػػاف المؤلػػؼ: رظػػاـ الػػد ف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف حسػػ ف ( ُ)
ػػػػٌي الر سػػػػابكرم  )الماػػػػكبا:  المح ػػػػؽ: ال ػػػػ خ زكر ػػػػا ام ػػػػرات   ّٖٓصِهػػػػػ(جَٖٓال مّْ

هػػػل كالمبػػاب بػػي امػػـك ُُْٔ -ب ػػركت الطبعػػ : ا كلػػا  -  الرا ػػر: دار الكاػػب العمم ػػ
 بػػك حفػػص سػػػراج الػػد ف امػػر بػػف امػػػي بػػف اػػادؿ الحربمػػي الدم ػػػ ي الكاػػاب المؤلػػؼ: 

المح ػػػؽ: ال ػػػ خ اػػػادؿ  حمػػػد ابػػػد المكجػػػكد  َّّص ٕهػػػػ(جٕٕٓالرعمػػػاري )الماػػػكبا: 
ب ػػػركت / لبرػػػاف الطبعػػػ :  -كال ػػػ خ امػػػي محمػػػد معػػػكض الرا ػػػر: دار الكاػػػب العمم ػػػ  

بػف محمػد  ـل كمحاسػف الا ك ػؿ المؤلػؼ: محمػد جمػاؿ الػد فُٖٗٗ-هػػ  ُُْٗا كلال 
المح ؽ: محمد باسؿ ُُٔصْهػ(  جُِّّسع د بف  اسـ الحالؽ ال اسمي )الماكبا: 
هػػػػػ :  ُُْٖ -ب ػػػركت الطبعػػػػ : ا كلػػػا  -ا ػػػكف السػػػكد الرا ػػػػر: دار الكاػػػب العمم ػػػػ  

« احر ر المعرا السد د كارك ر الع ؿ الجد د مف افس ر الكااب المج د»الاحر ر كالارك ر 
ف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاهر بػػف اا ػػكر الاكرسػػي )الماػػكبا : المؤلػػؼ : محمػػد الطػػاهر بػػ

  . هػ ُْٖٗاكرس سر  الر ر  -الرا ر : الدار الاكرس   لمر رُُٖص ٔهػ( جُّّٗ
 . َْ( سكرة الب رة از   ِ)
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 َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوِفي}: اعالا ك اؿ

  .(ُ){ُنْسَخِتَيا ُىًدى َوَرْحَمٌة ِلمَِّذيَن ُىْم ِلَربِّْيْم َيْرَىُبونَ 

َواِحٌد َفِإيَّاَي َوَقاَل المَُّو ََّل َتتَِّخُذوا ِإَلَيْيِن اْثَنْيِن ِإنََّما ُىَو ِإَلٌو }ك اؿ اعالا: 

  .(ِ){َفاْرَىُبونِ 

َفاْسَتَجْبَنا َلُو َوَوَىْبَنا َلُو َيْحَيى َوَأْصَمْحَنا َلُو َزْوَجُو ِإنَُّيْم }ك اؿ اعالا: 

  .(ّ){َكاُنوا ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخْيرَاِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَىًبا َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعينَ 

َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم  اْسُمكْ } اؿ اعالا: 
ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْىِب َفَذاِنَك ُبْرَىاَناِن ِمْن َربَّْك ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَمِئِو ِإنَُّيْم َكاُنوا 

 .(ْ) {َقْوًما َفاِسِقينَ 
 َبالرهب  بي هذب از ات بمعرا الس    مف اهلل

 .(ٓ){َيْسَتْكِبُرونَ  َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُيْم ِقسّْيِسيَن َوُرْىَباًنا َوَأنَُّيْم ََّل }ؿ اعالا:  ا

 اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َوُرْىَباَنُيْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن المَِّو َواْلَمِسيَح }ك اؿ: 
 ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو ُسْبَحاَنُو َعمَّا اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوا ِإَلًيا َواِحًدا ََّل 

 .(ٔ) {ُيْشِرُكونَ 

                                                           

 . ُْٓ( سكرة ا اراؼ از   ُ)
 . ُٓ( سكرة الرحؿ از   ِ)
 .َٗ( سكرة ا رب ا  از   ّ)
  .ِّ( سكرة ال صص از   ْ)
 .ِٖ( سكرة المائدة از   ٓ)
 . ُّ( سكرة الاكب  از   ٔ)
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َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثيرًا ِمَن اْْلَْحَباِر َوالرُّْىَباِن َلَيْأُكُموَن } اؿ اعالا: 
َة َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل المَِّو َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن ال ذََّىَب َواْلِفضَّ

 .(ُ){َوََّل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَبشّْْرُىْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ 
ُثمَّ َقفَّْيَنا َعَمى آثَارِِىْم ِبُرُسِمَنا َوَقفَّْيَنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم }ك اؿ اعالا: 

ْنِجيَل َوَجَعْمَنا ِفي ُقُموِب الَِّذيَن ا تََّبُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَىا َوآَتْيَناُه اإلِْ
َما َكَتْبَناَىا َعَمْيِيْم ِإَّلَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن المَِّو َفَما َرَعْوَىا َحقَّ رَِعاَيِتَيا َفآَتْيَنا الَِّذيَن 

بي هذب از ات بمعرا الرهبار     (ِ) {آَمُنوا ِمْنُيْم َأْجَرُىْم َوَكِثيٌر ِمْنُيْم َفاِسُقونَ 
 .الغمك بي الاعبد

َقاَل أَْلُقوا َفَممَّا أَْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس } اؿ اعالا بي سحرة براكف: 
 .(ّ) {َواْسَتْرَىُبوُىْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيمٍ 

ْيِل ُتْرِىُبوَن َأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلخَ  }  اؿ اعالا:
ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيْم ََّل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُمُيْم َوَما ُتْنِفُقوا  ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ

 .(ْ){ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل المَِّو ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ََّل ُتْظَمُمونَ 
َبًة ِفي ُصُدورِِىْم ِمَن المَِّو َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقْوٌم ََّل َْلَْنُتْم َأَشدُّ َرىْ }ك اؿ اعالا: 

 .(ٔ)اإلرهاب هرا بمعرا بث السكؼ كالفزع (ٓ){َيْفَقُيونَ 

                                                           

 .ّْ( سكرة الاكب  از   ُ)
 .ِٕ( سكرة الحد د از   ِ)
 .ُُٔ( سكرة ا اراؼ از   ّ)
 .َٔ( سكرة ا رفاؿ از   ْ)
 .ُّ( سكرة الح ر از   ٓ)
                                             . ِّٓ( ارظر المعجـ المفهرس ز ات ال راف الكر ـل لمحمد بؤاد ابد البا ي صٔ)
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كمف هرا رعمـ  ف مصطمن اإلرهاب بهذب الص غ  لـ  رد بي ال ر ف 
الكر ـل إرما كرد بعض ما اصرؼ مرهل ببادبر امؾ از ات رالحظ  ف الد ل  

كؿ امؾ المكاضر اعري السكؼ  ك الس    كما ا اؽ مرهما  ك  ادؿ  المفظ   بي
اما إباح  ال  اـ بال اؿ كاإلبساد كا اادا  اما ازسر فل ا  إذا كاف المسممكف 
بي دار حرب بالبد مف إاداد العدة إلرهاب العدكل ك  ضا ادؿ هذب از ات اما 

الجر م ل هذا مف كجهل السكؼ اإل جابيل الذم  جعؿ المسمـ  رادع  اف بعؿ 
َوَأِعدُّوا َلُيْم َما }كمف كجه  سر بإلف معرا اإلرهاب الكارد بي  كله اعالا: 

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
  .(ُ){ُيمْ ُدوِنِيْم ََّل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَممُ 

كلهذا جا  الاكج ه ال ر ري بطمب   عري دبر ا اادا  كالك ا   مرهل
اإلاداد الذم  ككف مف را جاه إساب  العدك  بدل ؿ اف از   ابرت بمفظ ادك 
اهللل كالعدك مف الطب عي  ف رجهز له العدةل سدا لباب ا اادا  كال اؿل بهك 

 َإرهاب ك ا  ل كدباعل كل س ااادا 
 اضن لرا اف اإلرهاب المعاصر    كجد بي   ات ال ر ف الكر ـ مف هـ 
إرما  طمؽ  اادا  اإلسالـ هذب المفظ  اما اإلسالـل ك رادكا  ما  داك ال هل

 ا ك ه صكراه بي رظر اام  الراسل كلكف اإلسالـ برئ مف امؾ الاهم ل
هل با ر عات اإلسالـ ب ها ما  حابظ اما ارض المسمـل كدمهل كمالهل ك مر

كسالماه  كمف  جؿ ذلؾ كاف احر ـ ال اؿل كالسر  ل كالزرال كال ذؼل كجعمت 
 الحدكد المغمظ ل بهذب الظاهرة اعد سركجا كمسالف ن  لمبادئ اإلسالـ السمح ل

 .َالاي اداك إلا الاسامنل كح ف الدما ل كص ار  ا مكاؿل كا اراض
طارهـ بغ ر حؽ بإلهارة الراب كالسكؼ بي رفكس ازمر ف بي د ارهـ ك ك 

 اربضه كؿ ا د اف السماك  ل ك  ا بمه الع كؿ السم م .  
                                                           

 .َٔ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
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 باإلرهاب مربكض مف كؿ  سص   ا كارت د اراهل ك   راسب 
 َلد ف بع ره

باإلرهاب اما هذا ارد الجم ر اسك ؼ كبثه لمفزعي  بي  مكب الراسل 
ف كاف لكف الم اصد كا هداؼ هي الاي احدد ككره محمكدا   ك مذمكمال با

ف كاف إرهابا لآلمر ف بي دار اإلسالـ كالعهد   إرهابا لمعدك بهك محمكدل كا 
 َبهك مذمـك

باإلرهاب هك ا ساعماؿ المطمؽ لمعرؼ كال كة اجاب المدر  ف  ك ا هداؼ 
المدر  ل  ك العسكر  ف  ك ا هداؼ العسكر  ل بي   ر حاؿ الحرب ب ف 

ب با اصررا الحاضر اما كاف طرب فل بهدؼ بث الراب. بمـ  سامؼ اإلرها
ل مف ح ث الهدؼل كلكف اسامؼ الصكر كا  كاؿ كا دكات الماضي بي

 المساسدم  ب هلل رظران لماغ رات العصرل كلكره  ظؿ محرمان كمذمكمان 
  راان كا الن. 

   
 

* * * * * * 
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 إَٔاع اإلسْاب:  
  0نإلسْاب عذج إَٔاع، ٔخيرهف احلكى تاخرالف انُٕع 
   :أٔال: إَٔاع اإلسْاب تاعرثاس اذلذف يششٔع ٔغري يششٔع

 يششٔع  -1
ٌ
َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم } اؿ اعالا:  :بنص القران الكريمإسْاب

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ِمْن ُقوٍَّة وَ  ِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
ُدوِنِيْم ََّل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُمُيْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل المَِّو 

   .(ُ) {ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ََّل ُتْظَمُمونَ 
اداد العدة كال كة مف م اصد الجهاد  بإلف إساب  العدك الماربص برا كا 

اإلسالمي ل ل كؼ  ربل ك   ع ف  ادا را ام رال كهذا الحكـ ساص 
 .كحكـ هذا الركع  ره م ركع ككاجب اما المسمم ف مف الكفال بالمحارب ف

كهذب از   ادؿ اما  ف "   كؿ الفسر الرازل ارد افس رب لهذب از   
بالربؿ كالسالح كاعم ـ الفركس   كالرما بر ض ل إ   ره ا ساعداد لمجهاد 

 .(ِ)" مف بركض الكفا ات
 غري يششٔع  -2

ٌ
دساؿ الراب كالفزع ام هـ ل إسْاب : كهك اسك ؼ ازمر فل كا 

سكا  كاركا مسمم ف  ك   رهـل بهك  عد مف الحراب ل كاإلبساد بي 
 لا:ا رضل جا  الرهي اره صر حا بي ال ر ف كالسر   اؿ اعا

إنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن }
ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن 

  .(ّ) {َلُيْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا وَ 

                                                           

 .َٔ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
 .ْٗٗل ص ُٓالرازل ج ( افس ر الفسرِ)
 .ّّ( سكرة المائدة از   ّ)
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  .(ُ){َوََّل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْْلَْرِض ِإنَّ المََّو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ } اؿ اعالا:   
رهابهل كاف لـ  كف مف المسمم فل  با ساس بي ذلؾ هك اسك ؼ ازمف كا 

ََّل َيْنَياُكُم المَُّو }ؿ اعالا : كال ر ف  مر بمعامم  ذكل ا د اف بالبر كالعدؿل  ا
وُىْم َوُتْقِسُطوا  َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

  .(ِ){ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
حؽل كاحر ـ هذا بضال اما كرد مف ا ر عات كاحر ـ  اؿ الرفس بغ ر 

 اؿ المر ةل كالصب افل كال  خ الكب ر مف الكفار كاحر ـ ا اادا  ب اا صكربل 
 .(ّ)كس  اي افص ؿ ذلؾ ارد الحد ث اف  سباب اإلرهاب

ب ٌما "  :  كؿ صاحب كااب رضرة الرع ـ بي مكاـر اسالؽ الرسكؿ الكر ـ
جرم ف كالكفرة اإلرهاب المحمكد بهك ما اساعمؿ بي اسك ؼ الفس   كالعصاة كالم
 كالم رك ف لصٌدهـ كرداهـ اٌما هـ ام ه ككٌؼ  ذاهـ اف الٌراس.

ك ٌما المذمكـ بهك ما اساعممه المجرمكف كالمعادكف مف ارك ر ازمر فل 
زهاؽ  ركاح الغابم ف مف المسمم فل كدٌب الٌراب كالسكؼ كالفزع بي  كا 

ي  مكبهـ اما  هؿ  مكبهـ بي سب ؿ الحصكؿ اما حطاـ الٌدر ا  ح دا دب را ب 
 .(ْ)" اإلسالـ المؤمر ف

                                                           

 .ٕٕ( سكرة ال صص از   ُ)
 .ٖ( سكرة المماحر  از   ِ)
 .ُُٓسكرة ا رعاـ  {..ْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإَّلَّ ِباْلَحقّْ َوََّل َتْقُتُموا النَّ  }(  اؿ اعالا: ّ)
 ل ٗمرجػػػػر سػػػػبؽ ذكػػػػربل ج  مكػػػػاـر  سػػػػالؽ الرسػػػػكؿ الكػػػػر ـ بػػػػي( كاػػػػاب: رضػػػػرة الرعػػػػ ـ ْ)

 .ِّٖٗص 
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 0جملًٕع إسْاب فشدٖ، ٔإسْاب مجاعٙثاَٛا: إَٔاع اإلسْاب تاعرثاس انفشد ٔا
 اإلسْاب انفشد٘ : -1

  كـ به  سص كاحدل مهؿ ما كرد بي  ص  ابرا ادـ مف  اؿ  اب ؿ 
ؽ لهاب ؿل كهذا الركع  عد محرما  لما ب ه مف ا اادا  اما الغ ر دكف ساب

ااادا  مرهل بؿ مف  عادل اما  سص بك رما ااادل اما الراس جم عا   ف 
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقّْ ِإْذ  }حرم  الدـ هابا  لمجم رل  اؿ اعالا: 

َك قاَل ِإنَّما َيَتَقبَُّل َقرَّبا ُقْربانًا َفتُُقبَّْل ِمْن َأَحِدِىما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن اْْلَخِر قاَل َْلَْقُتَمنَّ 
المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن* َلِئْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَمِني ما َأَنا ِبباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِْلَْقُتَمَك 
ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن  ِإنّْي َأخاُف المََّو َربَّ اْلعاَلِميَن* ِإنّْي ُأِريُد َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمي َواِ 
َأْصحاِب النَّاِر َوذِلَك َجزاُء الظَّاِلِميَن * َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو 

  .(ُ) {َفَأْصَبَح ِمَن اْلخاِسِرينَ 
بسبب هذا الجـر الفظ ر كال اؿ ال ر ر الذم بعمه  حد هذ ف ا سك ف " 

ر رفس  م بغ ر ظمما كادكارا برضرا اما برا إسرائ ؿ  ره مف  اؿ رفسا بغ 
نَّ النَّْفَس أَوَكَتْبنا َعَمْيِيْم ِفييا }سبب مكجب لم صاص الذم  راه بي  كله 

از  ل  ك  اؿ رفسا بغ ر سبب بساد بي ا رض  سمب ا مف  {ِبالنَّْفسِ 
هالؾ الحرث كالرسؿ كما افعمه اصابات المصكص المسمح   كالطم ر ر  كا 

ك إبساد ا مر اما الدكل  الاي ا ـك المساعدة ل اؿ ا رفس كرهب ا مكاؿ  
بارف ذ حدكد اهلل اعالا مف  فعؿ   ئا مف ذلؾ بك رما  اؿ الراس جم عال إذ 
الكاحد  مهؿ الركعل بمف اساحؿ دمه بغ ر كجه حؽ اساحؿ دـ كؿ كاحد  كذلؾ 
 ره مهمهل كبا از   إر اد إلا ما  جب مف كحدة الب ر كحرص كؿ مرهـ 

                                                           

 َّ-ِٕ( سكرة المائدة از ات ُ)



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

34 
 

 باعاد اف ضرر كؿ بردل باراهاؾ حرم  الفرد اراهاؾ اما ح اة الجم ر كا
ر له بي ال رع   اـ بحؽ  لحرم  الجم رل كال  اـ بحؽ الفرد بم دار ما  يرّْ
الجم رل كا دـ  ف  مرا إف ال ر ف كه را ما    ر إلا كحدة ا م  ككجكب اكابمها 

جرا   حاا إره ل سرد  اماؿ الما دم ف مرها إلا الما سر ف ك   ر إلا  ف 
  .(ُ) "اإلرساف اما   رب اعد جرا   اما الب ر كمهـ

 اإلسْاب مجاعٙ:  -2
كهك ما ا كـ به جمااات مسمح  مف ااادا  اما ازسر ف بال اؿل كسفؾ 

رهاب ازمر ف المسالم فل  الدما ل دار اإلسالـل كدار العهدل كحكمه  بيكا 
ل بؿ جعؿ اإلسالـ ا كباه مف   د الع كباتل كذلؾ ل ل محـر ب اا  هذا الجـر

إنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض } اؿ اعالا: 
َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن 

ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُيْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم*ِإَّلَّ الَِّذيَن تَاُبوا  اْْلَْرِض َذِلَك َلُيمْ 
                                               .(ِ) {ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَمْيِيْم َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

ارب ف المفسد ف بي ا رض الذ ف إف هاا ف از ا ف اضمراا ا اب المح" 
 عممكف  اما  مسٌم  با مف اما ا رفس كا مكاؿ كا اراض بي بالد اإلسالـ 
معاصم ف بي ذلؾ ب كاهـ مر ادـ اإلذااف  حكاـ ال ر ع  باسا ارهـل كهك  ف 
 طاردهـ الحكاـ ك اابعكهـ حاا إذا  دركا ام هـ اا بكهـ بامؾ الع كبات بعد 

                                                           

 ٔهػػػػػػػػػ( جُُّٕ( افسػػػػػػػ ر المرا ػػػػػػػي المؤلػػػػػػػؼ:  حمػػػػػػػد بػػػػػػػف مصػػػػػػػطفا المرا ػػػػػػػي )الماػػػػػػػكبا: ُ)
رؼ  الرا ػػػر:  ػػػرك  مكابػػػ  كمطبعػػػ  مصػػػطفا البػػػابا الحمبػػػي ك ك دب بمصػػػر باصػػػَُِص

 ـ.ُْٔٗ -هػ  ُّٓٔالطبع : ا كلال 
 .ّْ -ّّ( سكرة المائدة از   ِ)
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ة ب درها كمراااة المصمح  العام ل كمف ااب  بؿ ال درة ام ه   ا د ر كؿ مفسد
                                       .(ُ) " عا ب بما هرا مف الع كباتل بؿ حكمه حكـ سائر المسمم ف

 ثالثا: إرىاب باعتبار الدار وينقسم إلى ثالثة أقسام:
 يف داس احلشب:                          -1

ٌ
                                            إسْاب
 اؿ  بك حر ف : دار الكفر   اص ر إ  بهاله   رائط:  حدهال ظهكر " 

لدار الكفرل كالهالث:  ف    ب ا  (ِ) حكاـ الكفر ب هال كالهارا:  ف اككف مااسم 
 .ب ها مسمـ ك  ذما  مران با ماف ا كؿل كهك  ماف المسمم ف

إضاب  الدار إلا اإلسالـ كالكفر هك ا مف كالسكؼ كل س ا ف كالم صكد مف 
اإلسالـ كالكفر. بإلف كاف ا ماف با الدار لمكفرة اما اإلطالؽل كالسكؼ لممسمم ف 

 . ّ() "اما اإلطالؽل بهي دار كفر
بالعصم  اككف باإلسالـل  ك بكجكد الفرد بي دار اإلسالـ  ك دار العهدل 

رب   جب  ف راصدل لمعدكافل كررد اما كمف هـ لك كرا  بي دار الح
ا اادا ل كركؼ اف  رفسرا  ركر المعاد فل دكف   رهـ مف الرسا  كال  كخ 
كالرهباف كا طفاؿ   رهـ   ر محارب فل كهذا  كضن لرا ما  ام ز به الد ف 
 اإلسالمي مف العدؿ كالسمـل كالضكابط الاي كضعها لمجهادل كلـ  جعمه مطم ا.

                                                           

 .َُٖل ص ٔ( افس ر المرا ا ج ُ)
( إذا كارػػت بمػػدة مػػف بػػالد اإلسػػالـ مااسمػػ  لػػدار الحػػرب  ل مكاصػػم  الحػػد بالحػػد. ارظػػر طمبػػ  الطمبػػ  ِ)

. ط ٖٖل ص ُمػػر بػػف محمػػد بػػف  حمػػد بػػف إسػػماا ؿ  بػػك حفػػص رجػـػ الػػد ف الرسػػفا جاػػ ل ؼ/ ا
 هػ. ُُُّالمطبع  العامرةل مكاب  المهرا ببغداد ط 

( بػػدائر الصػػرائر بػػا ارا ػػب ال ػػرائرل اػػ ل ؼ اػػال  الػػد ف  بػػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف  حمػػد ّ)
هػػػػػػل َُْٔل الرا ػػػػػر دار الكاػػػػػب العمم ػػػػػ ل ط/ الهار ػػػػػ  ُُّص  ٕالكاسػػػػػارا الحرفػػػػػا 

 ـ. ُٖٔٗ
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 يف-2
ٌ
 داس انعٓذ:  إسْاب
الىنى "  : كيؿ رىاًح ى و صى ٍمًن كىًهيى دىارى الصُّ ايسىمَّا دىارى اٍلميكىادىاىً  كى دىاري اٍلعىٍهًد: كى

مىا  ىٍف اىكيكفى اٍ ٍرضي ً ٍهًمهىا  ٍ مىافي ً ٍهؿ دىاًر  اٍلميٍسًمميكفى  ىٍهمىهىا ًباىٍرًؾ اٍلً اىاؿ اى
ـي اٍلميسٍ  ا ل اٍلعىٍهًد: ك ىٍمرىري اإٍلمى ـٍ ًمًم فى كىالذّْمّْ ّْ فى ًمٍف ًإ ذىاً   ىٍهؿ دىاًر اٍلعىٍهًد كىالاَّعىرًُّض لىهي

ـٍ ًباٍلميكىادىاى ً  ل كى ىٍمكىاًلًه ـٍ  .(ُ)" ً رَّهيـٍ اٍساىفىاديكا اٍ مىافى ًبي  ىٍرفيًسًه
ل بؿ  جب اما المسمم ف  ف  امكا  بحكـ اإلرهاب بي دار العهد محـر

 ـ كالماؿ بعهدهـ ما لـ  ر ضكا العهد.العهدل كلهـ اصم  الد
ٍرهيمىال  ك رىًضيى المَّهي اى ٍبًد المًَّه ٍبًف اىٍمرو ركل اإلماـ البسارم بسردب: اىٍف اى

ًف الرًَّبيّْ  :  اى ٍف  ىاىؿى ميعىاهىدنا» ىاؿى مى
دي  (ِ) هىا ايكجى فَّ ًر حى رًَّ ل كىاً  ـٍ  ىًرٍح رىاًئحى ى الجى لى

ا ًمٍف مىًس رىًة  ىٍربىًع فى  اما المعاهدل ح ث لـ  ا اادا ل باإلسالـ  حـر (ّ)«اىامن
  عاًد اما   ربل بمه ا ماف.

                                                           

الكك ػػػػت  -( المكسػػػكا  الف ه ػػػػ  الكك ا ػػػػ  صػػػادر اػػػػف: كزارة ا ك ػػػػاؼ كال ػػػئكف اإلسػػػػالم  ُ)
ل ِّ-ُهػػػػػػػل ا جػػػػػػزا  مػػػػػػف ُِْٕ – َُْْل الطبعػػػػػػ  مػػػػػػف ُِٗ -ُِٕل ص َِج

 الطبع  الهار  ل دار السالسؿل الكك ت.
جز ػ   ك هدرػه مػف ( المراد بالمعاىهد مف كاف له مر المسمم ف اهد  راا سكا  كاف بع ػد ِ)

 سمطاف  ك  ماف مف مسمـ.
ارظر مر اة المفاا ن  رح م كاة المصاب نل ا ل ؼ اما بػف سػمطاف محمػدل  بػك الحسػف  

ػػػالَّ اًلهىػػػًركيل ال ػػػارلى ج ل ط  دار الفكػػػر ب ػػػركتل لبرػػػافل ط ُِِٔل ص ٔرػػػكر الػػػد ف المي
 ـ. ََِِ -هػُِِْا كؿ 

كسػػػرره  المساصػػر مػػف  مػػكر رسػػكؿ اهلل صػػح ن البسػػارم الجػػامر المسػػرد الصػػػح ن " ( ّ)
ك  امػػػه صػػػػح ن البسػػػػارم المؤلػػػؼ: محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماا ؿ  بػػػك ابػػػػداهلل البسػػػػارم الجعفػػػػي 

ػٍرـو ُّٔٔر ػـ   ٗٗصْج ػٍف  ىاىػؿى ميعىاهىػدنا ًبغىٍ ػًر جي المح ػؽ: محمػد زه ػر بػػف  "بىػابي ًإهٍػـً مى
اػر  ـ  محمػد  راصر الراصػر الرا ػر: دار طػكؽ الرجػاة )مصػكرة اػف السػمطار   بإلضػاب 

 هػُِِْبؤاد ابد البا ي(الطبع : ا كلال 



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

37 
 

 يف داس اإلسالو :                                                             -3
ٌ
 إسْاب
دار اإلسالـ: كٌؿ البالد الاي ب ها سمطاف لممسمم ف سكا  كاف  "

  م  ل ككؿ البالد الاي دسمت بي ذم  المسمم ف كالاـز  المسممكف ب ها   مب    ك
 همها  حكاـ اإلسالـ كلك لـ  كف ب ها مسممكفل ككؿ ا ماكف الاي  سكرها 

 .(ُ) "مسممكف  ساط عكف  ف  ظهركا  حكاـ اإلسالـ ك   مرعهـ مف ذلؾ مارر
كحكـ اإلرهاب بي دار اإلسالـ  عد محرما   ره مسالؼ لما جا  به 

ره  عد سع ا بي الد ف  اإلسالمي مف حرم  الدـ كالد ف كالعرض كالماؿ  كا 
ا رض بالفسادل كال ر ف حرمهل سكا  كاف هذا ااادا  اما المسمم ف  ك   رهـ  

 َ ف   ر المسمم ف لهـ ا ماف   رهـ بي دار اإلسالـ 
بسركج طائف  مسمم  بي دار اإًلسالـل إلحداث الفكضال كسفؾ الدما  "

هالؾ الحرث كالرسؿل ماحٌدً  ى بذلؾ الد ف كسمب ا  مكاؿل كهاؾ ا اراضل كا 
كا سالؽ كالرظاـ كال اركف. حكمها: ارها حراب  كمف  اظـ الجرائـل كلذا كارت 

 ا كباها مف   سا الع كبات.
 ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اهلَل َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن } اؿ اعالا: 

 َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف  في اْْلَْرضِ 
 َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي في الدُّْنَيا َوَلُيْم في اْْلِخَرِة 

 .(ّ()ِ) {َعَذاٌب َعِظيمٌ 

                                                           

ل ُ( الا ػػر ر الجرػػائا اإلسػػالما م اررػػان بال ػػاركف الكضػػعا المؤلػػؼ: ابػػد ال ػػادر اػػكدةل جُ)
 الرا ر: دار الكااب العربال ب ركت.ِٓٗص 

 .ّّ( سكرة المائدة از   ِ)
 ـ بف بدكل بف محمدل الرا ػر: ( الكج ز با ب ه السر  كالكااب العز زل المؤلؼ: ابد العظّ)

 ـ. ََُِ -هػُُِْل مصر الطبع : الهاله  ْْْل ص ُج  -دار ابف رجب
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مف  مف بالد ف  كسكاف دار اإلسالـ ركااف: مسممكفل كهـ كؿ" 
اإلسالمي. كذم كفل هـ   ر المسمم ف الذ ف  مازمكف  حكاـ اإلسالـل ك   مكف 
إ ام  دائم  بي دار اإلسالـل بغض الرظر اف معا دااهـ الد ر  . ب صن  ف 
 ككركا مس ح  ف ك صن  ف  ككركا  هكدانل ك صن  ف  ككف مجكسانل  ك صابئ ل 

 كف بد ف. ك اباد ما اساحسفل  ك مما    د ر
كسكاف دار اإلسالـ جم عان مسمم ف كذم  ف معصكمك الدـ كالماؿ   ف 
العصم   بي ال ر ع  اككف ب حد   ئ ف: باإل مافل كا ماف. كمعرا اإل ماف 
اإلسالـل كمعرا ا ماف العهدل ك ككف بع د الذم ل كبالمكادا ل كبالهدر ل كما   به. 

اصـ دمه كماله باإلسالـل ركل اإلماـ ب د  - م  سمـ  بمف  مف برسال  محمد 
:" مرت  ف   ااؿ   اؿ رسكؿ  -رضا اهلل ارهما-البسارم بسردب اف ابف اباس

الراس حاا   كلكا   إله إ  اهلل محمد رسكؿ اهللل بإلذا  الكها اصمكا مري دما هـ 
  .(ُ) ك مكالهـ إ  بح ها"

اصـ دمه كماله  كمف دسؿ بي  ماف المسمم ف بع د مف ا كد ا ماف ب د
با مافل كلك ب ا اما   ر د ف اإلسالـل بسكاف دار اإلسالـ مف المسمم ف 
معصكمك الدـ كالماؿ بإلسالمهـل كسكاف دار اإلسالـ مف الذم  ف معصكمك الدـ 

 كالماؿ ب مارهـ  .
كا ماف بي ال ر ع  اإلسالم   اما ركا ف:  مافه مؤ َّتل ك مافه مؤَّبد. 

ا كاف محدكدان ب جؿ كالمهادر ل ككاإلذف بدسكؿ دار اإلسالـ با ماف المؤ ت م
 جؿ مع ف. كا ماف المؤبد هك ما ل س له  جؿ  راهي بهل ك   ككف إ  بع د 

                                                           

َكواَة }"ل بػاب ِٓل ر ـ ُْل ص ُ( صح ن البسارل جُ) اَلَة َوآتَوُوا الزَّ َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ
  ".{َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ 
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الذم ل ك   امار به إ  الذم كف الذ ف    مكف إ ام  دائم  ب رض اإلسالـ  
 .(ُ) "كام هـ بي م ابؿ هذا ا ماف الدائـ الازاـ  حكاـ اإلسالـ

مما سبؽ  اب ف لرا احر ـ ا اادا  اما دـ المسمـل ككؿ مف  ع ش بي 
ل  ا  ـ   ر مسمـو دار اإلسالـ كدار العهد  عد  مرنا ب ماف الدارل سكا   كاف مسممن

 بإلرَّه  ساحؽُّ ا ماف كالعصم  بي دمهل كمالهل كارضه. 
حرامنال  بإل ذا  المسمـ ك  رب بي دار اإلسالـ  ك بي دار العهد  عد  مرنا

كذلؾ هابت بالرص ال ر ري كالسر  الربك   المطهرةل ك ما الاعرض لغ ر المسمـ 
المحارب لرا الم  ـ بي دار الحرب هذا  مر م ركع   ره ادك لممسمم فل   ر 
ل ما داـ ب ه ااادا  اما  مسالـ بي دار حربل كماربص برا. باإلرهاب محـر

بردا  ك جماا ل بفي كال الحالا ف كا ر  ازسر فل ك  برؽ ب ف  ف  ككف ال ائـ به
الضرر اما المجامرل كاف الحال  الكح دة الاي  باح ب ها اإلسالـ اإلرهاب هي 
بي دار الحرب   ررا  جب ام را  ف رصد العدكل كرعد له العدةل لسالم  

 َالمجامر مف  م  ذل 
 
 

* * * * * * 
 
 
 

 
                                                           

 .ِٕٕ -ِٕٔل ص ُركف الكضعال ج( الا ر ر الجرائا اإلسالما م ارران بال اُ)
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 ادلثحث انثانث

 أسثاب اإلسْاب
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 اإلس
ُ
 ْاب:أسثاب

لإلرهاب ادة  سبابل مرها ما  اعمؽ بالفردل كفساد ال مبل كالفهـ الساطئ 
لرصكص الكااب كالسر ل كالغيميكَّ بي الد فل كمرها ما  اعمؽ بالمجامرل 
كاإلاراض اف اطب ؽ  رع اهللل كما  اراب ام ه مف بساد اجاماايل 

د اما كجكد كا اصادمل كس اسيل  ب ؤهر سمبا اما الفردل كهذب اكامؿ اساا
اإلرهابل باإلضاب  إلا اساعداد ال سص ذااه لمهؿ هذب العمم ات اإلرهاب   

لا العرؼل بهي  سباب كه رة كماداسم ل                                                             َساادت اما كجكد اإلرهاب كا 
                       أٔال : فساد انمهة:                                     

ل بالبعض اردب اساعدادااهـإف اهلل از كجؿ سمؽ الب ر مسامف ف بي 
اساعداد كم ؿ لالرحراؼ اف الطر ؽ المسا  ـل كالبعض ازسر  م ؿ إلا 
ا سا ام ل بمف هـ هراؾ جارب رفسا  ؤهر اما  بعاؿ اإلرسافل بدل ؿ  ف  كؿ 

سبب اامؿ رفسيل ككاف هاب ؿ   جر م  اما كجػػػه ا رض كارت مف  اب ؿ ب
 ر د ا اادا  امي  س هل كلكف  اب ؿ حمماه الغ رة كالحسد اما  اؿ  س هل 

ل بفساد (ُ){َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيوِ }بمررظر إلا الاعب ر ال ر ري إره   كؿ 
ال مب  اراب ام ه بساد العمؿل كصالح ال مب  اراب ام ه صالح العمؿل ركل 

رضا اهلل  -إلماـ البسارم بسردب اف اامر  اؿ سمعت الرعماف بف ب  را
مىحتل    كؿ سمعت رسكؿ  -ارهما فَّ بي الجسًد مضغ نل إذا صى   كؿ: "   كا 

 " ذا بسدٍت بسدى الجسدي كمُّهل    كهي ال مبي                                 .(ِ)صمنى الجسدي كٌمهل كا 
الحى حركاًت العبًد بجكاًرًحهل كاجاراًبه لممحرَّماًت ]ب ه إ ارةه إلا:  فَّ ص

 كااّْ اًئًه لم ُّبهاًت بحسًب صالح حركً   مبًه.

                                                           

 .َّ( سكرة المائدة از   ُ)
 باب بضؿ مف اسابر  لد ره. ِٓر ـ َِصُ( صح ن البسارم جِ)
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بإلٍف كافى  مبيه سم منال ل سى ب ه إ  محب ي المًَّه كمحب ي ما  يحبُّه المًَّهل كس    
ٍت حركاتي الجكارح كمهال كر   اف ذ لؾى المًَّه كس   ي الك كع ب ما  كرهيهيل صمحى

 اجارابي المحرَّماًت كمّْهال كاك ّْي ال بهاًت حذرنا ًمفى الك كع بي المحرَّماًت.
ف كافى ال مبي باًسدنال  ًد اساكلا ام ه ااّْباعي هكابل كطمبي ما  حبيهل كلك  كا 
كرهىهي المَّهيل بسدٍت حركاتي الجكارح كمّْهال كاربعهٍت إلا كؿ المعاًصي كالم ابهاًت 

 كل ال مًب.بحسًب ااّْباع ه
: ال مبي ممؾي ا اضا ل كب  َّ ي ا اضاً  جركديبل ك   رفر اردى  كلهذا   اؿي

ـيل كما  اؿى اعالىا:  َيْوَم ََّل َيْنَفُع َماٌل َوََّل َبُنوَن * ِإَّلَّ َمْن  }المًَّه إ  ال مبي السم 

  .(ُ) {ٍَأَتى المََّو ِبَقْمٍب َسِميم

ـي  بال صالحى لم مكًب  إ  باسا امً  ال مًبلبإلفَّ  اماؿى الجكارح   اسا  
حاَّا اسا رَّ ب ها معرب ي المًَّه كاظمايه كمحٌباهي كس  ايهي كمهابايه كرجاؤب كالاككؿ 
ام هل كامامئ ًمٍف ذلؾل كهذا هك ح    ي الاكح ًدل كهك معرا"   إله إ  المَّهي "ل 

ربيه كاحبه كاس اب هك المَّهي بال صالحى لم مكًب حاَّا  ككفى إلهيها الذم ا لهيه كاع
  .(ِ)" كحدىبي    ر ؾى لهي 

                                                           

 ٖٗ -ٖٖ( سكرة ال عرا  از ات ُ)
 ركائػػػػػر الافسػػػػػ ر )الجػػػػػامر لافسػػػػػ ر اإلمػػػػػاـ ابػػػػػف رجػػػػػب الحربمػػػػػي( المؤلػػػػػؼ: ز ػػػػػف الػػػػػد ف ( ِ)

الميل البغػدادمل هػـ الدم ػ يل الحربمػي ابد الرحمف بف  حمد بف رجب بػف الحسػفل السىػ
جمػػر كارا ػػب:  بػػي معػػاذ طػػارؽ بػػف اػػكض اهلل بػػف ِٓ:ٓٓص ِهػػػ( جٕٓٗ)الماػػكبا: 

 - ُِِْالمممكػػػ  العرب ػػػ  السػػػعكد   الطبعػػػ : ا كلػػػا  -محمػػػد الرا ػػػر: دار العاصػػػم 
                                                                     .ـ ََُِ
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بإلذا بسد ال مب ارحرؼ السمكؾل كاإلرهاب ركع مف  ركاع  ا رحراؼل 
بهؤ   اإلرهاب كف طمس اهلل اما بص راهـل بعم ت اف رؤ   الحؽل  اؿ 

ُدورِ َفِإنَّيا َّل َتْعَمى اْْلَْبصاُر َولِكْن َتْعَمى اْلُقُموُب الَّتِ  }اعالا:   .(ُ) {ي ِفي الصُّ
إذا كارت ال مكب رفسها بي  مرةل ب د سرب جهاز الع ائد كالمبادئل " 

ك ر   اف سرابه سراب حرك  الح اة كارحراؼ السمكؾ. ك د  سذ ال مب هذب 
ا هم     ره معمؿ الدـل كمصدر سائؿ الح اةل بإلٍف بسدى   بيدَّ  ٍف  رضن اما 

سرلل كلك كاف ال مب صالحان بال بيٌد  ٍف  رضنى با ي الجكارحل بافسد هي ا 
 .(ِ) "صالحه اما الجكارح كمها باصمن

 ثاَٛا: انفٓى اخلاطئ نُظٕص انكراب ٔانسُح:                            
مف  هـ ا سباب بي ظهكر اإلرهاب الذل اعارا مره المجامعات 

ات اإلرهاب   احاكؿ بالجماا اإلرسار   الفهـ الساطئ لرصكص الكااب كالسر ل
 ف افهـ كؿ      مف ال ر ف ب كؿ مسا ؿل بع دان اف بهـ از ات ا سرلل كك ف 

كلكف ال راف  رابط بعضه  ببعضل ك فسر بعضه ل كؿ      مسا م   اف   رها
بعضال كمف هرا    ساط ر الفرد  ف  فهـ ال ر ف ب كؿ سم ـ إ  بعد  ف  جمر 

الكاحدل ك الحظ ا راباط ب ما ب ف   ااه   از ات المافر   ذات المكضكع
المافر  ل بؿ   ضا  بد مف الرجكع إلا السر  الربك   المطهرة   رها المصدر 
الهاري لما ر ر بعد ال ر فل كا كـ بافس ر كاكض ن معارا   ات ال رافل بال ر ف 
الكر ـ لـ  كضر كؿ مكضكع مره بي سكرة مسا م ل بؿ إف از ات الماعم   

كضكع كاحد اكجد بي سكر كه رةل كلذلؾ  صبن ضركر ا اما كؿ مف  ر د بم
 ف  بحث بي مكضكع ما  بي ال ر ف  ف  رظر رظرة  امم  لآل ات المرابط  

 .بذلؾ المكضكع

                                                           

 .ْٔسكرة الحج از   ( ُ)
هػػػػػ( ُُْٖالسػػػػكاطر المؤلػػػػؼ: محمػػػػد ماػػػػكلي ال ػػػػعراكم )الماػػػػكبا:  -افسػػػػ ر ال ػػػػعراكم  (ِ)

 .الرا ر: مطابر  سبار ال ـك ََُٕٓصُٔج
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كلمعرب  المعاري الصح ح  ز ات ال ر ف  بد لها مف ضكابطل كا   بإلف 
لكااب ممف كاركا المسمـ  رحرؼ بدكرهال كذلؾ كاف مف  سباب ضالؿ  هؿ ا

 بمرال  رهـ  مركا ببعض الكااب ككفركا ببعضل كمف  سباب ضالؿ امؾ 
الجمااات اإلرهاب   بهمها الساطئ ز ات ال ااؿل كبعض ا حاد ث الربك  ل 
بالفهـ الساطئ ز ات ال ااؿ جعؿ هذب الجمااات اإلرهاب   اداك إلا جهاد ذكم 

اؾ برؽ ب ف مف  حاكؿ ا اادا  اما  ا د اف ا سرل ك االهـ مطم ال كلكف هر
  رب كب ف مف هك مسالـل كبالرجكع إلا افس ر هذب از ات  كمعرب   سباب 

رعمـ  ف الداكة  الرزكؿ  كربط از ات بعضها ببعض كبالرظر بي س رة الربي 
إلا ال ااؿ لـ اكف مطم  ل بؿ كارت محددة ك سباب محددةل ككاف ال ااؿ ردا 

بي مك   داك  ـ  بد  المسممكف با اادا ل بم د ظؿ الربي اما العدكافل كل
 كمه هاله  ا ر اامال كاعرض  المسممكف لإل ذا  ح رئذل كلـ   ذف اهلل له 
بال ااؿل بؿ  سذ  داكهـ بالحكم  كالمكاظ  الحسر ل كلما ا اد اإل ذا ل ك سرج 

جرة العد د الم رككف المسمم ف مف مك ل كجعمكهـ  هاجركف إلا المد ر  بعد ه
مرهـ إلا الحب     ذف اهلل لممؤمر ف بي ال ااؿل كل د كاف اإلسراج مف الد ارل 
كالفار  بي الد ف هي ا سباب الاي ذكرها ال ر ف الكر ـ بي از ات الاي  َّرات 

أُِذَن ِلمَِّذيَن ُيَقاَتُموَن ِبَأنَُّيْم }لهذا ال ااؿل بفي اإلذف بال ااؿل   كؿ اهلل اعالا: 
نَّ المََّو َعَمٰى َنْصرِِىْم َلَقِديٌر، الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِِىْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإَّلَّ َأْن ُظمِ  ُموا َواِ 

َيُقوُلوا َربَُّنا المَُّو َوَلْوََّل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َلُيدَّْمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع 
َكُر ِفيَيا اْسُم المَِّو َكِثيرًا  َوَلَيْنُصَرنَّ المَُّو َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ المََّو َوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيذْ 

 .(ُ) {َلَقِويّّ َعِزيز

                                                           

 .َْ -ّٗ( سكرة الحج از ات ُ)
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باز   اف د ب رهـ اعرضكا  بمرادبر از   الكر م  از   ا كؿ ب رهـ ظممكال
 لمظمـل ك رهـ اـ إسراجهـ مف د ارهـ بغ ر حؽل بمف هـ كاف هراؾ رد بعؿ كهك رد

هـ اطكر ا مر مف اإلذف بي ال ااؿ إلا ا مر بهل كجا  ال ر ف  الطغ اف كا اادا ل
َوَقاِتُموا }الكر ـ ل ب ف اف اإلسراج مف الد ار سبب لهذا ا مر بال ااؿ  اؿ اعالا : 

ْعَتِديَن، َواْقتُُموُىْم َحْيُث ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيَقاِتُموَنُكْم َوََّل َتْعتَُدوا ِإنَّ المََّو ََّل ُيِحبُّ اْلمُ 
ثَِقْفُتُموُىْم َوَأْخِرُجوُىْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََّل تَُقاِتُموُىْم ِعْنَد 

ِلَك جَ  زَاُء اْلَكاِفِريَن، َفِإِن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َحتَّٰى ُيَقاِتُموُكْم ِفيِو  َفِإْن َقاَتُموُكْم َفاْقُتُموُىْم َكذَٰ
. بهك  ااؿ دبااي ضد الذ ف  سرجكا المسمم ف (ُ){اْنَتَيْوا َفِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيم 
 مف د ارهـل كباركهـ بي د رهـ.

ٔسٕف أركش فًٛا ٚأذٙ أْى ٔأتشص اٜٚاخ  انرٙ ٚذعٗ أعذاء اإلسالو 
 :أَٓا ذذعٕ إىل اإلسْاب

َوقاِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو الَِّذيَن ُيقاِتُموَنُكْم َوَّل } قرة:من سورة الب : ادلٕػع اٞٔل
َتْعَتُدوا ِإنَّ المََّو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن* َواْقُتُموُىْم َحْيُث َثِقْفُتُموُىْم َوَأْخِرُجوُىْم 

ْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوََّل ُتَقاِتُموىُ 
اْلَحرَاِم َحتَّى ُيَقاِتُموُكْم ِفيِو َفِإْن َقاَتُموُكْم َفاْقُتُموُىْم َكَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفِريَن * 
َفِإِن اْنَتَيْوا َفِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم * َوَقاِتُموُىْم َحتَّى ََّل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن 

  .(ِ) {اْنَتَيْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإَّلَّ َعَمى الظَّاِلِمينَ  الدّْيُن ِلمَِّو َفِإنِ 
 دَّاا  ادا  اإلسالـ  ف هذب از ات اداك إلا اإلرهابل كهذا  رهـ 
رظركا إل ها ب كؿ مسا ؿل دكف ربطها بغ رها مف از ات الماعم   بهال باظهر 

                                                           

 .ُِٗ -َُٗ( سكرة الب رة از   ُ)
 .ُّٗ: َُٗ( سكرة الب رة از   ِ)
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م نا  ل ح ؽ اما  رها داكة لم ااؿ ب ط كدكف  سبابل ك ف الجهاد برض ا ف مط
  .كهذا بهـ   ر صح ن لآل اتبه  ادا  اإلسالـ  هدابهـل 

 :انرفسري انظحٛح نٝٚاخ
هىًذًب اٍز ى ي {َوقاِتُموا}   كؿ ال رطبي ارد افس رب لآل   الكر م :   ىٍكليهي اىعىالىا:  

ؼى ًبي  ىفَّ اٍل ً  لىٍت ًبي اٍ ىٍمًر ًباٍلً اىاًؿل كى ى ًسالى اىاؿى كىافى مىٍحظيكرنا  ىٍبؿى اٍلًهٍجرىًة  ىكَّؿي   ى و رىزى
  ك كله: .ِ(){فَاْعُف َعْنُيْم َواْصَفحْ } ك كله: .ُ() {اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسنُ } ًب ىٍكًلًه:

كىمىا كىافى  .ْ() {َلْسَت َعَمْيِيْم ِبُمَصْيِطرٍ  } ك كله: .ّ()  {َواْىُجْرُىْم َىْجرًا َجِمياًل  }

:ًمٍهمىهي ًممَّا  رى ًإلىا اٍلمىًد رىً   يًمرى ًباٍلً اىاًؿ بىرىزىؿى َوقاِتُموا ِفي َسِبيِل  } رىزىؿى ًبمىكَّ ى. بىمىمَّا هىاجى

ًكمى اىٍف  ىًبي بىٍكرو الصّْدّْ ًؽ  ىفَّ  {المَِّو الَِّذيَن ُيقاِتُموَنُكمْ   ىالىهي الرًَّب ري ٍبفي  ىرىسو كى ىٍ ريبي. كىري

لىٍت بً  ل  .ٔ(()ٓ) {أُِذَن ِلمَِّذيَن ُيقاَتُموَن ِبأَنَُّيْم ُظِمُموا} ي اٍلً اىاًؿ: ىكَّؿى   ى و رىزى كىاٍ ىكَّؿي  ىٍكهىري
ل  ًلمىٍف لىـٍ  ي ىاًاٍؿ ًمفى اٍلميٍ ًرًك فى لىٍت بي ال ااؿ اام  لمف بااؿ كى ٍذًف ًإرَّمىا رىزى كى ىفَّ   ى ى اإٍلً

ذىًلؾى  ىفَّ الرًَّبيَّ  دىٍ ًب ى ى ًب يٍرًب مىكَّ ى سىرىجى مىرى  ىٍصحى  كى  اًبًه ًإلىا مىكَّ ى ًلٍمعيٍمرىًةل بىمىمَّا رىزىؿى اٍلحي
ل بىسيمّْيى ذىًلؾى اٍلمىٍكًضري ًباٍسـً ًاٍمؾى اٍلًبٍئرً  - دىٍ ًب ى ي اٍسـي ًبٍئرو دَّبي اٍلميٍ ًركيكفى اىًف  -كىاٍلحي بىصى

الى  دىٍ ًب ىً   ىٍهرنال بىصى مىا اٍلبىٍ ًتل كى ى ىاـى ًباٍلحي ا ىل اى حيكبي اىمىا  ىٍف  ىٍرًجرى ًمٍف اىاًمًه ذىًلؾى كىمىا جى
الىحيكبي اىمىا  ى َّ  ىكيكفى بىٍ رىهيـٍ ً اىا ل كىصى هى ى  ى َّاـو ؿه  ىٍف ايٍسمىا لىهي مىكَّ ي ًبي اٍلعىاـً اٍلميٍساىٍ ًبًؿ هىالى

                                                           

 .ّْ( سكرة بصمت از   ُ)
 .ُّة المائدة از   ( سكر ِ)
 .َُ( سكرة المزمؿ از   ّ)
 .ِِ( سكرة الغا    از   ْ)
 .ّٗ( سكرة الحج از   ٓ)
( ركاب اإلماـ  حمد با مسردب ك اؿ إسرادب صح ن اما  رط ال  س ف. ارظر مسرد اإلماـ ٔ)

 ل ُٖٓٔل ر ـ ّٗٓل ص ّ حمد مسرد ابد اهلل بف العباس بف ابد المطمب ج
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رى ًإلىا اٍلمىًد رىً . بىمىمَّا كىافى مً  ل كىرىجى اؼى اىٍ رى ًسًر فى اً ل كىسى هَّزى ًلعيٍمرىًة اٍل ىضى ٍف  ىاًبؿو اىجى
لىٍت هىًذًب اٍز ى يل ل بىرىزى رىاـً ًبي ال ٍَّهًر اٍلحى رىـً كى كىًرهيكا اٍلً اىاؿى ًبي اٍلحى  اٍلميٍسًمميكفى  ىٍدرى اٍلكيفَّاًر كى

ـي اٍلكيفَّاري  ـي اٍلً اىاؿي ًإٍف  ىااىمىكي        .ُ()"  ىٍم  ىًحؿُّ لىكي
 العمما  هؿ هذب از   محكم   ـ رسست  ب كله اعالا: اسامؼ 

ل البعض   كؿ إرها محكم ل كمف هـ   ر ااؿ (ِ){َوقاِتُموا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً  }
إ  مف   كـ با اادا  اما المسمم فل كذهب البعض إلا  رها رسستل كمف هـ 

ـ  ل ما دامكا سكا   امكا با اادا     ككف  ااؿ الم رك ف كاب   مر كاجبل
اما كفرهـل ب ككف ال ااؿ  ائما حاا  دسمكا بي اإلسالـل كبهذا  عد ال ااؿ 

                                                               َا كب  اما الكفرل كهذا   ر صح ن
ـي  ي ىاًاؿي مىٍف  ىااىمىهي  مىٍ ًه السَّالى كى ىكيؼُّ اىمٍَّف   كؿ ال رطبي بي افس رب ]بىكىافى اى

" " بىاٍ ايميكا اٍلميٍ ًرًك فى اَّا رىزىؿى ٍرهيل حى مىااى ه ًمفى   .(ّ)كىؼَّ اى ٍت هىًذًب اٍز ى يل  ىالىهي جى بىريًسسى
هىا" كى اًاميكا اٍلميٍ ًرًك فى كىابَّ ن" ًب ري: رىسىسى ٍ دو كىالرَّ اً . كى ىاؿى اٍبفي زى اٍلعيمىمى
بى يًمرى ًباٍلً اىاًؿ   .(ْ)

اًهده: ًهيى ميٍحكىمى هل  ىٍم لً  ميجى ٍبًد اٍلعىًز ًز كى ًم ًر اٍلكيفَّاًر. كى ىاؿى اٍبفي اىبَّاسو كىايمىري ٍبفي اى جى
ٍب ىاًف كىالرٍُّهبىافً  ل كى ى اىٍعاىديكا ًبي  ىٍاًؿ الرّْسىاً  كىالصّْ ـٍ الىً  مىٍف  ي ىاًاميكرىكي ـٍ ًبحى   ىاًاميكا الًَّذ فى هي

ل  ىاؿى  ـٍ نُّ اٍل ىٍكلىٍ ًف ًبي السُّرًَّ  كىالرَّظىًرل بى ىمَّا  كى ىبىًهًه : كىهىذىا  ىصى اسي ٍعفىرو الرَّحَّ  ىبيك جى

                                                           

حكاـ ال ر ف  افس ر ال رطبي المؤلؼ:  بك ابد اهلل محمد بف  حمد بف  بي بكر الجامر  ( ُ)
 ِهػػػػػػػػ  جُٕٔبػػػػػػػف بػػػػػػػرح ا رصػػػػػػػارم السزرجػػػػػػػي  ػػػػػػػمس الػػػػػػػد ف ال رطبػػػػػػػي )الماػػػػػػػكبا: ا

براه ـ  طف ش الرا ر: دار الكاػب المصػر   ّْٕص ال ػاهرة  -اح  ؽ:  حمد البردكري كا 
 ـ ُْٔٗ -هػ ُّْٖالطبع : الهار  ل 

 .ّٔكب  از   ( سكرة الاِ)
 .ٓ( سكرة الاكب  از   ّ)
 .ّٔ( سكرة الاكب  از   ْ)
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ًد ثي اٍبًف ايمىرى  ىفَّ رىسيكؿى المًَّه  ٍ ايكلى ن  السُّرَّ ي بىحى رى ىل ًبي بىٍعًض مىغىاًز ًه اٍمرى ىةن مى
ٍف  ىٍاًؿ الرّْسىاً  كىا رىهىا اى ل كى كىابي اٍ ىًئمَّ ي بىكىًربى ذىًلؾى ٍب ىاًفل رى  .(ُ)لصّْ

"  ى  ىكيكفي ًبي اٍلغىاًلًب ًإ َّ ًمفى اٍهرىٍ ًفل كىاٍلمي ىااىمىً   ؿى " بىااى كى ىمَّا الرَّظىري بىإًلفَّ
مىٍف  ٍب ىاًف كى ً ل كىاٍلً اىاًؿ  ى  ىكيكفي ًبي الرّْسىاً  كى ى ًبي الصّْ مى اصى ً  كىاٍلميسى كىاٍلمي ىااىمى

ٍمرىا ىٍ بىهىهي  ل كىالرٍُّهبىاًف كىالزَّ ـٍ
ا  ىبيك  (ِ) ًبهىذىا  ىٍكصى . كى رىاً  بىالى  يٍ اىميكفى كىال ُّ يكًخ كىاٍ يجى

ل ًإ َّ  ىٍف  مىهي ًإلىا ال َّاـً ٍرهي  ىًز دى ٍبفى  ىًبي سيٍف ىافى ًح فى  ىٍرسى دّْ ؽي رىًضيى المَّهي اى بىٍكرو الصّْ
ري مكص ؾ بع ر:   ا امف امر ة ك  صب ا ل ك اؿ له:"  ك إزائه ىكيكفى لهؤ     ا 

ك  كب را هرما ك  ا طعف  جرا مهمرا ك  اسربف اامرا ك  اع رف  اة ك  بع را 
 .(ّ)إ  لم كم  ك  احر ف رسالن ك  اغر ره ك  اغمؿ ك  اغبف"

                                                           

بػػػاب  اػػػؿ الرسػػػا  بػػػي الحػػػرب كصػػػح ن مسػػػمـ    َُّٓر ػػػـ ُٔصْ( صػػػح ن البسػػػارم جُ)
المؤلػؼ: مسػمـ بػف  المسرد الصح ن المساصر بر ؿ العدؿ اف العدؿ إلا رسػكؿ اهلل 

ر ػػػػـ  ُّْٔصّهػػػػػ(  ج ُِٔالحجػػػػاج  بػػػػك الحسػػػػف ال  ػػػػ رم الر سػػػػابكرم )الماػػػػكبا: 
بػػاب احػػر ـ  اػػؿ الرسػػا  كالصػػب اف بػػي الحػػرب المح ػػؽ: محمػػد بػػؤاد ابػػد البػػا ي  ُْْٕ

 .ب ركت –الرا ر: دار إح ا  الاراث العربي 
: طاؿ ام ه الزماف كبالمكاف   اـ ب ه زماف مع دان( ارظر معجػـ  ال ي( الزمرا )مف  زمف ِ)

 -هػػػػُّٕٕب ػػػركت ط/  -  الح ػػػاةل مكابػػػَٔل ص ّمػػػاف المغػػػ ل اػػػ ل ؼ  حمػػػد رضػػػا ج
 هػ.َُّٖ

( مكطػػػ  اإلمػػػػاـ مالػػػؾ المؤلػػػػؼ: مالػػػػؾ بػػػف  رػػػػس بػػػف مالػػػػؾ بػػػػف اػػػامر ا صػػػػبحي المػػػػدري ّ)
بػاب مػا اػؤمر السػرا ا بػي سػب ؿ اهلل المح ػؽ:  ُٖٗر ػـ ّٕٓصُهػػ( جُٕٗ)الماكبا: 

هػػػ    ُُِْمحمػػكد سم ػػؿ الرا ػػر: مؤسسػػ  الرسػػال  سػػر  الر ػػر:  -ب ػػار اػػكاد معػػركؼ 
كى  ػػف سػػع د بػػف « سػػرىره»ابي اٍلبىٍ هىً ػػٌي ًبػػي كىرى ػػف اٍبػػف  ػػهىاب اى ػػًد ث  يػػكريس بػػف  ًز ػػدل اى مػػف حى

ػػػػف  كىل ًبإًلٍسػػػػرىاًدًب اى َـّ رى ٍرػػػػه بػػػػ طكؿ مػػػػف هىػػػػذىال هػػػػ ًضػػػػيى المَّػػػػهي اى ػػػػف  بػػػػي بكػػػػر رى  اٍلمسػػػػ بل اى
ػػ ػػا  ىظػػف مػػف هىػػذىا  ىػػٍي ل هىػػذىا كى ػػًد ث ميركػػرل مى : هىػػذىا حى ٍربىػػؿ  ىرػػه  ىػػاؿى ـ  هػػؿ  ىٍحمػػد بػػف حى الى

ذكر ًبي كااب  ٍعرػا الَّػًذم  ىجمػه  ركػربيل « اٍلمعربىػ »ال َّاـ. كى مىػا اٍلمى  ==== ىرػه لػـ   ػؼ اى
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ٍؽ بً  ًب ًر )اٍلحى بىاًح ٍبًف الرَّ ًد ًث رى ـي ًبي حى مىٍ ًه السَّالى ًل ًد كًل ىٍكًلًه اى اًلًد ٍبًف اٍلكى  سى
بىالى  ىٍ ايٍمفى ذيرّْ َّ ن كى ى اىًس فنا
(ُ)) (ِ). 

                                                                                                                                        

ًد ث الزٍُّهًرٌم.  ىاؿى =====  كىافى اٍبره ابد اهلل )زاـ  ىره كىافى ميركر ذىًلؾ  ىف  ككف( مف حى كى
لىعىؿَّ  ىمر  بي بكر ًب ىف  ك ػا هيػكى الٌرب ر:  ىاؿى ال َّاًبًعي: كى فكا اىف  ىف   طعكا  ىػجرا مهمػرنا ًإرَّمى

ػا كىػافى ميبىاحػا لىػػهي  ىف   ً ىرَّػهي سػمر الرَّبًػي  مىػا اٍلميسػمم فل بىمىمَّ د ال َّػاـ افػػان اى  سبػر  ىف بًػالى
ػرى الرَّبًػي    طر كى ٍارؾ اٍساىار الٌاٍرؾ  رظرا لٍمميسمم فل  ى  ىره ]رى بي[ محرما  ً ىرَّهي  د حضر مى

 ػػاب بًػػًه الرَّاًبًعػػٌي ًبػػي اٍلكاػػاب ر ػػال ا ػػكاب  جى حر  ػػه بالرضػػ ر كس بػػر كالطػػائؼل كىهىػػذىا اٍلجى
ػػف اٍلميٍساىصػػر. ارظػػر  البػػدر المر ػػر بػػي اسػػر ج ا حاد ػػث كا هػػار الكا عػػ  بػػي ال ػػرح  اى
الكب ػػر المؤلػػؼ: ابػػف المم ػػف سػػراج الػػد ف  بػػك حفػػص امػػر بػػف امػػي بػػف  حمػػد ال ػػابعي 

المح ؽ: مصػطفا  بػك الغػ ط كابػد اهلل  َُّلُُّص ٗهػ(جَْٖالمصرم )الماكبا: 
السػػعكد   -الر ػػاض -بػػف سػػم ماف ك اسػػر بػػف كمػػاؿ الرا ػػر: دار الهجػػرة لمر ػػر كالاكز ػػر 

 ـََِْ-هػُِْٓالطبع : ا كلال 
 . ُُّل ص ْ( العس ؼ: ا ج ر. ارظر معجـ م ا  س المغ ل جُ)
 محمد بف  ز د ال زك ريل كماج  اسـ  ب ه ( سرف ابف ماجه المؤلؼ: ابف ماج   بك ابد اهللِ)

بػػاب الغػػارة كالب ػػات ك اػػؿ الرسػػا  اح  ػػؽ: ِِْٖر ػػـ ْٖٗصِهػػػ(جِٕ ز ػػد )الماػػكبا: 
ب صػػػػؿ ا سػػػػا البػػػػابي  -محمػػػػد بػػػػؤاد ابػػػػد البػػػػا ي الرا ػػػػر: دار إح ػػػػا  الكاػػػػب العرب ػػػػ  

ػػٍ ًفي ذكػػرب اٍبػػف حبىػػاف ًبػػي الهّْ  ػػًح ن المر ػػر بػػف صى لػػـ  ر مػػف الحمبػػيل هىػػذىا ًإٍسػػرىاد صى  ىػػات كى
ٍمػرك بػف  ػف اى كىابي الرَّسىػاًئٌي ًبػي الٌسػ ر اى ٍ ًف رى ٍسرىاد امػا  ىػرط ال َّػٍ سى بىاً ي رجاؿ اإٍلً جرحه كى
ػًح حه  كىابي حبىاف ًبػي صى هيمىا اىف ابد الرٍَّحمىف اىف سيٍف ىاف ًبًه كىرى ٌمد بف اٍلمىٍاف ًكالى ميحى مٌي كى اى

ػد بػػف ب ػ مَّ ػف ميحى كبىػػ  اى ػف  بػي اري ػػاًئٌي اى د كىالرَّسى كىابي  ىٍحمػػد كى ىبيػك دىاكي ػػف ابػد الػرٍَّحمىف كىرى ار اى
ٍرظىمىػػ  اٍلكىااًػػب جػػد المر ػػر بػػف  ػػٍ ًفي  سػػي حى بىػػاح بػػف الٌرب ػػر بػػف صى ػػًد ث رى كىاٍبػػف ماجػػ  مػػف حى

ًد ث اٍبف امر. ٍ ًف مف حى ًح حى له  ىاهد ًبي الصَّ ٍ ًفي كى  صى
المؤلؼ:  بػك العبػاس  ػهاب الػد ف  حمػد بػف  ارظر مصباح الزجاج  بي زكائد ابف ماج      

 بػػػي بكػػػر بػػػف إسػػػماا ؿ بػػػف سػػػم ـ بػػػف  ا مػػػاز بػػػف اهمػػػاف البكصػػػ رم الكرػػػاري ال ػػػابعي 
المح ػػؽ: محمػػد المرا ػػا الك ػػراكم الرا ػػر: دار العرب ػػ  ُّٕص ّهػػػ(جَْٖ)الماػػكبا: 

 َُّْب ركت الطبع : الهار  ل  -
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ًح فى الًَّذم  ى  ىٍرًصبيكفى  طَّاًب: ااَّ يكا المَّهى ًبي الذُّرّْ ًَّ  كىاٍلفىالَّ كى ىاؿى ايمىري ٍبفي اٍلسى
ٍربى  ـي اٍلحى  .(ُ) "لىكي

 افؽ مر رسال   كالذل ام ؿي إل ه الرفس  ف از   محكم    ف هذا
ل ك  كاؿ  اإلسالـل الاي اداك الا السمـ كالسالـل كاافؽ مر اكج هات الربي 

الصحاب  الم هكرة بي هذا ال  فل ك  ضا اردما را مؿ از ات المكجكدة بي سكرة 
الاكب  رجد  ف ا مر بال ااؿ هراؾ لـ  كف ل كـ مرصف فل  ك مسالم فل بؿ كاركا 

سراجهـ مف  د دم العداكة لإلسالـ  كالمسمم فل  امكا با اادا  ام هـل كا 
د ارهـل  بمف هـ    كجد اعارض ب ف از ا فل حاا ر كؿ بالرسخل كمما  ؤكد 
هذا  ف ال ر ف  مررا بعدـ  ااؿ مف لـ  عادل ام رال كلـ  سرجرا مف د اررال 
ـل لزكاؿ ام  ال ااؿل بؿ  مررا بمعامماهـ معامم  حسر ل ك ف رككف اادل ف معه

بهذا ا سمكب بي المعامم  كالعدؿ  جعؿ اإلسالـ   رب ما  ككف إلا ال مكب مف 
جبار ازسر ف اما الدسكؿ بي اإلسالـ.   الحرب كال ااؿ كا 

إف الاحد دات كال ركط الكاردة بي  : "   كؿ صاحب الافس ر الحد ث
از ات  د رسست بآ ات  سرل جا ت بي سكرة الاكب  ك مرت ب ااؿ الم رك ف 

َفِإَذا اْنَسَمَخ  } إلا  ف  اكبكا ك   مكا الصالة ك ؤاكا الزكاة مهؿ هذب از  :
اْْلَْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا 

الَة َوآَتُوا ا لزَّكاَة َفَخمُّوا َسِبيَمُيْم ِإنَّ المََّو َلُيْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن تاُبوا َوَأقاُموا الصَّ
  .(ِ) {َغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                                           

ٍكًجردم السراسػاريل ( السرف الكبرل المؤلؼ:  حمد بػف الحسػ ف بػف ُ) ٍسػرى امػي بػف مكسػا السي
باب ارؾ  ااؿ مف    ااؿ ُُٖٗٓر ـ ُٓٓصٗهػ(  جْٖٓ بك بكر الب ه ي)الماكبا: 

لبرػػػات  -ب ػػػه المح ػػػؽ: محمػػػد ابػػػد ال ػػػادر اطػػػا الرا ػػػر: دار الكاػػػب العمم ػػػ ل ب ػػػركت 
                                                                                    .ـ  ّْٕ:ّْٗص ِـ الجامر  حكاـ ال ر ف ج ََِّ -هػ ِْالطبع : الهاله ل 

 .ٓ( سكرة الاكب  از   ِ)
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الَة َوآَتُوا الزَّكاَة َفِإْخواُنُكْم ِفي  } كمهؿ هذب از  : َفِإْن تاُبوا َوَأقاُموا الصَّ
ُل اْْلياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ  كالذم  امعف بي س اؽ از ا ف  جد  .(ُ){الدّْيِن َوُنَفصّْ

هـ ر ضكا ك دركا كحسب ك ف اهلل  د  مكضكع الذ ف ااهدكا الربي  رهما بي 
حدد ال رط الذم  جب  ف  اح ؽ لمكٌؼ ارهـ را ج  لر ضهـ ك درهـ. ك كرد 

[ بي ّٔالمفسركف جمم  كى اًاميكا اٍلميٍ ًرًك فى كىابَّ ن الكاردة بي     سكرة الاكب ]
ـٍ معرض ا   د  كلهـ. مر  ف لهذب الجمم  اام  امرر ذ لؾ كهي: كىما  ي اًاميكرىكي

َّل َيْنياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم  }كىابَّ ن كمما  ؤ د  كلرا    ي سكرة المماحر  هذب: 
وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو  ُيقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

كهذب از     احاكم ا   د ما ر كله ب طل بؿ كاحٌث  .(ِ) {ِسِطينَ ُيِحبُّ اْلُمقْ 
اما البٌر كاإل ساط لمف   ؼ مف المسمم ف مك ؼ المسالم  كالح اد مف الكفار 

 ااؿ  كالم رك ف إطال ا. كمف الجد ر بالذكر  ره لـ  رك  م سبر ب ف الربي 
 ك ربض بي  م ك ت  ك  مر ب ااؿ م رك ف مسالم ف  ك ح اد  ف  ك معازل ف 

طمب صمن  ك اهد  ماف مف  ادا  محارب ف. كالذم  درس ك ائر الجهاد بي 
لـ  بعث سر   كلـ  با ر  زكة كلـ   ابؾ   رل  ف الربي  ح اة الربي 

ب ااؿ مر جماا  إٌ  ردا اما ادكافل  ك ارا اما مف ادكافل  ك دبعا  ذلل  ك 
را لدـ إسالمي  هدرل  ك ضمار  لحر   ارك ال بغادرل  ك ا د با لباغل  ك ه 

الداكة كا ساجاب ن إل هال  ك برا  اما ركث اهد  ك مظاهرة لمعدك كاآمر معه 
ضد المسمم ف. كلك كاف  ااؿ كؿ كابر  ك كؿ م رؾ مبد  إسالم ا  ر ر ا  ك 
ربك ا   اضا  ف   ااؿ الربي كؿَّ كابر ككؿَّ م رؾ مهما كارت حالاه كسٌره 

ك  بي زمف سمفائه  ا لـ  حصؿ إطال ا   بي زمف الربي كمك فه كهذ
 .(ّ) الرا د ف )رضكاف اهلل ارهـ(

                                                           

 .ُُ( سكرة الاكب  از   ُ)
 .ٖ( سكرة المماحر  از   ِ)
 ِّّ:ّّْص ٔالافس ر الحد ث ج( ّ)
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ٍ دةى  ف رسكؿ اهلل  كالسر  الربك   اؤكد هذال ركل اإلماـ مسٌمـ بسردب اف بيرى
  :ك   (ُ)ا زكا بي سب ؿ اهللل  اامكا مف كفر باهللل ا زكا ك  اىغيمَّكا»كاف   كؿ

 .(ِ)ا ك  ا امكا الكل د ك   صحاب الصكامراغدركا ك  امهمك 
بهذب ا حاد ث ك  كاؿ الصحاب  بي هذا ال  ف  اف د  ف  ااؿ مف لـ   دـ 
اما  ااؿ المسمم ف  مر مرها ارهل كال  كخل كالصب افل كالرهبافل كهذا  دؿ 
اما مرهج اإلسالـ بي ال ااؿل ك ره ذك  هداؼ محددةل كلـ  كف  اا  بي 

 كف لمسالم ف لرال باز ات الكر م  اكضن  سبابا اد دة لإل داـ  المطمؽل كلـ
 اما  ااؿ هؤ   الم رك ف :

 أٔال : اعرذاء ادلششكني عهٗ ادلسهًني.
 ثاَٛا: إخشاخٓى يٍ تالدْى لٓشًا.                                                 

ضطهاد المسمم ف ا  ل كمعرا الفارثانثا: حفظ ادلسهًني يٍ انفرُح يف دُٚٓى
 كاعذ بهـ ك كضن ذلؾ ا حاد ث الربك  .                 

كركل اإلماـ البسارٌم بسردب اف رابر اف ابف امر رضي اهلل ارهما: 
 ااب رجالف بي بار  ابف الزب ر ب ا : إٌف الراس  د ضٌ عكال ك رت ابف امر 

اهلل حـر دـ  ل بما  مرعؾ  ف اسرج؟ ب اؿ:  مرعري  ف كصاحب الربٌي 
اَّا   اىكيكفى ًبٍارى ه؟ ب اؿ:  اامرا حاا لـ اكف  ـٍ حى  سي..!  ا :  لـ   ؿ اهلل كى اًاميكهي
 بار  ككاف الد ف هللل ك راـ ار دكف  ف ا اامكا حاا اككف بار  ك ككف الد ف

 .(ّ)لغ ر اهلل 

                                                           

 .ّٕٔل ص ْ( الغؿ: الس ار  با المغرـ. ارظر معجـ م ا  س المغ . جُ)
 باب ا م ر اإلماـ ا مرا  اما البعكث. ُُّٕر ـ  ُّٕٓل ص ّصح ن مسمـ ج( ِ)
َوَقاِتُموُىْم َحتَّى ََّل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكووَن الودّْيُن }ببىابي  ىٍكًلػًه: ُّْٓر ـ ِٔصٔ( صح ن البسارم جّ)

 .[ ُّٗ]الب رة:  {ِلمَِّو َفِإِن اْنَتَيْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإَّلَّ َعَمى الظَّاِلِمينَ 
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 : ٍهًد  ىٍد بىعىمٍ »هـ ساؽ البسارٌم ركا    سرل كب ها  ىاؿى اٍبفي ايمىرى مىا اى رىا اى
مَّا  رىسيكًؿ المًَّه  ؿي  يٍفاىفي ًبي ًد ًرًه ًإمَّا  ىٍ ايميكرىهي كىاً  ـي  ىًم النل بىكىافى الرَّجي ًإٍذ كىافى اإًلٍسالى

ـٍ اىكيٍف ًبٍارى ه  ـي بىمى اَّا كىهيرى اإًلٍسالى                                                                                                                                       .(ُ)« يكًه يكرىهيل حى
بهذب الركا ات اف ابف امر اب ف اف الفار  هي محاكل  باراهـ بي د رهـل 
كا  داهـل كصربهـ اف الد ف الحؽل إما بال اؿ  ك بالاعذ بل بمـ  كف ال ااؿ 

ََّل ِإْكرَاَه ِفي الدّْيِن َقْد  }:ـل  اؿ اعالا إلكراب الم رك ف اما الدسكؿ بي اإلسال

بالا ك ؿ ا كجه المسامهـ مف ركح از ات ال ر ر   "  .(ِ){ َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ 
اَّا   اىكيكفى ًبٍارى ه كى ىكيكفى الدّْ في ًلمًَّه( ب ما  ابادر لرا هك  االهـ حاا  لجمم : )حى

اهلل كحر   المساج ب ف إل هال كلجمم  بىإًلًف اٍراىهىٍكا رضمف حر   الداكة إلا د ف 
الاي ا اي بعد هذب الجمم  بساص  هك اراها  الم رك ف مف مك ؼ العدا  

سالئهـ ب ف الراس كحر   الداكة إلا د ف اهلل كحر   المسمم ف.  كالبغي كا 
بي  [  ف جمم  بىإًلًف اٍراىهىٍكاُّٗك د   درا الجمم  بالاي كردت بي از   ]

[  د اككف ح ا بمعرا )بإلف  سممكا( ب ر ر  جمم  بىإًلفَّ المَّهى  ىفيكره ُِٗاز   ]
رىًح ـه الاي جا ت بعدها. كلسرا ررل بي هذا ر ضا ل كلرا ا كؿ إذا ااابررا 
از ات جم عها )كحدة( ح ث  صن ال كؿ ب ف از ات  مرت المسمم ف 

ممكا  ك  راهكا اف مك ؼ البغي با سامرار بي  ااؿ الذ ف   اامكرهـ حاا  س
كالعدكاف. ك  كـ ب رهـ كب ف المسمم ف اهد سمـ كسالـ. كبي سكرة ا رفاؿ   ات 

ُقْل ِلمَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُيوا ُيْغَفْر  }ب ها رفس الحالا ف اما ما  ابادر لرا كهي: 

                                                           

َوَقووواِتُموُىْم َحتَّوووى ََّل َتُكووووَن ِفْتَنوووٌة }ببىػػػابي  ىٍكًلػػػًه: ُّْٓر ػػػـ  ِٔصٔصػػػح ن البسػػػارم ج( ُ)

 [ُّٗ]الب رة:  {َوَيُكوَن الدّْيُن ِلمَِّو َفِإِن اْنَتَيْوا َفاَل ُعْدَواَن ِإَّلَّ َعَمى الظَّاِلِمينَ 
 .ِٔٓ( سكرة الب رة از   ِ)
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ْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت  ِليَن * َوقاِتُموُىْم َحتَّى َّل َلُيْم ما َقْد َسَمَف َواِ  اْْلَوَّ
ْن  َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدّْيُن ُكمُُّو ِلمَِّو َفِإِن اْنَتَيْوا َفِإنَّ المََّو ِبما َيْعَمُموَن َبِصيٌر* َواِ 

 ات رزلت ل كهذب از(ُ){َتَولَّْوا َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َمْوَّلُكْم ِنْعَم اْلَمْولى َوِنْعَم النَِّصيرُ 
بعد ك ع  بدر. كاسامرت حال  الحرب  ائم  ب ف المسمم ف ككفار  ر ش الذ ف 

ب ره كب رهـ صمحا زالت به هذب  اراهـ إلا السر  السادس  بع د الربي 
الحال ل كلك كارت از ات بسب ؿ ا مر با سامرار إلا  ف  سممكا لما ك ر ذلؾ 

 كما هك المابادر.
كمم  )الفار ( كا ا ا ااها  د اكررت بي ال ر ف كمف الجد ر بالذكر  ف 

بمعاف اد دة   ر  رها لـ ا ت بمعرا ال رؾ بصراح   ك د ل  كاضح . ك د 
جا ت بساص  بمعرا إجبار المسمم ف اما ا راداد اف د رهـ مهؿ     سكرة 

ْم َيُتوُبوا َفَمُيْم َعذاُب ِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمناِت ثُمَّ لَ  }البركج هذب: 
ُثمَّ ِإنَّ َربََّك ِلمَِّذيَن  }ك    سكرة الرحؿ هذب:  .(ِ) {َجَينََّم َوَلُيْم َعذاُب اْلَحِريقِ 

 ىاَجُروا ِمْن َبْعِد ما ُفِتُنوا ُثمَّ جاَىُدوا َوَصَبُروا ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدىا َلَغُفورٌ 
م صكد ب ما رعا د بي از ات كبه  اضن معرا كهذا المعرا هك ال .(ّ) {َرِحيمٌ  

[  م إف إجبار المسمم ف اما ُُٗالجمم  كىاٍلًفٍارى ي  ى ىدُّ ًمفى اٍل ىٍاًؿ بي از   ]
ا راداد اف د رهـ بساص  بي ال هر الحراـ كالمسجد الحراـ هك   د ركا   مف 

كهر ابر را لم ااؿ ال اؿ كال ااؿ ك  د سر ا لحرم  ال هر الحراـ كالمسجد الحراـ ك 
ب هما. حاا لك سممرا جد   ف از   ا مر ب ااؿ ا ادا  حاا  راهكا اف  ركهـ 
ك سممكا بإلف ذلؾ  ككف بالرسب  ل،ادا  الذ ف   اامكف المسمم ف كالذ ف  حؽ 
لممسمم ف  ف  حددكا ال ركط الاي  كفكف بها ارهـ ك   مكف  ف  عري  ااؿ كؿ 

                                                           

 .َْ-ّٖ( سكرة ا رفاؿ از ات ُ)
 .َُ( سكرة البركج از   ِ)
 .َُُ( سكرة الرحؿ از   ّ)
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لـ   ااؿ المسمم ف مما   داه ك ائر الس رة الربك   م رؾ بد ا حاا  سمـ إذا 
 ا   دا  اطعال ك د  مرا )كلك سممرا جد ( لممساجم  كحسب. كبي صمن الربي 

لمم رك ف المسما بصمن الحد ب   دل ؿ  اطر اما  ف الجمم  لـ اكف اعري 
 .(ُ) إ جاب  ااؿ الم رك ف كالكفار حاا  سممكا

 االهـ حاا  دسمكا بي اإلسالـ لما اركهـ م مكران ب  بمك كاف الربي 
بما ب ه مف  ركط ادؿ اما إ هار  َاما  ركهـل كصالحهـ صمن الحد ب  

  َالرسكؿ لمسمـ
 :  ادلٕػع انثاَٙ يٍ سٕسج ادلائذج

 . (ِ){َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ } كله اعالا:
إلسالـ  ف هذب از   الكر م  ادؿ اما اكف ر كؿ مف ارؾ  عا د  ادا  ا
كارطم كا  كفركف المسمم فل  كااسذكها حج  ل ااؿ مف لـ  حكمنا مف  حكاـ اهللل

 حكـ بما  رزؿ  اهلل مف المسمم ف ك  رهـل كمف الفرؽ الاي   سط ت بي بهـ 
 بهك ح ث اداكا  ف كؿ مف لـ  حكـ بحكـ اهلل هذب از   الكر م  السكارجل

ٍمهيكري اٍ ىًئمًَّ : "  كابرل . كى ىاؿى جي ا المَّه بىهيكى كىاًبره : كيؿُّ مىٍف اىصى كىاًرجي  ىالىًت اٍلسى
كا ًبهىًذًب اٍز ىً  كى ىاليكا: ًإرَّهىا رىصّّ ًبي  ىفَّ  كىاًرجي بى ىًد اٍحاىجُّ ل  ىمَّا اٍلسى لىٍ سى اٍ ىٍمري كىذىًلؾى

ـى ًبغىٍ ًر مى  كى ـى ًبغىٍ ًر مىا كيؿَّ مىٍف حى كى ٍف  ىٍذرىبى بى ىٍد حى كيؿُّ مى ل كى ا  ىٍرزىؿى المَّه بىهيكى كىاًبره
 .(ّ) " ىٍرزىؿى المَّهل بىكىجىبى  ىٍف  ىكيكفى كىاًبرنا

العم  بي هذا ا اجاب الساطئ هي ا اا اد ب ف هذا الحكـ ااـ   مؿ 
 المصدؽ ب مبه كالمركر به. 

                                                           

 .ّّْ -ِّّل ص ٔ( الافس ر الحد ث جُ)
 .ْْ( سكرة المائدة از   ِ)
( مفػػاا ن الغ ػػب = الافسػػ ر الكب ػػر المؤلػػؼ:  بػػك ابػػد اهلل محمػػد بػػف امػػر بػػف الحسػػف بػػف ّ)

ماػػػػػػػكبا: الحسػػػػػػػ ف الا مػػػػػػػي الػػػػػػػرازم المم ػػػػػػػب بفسػػػػػػػر الػػػػػػػد ف الػػػػػػػرازم سط ػػػػػػػب الػػػػػػػرم )ال
 هػ                                           َُِْ -: الهاله  طب ركت  -الرا ر:دار إح ا  الاراث العربي ّٕٔصُِهػ(جٔ
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ٍف ب ها اام   امم  لكؿ مف لـ  حكـ ككجه ا ساد ؿ بها  ف كمم  مى " 
بما  رزؿ اهلل اعالال ب دسؿ الفاسد المصدؽ   ضال ك ج ب ب ف از   ماركك  
ف كاف  امال لفعؿ ال مب كالجكارح لكف المراد به هرا  الظاهرل بإلف الحكـ كا 
امؿ ال مب كهك الاصد ؽل ك  رزاع بي كفر مف لـ  صدؽ بما  رزؿ اهلل اعالال 

لمراد امكـ الرفي بحمؿ ما اما الجرسل ك   ؾ  ف مف لـ  حكـ ك  ضا إف ا
                                                               .(ُ)ب ي  مما  رزؿ اهلل اعالا    ككف إ    ر مصدؽ ك  رزاع بي كفرب

كمف هـ  عد كؿ  سص باسؽ  ك باسد كابرل ك عامؿ معامم  الكفارل 
 . طئ لآل   الكر م كهذا بهـ سا

 اسامؼ العمما  ب مف رزلت هذب از   الكر م    الافس ر الصح ن
ل هـ  اؿ اعالا:  {َوَمن لَّْم َيْحُكْم ِبَمآ َأْنَزَل المَُّو َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ }
كبي  {َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ }ل هـ  اؿ اعالا:  {َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلظَّاِلُمونَ }

اساالؼ هذب از ات الهالث  ربع    اك ؿ:  حدها:  رها كاردة بي ال هكد دكف 
المسمم فل كهذا  كؿ ابف مسعكدل كحذ ف ل كالبرا  ل كاكرم . الهاري:  رها رزلت 
براه ـ.  بي  هؿ الكاابل كحكمها ااـ بي جم ر الراسل كهذا  كؿ الحسفل كا 

ـل كبالظالم ف ال هكدل كبالفاس  ف كالهالث:  ره  راد بالكابر ف  هؿ اإًلسال
الرصارلل كهذا  كؿ ال عبي. كالرابر:  ف مف لـ  حكـ بما  رزؿ اهلل جاحدان به ل 

 .(ِ)بهك كابر ل كمف لـ  حكـ م ران به بهك ظالـ باسؽ ل كهذا  كؿ ابف اباس

                                                           

ركح المعاري بي افس ر ال ر ف العظػ ـ كالسػبر المهػاري المؤلػؼ:  ػهاب الػد ف محمػكد بػف  (ُ)
ؼ المح ػػؽ: امػػي باصػػر  ُّْص ّهػػػ(جَُِٕابػػد اهلل الحسػػ ري ا لكسػػي )الماػػكبا: 

  هػ ُُْٓب ركت الطبع : ا كلال  -الرا ر: دار الكاب العمم     -ابد البارم اط  
( افسػػ ر المػػاكردم = الركػػت كالع ػػكف المؤلػػؼ:  بػػك الحسػػف امػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف ِ)

المح ػػػؽ: ّْصِهػػػػ( جَْٓحب ػػػب البصػػػرم البغػػػدادمل ال ػػػه ر بالمػػػاكردم )الماػػػكبا: 
                                                                                                                                               .ب ركت / لبراف -د بف ابد الرح ـ الرا ر: دار الكاب العمم   الس د ابف ابد الم صك 
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كاسامؼ العمما    ضا بي مفهكـ الكفر بي هذب از   ]بي المراد بالكفر 
ز   ا كلا  ك ف:  حدهما:  ره الكفر باهلل اعالا. كالهاري:  ره المذككر بي ا

 الكفر بذلؾ الحكـل كل س بكفر  ر ؿ اف المٌم .
كبصؿ السطاب:  ف مف لـ  حكـ بما  رزؿ اهلل جاحدان لهل كهك  عمـ  ف 
اهلل  رزلهل كما بعمت ال هكدل بهك كابرل كمف لـ  حكـ به م الن ًإلا الهكل مف 

هك ظالـ كباًسؽ. ك د ركل امي بف  بي طمح  اف ابف اباس  ره   ر جحكدل ب
  اؿ: مف جحد ما  رزؿ اهلل ب د كفرل كمىف   رَّ به كلـ  حكـ به بهك 

   .(ُ) "باسؽ كظالـ
 .(ِ)كذهب الا هذا الر م اإلماـ الفسر الرازمل كرجن ر ل اكرم 

ري  م ؿ إلا ارج ن ر م ابف اباسل  رزؿ  كهك  ف مف ارؾ الحكـ بما كا 
اهلل جحكدا كااا ادا مره  ف ما  حكـ به هك  بضؿ ب د كفرل  ما مف لـ  حكـ 

لكف مر الاصد ؽ كاإل ماف  بما  رزؿ اهلل لمارر مرعهل  ك لع ب  ااارضاهل
كهك مف  كاإل رار بامؾ ا حكاـ بإلره  عد باس ال كهذا ما ذهب إل ه ابف اباسل

بمف هـ  اسذكرها  ـ  رها اام لكبار الصحاب ل كل س كما  داا  ادا  اإلسال
 حج  لاعم ـ حكـ الكفرل كرسباه إلا ما مىٍف اهكل  رفسهـ لاح  ؽ  هدابهـ.

كسطكرة هذا ا مر اكمف با  رها اؤدل إلا  بثّْ الكراه   ب ف ا براد 
لا اساحالؿ دما  المسمم ف باسـ الجهادل باكسعكا بي  اؿ مف اصـ اهلل  كا 

ل كاساحمكا ما حـر اهللل ركل اإلماـ البسارم بسردب  ك مكالهـ ك اراضهـ دما هـل
                                                           

فػػرج ابػػد الػػرحمف بػػف امػػي بػػف ( زاد المسػػ ر بػػي امػػـ الافسػػ ر المؤلػػؼ: جمػػاؿ الػػد ف  بػػك الُ)
المح ؽ: ابد الػرزاؽ المهػدم الرا ػر: دار ّٓٓصُهػ(جٕٗٓمحمد الجكزم )الماكبا: 

 هػ                                                                                    ُِِْ -ب ركت الطبع : ا كلا  -الكااب العربي 
 ّٖٔصُِ( ارظر : مفاا ن الغ ب  جِ)
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ؿي ً ىًس ًه  ىا »  اؿ رسكؿ اهلل ل اف  با هر رة رضي اهلل اره  اؿ  ًإذىا  ىاؿى الرَّجي
ا ديهيمى ل بى ىٍد بىا ى ًبًه  ىحى                                                                               .(ُ)« "كىاًبري

  ادلٕػع انثانث: يٍ سٕسج اَٞفال:
َوَأِعدُّوا َلُيْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل  } اؿ اعالا: 

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيْم ََّل َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُمُيْم َوَما  ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
  .(ِ){ْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل المَِّو ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ََّل ُتْظَمُمونَ ُتْنِفُقوا مِ 

هذب إحدل از ات الاي  داا  ادا  اإلسالـ  رها اداك إلا اإلرهابل لما 
 َب ها مف ا مر بإلاداد العدة لإلرهاب

                                                                                    :انرفسري انظحٛح نٝٚح
ا كؿ ك ادكا لهـل كلـ ا مر صراح  بال ااؿل إرما  مرت بإلاداد العدة   أٔالً اٜٚح:

حاا إذا اعرض المسممكف لالاادا  مف   رهـ  ككركف  ادر ف اما رد 
العدكافل كهذا  مر مرط يل  ف اككف كؿ دكل  لد ها مف السالح ما 

 َاصدُّ به  مَّ ادكاف
مىا اٍلكيفَّاًر اٍلمياى ىدًّْمي "  ـٍ اىاًئده اى ًم ري ًبي لىهي ـي اٍلميٍؤًمريكفى كىالضَّ اطىبيكفى هي كىاٍلميسى

مىا  :  ىعيكدي اى ً  ؿى ـٍ ًبي ذىًلؾى الك ت ك عـٌ مف بعدب. كى ٍرًبًه ٍ ميكري ًبحى ـي اٍلمى الذٍّْكًر كىهي
ـي اٍلعىٍهدي كىالظَّاًهري ا ٍرًب اٍلعىديكّْ الًَّذ فى  يٍربىذي ًإلىٍ ًه مىا حى ا  ياى ىكَّل ًبًه اى ٍلعيميكـً ًبي كيؿّْ مى

مىا سىًب ًؿ اٍلسيصيكصً  كفى اى دىبي اٍلميفىسّْري  .(ّ) "ًممَّا  ىٍكرى
                                                           

ا  ىاؿى َُّٔر ـ  ِٔص ٖصح ن البسارم ج ( ُ) ابي ًبغىٍ ًر اىٍ ًك ؿو بىهيكى كىمى ٍف كىفَّرى  ىسى  بىابي مى
 .َٔ( سكرة ا رفاؿ از   ِ)
البحر المح ط بي الافس ر المؤلؼ:  بك ح ػاف محمػد بػف  كسػؼ بػف امػي بػف  كسػؼ بػف  (ّ)

مح ػػػؽ: صػػػد ي محمػػػد الّّْص ٓهػػػػ( جْٕٓح ػػػاف  ه ػػػر الػػػد ف ا ردلسػػػي )الماػػػكبا: 
 هػ َُِْب ركت  الطبع :  -جم ؿ الرا ر: دار الفكر 
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كبالرظر إلا س اؽ از ات رجد  رها ااحدث اف جماا  را ض  لمعهدل 
رض بإلاداد العدة لهـل كل س الغ سائر  لمرسكؿل  بمف هـ  مر اهلل الرسكؿ 

الَِّذيَن َعاَىْدَت  }إرهابهـ دكف سببل بمررظر إلا از ات الساب  ل  اؿ اعالا:
ِمْنُيْم ُثمَّ َيْنُقُضوَن َعْيَدُىْم ِفي ُكلّْ َمرٍَّة َوُىْم ََّل َيتَُّقوَن * َفِإمَّا َتْثَقَفنَُّيْم ِفي اْلَحْرِب 

مَّا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِيْم  َفَشرّْْد ِبِيْم َمْن َخْمَفُيْم َلَعمَُّيْم َيذَّكَُّرونَ  * َواِ 
َعَمى َسَواٍء ِإنَّ المََّو ََّل ُيِحبُّ اْلَخاِئِنيَن* َوََّل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنَُّيْم ََّل 

 .(ُ) {ُيْعِجُزونَ 
لعدك كالحكم  مف إساب  العدك بي از   الكر م  حاا رككف بي رظر ا

                                                                 َمكطف  كةل بال   دـ العدك اما ا اادا  ام رال ك   ع ف ام را ادكا
 سبر اعالا ابادب المؤمر ف بعد  ف  مرهـ بإلاداد ال كة اما اساالبها " 

ام ها  يًرهب  ادا  ب ف رباطهـ لمس ؿ كحبسها  ماـ دكرهـ معدة لمغزك كالجهاد 
اهلل مف الكابر ف كالمراب  ف  م  سكبهـ حاا   ً فكركا بي  زك المسمم ف 
ك االهـل كهذا ما  عرؼ بالسمـ المسمَّنل كهك  ف ا م  إذا كارت مسمح   ادرة 
ف ر كها   ادة لها ك  اااد ك   اما ال ااؿ  رهبها  اداؤها بال  حاربكرهال كا 

 .(ِ)"  راهـ ذلؾ ب االها ب اامكها درة اما رد  ادائها 
كهذا ما  يٍعرىؼ ازف بمصطمن )اكازف الراب( كبؽ الرظر ات العسكر   

 الحد ه  كاساراا ج ات الحرب.

                                                           

 .ٗٓ: ٔٓ( سكرة ا رفاؿ از ات ُ)
  سر الافاس ر لكالـ العمي الكب ر المؤلؼ: جابر بف مكسا بف ابد ال ادر بف جػابر  بػك  (ِ)

  الرا ر: مكاب  العمـك كالحكـل المد ر  المركرةل المممكػِّّ:ِّْص ِبكر الجزائرم ج
 ـ                                               ََِّهػ/ُِْْالعرب   السعكد   الطبع : السامس ل 



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

62 
 

ُكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِيْم ََّل  }ا كؿ : اْلية ثاَٛا ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ

باز   كاضح  ا كؿ ادكل اساسدمت هذا  {مْ َتْعَمُموَنُيُم المَُّو َيْعَمُميُ 
المفظ لب اف  ره إرهاب مكجه لمعدكل كالعدك مف طب عاه  ره ماربص برال 
بمف الطب عي  ف رعد له العدة  حاا     ـك با اادا  اما المسمم فل 
 ره كمما امـ العدك  ف ادكب ذك  كة  فكر مرارا كمرارا  بؿ اإل داـ 

ما إرهاب ازمر فل كما  داا  ادا  اإلسالـل ام هل باز     احث ا
                                      َإرما ااحدث اف ا ساعداد لمحارب  العدك

كال كؿ بم ركا   هذا الركع مف اإلرهاب    عري  ف لكؿ برد مف  براد 
المجامر ال  اـ بهذا ا مر  بمفردب دكف الرجكع إلا كلي ا مرل باإلماـ هك 

مسؤكؿ اف إاالف الجهادل كل س ا براد ك  الجماااتل ك اضن ذلؾ مف س رة ال
ك زكااهل بمـ   دـ الصحاب  اما  زكة مف الغزكات بدكف إذف مف  الربي 

 ل بالسطاب بي      ا رفاؿ لك ة ا مرل كل س ل،براد كالجمااات. الرسكؿ 
مىا"    كؿ صاحب الاحر ر كالارك ر: ًة كىاٍلًسطىابي ًلجى اىً  اٍلميٍسًمًم فى كىكي ى

ةي اٍ يميكًر الًَّذ فى هيػػػـٍ  ً  ًإرَّمىا  ى يكـي ًباىٍرًف ًذًب كي ى مىااى ل ً ىفَّ مىا  يرىادي ًمفى اٍلجى  اٍ ىٍمًر ًمٍرهيـٍ
اًلًحهىا مىا مىصى كىالى ي اٍ يمًَّ  اى  .(ُ) "كي

ْن َجَنُحوا ِلم } ما از   الهار   كهي  كله اعالا  ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َواِ  سَّ

  .(ِ){ َعَمى المَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ 
بهذب از   ارد اما مف  داا  ف اإلسالـ  داك إلا اإلرهابل كلرا مؿ 
هذب از   الكر م ل بإلرها ا مر بالجركح لمسمـل إف ماؿ العدك إل هل كهذا  دؿ اما 

 ااؿل ك    جر ام هل بؿ  م ؿ إلا السمـ دائمال  ف ال ر ف    حث اما ال
                                                           

 ٓٓص َُالاحر ر كالارك ر ج (ُ)
 .ُٔ( سكرة الاكب  از   ِ)
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كلرا مؿ المفظ الذم اساسدمه ال ر ف الكر ـل   كؿ جرحكال ببمجرد الم ؿ لمسمـ 
                                                             َ جب  ف رساج ب إل هل كلكف اردما رككف بي مكطف  كة

ٍمـل كلـ   كلكب بظاهر كمؤدل هذا الرص السامي  رهـ إ ذا مالكا إلا السَّ
مف ال كؿل بؿ  الكب مطمئر ف إلا  ره  صمن لهـل بإلره  ى مضارة مره ام هـل ك  

 اما المسمم ف.
كمؤدل ذلؾ  ف اإلسالـ  ككف بي  كة كازة ك مب   ك   رب إلا الغمبل 

إلا الصمن بإلره  جب اما المؤمر فل كلك كاركا هـ ا  ك ا  الغالب ف  ف  م مكا 
كما مالكال باإلسالـ  ى  ر د الغمب لذات الغمبل بم ست بركس  ل إرما  ر د دبر 
زال  كؿ الع بات المارع  لمداكةل بإلف كاف ذلؾ بسمـ  ا سرل كاسه ؿ الداكةل كا 

 بهك  كلا با سذ كا اباع.
ك د لكحظ بي الداكة المحمد    رها ا كل بي السمـ العز م ل ك  اضعؼل 

ؿ بي بارة الحد ب    ره دسؿ الراس بي اإلسالـ بعدد  عد  ضعاؼ ما ب د حص
 دسؿ ب ه المسممكف مف ك ت البعه  المحمد   إلا ك ت اهد الحد ب  .

ره كاضن مف الرص الكر ـ  ف الذ ف جرحكا إلا السمـ هـ الم رككفل  كا 
ك ف المسمم ف كاف ب هـ الغمب كال كةل ك د رها اإلسالـ برص ال ر ف اف  ف 
 عرض المسممكف الصمن اما الم رك فل كهـ بي صمفهـ  ى  بدكف م ال 

ْمم َوَأنُتُم اَْلْعَمْوَن َوالمًَّو  }لمسالـل كلذا  اؿ اعالا:  َفال َتِيُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ
  .(ُ){َمَعُكمْ 

ف الا دـ بطمب الصمن بي هذب الحاؿ سركع بي ك ت ال كةل كالصمن بي  كا 
مف معاكدة الحربل كا ساعداد لها بالصمنل  ك السالـ  ى  هذب الحاؿ  مكرهـ

ًضدىتل كبمَّت ًحدَّايهال بهك صمن ح ث   ككف إ  ح ث اككف  كك  العدك  د سي
 .(ِ)" ايٍؤمىف الحرب مف بعد

                                                           

 .ّٓ( سكرة محمد از   ُ)
 .ُّٕٗ -ُّٖٕل ص ٔ( زهرة الافاس ر: جِ)
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ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل }اسامؼ العمما  بي  كله اعالا:  ْن َجَنُحوا ِلمسَّ َواِ 
البعض   كؿ إرها رسست بآ ات مف . (ُ) {ُو ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ َعَمى المَِّو ِإنَّ 

سكرة الاكب ل كبرا  ام ه  ككف الصمن   ر جائزل ككجب ال ااؿل كالبعض 
 ازسر   كؿ إرها   ر مرسكس ل كمف هـ  ككف الصمن جائز.  

 .(ِ){با امكا الم رك ف} اؿ الحسفي ك اادةي: هذب از   رسست ب كله: " 
  .(ّ){َقاِتُموْا الذين ََّل ُيْؤِمُنوَن باهلل}له ك ك 

من إذا كاف  ك اؿ   رهما: ل ست مرسكس   لكرها ااضمَّفي ا مر بالصُّ
ف كارت  الصالح ب هل باذا ر ل مصالحاهـل بال  جكز  ف  هادرهـ سر  كامم  كا 
 ال كة لمم رك ف جاز مهادراهـ ا ر سر فل ك   جكز الز ادة ام ها ا ادا  برسكؿ

كا العهد  بؿ  اهلل   ل بإلره هادف  هؿ مكَّ  ا ر سر فل هـ إرهـ ر ضي
كماؿ الميدَّة.[
(ْ). 

ـي "  مىا ا  ىرىل ًب ًه اإٍلً مىا مى ٍك يكؼه اى ًح ني  ىفَّ اٍ ىٍمرى مى : كىالصَّ  ىاؿى الزَّمىٍس ىًرمُّ
ٍاـو  لىٍ سى ًبحى ٍمـو كى ٍربو  ىٍك سى ـً كى ىٍهًمًه ًمٍف حى ٍسالى حى اإٍلً الى ابيكا ًإلىا  صى  ىٍف  ي ىاًاميكا  ىبىدنا  ىٍك  يجى

 .(ٓ) "اٍلهيٍدرىً   ىبىدنا

                                                           

 .ُٔ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
 .ٓز   ( سكرة الاكب  اِ)
 .ِٗ( سكرة الاكب  از   ّ)
 ٖٓٓصٗالمباب بي امـك الكااب ج( ْ)
(الك ػػاؼ اػػف ح ػػائؽ  ػػكامض الارز ػػؿ المؤلػػؼ:  بػػك ال اسػػـ محمػػكد بػػف امػػرك بػػف  حمػػدل ٓ)

 -الرا ػػػػػر: دار الكاػػػػػاب العربػػػػػيِّّص ِهػػػػػػ(جّٖٓالزمس ػػػػػرم جػػػػػار اهلل )الماػػػػػكبا: 
ػػٍرً  ًطيّْ ًبػػي  هػػػ ارظػػر : العىػػٍذبي َُْٕ -ب ػػركت الطبعػػ : الهالهػػ   ػػاًلًس ال َّ الرًَّم ػػري ًمػػٍف مىجى

الاٍَّفًسػػ ر المؤلػػؼ: محمػػد ا مػػ ف بػػف محمػػد المساػػار بػػف ابػػد ال ػػادر الجكرػػي ال ػػر  طي 
هػ(المح ؽ: سالد بػف اهمػاف السػبت إ ػراؼ: بكػر بػف ابػد اهلل  بػك ز ػد  ُّّٗ)الماكبا: 

مكػػ  المكرمػػ  الطبعػػ : الرا ػػر: دار اػػالـ الفكائػػد لمر ػػر كالاكز ػػرل ُّٔ   ُُٔصٓج 
 .هػ ُِْٔالهار  ل 
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كالذل ام ؿ إل ه الرفس  ف از     ر مرسكس ل ك ف     سكرة الاكب  ا مر 
بال ااؿ إذا كاف ال ااؿ  بضؿل كذلؾ ح رما  سامركف بي ا اادا ل  ما إف مالكا 

إذ ا مر  ذ   مارر مف الصمنلإلا الصمن ككاف المسممكف بي مكطف  كة ح رئ
كها  دؿ دل ؿ اما  ف اإلسالـ لـ  ماك ؼ اما ما  رل ب ه اإلماـ ا صمنل

  َإرما لمسالـل ك ككف ال ااؿ كس م  لك ؼ العدكافَ  رع الحرب لذااها 
  ادلٕػع انشاتع: آٚاخ يٍ سٕسج انرٕتح:

ُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َفِإَذا اْنَسَمَخ اْْلَْشُيُر اْلُحُرُم َفاقْ } اؿ اعالا :
اَلَة  َوَجْدُتُموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

   .(ُ){ َوآَتُوا الزََّكاَة َفَخمُّوا َسِبيَمُيْم ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ح ث كجدكهـل  ما كجكب  ااؿ الكفار سادؿ  ادا  اإلسالـ بهذب از   ا

اما   ر د ف اإلسالـل ك  كلكف بكجكب  اؿ الكفار   رهـ ب  امكف بي  م مكاف
ل ك  راك ؼ اف ال ااؿ إ  بدسكلهـ بي  حاؿ رؤ اهـل بعد ارسالخ ا  هر الحـر

  َبي اإلسالـ ؿ  رع إلجبار ازسر ف اما الدسكؿاإلسالـل كك ف ال اا
 ٚح انكشةمح :                                          انرفسري انظحٛح نٝ

 م إذا مضت ا  هر الحـر با امكا الم رك ف ح ث كجدامكهـ   رهـ 
بإلف اابكا كدسمكا بي اإلسالـ باارككا  االهـل  بال ااؿ بسبب  را ضكف لمعهدل

                                                                  َر ض العهدل كل س اما إطال هل كل س لككرهـ م رك ف
  م إذا مضت ا  هر الحـر كاراهتل {ِإَذا اْنَسَمَخ اْْلَْشُيُر اْلُحُرمُ فَ  }"

 ره  د  صبن دمهـ مباحال ب د ر ضكا  {َفاْقُتُموا اْلُمْشِركيَن َحيُث َوَجدتُُّموُىمْ  }
كلهل ك  رككال كالعال   بي العهدل كلـ  دسمكا بي اإلسالـل ك د احدكا اهلل كرس

                                                           

 .ٓ( سكرة الاكب  از   ُ)
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 صمها كارت حربا اراهت بالعهد بر ضكبل ك د  اطاهـ مهم  ساحكا ب ها بي 
ا رض  مر فل كلـ  حدهكا اكب  كرجكاا إلا الحؽل بمـ  بؽ إ  ال ااؿ. ك كله 

  مؿ الحؿ كالحـر   رهـ ممركاكف مف المسجد  {حْيُث وَجدتُُّموُىمْ }اعالا: 

َوَّل ُتَقاِتُموُىْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم . ..}ل كاهلل اعالا   كؿ: الحراـل كهـ م اامكف

 .{...َحتَّى ُيَقاِتُموُكْم ِفيوِ 
(  م  دكا الكهاؽل ب د  هسرامكهـل ك مباـ ام هـ بمكـ  ف ا سركا  ـٍ ذيكهي )كىسي
(  م امرعكهـ مف الا مب بي البالدل كاف ابف  ـٍ كهي مرهـ مف ا ا كفل )كىاٍحصيري

ب مر ربه  رر  س:  م امرعكهـ مف المسجد الحراـ  ى  دسمكب   ف الربيابا
     دسمكا المسجد الحراـ بعد اامهـ هذا.

  م بي كؿ ممرل  عري  {َواْقُعُدوا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصدٍ }هـ  اؿ اعالا: 
ااسذكا ال اؿ كالاابر المسامر لهـ بي كؿ ممرل "  م ا عدكا لهـ بي كؿ مكاف 

اَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة }لهـل كلذا  اؿ اعالا: مارصد ف   َفِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

 م اباحكا الطر ؽ  مامهـل ك  اره كهـ ب اؿ ك   سرل ك  مرر  {َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ 
 مف الب ت.

 م  {ِإنَّ المََّو َغفوٌر رِحيمٌ }كساـ اهلل اعالا از   الكر م  ب كله اعالا: 
صما اهلل اعالا  -اعالا كه ر المغفرة ككه ر الرحم ل كل د  رسؿ محمد  إف اهلل

داا ا إلا الحؽ كصراط مسا  ـل كلـ  رسؿ لم ااؿ كالغمبل كما  -ام ه كسمـ 
كاف ال ااؿ إ  لمرر الفار  بي الد فل كا م ف الداكةل كلذلؾ بان الباب لمداكة 

بي ركث العهد اما سكا ل بي كؿ الم اد فل بي الحرب كبي السمـل بي العهد ك 
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. إذا ب ااؿ (ُ) "  امكف ح هما كاركا -ب كلئؾ الذ ف ركهكا اهكدهـ ك ب حت دماؤهـ 
الم رك ف هرا بسبب  رهـ ر ضكا العهد ب رهـ كب ف المسمم فل كل س اما 

 ب حت دماؤهـ    رهـ إطال هل كالعال   هرا اال   حرب كل ست سمـل بمف هـ 
كلممسمم ف الحؽ بي  ف  ضعكا مف ال ركط ما  ضمف  معادكفل راكهكف لمعهدل

                                                               َلهـ السالم  كا ماف بعد ر ض العهد 
كالذم  ابادر لرا بي صدد هذب المس ل  : "   كؿ صاحب الافس ر الحد ث 

ب دكا حؽ العهد هار  .   ف الم رك ف بعد  ف ر ضكا اهدهـ ك اامهـ المسممكف
كصار مف حؽ المسمم ف  ف  فرضكا ال رط الذم  ضمف لهـ ا مف كالسالم  
كهك اكباهـ اف ال رؾ كدسكلهـ بي اإلسالـ ك  امهـ بكاجبااه الاعبد   كالمال  . 
ك   عٌد هذا مف  ب ؿ اإلكراب بي الد ف اما  ررا لسرا ررل بي از ات مر ذلؾ ما 

 جددكا العهد مر الراكه ف بعد الحرب هار   إذا كارت  مرر المسمم ف  ف 
مصمحاهـ ا اضي ذلؾ. ك د    ككركف  ادر ف اما ماابع  الحرب  ك اما 

 .(ِ)"إسضااهـ بال كة. كاهلل اعالا  امـ
ذهب بعض العمما  إلا  ف هذب از   راسس  لغ رها مف از ات الاي 

 ااؿ الم رك ف كاجبان اما ا مر باإلاراض اف الم رك فل كبرا  ام ه  ككف 
ف  سذرا بهذا  اإلطالؽل حاا  دسمكا بي اإلسالـل سكا  ااادكا  ـ لـ  عادكال كا 

 ؤدل إلا  ف رجبرهـ اما الدسكؿ بي الد ف اإلسالميل  مر  ف اإلسالـ  ىرىعى 
 َلمجم ر حر   الع  دةل ك  ابرة باإلسالـ ما لـ  كف اف  راا  اام ل كرضا 

هذب از   ارسخ كؿ     بي ال ر ف ب ها ذكر »الفضًؿ:   اؿ الحس في بف" 
بر اما  ذل ا ادا                                                          .(ّ)"اإلاراض كالصَّ

                                                           

                                                                      .باصرؼ َِّّ:ِِّّصٔ( زهرة الافاس ر جُ)
 .ّْٓ:ّٓٓص ٗالافس ر الحد ث ج (ِ)
 .ُٗص َُالمباب بي امـك الكااب ج (ّ)
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كبي ًمٍف هىذىا اٍل ىًب ًؿ لىٍ سى  "ك  كؿ صاحب افس ر المرار كىابي  ىفَّ مىا ذىكىري كىالصَّ
كلً   .(ُ)"  يّْ ًبي  ىٍي و ًمفى الرٍَّسًخ اٍ يصي

ري  رجن   رها ل ست راسس  لغ رها  مف از اتل بؿ  كجد الحكـ إذا  كا 
ذا كاركا مسالم ف  كجدت العم ل بإلذا كجد ااادا  مف  بؿ الم رك ف كجب  االهـل كا 

 كجب اإلاراض ارهـ. 
هي: كؿي ا "  كؿ  اإلماـ الس كطي ما رىصُّ ا  يًمرى ًبًه ًلسىبىبو هيَـّ  ىزي ل ) مى لسَّبىبي

اًب اٍلً اىاًؿل كىهىذىا ًبي  ٍفًن. هيَـّ ريًسخى ًبإًل جى ٍبًر كىالصَّ ٍعًؼ كىاٍلً مًَّ  ًبالصَّ كىاٍ ىٍمًر ًح فى الضَّ
ال بىٍؿ هيكى ًمٍف ً ٍسـً اٍلميرىسًَّ  كىمىا  ىاؿى اىعىالىا ) ىٍك ريٍرًسهىا( بىاٍلميرىسَّ ي  ً   ىً  لىٍ سى رىٍسسن اٍلحى

ـي هيكى اٍ ىٍمري  ٍك ٍعًؼ  ىكيكفي اٍلحي اًؿ الضَّ ًبي حى ل كى ًباٍلً اىاًؿ ًإلىا  ىٍف  ىٍ كىل اٍلميٍسًمميكفى
كفى ًمٍف  ىفَّ اٍز ى ى ًبي  ا لىًهجى ًبًه كىًه ري ًبهىذىا  ىٍضعيؼي مى مىا اٍ ىذىلل كى ٍبًر اى كيجيكبى الصَّ

ٍرسيكسى ه ًبآ ىً  السٍَّ ؼً  ذىًلؾى مى
ل بىؿٍ (ِ) لىٍ سى كىذىًلؾى ًهيى ًمفى اٍلميرىسًَّ  ًبمىٍعرىا  ىفَّ كيؿَّ  ل كى

ل بىٍؿ  ىٍراىً ؿي ًباٍرًا ىاًؿ  ـى ٍك ا ًلًعمَّ و اىٍ اىًضي ذىًلؾى اٍلحي ٍ تو مى  ىٍمرو كىرىدى  ىًجبي اٍمًاهىاليهي ًبي كى
زىالى ي ًلٍمحي  ل ًإرَّمىا الرٍَّسخي اإٍلً لىٍ سى ًبرىٍسخو ل كى رى ٍكـو  سى اَّا  ى  ىجيكزى ًاٍمؾى اٍلًعمًَّ  ًإلىا حي ٍكـً حى

         .(ّ) "اٍمًاهىاله
ب ادا  اإلسالـ  رظركف إلا     الس ؼ مسا م ل كلكف  بد مف الرظر  
لا ساب ها ك ح هال بااككف لرا رؤ   ماكامم ل بمرادبر از    إلا س اؽ از اتل كا 

                                                           

                                                                              .باصرؼ  َُٓ:ُُٓصَُ( افس ر المرار جُ)
(  كذهػػػب إلػػػا هػػػذب الاسػػػم   )  ػػػ  السػػػ ؼ( الكه ػػػر مػػػف المفسػػػر ف. ارظػػػر  رائػػػب الافسػػػ ر ِ)

ل كزاد ّّْل ص ُج ا ردلسػػػػيل كافسػػػػ ر بػػػػف اط ػػػػ  ُٖٔص  ُكاجائػػػػب الا ك ػػػػؿ ج
 .ُٕل ص ِج ال رطبيل كافس ر ِٖٓل ص ُ ر جالمس ر با امـ الافس

اإلا اف بي امـك ال ر ف المؤلؼ: ابد الرحمف بػف  بػي بكػرل جػالؿ الػد ف السػ كطي )الماػكبا: ( ّ)
المح ػػؽ: محمػػد  بػػك الفضػػؿ إبػػراه ـ الرا ػػر: اله ئػػ  المصػػر   العامػػ  ٖٔ:ٗٔصّهػػػ( جُُٗ

 ـ.ُْٕٗهػ/ ُّْٗلمكااب الطبع : 
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اْلُمْشِرِكيَن ُثمَّ َلْم  ِإَّلَّ الَِّذيَن َعاَىْدُتْم ِمنَ }الاي اسبؽ     الس ؼل  اؿ اعالا: 
َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِىُروا َعَمْيُكْم َأَحًدا َفَأِتمُّوا ِإَلْيِيْم َعْيَدُىْم ِإَلى ُمدَِّتِيْم ِإنَّ 

باز   الكر م  اساهرا مف الم رك ف الذ ف ب رهـ كب ف  .(ُ) {المََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 
بل كلـ  عاكركا  حدا مف  ادا   المسمم ف ام هـل المسمم ف اهدل كلـ  ر ضك 

بهؤ   م مكركف بإلاماـ العهد إل هـل كهذا  دؿ اما  ف اإلسالـ    داك إلا 
 ااؿ مف كاف مسالما لرال ك ف از   السامس  مف سكرة الاكب  الاي اسادلكا بها 

                                                                                                 َل ست اما إطال ها
كبي ذلؾ إ ما ه إلا  ف الكبا  بالعهد مف برائض اإًلسالـ ما داـ العهد " 

لا  فَّ مف  لا  فَّ العهد المؤ ت    جكز ر ضه إ  باراها  ك اهل كا  مع كدنال كا 
حذاب ربل  ركط كجكب الكبا  به محابظ  العدكّْ المعاهد لرا اما ذلؾ العهد ب

ا لهل  برصه كبحكابل بإلف ر ص   ئنا مره ك سؿ بغرض مف   راضه .. ايدَّ را ضن
ك دسؿ بي اإلسالؿ مظاهرة  حد مف  {ُثمَّ َلْم َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا}كما  اؿ: 

ا ادا  اما المسمم ف   ف الم صكد مف المعاهدات ارؾ  ااؿ كؿ مف 
 .(ِ)عامؿ ب رهماالفر   ف الماعاهىٍدً ف لآلسرل كحر   الا

كلرادبر   ضا از ات الالح   ز   الس ؼل بإلرها ب رت سبب البرا ة مف 
مهالهـ  ربع    هرل هـ  االهـل كهك ر ضهـ العهكدل  اهكد الم رك فل كا 

 كمعامماهـ بالمهؿ. ك  رهـ ا اركا بآ ات اهلل همرا  م الل ك  رهـ مف  جؿ كفرهـ 
                                                           

 .ْ( سكرة الاكب  از   ُ)
( افسػػ ر حػػػدائؽ الػػػركح كالر حػػاف بػػػي ركابػػػي امػػـك ال ػػػر ف المؤلػػػؼ: ال ػػ خ العالمػػػ  محمػػػد ِ)

إ ػػػراؼ كمراجعػػػ : ُُّصُُا مػػػ ف بػػػف ابػػػد اهلل ا رمػػػي العمػػػكم الهػػػررم ال ػػػابعي ج
لبرػاف  -الدكاكر ها ـ محمد امػي بػف حسػ ف مهػدل الرا ػر: دار طػكؽ الرجػاةل ب ػركت 

      ـ  ََُِ -هػ ُُِْالطبع : ا كلال 



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

68 
 

كا ام  ه ًحٍمفانل ك   راب ل ك  اهدا اما اإلطالؽل    رااكف بي   ف مؤمف  ىدىري
سراجهـ الرسكؿ  مف مك ل ب د  سرجكب مف بمدب مك ل ك إرهـ بدؤكا ب ااؿ  كا 

ْن َيْظَيُروا َعَمْيُكْم ََّل َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإَّلِّ َوََّل ِذمًَّة }المؤمر ف  اؿ اعالا: َكْيَف َواِ 

ُموُبُيْم َوَأْكَثُرُىْم َفاِسُقوَن* اْشَتَرْوا ِبآَياِت المَِّو َثَمًنا ُيْرُضوَنُكْم ِبَأْفَواِىِيْم َوتَْأَبى قُ 
َقِمياًل َفَصدُّوا َعْن َسِبيِمِو ِإنَُّيْم َساَء َما َكاُنوا َيْعَمُموَن* ََّل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإَّلِّ 

اَلَة َوآَتُوا الزََّكاَة َفِإْخَواُنُكْم َوََّل ِذمًَّة َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْعَتُدوَن*فِإْن تَاُبوا َوَأَقاُموا  الصَّ
ْن َنَكُثوا َأْيَماَنُيْم ِمْن َبْعِد َعْيِدِىْم  ُل اْْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن*َواِ  ِفي الدّْيِن َوُنَفصّْ

َيْنَتُيوَن* َأََّل َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُموا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنَُّيْم ََّل َأْيَماَن َلُيْم َلَعمَُّيْم 
َل َمرٍَّة  ُتَقاِتُموَن َقْوًما َنَكُثوا َأْيَماَنُيْم َوَىمُّوا ِبِإْخرَاِج الرَُّسوِل َوُىْم َبَدُءوُكْم َأوَّ
َأَتْخَشْوَنُيْم َفالمَُّو َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن* َقاِتُموُىْم ُيَعذّْْبُيُم المَُّو 

َوُيْخزِِىْم َوَيْنُصْرُكْم َعَمْيِيْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن * َوُيْذِىْب َغْيَظ  ِبَأْيِديُكمْ 
 .(ُ){ُقُموِبِيْم َوَيُتوُب المَُّو َعَمى َمْن َيَشاُء َوالمَُّو َعِميٌم َحِكيمٌ 

 انرفسري انظحٛح نٝٚاخ:                           
ف ركث هؤ   ما  بىرىمٍاه "    ماريهـ مف الكبا  بالعهد الذم ا دكب معكـل كا 

  {ِإنَُّيْم ََّل َأْيَماَن َلُيمْ }ب اامكهـل بهـ  ئم  الكفرل بهـ ا جدر بال اؿ كال ااؿ 

   م:  اامكهـ رجا   ف  راهكا {َلَعمَُّيْم َيْنَتُيونَ } م: إف اهكدهـ     م  لهال 

هكدل كالعكدة إلا  االكـ كمما ب االكـ إّْ اهـ اف الكفر كركث اإل ماف كر ض الع
  دركا ام ه.

                                                           

 .ُٓ: ٖ( سكرة الاكب  از ات ُ)
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كبي ذلؾ إ ما : إلا  ف ال ااؿ    ككف إابااان لهكل الرفسل  ك إرادة 
رادة ا را اـل كهذب مزٌ   اإًلسالـ إذ جعؿ  مرابر الدر ال مف السمب كالرهب كا 

 الحرب ضركرةن إلرادة مرر الباطؿ كا ر ر الحؽ.
 ماف بعد الركث كالطعفل ك  سب ؿ   إسالـ كاصد ؽ لهـ ك   عطكف ا

.. ذكر السبب الذم   {... َأََّل ُتَقاِتُموَن َقْوًما َنَكُثوا َأْيَماَنُيمْ }إل ه  كله اعالا: 
 بعث اما  االهـل  اامكا  كمنا اجامعت ب هـ  سبابه هاله هل كؿ مرها   اضي 

سراجي الرسكؿل ك ااؿي حمفائكـ   االهـل بما بالكـ باجامااها؟ كهي ر ضي العهدل كا 
 م: كالحاؿ  رهـ بدؤككـ بال ااؿ  كـ بدر  كؿ مرة   رهـ ح ف سممت الع رل 

كمف معهل  ك بدؤكا ب ااؿ سزاا ل   الكا   ررصرؼ حاا رسا صؿ محمدنا 
 ف إاار  بري بكر ام هـ بالسالح  ااؿه معهـل باإلاار  اما   حمفا  الربي

 ماف الاي حمفكها لا ك د اهدهـ الذم ا دكب إرهـ ركهكا ا  ال ااؿ اسما  اا ن:
ك صحابه اما ارؾ ال ااؿ ا ر سر فل   مف ب ها الفر  اف اما  مر الربي 

 رفسهـل ك ككركف ب ها  حرارنا بي د رهـل لكرهـ لـ  مبهكا  ف ظاهركا حمفا هـ بري 
ل الن بال رب مف مك ل اما ما و  سما  حمفا  الربي -بكر اما سزاا  

  .(ُ) "ل ككاف هذا مف  بظر  ركاع الغدرالهج ر
كمف از ات الاي  رل البعض  رها احث اما  ااؿ مف    د ف بد ف 

   اإلسالـ حاا  عطكا الجز   كك ررا ب سذ الجز   ر رهـ اما الكفر.                                                                 

                                                           

 رػكار الارز ػؿ ك سػرار الا ك ػؿ المؤلػؼ: : باصػرؼ  ارظػرّٔ:ٗٔصَُ( افس ر المرا ي جُ)
راصػػػر الػػػد ف  بػػػك سػػػع د ابػػػد اهلل بػػػف امػػػر بػػػف محمػػػد ال ػػػ رازم الب ضػػػاكم )الماػػػكبا: 

المح ػػؽ: محمػػد ابػػد الػػرحمف المرا ػػمي الرا ػػر: دار إح ػػا  الاػػراث ّٕصّهػػػ( جٖٓٔ
                                                                    .هػ ُُْٖ -ب ركت الطبع : ا كلا  -لعربي ا
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يَن ََّل ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوََّل ِباْلَيْوِم اْْلِخِر َوََّل َقاِتُموا الَّذِ  } كله اعالا : 
ُيَحرُّْموَن َما َحرََّم المَُّو َوَرُسوُلُو َوََّل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقّْ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب 

 .(ُ) {َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُىْم َصاِغُرونَ 
إمنا  يٍ أٌ اجلضٚح إلشاسا عهٗ انكفش غري طحٛح،ٔيا رْة إنّٛ انثعغ 

 اجلضٚح ذلا عذج أسثاب : 

مهاله مدَّةل رجا   ره ربما ك ؼ بي هذب المدة اما " -ُ ح ف دـ الم رؾ كا 
 .(ِ) "محاسًف اإلسالـ ك كَّة د ئمه  ب را ؿ مف الكفر إلا اإل ماف

مىا " -ِ ـٍ اى ًاًه ـٍ إًلً ىامى ـٍ ًباٍلًجٍز ىً ل إٍذ اٍلًجٍز ى ي اي يكبى ه لىهي مىا كيٍفًرًه ـٍ اى اىٍبً  ىًاًه اٍلكيٍفًر كى
ازى  ىٍف  يٍبً يى المَّهي  ـٍ ً ىرَّهي لىٍك كىافى كىذىًلؾى لىمىا جى ابي  ىٍاًمًه لىٍ سى ًبي اٍلعىٍ ًؿ إ جى

ـٍ ًلعي يكبى و  يعىاً بيهيـٍ ًبهىا مىرى الاٍَّب ً  ٍ فو بىإًلذىا بى َّاهي ـٍ كىاًبرنا طىٍربى ى اى  ىً  اٍسًاٍداىا ن لىهي
ـٍ  ىكيٍف ميٍماىًرعنا إٍمهىاليهي  ـٍ إلىا اإٍلً مىاًف لى ـٍ كىاٍسًامىالى ن لىهي إلىا الاٍَّكبىً  ًمٍف كيٍفًرًه
ًمٍرهيـٍ مىٍف  ىكيكفي ًمٍف رىٍسًمًه  ـٍ مىٍف  يٍؤًمفي كى ـٍ إٍذ كىافى ًبي ًاٍمـً المًَّه  ىفَّ ًمٍرهي إ َّاهي

ٍف  يٍؤًمفي ًباى  ً  مى ـي اٍلمىٍصمىحى  .(ّ) "لمًَّه بىكىافى ًبي ذىًلؾى  ىٍاظى
كؿ مف كاف مف  هؿ دار اإلسالـ  جب ام ه الرصرة لمدار بالرفس " -ّ 

كالماؿل كح ث إف الكابر    صمن لها لم مه إلا دار الحرب ااا ادا 
 .(ْ) "   مت الجز   الم سكذة المصركب  إلا الغزاة م امها

                                                           

 .ِٗ( سكرة الاكب  از   ُ)
 .ٖٔص َُالمباب بي امـك الكااب ج( ِ)
ػػػاص الحرفػػػي )الماػػػكبا: ّ) (  حكػػػاـ ال ػػػر ف المؤلػػػؼ:  حمػػػد بػػػف امػػػي  بػػػك بكػػػر الػػػرازم الجىصَّ

اضػػػك لجرػػػ  مراجعػػػ   -المح ػػػؽ: محمػػػد صػػػادؽ ال محػػػاكم ِْٗلِٗٗصلْهػػػػ(جَّٕ
ب ػركت اػار خ الطبػػر:  -المصػاحؼ بػا زهر ال ػر ؼ الرا ػر: دار إح ػا  الاػراث العربػي 

 .هػ َُْٓ
باصػػػرؼ ارظػػػر ِِٕص ٓ(  ركح المعػػػاري بػػػي افسػػػ ر ال ػػػر ف العظػػػ ـ كالسػػػبر المهػػػاري جْ)

 ؿ بف امػر بػف كه ػر ال ر ػي البصػرم المؤلؼ:  بك الفدا  إسماا-افس ر ال ر ف العظ ـ 
المح ػػػؽ: سػػػامي بػػػف محمػػػد سػػػالم  ُِّ:ُّْصْهػػػػ( جْٕٕهػػػـ الدم ػػػ ي )الماػػػكبا: 

 .ـ ُٗٗٗ -هػ َُِْالرا ر: دار ط ب  لمر ر كالاكز ر الطبع : الهار   
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اما ب را   هؿ الذم  كما كاف  فعؿ اإلماـ امرل ككما هك جزا  لما  رفؽ " -ْ
ف المسمم ف بي اصر الصحاب  كاركا  كاجب بي ذااه اما المؤمر ف كا 

  كبكف بعهكدهـ مر المؤمر ف.  
كاإلسالـ  اـ بحؽ الاساكم ب ف جم ر مف  ككركف بي طاااهل بإلف الجز   

كم فات مال  ل بعم ه الاي اككف اما الذمي ا ابؿ ما  ككف اما المسمـ مف ا
زكاة الماؿل كام ه صد ات كرذكرل كام ه كفاراتل ك  ر ذلؾل كلك  حصا كؿ 
ف الدكل   ما  ؤسذ مف المسمـ لاب ف  ره  ى   ؿ اما  ؤسذ مف جز   إف لـ  زد. كا 

 .(ُ) "كما ذكررا ارفؽ اما ب را   هؿ الذم 
 .(ِ)"جزا  ما مرحكا مف ا مف"-ٓ
هك مساهم  مرهـ بي ربر   ف الدكل  اإلسالم   الاي  ف  سذ الجز   مرهـ "-ٔ

 مراهـ ك مكالهـ ك اراضهـ كمعا دااهـل كم دسااهـ.. كا  رار مرهـ 
بالسضكع لاعال ـ هذب الدكل  ك رهـ ماا الازمكا بدبعها كجب ام را 

 .(ّ) "حما اهـل كراا اهـل كمعامماهـ بالعدؿ كالربؽ كالرحم ..
هك ادكارهـ برحف   ر ااؿ الراس لكفرهـ كالعم  مف  ااؿ  هؿ الكااب 

كسك  ااا ادهـ با اهلل  ك المراد  اامكا  هؿ الكااب ح ث  كجد ما  داك إلا 
  االهـ كااادائهـ اما المسمم ف كمحاكل  باراهـ با د رهـ.

   كؿ الدكاكر كهبه الزح ما:
 ك ما  هؿ الكااب الذ ف    ؤمركف باهلل ك  بال ـك ازسر اما الرحك"

ل ك   عا دكف بصح  د ف  ال ر ريل ك   حرمكف ما حرمه ال ر ف كسٌره الرسكؿ 
 اإلسالـل بهؤ     اامكف بسبب ادكارهـل ك ا   ال ااؿ إ رار السمـ كا د 

                                                           

 .ِّٖٕل ص ٔ( زهرة الافاس ر جُ)
 ُُٓص ٖافس ر ال رطبي ج( ِ)
 .ِْٓ:ِٓٓص ص ٔؼ: محمد س د طرطاكم جالافس ر الكس ط لم ر ف الكر ـ المؤل (ّ)
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المعاهدة السمم   معهـل حاا  طمئف المسممكف لجاربهـل بال  ككركف سطرا  هدد 
                                                    .                     (ُ)الدكل  مف الداسؿ

 ك  كؿ المرا ي:                                                                                   
كا ح ف كجكد ما   اضا ال ااؿ كا اادا  ام كـ  ك "   م  اامكا مىٍف ذيًكري

ركـ  ك اهد دان  مركـ كسالماكـ كما اما بالدكـ  ك اضطهادكـ كباراكـ اف د 
إلا  ف ا مركا ادكارهـ بإلاطائكـ  -بعؿ بكـ الركـ ككاف ذلؾ سببا لغزكة ابكؾ

الجز   ب رط  ف اككف صادرة اف  د  م مف  درة كاسع  بال  ظممكا ك   ره كال 
ك ف  سضعكا لس اداكـ كحكمكـل كبذا  سهؿ السب ؿ  هادائهـ إلا اإلسالـ بما 

 مف ادلكـ كبضائمكـ الاي  ركرها ر ل الع ف.  اهدكف 
ف لـ  سممكا ك اطكا الجز   كجب  بإلف  سممكا اـٌ الهدل كالعدؿل كا 
اطاؤهـ حر اهـ بي د رهـ كمعامماهـ بالعدؿ  ا م رهـ كحما اهـ كالدباع ارهـ كا 

 . " لهـ ما لرا كام هـ ما ام را»كالمساكاة كالمسمم ف 
رها هـ باكم فهـ                                                                        (ِ) "ما    ط  كفك حـر ظممهـ كا 

الد ف اإلسالمي ل س هدبه ال ااؿل إرما هدبه حما   المسمم ف مف 
 ا اادا  ام هـل ك ف  حفظ لهـ حر   الع  دةل كلغ رهـ   ضال بم س  حد 

 ا سا ارل  اؿ اعالا : ف  جبر   رب  ااراؽ د فل بؿ لمجم ر مطمؽ 
بؿ كضر اإلسالـ ضكابط لهـ  (ّ) {َأَفَأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ  }

 بي معامماهـ مر   رهـ بي السمـل كالحربل مسمم ف كاركا  ك كابر ف.

                                                           

 .ُٖٓل ص ُ( الافس ر الكس ط لمزح ما جُ)
 .ٔٗ: ْٗل ص ُافس ر المرا ا ج( ِ)
 .ٗٗسكرة  كرس از   ( ّ)
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      ف:                                                ري لم ر    كؿ صاحب الافس ر ال ر 
را   "    بماسرس  لسر  الذ ف   كلكف إف اإلسالـ د ف  اـ اما الس ؼ كا 

الدما !! بهذا صر ر اإلسالـ مر  ادائه ح ف    ككف مرهـ حرب معهل  ك 
رسارٌ   بي  ربر مرازلها.. بال إكراب بي الد فل  ادكاف ام ه.. إره سمـ سالصل كا 

 با  ائما اما البحث كالرظر.ك  ادكاف اما مف  سامفكف مر المسمم ف اساال
كل س بي الداكات داكة احاـر الع ؿل كامرحه ح ه المطمؽ بي الرظر 

كداكة اإلسالـل الاي   افرض سمطاف الحؽ الذم ب ف  د هال اما  -كا سا ار
 .(ُ)" م ذم ا ؿل كلك كاف ا ال جهك 

لا  ااؿ  كمف از ات الاي  داا  ادا  اإلسالـ  رها اداك لإلرهاب  كا 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُموا الَِّذيَن َيُموَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر }الكفار مطم ا  كله اعالا : 

كلكف هذا   ر صح نل  (ِ) {َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْمَظًة َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َمَع اْلُمتَِّقينَ 
 بمف هـ كجب  االهـ  بالكفار الذ ف ااحدث ارهـ از   هـ  ادا  لممسمم فل

 ردا لعدكارهـ. 
 اؿ  بك جعفر:   كؿ اعالا ذكرب لممؤمر ف به كبرسكله: " ا   ها الذ ف " 

صٌد كا اهلل كرسكلهل  اامكا مف كل كـ مف الكفار دكف مف بىعيد مرهـ.   كؿ لهـ: 
ابد كا ب ااؿ ا  رب با  رب إل كـ دارنال دكف ا بعد با بعد. ككاف الذ ف  مكف 

ل  رهـ كاركا سكاف ال اـ  كمئذل كال اـ ا لمساطب ف بهذب از    كمئذل الرـك
كارت   رب إلا المد ر  مف العراؽ. ب ما بعد  ف بان اهلل اما المؤمر ف البالدل 
بإلف الفرض اما  كؿ راح  ل  ااؿي مف كل هـ مف ا ادا  دكف ا بعد مرهـل ما 

                                                           

 ٓهػػ(جَُّٗالافس ر ال ر ري لم ر ف المؤلؼ: ابد الكر ـ  ػكرس السط ػب )الماػكبا: بعػد ( ُ)
           .ال اهرة  -الرا ر: دار الفكر العربي  َٕٕل َٕٔص

 .ُِّسكرة الاكب  مف از   ( ِ)
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بالد اإلسالـل بإلف اضطركا إل هـل لـ  ضطٌر إل هـ  هؿ راح    سرل مف ركاحي 
 .(ُ) "لزمهـ اكرهـ كرصرهـل  ف المسمم ف  ده اما مف سكاهـ

ب ؤكد ابف جر ر الطبرم  ف ال ااؿ لمف كل را مف ا ادا ل كهذا ما اؤكد 
ام ه   ات الجهادل كالضكابط  الاي كضعها اإلسالـ لم ااؿ كما كرد بي السر  

فل اف ال ااؿ  ككف لممعاد ف دكف   رهـل الربك    مف  حاد ث بي هذا ال  
 َبالبد مف ربط هذب از   بغ رها حاا رصؿ إلا رؤ    ر ر   ماكامم 

ـً كىحيرّْ ًَّ  الدّْ ًف كىالدّْبىاًع  " ٍسالى بالهدؼ مف ال ااؿ هك اىٍ ًم ًف الدٍَّاكىًة ًإلىا اإٍلً
ٍف  ىٍهًمًهل كالكيؿُّ ماساكو بي كجكد ال ااؿ لما ب ه مف  الكيٍفًر كالمحارب ل كالجمر اى

نه ظاهر كما بي الداكة. : باٍلمىٍ ًصدي ًمٍف ال ااؿ  ًإٍل ىا ي  ماعذّْرل كال رب ميرجّْ
دّْم ًلً اىاًؿ اٍلميٍسًمًم فى  اً بى ى الاَّصى اَّا  ىٍس ىٍكا اى ما  هؿ ل  الرٍُّاًب ًبي  يميكًب اٍ ىٍادىاً  حى

ه الرسؿ كالجهاد سبب الب ا  إذ لك الجهاد بجاهدكا ب س ابهـ اما ما جا ت ب
 .(ِ)"اركه الراس لغمبهـ العدك ك امهـ كب ه الح اة

 ادلٕػع اخلايس: يٍ سٕسج زلًذ:
َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَّْقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُىْم } اؿ اعالا: 

مَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا َذِلَك َوَلْو َيَشاُء َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد وَ  اِ 
المَُّو ََّلْنَتَصَر ِمْنُيْم َوَلِكْن ِلَيْبُمَو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَمْن 

 .(ّ){ُيِضلَّ َأْعَماَلُيمْ 

                                                           

جػػامر الب ػػاف بػػي ا ك ػػؿ ال ػػر ف المؤلػػؼ: محمػػد بػػف جر ػػر بػػف  ز ػػد بػػف كه ػػر بػػف  الػػب  (ُ)
المح ػػؽ:  حمػػد ْٕٓ:ٕٓٓص/  ُْهػػػ( جَُّازممػػيل  بػػك جعفػػر الطبػػرم )الماػػكبا: 

                                                                       .ـ  َََِ -هػ  َُِْمحمد  اكر الرا ر: مؤسس  الرسال  الطبع : ا كلال 
كالاحر ػػػر  ِِْص َُارظػػػر المبػػػاب بػػػي امػػػـك الكاػػػاب جٓٔلٔٔصُُافسػػػ ر المرػػػارج( ِ)

                                                                                     . ّٔصُُكالارك ر(ج
 .ْ   سكرة محمد از( ّ)
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 إلا  رها مرسكس   اسامؼ العمما  بي هذب از  ل بذهب البعض
كمف هـ    جكز المف ( ُ) {َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ }ب كله اعالا: 

 اما ا سرلل ك  الفدا ل إرما كجب ال ااؿ اما  طال هل كذهب  سركف إلا 
 رها محكم ل كمف هـ  ككف اإلماـ بالس ارل كهذا هك ا رجنل  ره مكابؽ 

 اـ  ل كصحاباه رضكاف اهلل ام هـل كلما هبت  ف الرسكؿ  بعاؿ الربي 
 بالمف كالفدا .

 ما سالصاه: مافس ر البغك  بيجا  
ٍرسيكسى ه ًب ىٍكًلًه: "  ٍكـً هىًذًب اٍز ىً ل بى ىاؿى  ىٍكـه: ًهيى مى كىاٍساىمىؼى اٍلعيمىمىا ي ًبي حي

ـٍ  ٍد ًبًه ٍرًب بى ىرّْ ""بىإًلمَّا اىٍه ىفىرَّهيـٍ ًبي اٍلحى ـٍ ٍمفىهي مىٍف سى
َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن  }ل كب كله: (ِ)

مىا مىٍف كى ىرى ًبي  (ّ){َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ  كزي اٍلمىفُّ اى اًب الرٍَّ ًمل  ىاليكا:  ى  ىجي كى ىٍصحى
 اٍ ىٍسًر ًمفى اٍلكيفَّاًر كى ى اٍلًفدىا ي.

كفى ًإلىا  ىفَّ اٍز ى ى ميٍحكىمى هل  ري ذىهىبى  سى اًؿ اٍلعىاً ًم فى كى ـي ًباٍلًس ىاًر ًبي الرّْجى ا مى كىاإٍلً
ل  ـٍ مىٍ ًه ـٍ  ىٍك  ىميفَّ اى ًمفى اٍلكيفَّاًر ًإذىا كى ىعيكا ًبي اٍ ىٍسًر بىٍ فى  ىٍف  ىٍ ايمىهيـٍ  ىٍك  ىٍساىًر َّهي

اًؿل  ىٍك ب سارل المسمم فل كىا ً  ـٍ ًباٍلمى ـٍ ًبالى ًاكىضو  ىٍك  يفىاًد ًه لىٍ ًه ذىهىبى  ىٍكهىري بى يٍطًم يهي
اً . ابىً  كىاٍلعيمىمى حى  الصَّ

: لىمَّا كىهيرى اٍلميٍسًمميكفى كىاٍ اىدَّ سيٍمطىاريهيـٍ -رضا اهلل ارهما - ىاؿى اٍبفي اىبَّاسو 
مَّا ًبدىا ن". ؿَّ ًبي اٍ يسىارىل: "بىإًلمَّا مىرِّا بىٍعدي كىاً    ىٍرزىؿى المَّهي اىزَّ كىجى

                                                           

 .ٓ( سكرة الاكب ُ)
 .ٕٓ( سكرة ا رفاؿ ِ)
 .ٓ( سكرة الاكب  از   ّ)
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لكى اٍ ىصى كىهىذىا هي  مىفىا ي بىٍعدىبي هي اىًمؿى ًبًه رىسيكؿي المَّهً ً ىرَّ نُّ كىاً ٍسًا ىاري                                                     .(ُ)"كىاٍلسي
كالصكاب مف ال كؿ اردرا بي ذلؾ  :"ك ؤكد اما هذا ابف جر ر الطبرم 

سكخ ما  د ب َّرا  ف هذب از   محكم    ر مرسكس ل كذلؾ  ف صف  الراسخ كالمر
بي   ر مكضر بي كاابرا إره ما لـ  جز اجاماع حكم هما بي حاؿ كاحدةل  ك 
ما  امت الحج  ب ف  حدهما راسخ ازسرل ك  ر مساركر  ف  ككف جعؿ الس ار 

ف لـ بي المٌف كالفدا  كال اؿ إلا الرسكؿ  لا ال ائم ف بعدب ب مر ا م ل كا  ل كا 
  ل  ره  د  ذف ب امهـ بي      سرلل كذلؾ  كله  كف ال اؿ مذككرا بي هذب از

 .(ِ) ... از   {َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ  }
 .(ّ)كالا هذا الر م ذهب ال رطبي

إذان اإلماـ بالس ارل إف  ا  اساار ال اؿل  ك الفدا ل  ك المفل حسبما 
                                                             َا ض ه مصمح  المسمم ف 

 كمما  ؤكد  ف ال ااؿ هرا ل س اما إطال ه  ف از   ااحدث اف ال ااؿ 
 ااؿ العدكل بدل ؿ  كله اعالا:  بي دار الحربل كبي دار الحرب مف الطبعيٌ 

 .{َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا}

                                                           

معػػػالـ الارز ػػػؿ بػػػي افسػػػ ر ال ػػػر ف = افسػػػ ر البغػػػكم المؤلػػػؼ: مح ػػػي السػػػر ل  بػػػك محمػػػد ( ُ)
باصػػػرؼ المح ػػػؽ:  َِٖ:ِٖٕص ٕهػػػ(جَُٓالحسػػ ف بػػػف مسػػعكد البغػػػكم )الماػػػكبا: 

سػػم ماف مسػػمـ  -اف جمعػػ  ضػػم ر   اهمػػ -ح  ػػه كسػػرج  حاد هػػه محمػػد ابػػد اهلل الرمػػر 
ـ ارظر  ُٕٗٗ -هػ  ُُْٕالحرش الرا ر: دار ط ب  لمر ر كالاكز ر الطبع : الرابع ل 

الرا ر: مجمر الممؾ بهد َٕٓصُالافس ر الم سر المؤلؼ: رسب  مف  سااذة الافس ر ج
 -هػػػ َُّْالسػػعكد   الطبعػػ : الهار ػػ ل مز ػػدة كمر حػػ ل  -لطبااػػ  المصػػحؼ ال ػػر ؼ 

 .ـ ََِٗ
 .ُّٓ:ُٕٓص: ِِجامر الب اف بي ا ك ؿ ال ر ف ج( ِ)
 .ِِٖص ُٔافس ر ال رطبي ج (ّ)
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كا "  ٍربى  كله بىإًلذا لىً  ايـي الًَّذ فى كىفىري  م بي دار الحرب  ك بي ال ااؿ بىضى
الرّْ اًبل كهذا حكـ بي  هرا  ال ااؿ الرا ب إذا اكابرت  سبابه  ك دكاا ه 

 (ُ) "الم ركا ل كهك  ائـ اما مبد  المعامم  بالمهؿ كمراااة طب ع  ال ااؿ ك دكااه
ة  را  إلا اد  { َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا }اسامؼ العمما  بي معرا

ٍرًب. " ل بى يٍمًسكيكا اىًف اٍلحى حى ٍرًب السّْالى رى  ىٍهؿي اٍلحى اَّا اىضى   ىٍعًري حى
. اًربيكفى ـي اٍلميحى " هي ٍربي : "اٍلحى ً  ؿى  كى

ـٍ بى يٍؤًمريكا  اًربيكفى  هىامىهىال ًب ىٍف  ىايكبيكا ًمٍف كىٍفًرًه رى اٍلميحى اَّا  ىضى مىٍعرىابي حى : كى ً  ؿى كى
 كًلًه.ًبالمًَّه كىرىسي 

ـٍ ًب ىٍف  اًلًه ـٍ  ىٍكزىارى اٍلميٍ ًرًك فى كى ىبىاًئنى  ىٍامى ً اىاليكي ـٍ كى ٍربيكي رى حى اَّا اىضى : حى ً  ؿى كى
 . يٍسًمميكا

اَّا  يٍسًمميكا  ىٍك  يسىاًلميكا. : حى  كى ىاؿى اٍلكىٍمًبيُّ
ـه  ىٍك ميسىاًلـه  اَّا  ى  ىٍب ىا ًإ َّ ميٍسًم  .(ِ) "كى ىاؿى اٍلفىرَّا ي: حى

إذان  ااؿ الكفار كاجب ما دامكا محارب ف لرال بإلف  صبحكا مسالم ف لرا  
 سممكا راك ؼ اف  االهـل إذ اإلسالـ  سعا لمسالـ إما بإلسالمهـل  ك   ك

ف ظمكا اما كفرهـمبمسال                                                                                                                َاهـل كا 
 كمما  ؤكد  ف ال ااؿ ل س اما إطال ه هذب از   الساب   كها 

 .(ّ){الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل المَِّو َأَضلَّ َأْعَماَلُيمْ }  كله اعالا:

                                                           

ارظػر ركح الب ػاف لمؤلػؼ: إسػماا ؿ ح ػي بػف ُِٗصٔ رائب ال ر ف كر ائب الفر اف ج( ُ)
هػػػػػػ( ُُِٕمصػػػػػطفا اإلسػػػػػااربكلي الحرفػػػػػي السمػػػػػكاي ل المػػػػػكلا  بػػػػػك الفػػػػػدا  )الماػػػػػكبا: 

   . ِّّْصّكت  كالافس ر الكس ط لمزح مي جب ر  -الرا ر: دار الفكر ْٖٗصٖج
 باصرؼ. َِٖ: ِٖٕص  ٕافس ر البغكل ج( ِ)
 .ُسكرة محمد از   ( ّ)
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باز   ااحدث امف   ؼ ضد الداكة إلا اإلسالـل باز   الكر م  ا كؿ 
 ل بالحد ث هرا اف كفار  عارضكف طر ؽ {المَِّو  يلِ َوَصدُّوا َعْن َسبِ  }

 .الداكة اإلسالم  
كابرت از   بضرب الر اب لب اف ما  جب اما المسمم ف مف ال دة 

ٍربى الرّْ ىاًب: ًكرىا ى ه مىٍ هيكرىةه  يعىبَّري ًبهىا اىًف اٍل ىٍاًؿ سىكىا ه " كالغمظ  بي ال ااؿ  كىضى
ـٍ ًبال ٍرًب  ى مىا كىافى ًبالضَّ ل كى يكًهرىٍت اى ٍمًي ًبالسّْهىاـً طٍَّعًف ًبي اٍل يميكًب ًبالرّْمىاًح  ىٍك ًبالرَّ

كًص هىذىا المٍَّفًظ ً ٍمظى ن  اًؿ اٍلًكرىا ىً  بىالى ى ه كىً ىفَّ ًبي سيصي ً  اٍل ىٍاًؿ ً ىفَّ ًبي اٍسًاٍعمى كىًممى
ـى الاٍَّحًر ًض. ً دَّةن ايرىاًسبىاًف مى ىا  كى

ٍربي  ـٍ ً ىرَّهي كىالضَّ دي  ىٍحكىاًؿ اٍلً اىاًؿ ًاٍردىهي هيرىا ًبمىٍعرىا: اٍل ىٍطري ًبالسٍَّ ًؼل كىهيكى  ىحى
ـٍ  ٍعرىا: بىاٍ ايميكهي ارب لكىكره مكاجها اىديكَّبي كىٍجهنا ًلكىٍجهو. كىاٍلمى ً  اٍلميحى ااى مىا  ىجى  ىدىؿُّ اى

ٍرًب السٍَّ ًؼل  ىٍك طىٍعفً  ٍ ًؽ الرّْبىاًؿل ً ىفَّ اٍلغىا ى ى  سىكىا ه كىافى اٍل ىٍاؿي ًبضى اًحلى  ٍك رى الرّْمى
افي  ٍهسى ًمٍف ذىًلؾى هيكى اإٍلً
 (ُ).                                                

باإلسالـ بي حربه لمكابر ف    ر د  امهـل إف  ا   اإلسالـ مف حرب 
 عادكا بال  جب  ادائه هك رد ادكارهـل كحفظ المسمم ف مف  رهـل بإلذا لـ 

 إذ الهدؼ مف ال ااؿ هك السالـل كل س اإلكراب اما الدسكؿ بي   االهـل
 َالد ف اإلسالما

مت اما ادد مف الضكابطل الاي احابظ مكسالص  ال كؿ إف از ات ا ا
ك ف اما المسمـ  ف   اما ا ركاحل ك  ازهؽ الرفس الاي حـر اهلل إ  بالحؽل

الاي  سالؽ الربك   الاي حث ام ها  هرا   ااؿ العدكل امسؾ بي  االه بال  ـل كا 
 اكضن اف اإلسالـ جا  لمسالـل ك مكف إ جاز هذب الضكابط ب ما  ما:                                      

                                                           

 .ٕٗ -ٖٕل ص ِٔ( الاحر ر كالارك ر ج ُ)



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

79 
 

الحكم  مف م ركا   ال ااؿ رد ا اادا ل كضمافي حر   الع  دةل كردّّ اما - ُ
                              َبي د رهـالغدرل كحما   المسمم ف مف الفار  

    جكز  ااؿ الرسا  كالصب اف كال  كخل ما دامكا لـ   ارككا با ال ااؿ.                            -ِ
    جكز ا اادا  اما ا مالؾ العام  كالساص ل ك طر ا  جار  -ّ

                                                                                    َكا ر ال اة
                                                              َرها اإلسالـ اف  اجاكز الحدُّ بي رد ا اادا -ْ
                      َإذا اراها المعادكف اف ا اادا  كجب ام را  ف رراها -ٓ
                                     َمف ذكل ا د اف ا سرلكجكب البر كالعدؿ اجاب المسالم ف -ٔ
                                       َلـ   مر الربي ب ااؿ المسالم ف مف الم رك ف -ٕ
 بذلؾ.                                     داا اإلسالـ إلا الصمنل ك اـ الربي- ٖ
اؿ الربي مف  جؿ كفر الكفار لما اك ؼ  ف ال ااؿ ل س اما الكفرل كلك  ا-ٗ

                                                         َاف ال ااؿل كلما صالن  حدا مف الم رك ف 
                                 َرها اإلسالـ اف الامه ؿ بال اما -َُ
           َ مر اإلسالـ بالكبا  بالعهد -ُُ
ـ الجز    لاككف بمهاب  ا د  ماـز ب ها  هؿ الكااب بعدـ  جاز اإلسال -ُِ

                                                                            َا اادا   
 َر ض العهد  كجب ال ااؿ -ُّ
 جاز اإلسالـ المف اما ا سرل بإلطال هـ بال اكضل كالفدا  بالماؿ  ك  -ُْ

                                               َب سرل المسمم ف
 إما باإلسالـ  ك بالمسالم  كادـ ا اادا   اإلسالـ  داك لمسالـل-ُٓ

                      َاما المسمم ف 
            :اٞحادٚث انُثٕٚح

 هراؾ بعض ا حاد ث  سارد إل ها  ادا  اإلسالـ بي  ف اإلسالـ 
 ما ركاب البسارم بسردب اف ابف اباس  اؿ:  اؿ   داك إلا اإلرهاب مرهال



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

82 
 

 مرت  ف   ااؿ الراس حاا   كلكا   إله إ  اهلل بمف  اؿ   إله "  رسكؿ اهلل 
 .(ُ)« إٌ  اهلل ب د اصـ مري رفسه كماله إٌ  بحٌ ه كحسابه اما اهلل

بهذا الحد ث  كحا ب ف  ا   ال ااؿ الدسكؿ بي اإلسالـل بمف هـ كجب 
ااؿ كؿ كابرل سكا  صدر مره ااادا   ـ  ل ك  راك ؼ اف ال ااؿ إ  ام را  

 بدسكلهـ بي اإلسالـل كهذا لـ  هبتل بؿ هبت اكس ذلؾل بؿ كاف الربي 
                                                                                     َ  اامهـ بسبب ادكارهـل كل س اما كفرهـ 

الحد ث  يٍحمىؿي اما  صد  ااؿ الذ ف : " صاحب الافس ر الحد ث    كؿ
 ساح كف ال ااؿ حسب المبادئ الاي  ررها ال ر ف كل س  اؿ الكفار كالم رك ف 

الكفار  بسبب كفرهـ كحسب.  ره لـ  رد كما  مرا  م سبر اف  ااؿ الربي 
ف ك  ر الم رك ف مكاد ف كمسالم ف كمحا د ف ك  ر معاد ف ك  ر ماآمر 

 . را ض ف ب كؿ ما
كهراؾ  حاد ث صح ح  اد دة اداـ ما ذكرراب. مرها حد ث ركاب مسمـ 

إذا  ٌمر  م را اما  كاف الربٌي »كالارمذم ك بك داكد كالرسائي اف بر دة  اؿ: 
ج ش  ك سرٌ    كصاب بي ساٌصاه با كل اهلل كمف معه مف المسمم ف س را هـ 

اهلل  اامكا مف كفر باهلل ا زكا ك  اىغيٌمكا ك  اغدركا  اؿ ا زكا باسـ اهلل بي سب ؿ 
ذا ل  ت ادٌكؾ مف الم رك ف باداهـ إلا هالث  ك  امهمَّكا ك  ا امكا كل دا كا 
سصاؿ ب ٌ اهٌف ما  جابكؾ با بؿ مرهـ ككٌؼ ارهـ. اداهـ إلا اإلسالـ بإلف 

لا دار  جابكؾ با بؿ مرهـ ككٌؼ ارهـ هـ اداهـ إلا الاحٌكؿ مف دارهـ إ
المهاجر ف ك سبرهـ إف بعمكا ذلؾ بمهـ ما لممهاجر ف كام هـ ما اما المهاجر ف 
بإلف  بكا  ف  احٌكلكا ب سبرهـ  ٌرهـ  ككركف ك اراب المسمم ف  جرم ام هـ حكـ 

                                                           

:  ِٓر ػػـ  ُْصُصػػح ن البسػػارم ج( ُ) َكوواَة }بىػػابه وواَلَة َوآتَووُوا الزَّ َفووِإْن تَوواُبوا َوَأَقوواُموا الصَّ

 . [ٓ]الاكب :  {َفَخمُّوا َسِبيَمُيمْ 
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اهلل الذم  جرم اما المؤمر ف. ك   ككف لهـ بي الغر م  كالفي   ي  إٌ   ف 
  جاهدكا مر المسمم ف.

سٍمهيـ الجز   بإلف هـ  جابكؾ با بؿ مرهـ ككٌؼ ارهـ بإلف هـ بإلف  بكا بى 
 . (ُ)"  بكا باساعف باهلل ك اامهـ

 اؿ ارطم كا باسـ اهلل  إف الربي »كحد ث ركاب  بك داكد اف  رس  اؿ: 
كباهلل كاما مٌم  رسكؿ اهلل ك  ا امكا   سا بار ا ك  طفال صغ را ك  امر ة ك  اغٌمكا 

 . (ِ)«ك صمحكا ك حسركا إف اهلل  حٌب المحسر فكضٌمكا  رائمكـ 
 كحد ث ركاب البسارم كمسمـ ك بك داكد كالارمذم اف ابف امر  اؿ: 

 برها اف  اؿ الرسا  كجدت امر ة م اكل  بي بعض مغازم الربي " 
 .(ّ)كالصب اف

                                                           

مىا اٍلبيعيكًث ُّٕٓص ّ]صح ن مسمـ ج( ُ) اـً اٍ يمىرىا ى اى مى   [ .                                                          ُُّٕر ـ بىابي اىٍ ًم ًر اإٍلً
سرف  بي داكد المؤلؼ:  بك داكد سم ماف بف ا  عث بف إسػحاؽ بػف ب ػ ر بػف  ػداد بػف ( ِ)

ػػػاً   ُِْٔر ػػػـ  ّٕص ّهػػػػ(جِٕٓالسًّْجٍسػػػااري )الماػػكبا:  امػػرك ا زدم بىػػابه ًبػػػي دياى
 –اٍلميٍ ًرًك فى المح ؽ: محمد مح ي الػد ف ابػد الحم ػد الرا ػر: المكابػ  العصػر  ل صػ دا 

ب ركتل ارظر جػامر ا صػكؿ بػي  حاد ػث الرسػكؿ المؤلػؼ : مجػد الػد ف  بػك السػعادات 
ابػػد الكػػر ـ ال ػػ باري الجػػزرم ابػػف ا ه ػػر المبػػارؾ بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد ابػػف 

الفصػػػؿ الرابػػػر: بػػػي  حكػػػاـ ال اػػػاؿ كالغػػػزك َُٕٔر ػػػـ  ٔٗٓصِهػػػػ(جَٔٔ)الماػػػكبا : 
 -الاام  اح  ػؽ ب ػ ر ا ػكف الرا ػر : مكابػ  الحمػكاري  -اح  ؽ : ابد ال ادر ا ررؤكط 

م ػرك فل مكاب  دار الب اف الطبعػ  : ا كلػا بػي الجهػادل بػاب داػا  ال -مطبع  المالح 
كبي سردب سالد بف الفزر الراكم اف  رس لـ  كه ػه   ػر ابػف حبػافل كب  ػ  رجالػه ه ػاتل 
كلػػه  ػػكاهد  ا ػػكل بهػػا .ارظػػر  السػػرف الكبػػرل المؤلػػؼ:  حمػػد بػػف الحسػػ ف بػػف امػػي بػػف 

ٍكًجردم السراساريل  بك بكػر الب ه ػي )الماػكبا:  ٍسرى ر ػـ  ُّٓصٗهػػ( جْٖٓمكسا السي
ا بىابي اىٍرًؾ  ىاٍ ُُّٖٓ ٍ ًرًهمى  .ًؿ مىٍف  ى ً اىاؿى ًب ًه ًمفى الرٍُّهبىاًف كىاٍلكىًب ًر كى ى

 سبؽ اسر جه.( ّ)
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ارضرا اما " كحد ث ركاب الارمذم كالرسائي اف اط   ال رظي  اؿ: 
بكاف مف  ربت  اؿ كمف لـ  ربت سٌمي سب مه بكرت مٌمف لـ  ـك  ر ظ   الربي 

 . (ُ)"  ربت بسٌمي سب مي
كبي الحد ث ا كؿ بساص  ر ض لما  اله بعض المفسر ف بي س اؽ 

[ مف سكرة الب رة كذكرراب  بؿ مف  ف ِٔٓجمم    ًإٍكرابى ًبي الدّْ ًف بي از   ]
ك    بؿ مرهـ   ر اإلسالـ هذب الجمم  مرسكس  بالرسب  لمم رك ف مف العرب 

 ك الس ؼ. بم س بي ال ر ف ما  رسخ ذلؾ بالرسب  لمم رك ف العرب. كبي هذا 
الحد ث الصح ن إجازة ب بكؿ الجز   مف ا ادا  الم رك ف كمعظـ الج كش 

كارت اما ا ادا  الم رك ف مف العرب. بؿ  كالسرا ا الاي س رها رسكؿ اهلل 
ف صمن الحد ب   الذم    ررا إل ه دل ؿ اما جكاز الصمن مر الم رك ف كا 

العرب بدكف جز   إذا ما كاف بي ذلؾ مف مصمح  المسمم ف. كبي سكرة 
بالجركح إلا السمـ إذا جرن إل ها الكفار ا ادا .  ا رفاؿ     ا مر الربي 

[ كهي مطم     ا ارط جز   ك   رطا  سرل كبي هذا دل ؿ ُٔكهي از   ]
 .(ِ) "ضال كاهلل اعالا  امـاما ما ا دـ   

                                                           

مسرد اإلماـ  حمد بف حربؿ المؤلؼ:  بك ابد اهلل  حمد بف محمد بف حربؿ بف هػالؿ بػف ( ُ)
 -المح ػػؽ:  ػػع ب ا ررػػؤكط ُٕٕٖٔر ػػـ ٕٔصُّهػػػ(جُِْ سػػد ال ػػ باري )الماػػكبا: 

ف ا ػػػراؼ: د ابػػػد اهلل بػػػف ابػػػد المحسػػػف الاركػػػي الرا ػػػر: مؤسسػػػ  اػػػادؿ مر ػػػدل ك سػػػرك 
ـ  إسػػرادب صػػػح نل رجالػػه ه ػػات رجػػػاؿ  ََُِ -هػػػ  ُُِْالرسػػال  الطبعػػ : ا كلػػػال 

ال  س فل   ر صحاب هل بمػـ  ػرك لػه سػكل  صػحاب السػرف. سػف اف: هػك الهػكرم. ارظػر 
ػػػٍكرة -الجػػػامر الكب ػػػر  بػػػف مكسػػػا بػػػف  سػػػرف الارمػػػذم المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف ا سػػػا بػػػف سى

ا ى  ُْٖٓر ـ ُٕٗصّهػ( جِٕٗالضحاؾل الارمذمل  بك ا سا )الماكبا:  بىابي مىا جى
ٍكػـً المح ػػؽ: ب ػػار اػػكاد معػركؼ الرا ػػر: دار الغػػرب اإلسػػالمي  مىػػا الحي كًؿ اى  -ًبػي الرُّػػزي

 ".ـ  اؿ الارمذم: هذا حد ث حسف صح ن ُٖٗٗب ركت سر  الر ر: 
                                                                         . ّٖ:َْصِالافس ر الحد ث ج (ِ)
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ري  رجن هذا الر م بي اكج ه الحد ثل كرد ما  ه ر حكله مف  ره كجب  كا 
ال ااؿ حاا  دسؿ الجم ر بي اإلسالـل  ببالرظر إلا كا ر الغزكات كجهاد الربي 

  ررل  ره لـ  جبر  حدا اما الدسكؿ بي اإلسالـل كلك كاف ال ااؿ لذلؾ
كظؿ   ااؿل كلما  بؿ الصمنل كصمن الحد ب   بما  الهدؼ لما اك ؼ اف ال ااؿل

ب ه مف  ركط ميٍجًحفى ل كلما  بؿ الجز   مف  حدل كلرادبر   ضا ص ا   
الحد ثل بإلره   كؿ   ااؿل كلـ   ؿ   اؿل كبرؽ ب رهمال بال ااؿ   اضا المفاام  
ب ف الطرب فل بسالؼ ال اؿ   اضا ا بادا  بال اؿل دكف سابؽ ااادا  مف 

 طرؼ ازسر.                                                                                                            ال
   كؿ ابف د  ؽ الع د:                                                                                          

ًةل كىاً  اىاً  الزَّكىاًة ًإرَّهي كى ىؼى اٍلًعٍصمى "  مىا مىٍجميكًع ال َّهىادىاىٍ ًفل كىاً  ىاـً الصَّالى  ى اى
كًؿ مىٍجميكًاهىا كى ىٍراىًفي ًباٍرًافىاً  بىٍعًضهىا.  ؿي إ َّ ًبحيصي مىا  ىٍ  ىا ى  ى  ىٍحصي اَّبي اى كىاٍلميرى

ٍرطيكًؽ  ؿى ًباٍلمى دى ًبًه اً ٍسًاٍد ى ـي  -ٍكليهي كىهيكى  ى  -كىهىذىا إٍف  ىصى مىٍ ًه السَّالى "  يًمٍرت  -اى
ٍرطيكً ًه: اٍ ىٍمرى ًباٍلً اىاًؿ إلىا هىًذًب  اَّا... إلىٍخ " بىإًلرَّهي  ىٍ اىًضي ًبمى  ىٍف  ي ىاًاؿى الرَّاسى حى

مىا ال ٍَّيً  كىاٍل ىٍاًؿ اى  سىهىا  ً ىرَّهي بىرَّؽى بىٍ فى اٍلمي ىااىمىً  اى مىٍ ًه بىإًلفَّ " اٍلغىا ىً ل بى ىٍد ذهىؿى كى
ً  اٍلمي ىاًامىً   ـي ًمٍف إبىاحى اًربىٍ ًف كى ى  ىٍمزى كؿى ًمٍف اٍلجى اٍلمي ىاًامى ى " ميفىاًامى هل اىٍ اىًضي اٍلحيصي

مىٍ هىا  ًة إذىا  يكًاؿى اى مىا الصَّالى ـٍ  -اى مىٍ هىا ًمٍف اٍلميٍماىًرًر اىٍف ًبٍعًمهىا إذىا لى إبىاحى ي اٍل ىٍاًؿ اى
.  ي ىاًاؿٍ  مىٍ هىا:  ىرَّهيـٍ  ي ىااىميكفى بيكا اٍلً اىاؿى اى رىصى ةى كى ا لىٍك اىرىكيكا الصَّالى ل كى ى إٍ كىاؿى ًب ىفَّ  ىٍكمن

ـٍ  : هىٍؿ  يٍ اىؿي  ى ٍ ًر رىٍصًب ً اىاؿو ا إذىا اىرىكيكا إٍرسىارنا ًمٍف  ى : ًب مى ؼي ا الرَّظىري كىاٍلًسالى إرَّمى
؟ بىاى ىمٍَّؿ اٍلفىٍرؽى بى ٍ  ً   ى ـي ًمٍف إبىاحى مىٍ هىال كى ىرَّهي  ى  ىٍمزى ًة كىاٍل ىٍاًؿ اى مىا الصَّالى فى اٍلمي ىااىمىً  اى

مىٍ هىا مىٍ هىا إبىاحى ي اٍل ىٍاًؿ اى  .(ُ) "اٍلمي ىااىمىً  اى

                                                           

الرا ر: مطبع  ّّْصِإحكاـ اإلحكاـ  رح امدة ا حكاـ المؤلؼ: ابف د  ؽ الع د  ج (ُ)
السػػر  المحمد ػػ  ارظػػر  ػػرح ا ربعػػ ف الركك ػػ  بػػي ا حاد ػػث الصػػح ح  الربك ػػ  المؤلػػؼ: 

امػي بػف كهػب بػف مط ػر ال  ػ رمل المعػركؼ بػابف د  ػؽ ا ي الد ف  بك الفان محمد بػف 
الرا ػػػػػر: مؤسسػػػػػ  الر ػػػػػاف الطبعػػػػػ : السادسػػػػػ  ل  ٔٔصُهػػػػػػ( جَِٕالع ػػػػػد )الماػػػػػكبا: 

                                                    .ـ   ََِّ -هػ ُِْْ
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بحر   الع  دة حؽ لمجم رل كلـ  رسخ هذا الحكـ بالرسب  لمم رك فل 
اكلكا  ف  ردكهـ اف د رهـل كلـ كلكرهـ  هركا ا اادا  اما المسمم فل كح

 دسركا جهدا بي ذلؾل بمف هـ  اامهـ الربيل ردا اما ااادائهـل بمعرا الحد ث 
                                                       َ مرت  ف   ااؿ الم اام ف مف الم رك ف 

بكؿ رفس مسمم   امها حراـ إ  إف اراكبت إحدل هالثل الزرا مر " 
ركل اإلماـ البسارل بسردب اف " إلحصافل كال اؿ امدال كالردة اف اإلسالـل ا

:    حؿ دـ امرئ مسمـ   هد  ف   إله إ  اهلل ابد اهلل  اؿ:  اؿ رسكؿ اهلل 
ك را رسكؿ اهلل إ  بإلحدل هالث: الرفس بالرفسل كاله ب الزارال كالمارؽ مف 

 المعاهد الم  ـ ب ررا بمه حرم ل ل  ك ما الكابر ك (ُ)"الد ف الاارؾ لمجماا 
 بال   اؿ ما داـ لـ اكف مره إسا ة لمد ف مف  رب  ك بعدل  ك إسا ة 

                                               . (ِ)"لمكطف كذلؾ
 احلذٚث انثاَٗ: 

ركل اإلماـ البسارم بسردب اف جابر رضي اهلل اعالا اره  اؿ:  اؿ 
سمسان لـ  عطهف  حد مف ا رب ا   بمي رصرت بالراب  اط ت ": رسكؿ اهلل 

مس رة  هرل كجعمت لي ا رض مسجدان كطهكران ب  ما رجؿ مف  ماي  دركاه 
الصالة بم صؿل ك حمت لي الغرائـ كلـ احؿ  حد  بميل ك اط ت ال فاا ل 

                                                                      .                    (ّ) "ككاف الربي  بعث إلا  كمه ساص  كبعهت إلا الراس اام 
 داا البعض  ف هذا الحد ث  دؿ اما  ف اإلسالـ  اـ اما اإلرهابل 

: رصرت بالرابل كلكف هذا   ر صح نل بؿ معرا بدل ؿ  كؿ الربي 
                                                           

 .{..لنَّْفسِ َأنَّ النَّْفَس ِبا }ل باب  كؿ اهلل اعالا: ٓل ص ٗ( ارظر صح ن البسارل جُ)
الرا ػر:  ِٖٔص ُكج َْٔصّالافس ر الكاضن المؤلػؼ: الحجػازمل محمػد محمػكد ج( ِ)

 .هػُُّْب ركت الطبع : العا رة  -دار الج ؿ الجد د
ـً   ّّٓر ـ ْٕصُصح ن البسارم ج( ّ)  .ًكاىابي الاَّ ىمُّ
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هلل لمساب  ا طر بي  هر   ذؼ ا العدك الذم  ككف بع دان اف الربا  الحد ث
ل كالكا ر س ر  اهد اما ذلؾل بالجم ر بي  مبه الرابل كالسكؼ مف الربي 

ل س لهـ حد ث إ  اف اإلسالـل كالاسك ؼ مف اإلسالـل حاا  إرهـ مف سكبهـ 
مف اإلسالـ كادائهـ له جعمكا كمم  اإلرهاب مرادب  لإلسالـل بإلف الذم  ذؼ 

ذم  احدث اره الحد ث هك بي  مكبهـ السكؼ مف اإلسالـ هك اهللل كالرصر ال
]رصر رباريل كجرد مف السما   ع ف اهلل به رسكله ك ماه المابع ف لهد  ل بماا 
ذا  راد اهلل رصر  حد  ل ا  كاف ادكب اره مساب   هر ب  ؿ بإلره مراكب مرهل كا 

َسُنْمِقي ِفي ُقُموِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّْعَب }بي  مكب  ادائه الرابل  اؿ اعالا: 
ْل ِبِو ُسْمَطاًنابِ  ك ل ا بي  مكب المؤمر ف مف ال كة  ل(ُ){َما َأْشَرُكوْا ِباهلِل َما َلْم ُيَنزّْ

كالهبات كالسك ر  كالطم ر ر  ما هك  اظـ  سباب الرصرل باهلل اعالا كاد رب را 
ك ماه بالرصر العظ ـل ك ف  ع رهـ ب سباب  ر دهـ إل هال كا جاماع كا ئاالؼل 

اعداد ل،ادا  بكؿ مساطاع مف ال كة إلا   ر ذلؾ مف كالصبر كا س
اإلر ادات الحك م ل كساادهـ بهذا الرصرل ك د بعؿ ابارؾ كاعالال كما هك 

كالمابع ف له مف سمفائه الرا د ف كالممكؾ الصالح فل  معركؼ مف حاؿ رب را 
 .(ِ)"اـ لهـ مف الرصر كالعٌز العظ ـ بي  سرع ك ت ما لـ  اـ لغ رهـ

بب بي الرهب  مف المسمم ف  ف المسمم ف اما حؽل ب كاهـ مسامدة بالس
ك رهـ اما باطؿل  مف  كة اإلسالـل كضعؼ ا ادا  ر   مف ضعؼ رفكسهـ 

 كمف هـ ضعؼ مك فهـ.                                                            

                                                           

 .ُُٓسكرة  ؿ امراف از   ( ُ)
 ػرح جكامػر ا سبػار المؤلػؼ:  بػك ابػد اهللل  بهج   مكب ا برار ك رة ا ػكف ا س ػار بػي (ِ)

ابػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف راصػػػػػر بػػػػػف ابػػػػػد اهلل بػػػػػف راصػػػػػر بػػػػػف حمػػػػػد  ؿ سػػػػػعدم )الماػػػػػكبا: 
المح ؽ: ابد الكر ـ بف رسمي اؿ الدر ري دار الر ر: مكابػ  الر ػد ّٕصُهػ(جُّٕٔ

                                                                 ـ                                  ََِِ -هػ ُِِْلمر ر كالاكز ر الطبع : ا كلا 
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رصرت : "كالاصك ر الفري بي بال   الاعب ر كركااه بي  كله  "
بالراب" بمـ   ؿ: رصرت بالس ؼ كالسالح ك  بال اؿ كالعرؼ كالارك ؿل كما 
رما سبب   داي ذلؾ  ادا  اإلسالـ ب ف اإلسالـ ارا ر بحد الس ؼ كال ااؿل كا 
ا سباب بي ر رب كا راصار اما  ادائه  رجر إلا ضعؼ رفكسهـ  كبساد 

ـ بالراب كالسكؼ مف المؤمر فل ا  داهـ كسك  سمككهـ ك سال هـل بامامئ  مكبه
 هؿ الحؽ كالعدؿ كالس رل ك  رها مف الصفاتل الاي اجعمهـ   ك ا   ازةل   
 س كف  حدنا إ  اهللل ب صاب العدك بالضعؼ كالجبف كالرابل   ارد مال اة 
المسمم ف بي ساح  ال ااؿ بحسبل بؿ  بؿ ذلؾ بزمف بع دل كمسابات طك م  

بي  هرل لكي  امكف ا ادا  مف مراجع   رفسهـل    طعها المسممكف س رنا
ك عكدكا إلا ر دهـل ب عمركا إسالمهـل ك امسككا باعال ـ اإلسالـل ك رجعكا اف 
الظمـ كالعدكافل حاا    اعرضكا لمجهاد لربر الظمـ كالعدكاف كالفسادل بما 

                . (ُ)"  اظـ سماح  اإلسالـ بي ا مف كالسالـ؟
                                                                                                                                          :إلعشاع عٍ ذطثٛك ششع اهللا :ثانثا

مف  سباب اإلرهاب اإلاراض اف اطب ؽ  رع اهلل بي ا رضل إف اهلل 
ك سبحاره ا امـ بما  صمن سم ه بي  اا سبحاره كاعالا لما سمؽ سم ه كاف ه

ًم ي َّ ل  ك اجاماا  ل  ك ا اصاد  ل  ك س اس  ل  ا مكرل سكا  كارت د ر  ل  ك سي
 . (ِ){َأََّل َيْعَمُم َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيرُ }  كؿ سبحاره: 

                                                           

الاصك ر الربكم لم ػ ـ السم  ػ  كالا ػر ع   بػي الحػد ث ال ػر ؼ المؤلػؼ: امػي امػي صػبن (ُ)
ـ ََِِ -هػػ ُِّْالرا ر: المكابػ  ا زهر ػ  لماػراث الطبعػ : ا كلػا: ْٓلْٔص ُج

.المؤلػؼ: محمػد «  بػا بػي  ػرح المجابػاذس ػرة الع»ارظر   رح سرف الرسائي المسػما 
لَّػػًكم ج الرا ػػر: دار المعػػراج الدكل ػػ  ٖٖص ِٔبػػف امػػي بػػف  دـ بػػف مكسػػا اإله ػػكبي الكى

         .دار  ؿ برـك لمر ر كالاكز ر الطبع : ا كلا  ْٔ -ْٓل ص ُلمر رل ج 
 .    ُْسكرة الممؾ از   ( ِ)
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كالد ف اإلسالمي هك سااـ ا د افل ب ه كؿ ما  صمن الب ر   بي الدر ا 
كازسرة إف الازمت بهل كطب اهل كمف هـ حفظ اهلل الد ف اإلسالمي بحفظ ال ر ف 
الكر ـ مف الاحر ؼ كالابد ؿل كمف هرا  جب اطب ؽ ال ر ع  اإلسالم   لما ب ها 
مف صالح الب ر  ل كحفظ الد فل كالرفسل كالماؿ كالعرضل كالع ؿل بمك طيبّْ ىت 

كبات كحدكد لعاش الراس بي  مفل بكؿ ما ب ها مف  سالؽ ك داب ك حكاـ كا 
كطم ر ر ل كلسال المجامر المسمـ مف امؾ الجرائـل بما ب ها اإلرهاب    ف كؿ 
مجـر لك امـ   ف هراؾ ا كب  رادا  إذا  اـ  بجر م  ما  رزجرل كلـ   دـ 

  َام هال سكا   اؿل  ك سر  ل  ك إرهابل  ك   ر ذلؾ
ي حفظ الح كؽل كالد فل كالعرضل كاإلسالـ لـ  فرؽ ب ف المسمـ ك  رب ب

الخ كاحاـر حر   ازسر فل كلـ  جبرهـ اما الدسكؿ بي َََََكالماؿل  
اإلسالـل كداا إلا د ف اإلسالـ بالحكم  كالمكاظ  الحسر  لك مر بمعامم  ذكل 
ا د اف ا سرل بالحسرال لكف بي العصر الحاضر رابر ال كار ف الكضع  ل بمك 

جكاربه سكا   مكر الد ف كالدر ا لـ ررل مهؿ هذا اإلرهاب طبؽ  رع اهلل بي كؿ 
المكجكد بي اصررا الحاضر   ره ا ر ر مف حك ـ سب رل لكررا بي العصر 

بال اجدل بي اغ  ر الكا ر  الحاضر رابر  هكا رال كرابر ال كار ف الكضع  ل
صالحه.  كا 

باهلل إف البعد اف  ر ع  اهلل هك سبب الضالؿ الذم رعاري مره ازفل 
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشرُُه َيْوَم }اعالا   كؿ: 

 .                                                                         (ُ){اْلِقَياَمِة َأْعَمى

                                                           

 .ُِْسكرة طه از    (ُ)
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 ر الراس اهلل اعالا  رزؿ كابه ك رسؿ رسمهل ك باف  رائعه كرظمهل ل س" 
اما رهجهال ك مازمكا بهال بإلف كذبكا ك ارضكا اف ب اف اهللل اساح كا الع اب 

 .(ُ) "ا ل ـ كالجزا  ال د دل كذلؾ مرطؽ العدؿ كالحكم  كالمصمح 
مىا  {َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري}"  كؿ ابف كه ر  الىؼى  ىٍمًرمل كى  ىٍم: سى

مىا رىسيكًليل  ىٍارىضى  ٍلايهي اى ٍ ًرًب هيدىابي  ىٍرزى ذى ًمٍف  ى اىرىاسىابي كى ىسى ٍرهي كى َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة }اى

ل بىالى  ىزىاؿي ًبي  {َضْنًكا ٍ رىةو كى ىؾٍّ ٍ ًر رى ى لىهيل بىهيكى ًبي  ىمىؽو كىحى  ىٍم: ًبي الدٍُّر ىال بىالى طيمى
ٍرًؾ اٍلمىًع  ىً .  ًر بى و  ىاىرىدَّدي. بىهىذىا ًمٍف ضى

ًميُّ  :   ىاؿى اى ًف اٍبًف اىبَّاسو  {َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا}ٍبفي  ىًبي طىٍمحى ىل اى
: ال َّ ا     َكاإلرهاب ركع مف  ركاع ال  ا  اما الفرد كالمجامرل  (ِ) " ىاؿى

بكمما اابعرا  رع اهلل كمما ااش المجامر بي  مافل كسالـل كطم ر ر ل 
لبر كالبحرل كذلؾ بما كسبت ككمما اباعدرا اف  رع اهلل ظهر الفساد بي ا

كااباع  كامر اهللل كاجاراب    د رال   ره  بد إلا جارب اإل ماف العمؿ الصالنل
ُل  }ركاه هل باهلل از كجؿ   كؿ: ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا المَُّو ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

.  بد مف الس ر اما الطر ؽ (ّ) {. . َزُنوا.َعَمْيِيُم اْلَماَلِئَكُة َأَّلَّ َتَخاُفوا َوََّل َتحْ 
                                                                                                َالمسا  ـل كا لازاـ ب رع اهلل بي كؿ  ئل حاا راجرب الفساد ب اا  ركااه

َبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َوالْ  } اؿ اعالا:

 . (ْ){ ِلُيِذيَقُيْم َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 
                                                           

 .ً                                                                                          ُٖٓٓل ص ِلمزح ما جالافس ر الكس ط  ( ُ)
 باصرؼ. ِّّل ص ٓافس ر ال ر ف العظ ـ ج( ِ)
 .                                                َّسكرة بصمت از   ( ّ)
                                      .        ُْسكرة الرـك از    (ْ)
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بمـ ا رع  حكاـ ال ر ع  اإلسالم   ابهنال إرما  رات لصالح الب ر  ل 
  َك مرهـل كسالماهـل كسعاداهـ بي الدر ا كا سرة

ف الكضعيل ب رها مزج ب ف الد ف كامااز ال ر ع  اإلسالم   اف ال ارك " 
كالدر ال ك رات لمدر ا كازسرة كهذا هك السبب الكح د الذم  حمؿ المسمم ف 

طب نا  حكاـ  -اما طاااها بي السر كالعمفل كالسرا  كالضرا   رهـ  ؤمركف 
ب ف الطاا  ركع مف العبادة   ربهـ إلا اهللل ك رهـ  هابكف اما هذب  -ال ر ع  

اساطاع مرهـ  ف  راكب جر م ل ك افادل الع اب بإلره    راكبها  الطاا ل كمف
مساب  الع اب ا سركمل ك ضب اهلل ام هل ككؿ ذلؾ مما  داك إلا  م  الجرائـ 
كحفظ ا مفل كص ار  رظاـ الجماا  بعكس الحاؿ بي ال كار ف الكضع   بإلرها 

   ط عكرها ل س لها بي رفكس مف اطبؽ ام هـ ما  حممهـ اما طاااهال كهـ 
إ  ب در ما  س كف مف الك كع احت طائماهال كمف اساطاع  ف  راكب جر م  

ميؽو  -كهك  مف مف سطكة ال اركف  -ما  بم س هم  ما  مرعه مف اراكابها مف سي
 كد ف كلذلؾ ازداد الجرائـ ز ادة ميطًَّردىة بي البالد الاي اطبؽ ال كار فل كاضعؼ 

كاـ ال ر ع    ااجز  ك  ا بؿ ا رفصاؿل  كله ا سالؽل ك كهر المجرمكف ك ح
َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكتَاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض، َفَما َجزَاُء َمْن َيْفَعُل َذِلَك }اعالا: 

 . (ِ()ُ){..دُّوَن ِإَلى َأَشدّْ اْلَعَذابِ ِمْنُكْم ِإَّلَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيرَ 
بباطب ؽ ال ر ع  اإلسالم   بي جم ر الجكارب د ري  ك  سال ي  ك 
ا اصادم  ك س اسي  ك اجامااي  بعد المجامر اف الفساد بجم ر  ركااهل بما 
ب ه  اإلرهابل  كا رحراؼ اف  رع اهلل  بي جكارب الح اة  ؤدل الا سمؿل 

ن  سصا ادكار ال كاضطرابل بمف هـ  ؤهر سمبا اما الفردل ب رحرؼل ك صب

                                                           

 .                                                                  ٖٓسكرة الب رة از    (ُ)
هػػ(  ُّّٕاإلسالـ ب ف جهؿ  برائه كاجػز اممائػه المؤلػؼ: ابػد ال ػادر اػكدة )الماػكبا:  (ِ)

الطبعػػػ : IIFSOت الطالب ػػػ   باصػػػرؼ الرا ػػػر: ا احػػػاد اإلسػػػالمي لممرظمػػػا ُُصُج
                                                                                                                                                     .ـ  ُٖٓٗ -هػ  َُْٓالسامس ل 
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باإلاراض اف اطب ؽ  رع اهلل هك  حد  سباب بساد ا براد كالجماااتل بكمما 
ااش الفرد بي ب ئ  مسا رة مف كؿ الجكارب كمما كارت رفسه  مر ل كمف هـ   

 اعادل اما   رها.
كالحؽ سبحاره  ر د بي الككف حرك  السالـ "   كؿ ال  خ ال عراكم 

ب   ااـ إ  إذا الاـز كؿ إرساف بمرهج اهلل  ح رئذ  كجد كا مف كا طمئرافل كهذ
سالـ دائـ كمساكاب  امؿل مساكاب لسالـ اإلرساف مر رفسهل كلسالـ 
اإلرساف مر الككفل كلسالـ اإلرساف مر اهللل لكف اإلرساف الذم سم ه اهلل ميس َّر 

ف ك رزؿ له المرهج بالاكم ؼل بي إمكاره  ف  ط ر هذا المرهج  ك  ف  ع ص ه. كا 
اصا اإلرساف المرهج بهك  فسد بي ا رض ك ر ر ب ها الظمـ كالفسادل كلكف 

                        . (ُ)" الفساد   اي مف ارحراؼ الراس اف مرهج اهلل
 انغهٕ يف انذٍٚ :                                        : ساتعا

: كهك مجاكزة الحدل  بالغمك  حد  سباب اإلرهاب الغمك بي الد ف : كالغيمُّكي 
 مذمـك بي كؿ الجكاربل حاا بي الجارب الد ري. 

:  اؿ الربي  -رضا اهلل ارهما-ركل ابف حباف  سردب اف ابف اباس
ـي اٍلغيميكُّ بي الد ف"»  ا  ىٍهمىؾى مىٍف كىافى  ىٍبمىكي ـٍ كىاٍلغيميكَّ ًبي الدّْ ًفل بىإًلرَّمى كىاً  َّاكي

(ِ) . 
                                                           

                                            ..                       َّٕٓص  ٖج  -افس ر ال عراكل (ُ)
]اإلحساف بي ا ر ب صح ن ابف حباف المؤلؼ: محمد بػف حبػاف بػف  حمػد بػف حبػاف بػف معػاذ بػف (ِ)

ٍعبػػدىل الام مػػيل  بػػك حػػااـل الػػدارميل البيسػػاي )الماػػكبا:  ًذٍكػػري  ُّٕٖر ػػـ ُّٖص ٗهػػػ(جّْٓمى
ػػ ػػا ًبهىػػا اٍلًجمى ػػا الًَّاػػي ايٍرمى ٍصػػًؼ اٍلحىصى ارا ػػب: ا م ػػر اػػال  الػػد ف امػػي بػػف بمبػػاف الفارسػػي كى ار ي

هػ(ح  ه كسرج  حاد هه كامؽ ام ه:  ػع ب ا ررػؤكط الرا ػر: مؤسسػ  الرسػال ل  ّٕٗ)الماكبا: 
ـ ارظػػر احفػػ  المحاػػاج إلػػا  دلػػ  المرهػػاج )امػػا  ُٖٖٗ -هػػػ  َُْٖب ػػركت الطبعػػ : ا كلػػال 

ج الػػد ف  بػػك حفػػص امػػر بػػف امػػي بػػف  حمػػد ارا ػػب المرهػػاج لمرػػككم( المؤلػػؼ: ابػػف المم ػػف سػػرا
المح ػػػؽ: ابػػػد اهلل بػػػف سػػػعاؼ ُُِٖر ػػػـ  َُٖصِهػػػػ(جَْٖال ػػػابعي المصػػػرم )الماػػػكبا: 
ػػه  َُْٔمكػػ  المكرمػػ  الطبعػػ : ا كلػػال  -المح ػػاري الرا ػػر: دار حػػرا   ػػاًئٌي كىاٍبػػف مىاجى كىابي الرَّسى رى

مىا  ىرط ال َّ  اًكـ كى ىاؿى اى ٍ ف ارظر  مكارد الظمآف إلا زكائد ابف حبػاف كىصىححهي اٍبف حبىاف كىاٍلحى ٍ سى
 ّهػػػ(جَٕٖالمؤلػؼ:  بػػك الحسػػف رػػكر الػػد ف امػػي بػػف  بػػي بكػػر بػػف سػػم ماف اله همػػي )الماػػكبا: 

  -بػػػاب مػػػا جػػػا  بػػػي الرمػػػي كالحمػػؽ المح ػػػؽ: حسػػػ ف سػػػم ـ  سػػػد الػػػٌداراري -َُُُر ػػـ َّّص
هػػ( ُُِْ - ُُُْبعػ : ا كلػال )ابدب امي الكك ػؾ الرا ػر: دار اله ابػ  العرب ػ ل دم ػؽ الط

 ـ. ُِٗٗ-ـ  َُٗٗ= )
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بمف هـ ا ددكال  ا اف المرهج ال ك ـ الذل  راه اهلللكالغالة ارحربك 
 َكسرجكا اف مرهج ا ااداؿل مما  دل بهـ الا اساسداـ العرؼ كاإلرهاب

مف ذلؾل ركل اإلماـ البسارم بسردب اف  بي هر رة  ك د حذر الربي 
إف هذا الد ف  سرل كلف   اد الد ف : » رضي اهلل اره  اؿ:  اؿ رسكؿ اهلل 

 . (ُ)«مبه حد إ   
بالغمك بي الد ف بسبب الفهـ الغ ر صح ن لمد ف اإلسالميل كال دة  

كالعرؼ    سا  ـ بهما حاؿ المسمم ف د را كدر ال إ  إذا كاف ممازما بالضكابط 
                                           .اإلسالم  ل بمف هـ    عد ا ددا إرما  ككف معاد  

 ْىَل اْلِكتَاِب ََّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوََّل َتُقوُلوا َعَمى المَِّو َيا أَ } اؿ اعالا 

ِإَّلَّ اْلَحقَّ ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم 
 ٌة اْنَتُيوا َخْيرًا َلُكْم ِإنََّما المَُّو َوُروٌح ِمْنُو َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوََّل َتُقوُلوا َثاَلثَ 

ِإَلٌو َواِحٌد ُسْبَحاَنُو َأْن َيُكوَن َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َوَكَفى 
 .(ِ){ِبالمَِّو َوِكياًل 

مى "  ٍ ليكًؼل كىاٍسايًع رى ًلمزّْ ىادىًة اى دّْ اٍلمى اكيزي اٍلحى : اىجى ا اٍلمىٍطميكًب ًمفى كىاٍلغيميكُّ
ٍدرىاكىاًتل كىاٍ ىٍبعىاًؿ. كىاٍلغيميكُّ ًبي الدّْ ًف  ىٍف  كًع ًبي اٍلميٍعاى ىدىاًتل كىاإٍلً ٍع يكًؿل  ىًك اٍلمىٍ ري اٍلمى

ًف اٍلغيميكّْ ً ىرَّهي  ى  ـٍ اى رىهىاهي . كى دَّدى لىهي الدّْ في دَّ الًَّذم حى ا  ىفيكتي اٍلحى ٍصؿه  يٍظًهرى اٍلمياىدى ّْفي مى
دَّ  ـي اٍلحى اكيزيهي ميكُّ  ىٍهًؿ اٍلًكاىاًب اىجى . كى ي اًدً  فى ًؿ الصَّ ـٍ ًلمرُّسي اىٍكًذ ًبًه ـٍ كى ًلًه الى ًلكىًه رو ًمٍف ضى
كبي  اكىزي ل بىاىجى ـٍ بًَّ  رىسيكًلًه مىحى : بىاٍل ىهيكدي طيكًلبيكا ًبااّْبىاًع الاٍَّكرىاًة كى ـٍ ًمٍرهيـٍ الًَّذم طىمىبىهي ًد ريهي

                                                           

[ّٗر ـ  ُٔصُ]صح ن البسارم  ج( ُ) : الدّْ في  يٍسره  .بىابه
 .                                       ُُٕسكرة الرسا  از     (ِ)
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مَّدو  ًإلىا ميحى ً  الرُّسيًؿ كىًع سىا كى ـي  -ًبٍغضى مىٍ ًهمىا السَّالى ارىل طيكًلبيكا ًبااّْبىاًع -اى ل كىالرَّصى
دَّ ًإلىا دىٍاكىل ًإلىًه ًَّاًه  ىٍك كىٍكًرًه اٍبفى المًَّهل مىرى اٍلكيٍفًر  كا ًب ًه اٍلحى اكىزي  اٍلمىًس ًن بىاىجى

مَّدو   .(ُ) " ًبميحى
:  ىفَّ رىسيكؿى المَّهً  بسردب كركل اإلماـ البسارم كري  اىٍف ايمىرى  اؿ:" ى ايٍطري

ٍبدي المًَّه كىرىسيكليهي" ا  ىرىا اى ل بىإًلرَّمى ـى ٍر ى ارىل ًا سىا اٍبفى مى ا  ىٍطرىًت الرَّصى كىمى
(ِ). 

حاا بي المدح   ره  ؤدل الا ا رحراؼ  باإلسالـ رها اف الغمكل
ااداؿ ركل اإلماـ  حمد بسردب اف   ىرىًس كالغمك بي الد ف  ك ره اجاكز لحد ا 

ٍ ًررىا. بى ىاؿى  رىا كىاٍبفى سى ٍ رى مَّده  ىا سى ّْدىرىا كىاٍبفى سى ًّْدرىال كىسى : ميحى :  ىفَّ رىجيالن  ىاؿى اًلؾو ٍبًف مى
ـي ال  ط رىسيكؿي المًَّه  ل كى ى  ىٍساىٍهك ىرَّكي ـٍ ـٍ ًب ىٍكًلكي مىٍ كي ل اى ل  ىرىا محمدي " ىا  ى ُّهىا الرَّاسي افي

ٍرًزلىًاي الًَّاي  ا  يًحبُّ  ىٍف اىٍربىعيكًري بىٍكؽى مى ٍبدي المًَّه كىرىسيكليهيل كىالمًَّه مى ٍبًد المًَّهل اى بفي اى
". اىفىرَّدى ًبًه ًمٍف هىذىا اٍلكىٍجًه  ؿَّ لىًري المَّهي اىزَّ كىجى  ىٍرزى
(ّ). 

ره بساد مف جم ر كسالص  ال كؿ  ف  مَّ ارحراؼ اف مرهج اهلل  ر   ا
الركاحيل سكا  كاف ا رحراؼ داسؿ ا سرةل بافسد الذر  ل كاككف مه  ة ل بكؿ 

                                                           

 .                               ُٓل َٓل ص ٔالاحر ر كالارك ر ج (ُ)

َواْذُكووْر ِفووي الِكتَوواِب َمووْرَيَم ِإِذ }بػػابي  ىػػٍكًؿ المَّػػًه  ّْْٓ.ر ػػـُٕٔصْصػػح ن البسػػارم ج( ِ)

                                        . ]ُٔ]مر ـ:  {اْنَتَبَذْت ِمْن َأْىِمَيا
إسرادب صح ن اما  رط مسمـل رجاله ه ات رجػاؿ ال ػ س ف   ػر حمػاد بػف سػمم ل بمػف ( ّ)

 ـ  حمػػػد بػػػف حربػػػؿ المؤلػػػؼ:  بػػػك ابػػػد اهلل  حمػػػد بػػػف رجػػػاؿ مسػػػمـ. ارظػػػر : مسػػػرد اإلمػػػا
ر ػـ  مسػرد  ِّص َِهػػ(جُِْمحمد بف حربؿ بف هالؿ بف  سد ال  باري )الماػكبا: 

اػػػػادؿ مر ػػػػدل  -المح ػػػػؽ:  ػػػػع ب ا ررػػػػؤكط َُِٓٓ رػػػػس بػػػػف مالػػػػؾ رضػػػػا اهلل  ارػػػػه
 ك سػركف إ ػراؼ: د ابػػد اهلل بػف ابػد المحسػػف الاركػي الرا ػر: مؤسسػػ  الرسػال  الطبعػػ :

 ـ                               ََُِ -هػ  ُُِْا كلال 
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ا بكار الغ ر سك  ل كاساسدـ لبثّْ اإلرهابل  ك ارحراؼ  ا اصادمل ب ف كاف 
المجامر  عارا مف الف رل كادـ كجكد ادؿل ككجكد بركؽ كب رة ب ف طب ات 

لس اسيل كؿ هذب اكامؿ مساادة اما المجامرل  ك ارحراؼ بي الجارب  ا
كجكد اإلرهابل بكمما كاف هراؾ اكازف ب ف جم ر الجهات كمما سبت اإلرهابل 
كاراها باسافا   سبابهل بالبد  ف  اكااؼ الجم ر  برادا كمجامعات لعالج امؾ 

 َالظاهرة كذلؾ باا ا   سبابه
 
 
 
 

* * * * * * 
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 انثاَٙانفظم 

 و يُّاإلسْاب ٔيٕلف اإلسال
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 آثاس اإلسْاب:
اإلرهاب  عد مف   د ا مراض الاي لها  ضرار  ا   بي السطكرة اما 
الفرد كالمجامرل مف إهارة الفزع كالرابل كارا ار ال اؿل كااادا و اما المدر  فل 

ر ـ ادة كالعسكر  فل كالمكا ر العسكر  ل كبي ال راف الك كالمكا ر المدر  ل
 صص اب ف  هار اإلرهابل مف  كهرها ب ارا لهذب ا ضرار  ص  براكفل كما 
ذ ؿ برا إسرائ ؿل كال ضا  اما   اـ به مر برا إسرائ ؿ مف ذبن ا برا ل كا 
 كاهـل كالعمؿ اما ادـ كحداهـ  حاا  امكف مف إسضااهـ لهل ك  ضا امؾ 

 مف طغ اف كجبركتل الجرائـ ادؿ اما  سكة  مب ال ائـ بهال كما ام ه 
ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة  } اؿ اعالا :

  .(ُ){ ِمْنُيْم ُيَذبُّْح َأْبَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
برل كبغا كطغا ك هر إف براكف ممؾ مصر اجبر بي  رضها كاساك" 

عىؿى  ىٍهمىها ً  ىعان  م جعؿ  برا  مصر بر ا ك حزابا مسامف ل كسسَّر كؿ   همها. كىجى
 طائف  بي مصالحه العمرار   كالزراا   ك  ر ذلؾ مف  مكر دكلاهل كبذر 
ب رهـ بذكر الفار  كالعداكة كالبغضا ل حاا    اف كال  سذا بس اس  المساعمر: 

ٍؽ اىسيدٍ »  .«بىرّْ
كالهىٍدم اإللهي كمه ال ائـ  -بالمعرا العاـ -كهذا مضاد لس اس  اإلسالـ

اما الا ل ؼ كالجم ر اما  مب كاحدل كا  اا  ركح المحب  كالاسامن كالكد 
كالكئاـ كالصفا  ب ف الرا  ل كهذا بي الكا ر هك المبد  ا مهؿ الذم  ر ن 

 راصارات الماالح  .الحاكـل ك  ٌكم ا م ل ك بري  مجادهال ك ح ؽ لها ا 
 ىٍساىٍضًعؼي طاًئفى ن ًمٍرهيـٍ  م  جعؿ جماا  مرهـ  ذل  م هكر فل كهـ برك 
ـٍ  م   اؿ  ـٍ كى ىٍساىٍحً ي ًرسا ىهي إسرائ ؿ. كمظاهر ا ساضعاؼ هي:  يذىبّْني  ىٍبرا ىهي

                                                           

 .ْ( سكرة ال صص از   ُ)
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 مكال دهـ الذككرل ك يٍبً ي إراههـ  ح ا ل إهار  لهـ كاحا ارال كسكبا مف كجكد  الـ
مرهـ كاف براكف ك هؿ مممكاه  د اسكبكا مف ظهكر  الـ مرهـ  ككف سبب 
هالكهـ كذهاب دكلاهـ اما  د هل كذلؾ  ف الكهر   الكا له: إف مكلكدا  كلد بي 
بري إسرائ ؿ  ذهب ممكؾ اما  د هل  ك  اؿ المرٌجمكف له ذلؾل  ك ر ل رؤ ال 

 بعٌبرت كذلؾ.
  ف الكاهف إف صدؽ بال اؿ   اؿ الزٌجاج: العجب مف حم هل لـ  در

ف كذب بال معرا لم اؿ.     رفرل كا 
ٍفًسًد فى  م بي ا رض بالعمؿ كالمعاصي كالاجبرل ب  اؿ  ًإرَّهي كافى ًمفى اٍلمي
بال ذربل ك ر ر الراب كاإلرهاب بال مسكغل كهذا   ف الظمم  العااة الذ ف 

فظائر. كلك  عركا  سابد ال مؽ كا ضطراب بي رفكسهـل ب راكبكف مهؿ هذب ال
 كما  ك  كهر بالطم ر ر  كالراح ل كر ر ام هـ اإل ماف  جرحاه كظالله الكادا ل 
لعا كا بي اسا رار ك مافل كلـ  ع هكا بي ا رض بسادال كلما احااجكا إلا مهؿ 

 .(ُ) "هذا العسؼ كالظمـ المؤذف بدمارهـ
اما ربض كال ر ف الكر ـ ذكر هذا بي مكضر الذـ لفراكفل كهذا  دؿ 

اإلسالـ لإلرهاب بكؿ   كاله كصكرب   ره  ؤدل إلا بساد الرفس الب ر  ل 
                                                                   َكذلهال ك ف ا لؼ هذا مر مركر الك ت  كسضكاهال

 د ااش برك إسرائ ؿ ح اة  د دة "   كؿ صاحب كااب ب ه ال مكب : 
ظؿ حكـ براكفل الذم  بسد طب ع  بري إسرائ ؿل كم،ها با لاكا  مؤلم  بي 

مف راح  ل كبال سكة مف راح  ل كبالجبف مف راح  ل كبالضعؼ اف احمؿ 
 الابعات مف راح  ل كاركها مهمهم  ب ف هذب الرزاات جم عان.

                                                           

( الافسػػ ر المر ػػر بػػي الع  ػػدة كال ػػر ع  كالمػػػرهج المؤلػػؼ : د كهبػػ  بػػف مصػػطفا الزح مػػػي ُ)
 .هػ ُُْٖدم ؽ الطبع  : الهار  ل  -الرا ر : دار الفكر المعاصر ٔٓلٕٓص َّج
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بم س  بسد لمرفس الب ر   مف الذؿ كالسضكع لمطغ اف طك النل كمف الح اة 
هاب كالسكؼ كالاسفي كا لاكا ل كالحرك  بي الظالـ مر الذار الدائـل بي ظؿ اإلر 

 كالاك ر الدائـ لمبال . 
كل د ااش برك إسرائ ؿ بي هذا العذاب طك النل كبراكف   اؿ  برا هـل 
ك ساح ي رسا هـل بإلذا بار هذا الركع مف العذاب اا كا ح اة الذؿ كالكىٌد 

 ل كربر اهلل بسببه هذا البال . كالمطاردة اما كؿ حاؿل حاا جا  مكسا
بد ف اهلل  جعؿ الراس بي  رض اهلل  ازا ل ك جب  ف  ككركا  ازا   
 رهـ اب د اهلل ممؾ الممكؾل ك جب  ف    ضربهـ الحكاـ ب ذلكهـ   رهـ ل سكا 

ْيَناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنكُ }اب دان لمحكاـل بؿ اب د اهلل كحدب:  ْذ َنجَّ ْم َواِ 
 ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُّْحوَن َأْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم َوِفي َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن 

 .(ُ) {َربُّْكْم َعِظيمٌ 
ك د ح ؽ اهلل كادب لبري إسرائ ؿ ب رجاهـ مف اذاب براكفل ك همؾ 

اَل ِفي ِإنَّ ِفْرَعْوَن عَ } ادا هـل ك كرههـ  رضهـ كد ارهـ كما  اؿ سبحاره: 
اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُيْم ُيَذبُّْح َأْبَناَءُىْم َوَيْسَتْحِيي 
ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن * َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَمى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي 

َنْجَعَمُيُم اْلَواِرِثيَن * َوُنَمكَّْن َلُيْم ِفي اْْلَْرِض َوُنِرَي اْْلَْرِض َوَنْجَعَمُيْم َأِئمًَّة وَ 
 .(ّ).(ِ) {ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما ِمْنُيْم َما َكاُنوا َيْحَذُرونَ 

                                                           

 .ْٗ( سكرة الب رة از   ُ)
 .ٔ -ْ( سكرة ال صص از ات ِ)
المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف إبػػػراه ـ بػػػف ابػػػد اهلل الاػػػك جرم ِٖٔٗصْ( كاػػػاب: مكسػػػكا  ب ػػػه ال مػػػكب جّ)

الرا ر: ب ت ا بكار الدكل    ارظر كااب: الاضم ف =الرحكم بي ال ػر ف الكػر ـ المؤلػؼ: محمػد 
معػ  ال ػر ف الكػر ـ  صؿ الكاػاب:  طركحػ  لر ػؿ درجػ  الػدكاكراب مػف جاُِْص ُرد ـ باضؿ ج

المممكػػ  العرب ػػ  السػػعكد   الطبعػػ : ا كلػػال  -بػػالسرطـك الرا ػػر: دار الزمػػافل المد رػػ  المرػػكرة 
 .ـ( ََِٓ -هػ  ُِْٔ)
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كمف ال صص الاي ذكرها ال ر ف الكر ـ كاكضن  ضرار اإلرهاب  ص  
ا  دؿ اما إركار اإلسالـ  صحاب ا سدكد كال ر ف ذكرها بي مكضر الذـل كهذ

لامؾ الجر م ل كربضه لفكرة اإلكراب كالجبرل ك ف الحر   حؽ لمجم رل حاا  ككف 
ُقِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدوِد * }اإلرساف مكمفانل ك حاسب اما اسا اربل  اؿ اعالا: 

َعُموَن ِباْلُمْؤِمِنيَن النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد * ِإْذ ُىْم َعَمْيَيا ُقُعوٌد * َوُىْم َعَمى َما َيفْ 
  .(ُ){ُشُيودٌ 
لعف  صحاب ا سدكد كهي حفر حفرها الكفار ك ججكا ب ها راران ك اكا  "

بالمؤمر ف المسالف ف لد رهـ كارضكا ام هـ الكفر  ك اإلل ا  بي الرار باسااركا 
  .(ِ)" اإلل ا  بي الرار مر ب ا  إ مارهـ

المؤمر ف بالرارل كاعذ بهـل بامؾ ال ص  اكضن  ضرار اإلرهاب مف حرؽ 
كراههـ اما الردةل ك دؿ هذا اما  سكة  مكبهـل كاب ف  ساباهـل كاهدد هـل كا  كا 

                                                                                                    َإركار ال ر ف لإلرهابل كربضه له
مر ا ا ت جهكد ا م  بي محارب  اإلرهابل  بد  مف كمف  هار اإلرهاب اما المجا

محاكل  ا را ا  بالدكل  اإلسالم  ل كالرهكض بهال ك  ضا له ا ه ر سمبا اما الجارب ا  اصادمل 
بارافر ا سعارل ك رعـد الاراحـ كالاعاطؼ ب ف الراسل ك  ضا  ح ث    سا ر المجامر ا اصاد ال
   لممراطؽ العسكر   كالعسكر  ف ب ها محاكل  لم ضا  اما باساهداؼ امؾ الجمااات اإلرهاب 

 مف الدكؿل سكا   كارت إسالم    ك   ر إسالم     ف امؾ الجمااات  صبحت   افرؽ ب ف 
ـ                                                      َالمسمم ف ك  ره

                                                           

 .ٕ -ْ( سكرة البركج از ات ُ)
 ْٖٓص ٓ(   سر الافاس ر لكالـ العمي الكب ر جِ)
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 :ٔيٍ يؼاس )اإلسْاب(
 ض صاحبه  ل ـ العذاب بي الٌدر ا كازسرة.ك اعرٌ  -اٌز كجؿٌ  -(  سسط اهللُ)
 (  زازع ال مكبل ك ر ر الٌذار كالفزع ب ف الٌراس.ِ)
(  ارٌاب ام ه مفاسد اجامااٌ   جٌم  كارافاع ا سعار كرزع الهٌ   كالٌرحم  ب ف ّ)

 الٌراس كادـ مساادة ا  ر ا  الٌضعفا .
 كالٌسر ات ك  رها (  رعدـ ا مف كا طمئرافل ك را ر ال اؿ كالٌسمب ْ)

 مف الجرائـ.
(  ؤٌدم إلا ا ا ت جهكد ا ٌم  بي مكاجه   صحابه اٌلذ ف  رهبكف الٌراسل ٓ)

 .(ُ)ك ا ٌسر المجامر اف ركب العمراف
كسالص  ال كؿ إف اإلرهاب له  هار سمب   اما الفرد كالمجامر مف جم ر 

كر لصكرة مف الجكاربل بمف هـ حرمه اهلل از كجؿل كذـ كؿ  ص  كاف ب ها ذ
صكر اإلرهابل كاا ب ال ائم ف ام ها بي امؾ المكاضرل ك رع اإلسالـ 
لإلرهاب ا كب  رادا ل بمك طب راها لسممرا جم عا مرهال كااش المجامر كمه بي 

 سالـ ك مف.
 

* * * * * * 

                                                           

 . ّّٖٔص ٗج ( كااب : رضرة الرع ـ بي مكاـر  سالؽ الرسكؿ الكر ـ ُ)
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 انثاَٙادلثحث 

 عالج اإلسْاب
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 عالج اإلسْاب: 
ا ما  اعمؽ بالفرد  كالمجامر بمف هـ بما  ف اإلرهاب له  سباب ماعددة مره

ب جب  ف    ضا االجه ااعدد جكاربهل با سرة ام ها كاجبل كالمجامرل كالدااةل
 . اكااؼ الجم ر لمحارب  اإلرهاب

 ٔنعالج اإلسْاب التذ يٍ اختار عذج خطٕاخ:  
ا سرة لها دكر كب ر بي حما   ال باب مف الك كع بي جر م  اإلرهابل بكؿ -ُ

 كلد اما الفطرة الر    مجبكؿ ام هال كما ركل اإلماـ البسارم إرساف 
كٌؿ مكلكدو  كلىد اما الفطرة  ب بكاب "  بسردب اف  با هر رة  اؿ رسكؿ 
ساًره رارهل  ك  يمجّْ دارهل  ك  يرصّْ   .(ُ)"  يهكّْ

ب جب  ف راعهد ا برا  مرذ الصغر بالرص ح ل كالمكاظ  الحسر ل 
د هـل كررما ب هـ كسط   اإلسالـ بي كؿ  ئل كارم   الكاا الد ري ل

بإلذا زرارا س را بي رفكسهـ سرجرا س را إف  ا  اهللل كهكذا  كصا 
ْذ َقاَل ُلْقَماُن }ل ماف ابره بعدة كصا ا  كلها: الاكح د  اؿ اعالا:  َواِ 

                                                   .(ِ){ ٌم َعِظيمٌ َِّلْبِنِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ ََّل ُتْشِرْك ِبالمَِّو ِإنَّ الشّْْرَك َلُظمْ 
بإلف المرب ف ام هـ  ف  الحظكا هذا بي الارب  ل  بدؤكف مر مر د كجه " 

اهلل بالذكر كالعمـل ك دبعكره رحك  ركاع العمؿ الصالن كمهال مر 
إلره مالحظ  اإلسالص هلل اعالال بإلره إذا اجامر لمر د كجه اهلل ذلؾ ب

ل  ك إف هذا  سٌهؿ له  مر الس ر   ككف سائرا اما  دـ رسكؿ اهلل 
ل الذم هك ال دكة العم ا بي حمؿ اإلسالـل  اما  دـ رسكؿ اهلل 

                                                           

مىٍ ػػًهل  ُّٖٓر ػػـ ْٗصِصػح ن البسػػارم ج( ُ) ػػمَّا اى ل هىػػٍؿ  يصى ػػاتى ػػًبيُّ بىمى ـى الصَّ بىػػابي ًإذىا  ىٍسػػمى
ـي  ًبيّْ اإًلٍسالى مىا الصَّ  كىهىٍؿ  يٍعرىضي اى

 .ُّ( سكرة ل ماف از   ِ)
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كالدسكؿ ب ه كاطب  ه كمه. كما هك ال دكة العم ا بي اجاراب سطكات 
ال  طافل كما هك ال دكة العم ا بي مك فه مف الدر ال  سذا مرها هللل 

بم الحظ المربكف )  دا ب ها هللل كاكاضعا لممؤمر فل كمعرب  باهلل.كزه
 .(ُ)كالسالككف إلا اهلل ذلؾ(

ر ادهـ دكما  رهـ   با سرة ام ها كاجب محارب  جهؿ ا برا  بد رهـل كا 
هـ المساهدبكف دائمان مف  بؿ الجماااتل ك ساغمكف جهؿ  برا  

  كمسمكم  ل صمكا إلا المسمم فل ب زراكف ما   ا كف مف  بكار سب ه
 هدابهـل بالارب   الد ر   الصح ح  إحدل سبؿ الك ا   مف اإلرهابل 

  َبالك ا   س ر مف العالج
 ل الحكار  عد  حد ا سال ب الاي  جب اساسدامها  بي االج اإلرهاب -ِ

بإلذا كاف الحكار هك الذل اساسدمه امؾ الجمااات  سامال  ال باب 
لرحما ال باب مف ساسدـ هذا ا سمكب  إل هال بكذلؾ  جب  ف ر

 يل كلابصراهـ بالمفاه ـ الصح ح لالكاا الد ر ا رحراؼل كلر ر
 كاصح ن المفاه ـ الساطئ ل الاي كاف سببا بي ارحرابهـ اف 
 الطر ؽ المسا  ـل كل درككا سطكرة اإلرهابل ك ف اإلسالـ حرمهل 

 ا اهللل بالحكار الداكة إل بيكلـ  داكا إل هل كلـ  ساسدمه ككس م  
هك ا سمكب الذل اساسدمه ا رب ا  بي الداكة إلا اهللل كبي اصح ن 
الع  دة الفاسدةل كبي الداكة إلا ا لازاـ با سالؽ المحمكدةل  اؿ اعالا: 

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي }
 ُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَممُ َأْحسَ 

                                                           

الرا ػػر: ِّّْصٔهػػػ( ج َُْٗ( ا سػػاس بػػي الافسػػ ر المؤلػػؼ: سػػع د حػػٌكل )الماػػكبا ُ)
                                                                                                                     ق .ُِْْال اهرة الطبع : السادس ل  -ـ دار السال
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هذب از   الكر م   اداك إلا الًحكم  بي ال كؿل كالمّْ ف  .(ُ){ِباْلُمْيَتِدينَ 
 -از   الكر م   د رسمت   كـ طرؽ الداكة إلا اهلل "بي السطابل

 الرفكس. كا رت  حكـ كسائمهال ك رجعها بي هدا   -اعالا
 إرها ا مر الدااة بي كؿ زماف كمكاف  ف اككف داكاهـ إلا سب ؿ اهلل 
رها ا مرهـ  -  إلا سب ؿ   رب: إلا طر ؽ الحؽ   طر ؽ الباطؿل كا 

 ف  رااكا بي داكاهـ  حكاؿ الراسل كطبااهـل كسع  مداركهـل  -  ضا
 كظركؼ ح ااهـل كافاكت ه ابااهـ.

الذم اسعه ا كلهـل كبا سمكب الذم  ؤهر ك ف  ساطبكا كؿ طائف  بال در 
 بي رفكسهـل كبالطر    الاي ارضا  مكبهـ كاكاطفهـ.

بمف لـ   رعه ال كؿ المحكـل  د ا رعه المكاظ  الحسر ل كمف لـ ا رعه 
 المكاظ  الحسر .  د   رعه الجداؿ بالاي هي  حسف.

ه اباهـ كلذلؾ كاف مف الكاجب اما الدااة الا الحؽل  ف  ازكدكا بجارب 
بالكه ر مف  لكاف العمـك ا سرل كعمـك الرفس  -الد ر   ا ص م  الكاسع 

كا جاماع كالاار خل كطبائر ا براد كا مـ.. بإلره ل س  ي   رجر بي 
الداكة مف معرب  طبائر الراس كم كلهـل كاغذ   هذب الطبائر كالم كؿ بما 

ؿ الس رل كادبر اف   بعها مف الزاد الرابرل كبما  جعمها ا بؿ اما بع
 بعؿ ال ر.

ل -  ضا -ككما  ف  مراض ا جساـ مسامف ل ككسائؿ االجها مسامف 
  .(ِ) "بكذلؾ  مراض الرفكس ماركا ل ككسائؿ االجها مابا ر 

                                                           

 .ُِٓ( سكرة الرحؿ از   ُ)
 .ِّٔصٖ( الافس ر الكس ط لم ر ف الكر ـ جِ)
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َفَذكّْْر ِإْن َنَفَعِت الذّْْكَرى } اؿ اعالا:  ب جب اما الدااة الاذك ر دائمال

َوَما َيَتَذكَُّر ِإَّل َمْن }اؿ اعالا: ل ك (ُ){* َسَيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى

ل ب جب اما الٌدااة  ف   كمكا بهذال ك ف  ما كا بال باب دائمال (ِ){ُيِنيبُ 
ك فاحكا مجا  لمحكار معهـل ك ف  ساسدمكا الربؽ كالم ف معهـل ك ف  رمكا 
الكازع الد ري لدل ال بابل ك ف  رصاكا إل هـ  لرضر   د را اما مكضر 

 َط ر العالجالدا ل برسا
 الس ؼ كدىاىي إلا  بمك كاف صح حا  ف اإلسالـ د ف  اـ اما

اإلرهاب لما كاف لمحكار مكار  كب رة بي ال ر ف الكر ـل كلما حث ام هل 
الحكارل كسطاب الع ؿل كاإل راعل  بؿ إف رسا ت ا رب ا   امت اما

اماؿ الع ؿ بك ؼ  لكالبراه فل كالحججل بؿ ال ر ف دائما  داك لمافكرل كا 
 َ ككف راا ا لإلرهابل مؤ دا له

الكسط   بي اإلسالـ مف  رجن الكسائؿ لاح  ؽ ا مفل كال ضا  اما  -ّ
 اإلرهابل كذلؾ بإلظهار كسط   اإلسالـ كااادالهل كب اف مساكئ 

 اؿ اعالا : ػػػػػػػػػػػػالغمك كالا ددل بالكسط   مف  هـ مزا ا الد ف اإلسالميل  
َناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسول َوَكَذِلَك َجَعمْ  }

َيا َأْىَل اْلِكتَاِب }باإلسالـ كسط بي الع  دةل  اؿ اعالا:  (ّ){َعَمْيُكْم َشِييًدا

 . (ْ){ََّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوََّل تَُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإَّلَّ اْلَحقَّ 

                                                           

 َُ - ٗ( سكرة ا اما از ات ُ)
 .ُّكرة  ابر از   ( سِ)
 .ُّْ( سكرة الب رة از   ّ)
 .ُُٕ( سكرة الرسا  از   ْ)
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َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا }ؽل  اؿ اعالا: كسط بي ا سال

 . (ُ){َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما
ركل اإلماـ البسارم بسردب اف   ىرىسى ٍبفى مىاًلؾو  كسط بي جارب العبادةل

ا ى هىالىهى ي رىٍهطو ًإلىا بي يكًت  ى  : جى ٍرهيل  ى يكؿي ل ٍزكىاًج الرًَّبيّْ رىًضيى المَّهي اى
ـٍ اى ىالُّكهىال بى ىاليكا: كى ىٍ فى رىٍحفي  ىٍس ىليكفى اىٍف ًابىادىًة الرًَّبيّْ  كا كى ىرَّهي ل بىمىمَّا  يٍسًبري

:  ىمَّا  ًمفى الرًَّبيّْ  ـٍ ديهي ل  ىاؿى  ىحى رى مىا اى ىسَّ ـى ًمٍف ذىٍرًبًه كى ا اى ىدَّ ؟  ىٍد  يًفرى لىهي مى
ل كى ىاؿى  ىرىا بىإًلرّْ  كـي الدٍَّهرى كى ى  يٍبًطري :  ىرىا  ىصي ري مّْي المٍَّ ؿى  ىبىدنال كى ىاؿى  سى ي  يصى

ا ى رىسيكؿي المًَّه  كَّجي  ىبىدنال بىجى :  ىرىا  ىٍااىًزؿي الرّْسىا ى بىالى  ىاىزى ري :   سى ل بى ىاؿى ـٍ ًإلىٍ ًه
كىذىال  ىمىا كىال» ـٍ لىهيل لىًكرّْي  ىٍرايـي الًَّذ فى  يٍمايـٍ كىذىا كى ـٍ ًلمًَّه كى ىٍا ىاكي ىٍس ىاكي مًَّه ًإرّْي  ى

كَّجي الرّْسىا ىل بىمىٍف رىً بى اىٍف سيرًَّاي بىمىٍ سى  مّْي كى ىٍر يديل كى ىاىزى ل كى يصى كـي كى يٍبًطري  ىصي
ُموا َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلّْ َمْسِجٍد َوكُ }ل  اؿ  اعالا : (ِ)«ًمرّْي

 .(ّ){َواْشَرُبوا َوََّل ُتْسِرُفوا ِإنَُّو ََّل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ 
باإلسالـ مرهجه الكسط   بي كؿ  ي ل بي الع  دةل كالعبادةل كا سالؽل 
كالسمكؾل كالمعامم ل كالا ر رل ك رها اف الغمك كالاطرؼ بكؿ   كالهل 

اإلرهاب بكؿ  الكسط   اإلسالم   اداك إلا ا ااداؿل كاداك إلا ربذ
  كاله. كالفهـ الساطئ لرصكص الكااب كالسر  كا ك ؿ الرصكص 
بالهكل  ارحرابا اف كسط   اإلسالـل بكسط   اإلسالـ اكجب ام را 

 َم اكم  الغمك كالاطرؼ بي الد ف

                                                           

 .ٕٔ( سكرة الفر اف از   ُ)
 بىابي الاٍَّرً  ًب ًبي الرّْكىاًح كسط بي السمكؾ َّٔٓر ـ ِص ٕج البسارم( صح ن ِ)
 .ُّ( سكرة ا اراؼ از   ّ)
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باإلرهاب  عالج بمحارب  الغمكل كا لازاـ بالكسط   بي جم ر جكارب   
  َالح اة  ك  كامال 

ال ر ع  اإلسالم    مر كاجب اما الفرد كالمجامر  حاا  صمن اطب ؽ   -ْ
الجم رل بماا الازمرا بال ر ع  اإلسالم   بي كؿ الجكاربل بي الجارب 
الد ريل ا جاماايل كا  اصادمل كالس اسيل ساد ا سا رارل كاساطعرا 
 ف را ا اإلرهاب باا ا   سبابهل باإلسالـ  رع كؿ ما  حما ك حابظ 

الربكم كال ر ع   بالهدلبمف  سذ " المجامر كسالماه.اما  مف 
اإلسالم   كمرظكم  ماكامم  بإلره س ككف  د  رس بي رفسه الفض م  
كبي مجامعه كاباعد اف الظمـ كال هر كالاسمط كبكرة اإلرهاب   ر 
الم ركعل ك   مكف  ف  ككف اإلرساف  د  دل ا مار  ما لـ  كف  د الاـز 

 ؼ الاي  مر اهلل بها كاعمـ ك ؼ  ىحاًرـ الراس بي سمككه بكؿ الاكال
كك ؼ  اعاكف معهـ كك ؼ  ساف د مف  رائهـ كك ؼ  رامي إلا مجامعهـ 
 الذم  ع ش ب هل ك   مكف  ف  ككف اإلرساف ماجربان لمفاف كماسمصان 
مف ال ركر ما لـ  كف اضكان بااالن بي المجامرل كلهذا بإلف الحؽ 

َتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن إلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن َولْ }سبحاره كاعالا   كؿ: 

 .(ِ).(ُ) {ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 
مف طرؽ االج اإلرهاب إ ام  حد الحراب ل ح ث  عد اإلرهاب جر م    -ٓ

ؿ جر م  لها ا كب ل كامال   ر م ركعل مسالؼ لمد فل كا سالؽل كك

                                                           

 َُْ( سكرة  ؿ امراف از   ُ)
اإلسػػػػػػػالم   المؤلػػػػػػػؼ: ال اضػػػػػػػي حسػػػػػػػ ف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد المهػػػػػػػدم ( ال ػػػػػػػكرل بػػػػػػػي ال ػػػػػػػر ع  ِ)

باصرؼ ا د ـ: د. ابد العز ز الم الن سجؿ هذا الكاػاب بػكزارة اله ابػ  بػدار ِْٓصُج
 ـ مكاب  المحامي:  حمد بف محمد المهدل.                                                    ََِٔ/  ٕ/ ْبي  ّّٔالكااب بر ـ إ داع 
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كا كب  امؾ الجر م  هي حد الحراب ل لما ب رهما مف ا اراؾ بي الكصؼل 
                                                                          َبمف هـ   اركا بي الع كب  
حدهت بي هذا العصر بعض ا اماؿ الاي " جا  بي كااب الف ه الم سر:

عض ا  ساص  ك الجمااات مف افج ر لممر آت كالمساكف   ـك بها ب
 كالجسكر ك  رهال كااطمب امؾ الرازل  ب اف حكمها ال راي.

 احلكى انششعٙ:
   جكز ال  اـ بامؾ ا اماؿ مف افج ر كادم ر كاسر ب لممر آت 
كالمساكف كالجسكر بي بالد المسمم ف ك  رها مٌمف ل سكا محارب ف لإلسالـ 

 كالمسمم ف.
 عد ذلؾ بي ال ر ع  اإلسالم   جر م   حاسب ام ها ال ائمكف بها ك 

ِإنَّما َجزاُء }اسط طنا كارف ذنال ك رطبؽ ام هـ حد الحراب  الكارد بي  كله اعالا: 
الَِّذيَن ُيحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفسادًا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا 

ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض ذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي َأْو 
ل بالبد اطب ؽ الع كبات الاي جا  (ِ()ُ){الدُّْنيا َوَلُيْم ِفي اْْلِخَرِة َعذاٌب َعِظيمٌ 

بها اإلسالـ   ف اهلل  د  راها لصالح الب ر   بي كؿ زماف كمكافل 
ر عات اإلسالـ ب ها ما  حابظ اما د ف الفرد كارضهل كدمهل كمالهل با 

كا مهل ك د جا ت الع كب  مغمظ  لمف  رهب الراس ك سابهـل حفظان لمراس  مما 
ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن  } د  هدد  مرهـل  اؿ اعالا: 

                                                           

 .ّّالمائدة از   ( سكرة ُ)
( الًف هي الم ىسَّر المؤلؼ:  . د. اىبد اهلل بف محمد الطٌ ارل  . د. ابد اهلل بف محٌمد المطمؽل ِ)

ػػدىاري الػػكىطف لمرَّ ػػرل الر ػػاض  ػػد بػػف إبػػراه ـ المكسىػػا الرا ػػر: مى المممكػػ  العرب ػػ   -د. محمَّ
 لهار ػػػػػػػػ لبػػػػػػػػا ي ا جػػػػػػػػزا : اَُُِ/ ُِّْلطبعػػػػػػػػ  ا كلػػػػػػػػا ا: ّٔصُّالسػػػػػػػػعكد   ج 

 .ـ َُِِ -هػ  ُّّْ 
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َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخالٍف َأْو  ِفي اْْلَْرِض َفَساداً 
  .(ُ){ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُيْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ا ثالثح: "
ً
 َٔالحظ يف انُض انكشٚى أيٕس

الكر م  سمَّاهـ محارب ف هلل كرسكله  ذلؾ  رهـ  حاربكف  حكاـ  : إفَّ از  أٔذلا
 ال رعل ك را ضكف اما الحكـ المرفذ  حكاـ اهلل اعالا كرسكله الحك ـ 

صما هلل اعالا ام ه كسمـل كسمَّاهـ ساا ف بي ا رض بالفساد   ف -
زااج الراس ك طر  معاردة ال رع كاإلسالؿ ب حكامه كمحارب  الفضائؿ كا 

 طر ؽ ام هـ هك ا ف الفساد.ال
: إفَّ الع كب  هي الا ا ؿ  ك ال اؿل  ك ال اؿ كالصمبل ل ككركا ابرة ٔثاَٛٓا

لغ رهـل  ك  طر   د هـ ك رجمهـ مف سالؼل  ك افر ؽ جمعهـل كرف هـ مف 
 ا رض بإلبعادهـ ح ث    ساط عكف  ف  جامعكا.

 ـ مر  كة امكرهـ : إفَّ الجر م  ا ساس   بي اجامااهـ كاافا هثانثٓا
مف جرائمهـل بإلف اابكا مف ام ا   رفسهـل ب د ذهب  صؿ الجر م  كهك 

                                                                               .(ِ)" ا افاؽ الجرائي
كاسامؼ العمما  بي هذب الع كب  هؿ هي اما سب ؿ الاس  ر  ـ الارك ر ؟بإلذا      

ذا كارت لماس  ر بمإلماـ  ف ك ارت لمارك ر بمكؿ جر م  ا كب  محددةل كا 
 َ ساار الع كب  المراسب  

كل د  اؿ بال كؿ ا كؿل كهك  ف "  ك " لارك ر الع كبات باركع الجرائـ "   
بعض الصحاب  كالاابع ف كجمهكر الف ها ل ك اؿ بال كؿ الهاري بعض 

 الاابع فل كمالؾ كالظاهر  .

                                                           

 .ّّ( سكرة المائدة از   ُ)
                                                     .  ّّٕالرا ر ص ُ( المعجزة الكبرل ال ر ف جِ)
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مبكال " اف ابف اباس  ره  اؿ:  ل د ركم إذا  امكا ك سذكا الماؿ  يامكا كصي
ذا  سذكا الماؿ كلـ   امكا  ذا  سابكا السب ؿ كلـ   سذكا رفكا مف ا رضل كا  كا 
ذا  سابكا السب ؿ كلـ   سذكا رفكا مف   طعت   د هـ ك رجمهـ مف سالؼل كا 

ؾ اككف كبهذا ال كؿ  سذ ال ابعي ك حمد ك بك حر ف ل كبذل "ا رض
الع كبات  ربع    ساـل م سم  اما   ساـ ا راكابل كالحج  لهذا الر م 
ازهار المرك   اف الصحاب ل كالف ه بي المكضكع  ف هذب الع كبات 
لجرائـ مسامف  المراابل ب جب  ف اككف اابع  ل كة الجر م ل كل س مف 

بالفعؿل  المع كؿ  ف جر م  ا افاؽ كاإلرهاب ااساكل مر اإلرهاب كال اؿ
 ك اإلرهاب كال اؿ كالسمبل  ك اإلرهاب كالسمب بالفعؿل بالعدال  اكجب 
ذلؾ الارك ر كاما ذلؾ  ككف الاس  ر الم سكذ مف كمم  "  ك " هك لارك ر 
الع اب كل س لمطمؽ الاس  رل كا   كاف مؤدل الاس  ر  ره  جكز لإلماـ 

باطؿ باإلجماع   ف  ف  كافي برفي الجراة إذا  امكا  ك سر كال ك ف ذلؾ 
السر   اكجب ال طرل بك ؼ بالسر   الكبرل الاي  ككف ب ها ذلؾ الاجمر 
ذا كاف الاس  ر  ى  مكف  ف  فسر بالاس  ر المطمؽ لهذا المعرال  ازهـل كا 
بإلره  جب  ف  فسر بالارك رل  فَّ افس رب بغ رب  ؤدم إلا ذلؾ الكجه 

ف الاس  ر المطمؽ بي الع كبات  الباطؿل كما  ؤدم إلا الباطؿ باطؿل كا 
إذا كاف السبب المكجب لمع اب كاحدالل  ما إذا اسامؼ السببل بإلره  ى 
بد  ف  ككف الاس  ر لمارك رل كالع كبات هرا  د اسامفت  سبابهال بإلف مرها 
ال اؿل كمرها السر  ل كمرها الجمر ب رهال كمرها مجرد اإلرهاب كاإلزااجل 

  كاحدة لكؿ مف هذب الجرائـل بال بد مف  ف ك   مكف  ف اككف الع كب
 اسامؼ باساالؼ  سبابهال كاككف لذلؾ"  ك " لارا ب الع كبات ابعا لمجرائـ

الذم   ـك اما  ف الاس  ر هرا ل س مطم ال كلكره  وىذا ىو الرأي اْلول
مركع ابعا ل كة الجر م ل  ما الر م الهاري بهك   رر  ف "  ك " لماس  ر 
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اإلماـ له الحؽ بي اسا ار  م ا كب  مف هذب الع كباتل المطمؽل ك ف 
بإلما  ف   امهـ لمجرد إزااجهـ لآلمر فل ل جاث مف  كؿ ا مر   باهـل 
كما  ف له  ف   اؿ السار  فل ك ف  صمبهـ كلك لـ   امكال كالاس  ر هرا ب ه 
إجازة مطم   لكلي ا مر ل عالج الجر م ل بما  راب   رب إلا المصمح  

 م  ا مف اما  سس سم م .كا  ا
ككجه  ذلؾ الر م  ف "  ك " ا صؿ ب ها  رها لماس  رل ك   عدؿ اف 
ا صؿ إ  لما  كجب العدكؿل كلـ  كجد ما  كجب العدكؿل كما كرد 

ل كمف   كاؿ الصحاب  بهك االج  حكاؿ ك عتل مرسكبا لمربي 
اساارب بهك مف كالاس  ر  ى  مرر كلي ا مر مف  ف  ساار الارك رل بإلف 

ح هل ك دسؿ بي باب اإلذف المطمؽ بالاس  رل بإلذا اساار  ف   اؿ مف 
 اؿ ك صمب مف  اؿ كصمبل ك  طر ب ط مف سرؽ بهك مف ح هل كهذا 
الارك ر ل س ممزما ب صؿ الرصل كلكف  د امـز به المصمح ل إف ر ل  ف 

ره اما هذا الر م جمر مف الاابع ف مرهـ اطا   ذلؾ هك طر ؽ الردع. كا 
كسع د بف المس ب كمجاهدل كالحسف البصرم كالرسعيل ك بك الزرادل كهك 

 مذهب اإلماـ مالؾ كالظاهر   كما  مرا.
ف الف ه بي الافر   ب ف الر   ف  ف الر م ا كؿ  حدد جرائـ مع ر   كا 
ك عابرها مكضكع  طر بفعمها  ك بال ركع ب هال كهي ال اؿ كالسر  ل ك ف 

  .ف ذلؾالجرائـ  ى اسمك ا
 بهك  اجه إلا  ف ا كب  الحراب  لذات الحراب   - أيا انشأ٘ انثاَٙ

 كالسعي بي ا رض بالفسادل كمرر الراس مف الس ر كا سامااع 
ب مكالهـل كحر ااهـ ال سص  ل كظاهر هذا الر م  ره  ى  رظر إ  إلا 
 ذات الحراب  الاي هي الاسك ؼ كاإلرهابل ك   رظر إلا الجرائـ الاي
اراكبكها بعال  كلذلؾ  عمـ الجرائـ ك    صرها اما ال اؿ كالسر   كالر م 
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ا كؿل ك رل  ف الع كبات بي جمماها هي لعالج ذلؾ ال رل كحسـ 
 ماداهل كال ضا  اما الافك ر لمف  هـ بمحاكاة مف ك عكا ب ه  
كلذلؾ  جب إطالؽ  د كلي ا مرل كااابار امؾ الع كبات بي  دب كالدكا  

 دم الطب ب  ساار مف  صرابه ما  راب  رجر بي االج ازب  الاي  ب ف
  .(ُ) " صابت الجسـ ا جامااي

ري مر الر م الهاري بي  ف اإلماـ له الس ار بي الع كب ل كهذا الاس  ر  كا 
   مرر مف  ف  ساار الارك ر   ف از   الكر م    ااحدث اف ال اؿ 

حراب  بااابارها جر م  اهدد  مف إرما ااراكؿ ال ب ط ك  اف السر  ل
  َالمجامرل بمإلماـ  ف  ساار ما  ف د بي االج اإلرهاب

طَّط لها  حاا   رهمؿ كؿ مف  كالع كب  اجب اما ال ائم ف بهال كمف سى
له دكر بي امؾ الجر م ل  ]ك عابر محاربنا كؿ مف با ر الفعؿ ب ه  ك 

ساب  بهك محاربل كمف اسبب ب هل بمف با ر  سذ الماؿ  ك ال اؿ  ك اإل
 ااف اما ذلؾ باحر ض  ك اافاؽ  ك إاار  بهك محاربل ك عابر بي 
حكـ المبا ر مف  حضر المبا رة كلك لـ  با ر برفسه كمف  ككؿ إل ه 
الحفظ  ك الحراس . ك عابر مع رنا الطم ع  كالرد  الذل  مج  إل ه 

اجكا إل هل بكؿ المحاربكف إذا ارهزمكا  ك الذ ف  مدكرهـ بالعكف إذا احا
هؤ    عابركف محارب ف ارد مالؾ ك با حر ف  ك حمد كالظاهر  فل كلكف 
ال ابعي    عابر محاربنا إ  مف با ر بعؿ الحراب  برفسهل ك ما الماسبب 

                                                           

   باصرؼ                                                                       ُُِٓ:ُِٓٓص ْ( زهرة الافاس رجُ)
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ف حضر مبا راه كلـ  با رب بال  عابر محاربنا  بي الفعؿ كالمع ف ام ه كا 
رما هك ااص  اا معص    .(ُ)" كا 

اًلؾه: اسامؼ ا     لعمما  بي المكاف الذل اعد ب ه امؾ الجر م  حراب ل بى ىاؿى مى
هي سىكىا ه. كىاٍ اىرىطى ال َّاًبًعيُّ ال ٍَّككى ىل كاٍلبيٍعدي اىًف  اًرجى دىاًسؿى اٍلًمٍصًر كىسى

بى ي ًبي اٍلًمٍصرً  ارى ًر فى ى:  ى اىكيكفي اٍلميحى اٍلعيٍمرىاًف  كى ىاؿى  ىبيك حى
(ِ). 

رهاب ازمر ف كحمؿ كالذل ام      ؿ إل ه الرفس  ره ما اح ؽ ك كع السكؼ كا 
  َالسالح ام هـ كا اادا  اما ازمر ف اصبن حراب 

بهذا الحد  حفظ  مف الدكل  ك مف المجامرل بمك طبؽ حد الحراب  اما        
هارة الفزع كالسكؼ  ساطعرا ال ضا  اما  مف   كـ باهد د  مف الراس كا 

 َامؾ الظاهرة 
 جب ب اف كافس ر رصكص الكااب كالسر  الساص  بالجهادل ما رسخ مرها  -ٔ

لما  اراب اما ذلؾ مف  حكاـ ساص   كما لـ  رسخ مف   ات ال ااؿل
بال ااؿل كحر   الع  دةل كدبعا لممفاه ـ الساطئ  بي بهـ هذب الرصكصل 

  َكادـ السمط ب رها كب ف كاإلرهاب 
صكر  اإلرهابل ك حارب كؿ  مما سبؽ  اضن  ف اإلسالـ  حارب كؿ

امؿ  ركع ازمر فل سكا   كاف ذلؾ  سما إرهابا  ـ حراب ل بجم عها صكر 

                                                           

                                                                                   ُْٔلّٗٔص ِ( الا ر ر الجرائي اإلسالمي م ارران بال اركف الكضعي جُ)
(  بدا   المجاهد كرها   الم اصػد المؤلػؼ:  بػك الكل ػد محمػد بػف  حمػد بػف محمػد بػف  حمػد ِ)

باصػػػرؼ  ِّٖ ْهػػػػ( جٓٗٓبف ر ػػػد الحف ػػػد )الماػػػكبا: بػػػف ر ػػػد ال رطبػػػي ال ػػػه ر بػػػا
                      ـ                                                                                                                             ََِْ -هػ ُِْٓال اهرة الطبع : بدكف طبع  اار خ الر ر:  -الرا ر: دار الحد ث 
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ا  ر الراب كالسكؼ بي المجامرل كاحكؿ دكف ا مف كالسالـل ك رع لها 
 َا كباتل احكؿ دكف ك كاها لك الازمرا بها 

 ب جب ام را جم عا  بردا كجمااات  ف راعاكفل كراكااؼ لم ضا  اما
بكمما الازمرا جم عا ب رع اهلل از كجؿ ا  دة كسمككا ك سال ا  امؾ الظاهرةل

ك دابا كبا معامم  الفرد مر   رب كمما ااش الجم ر بي  مفل كطم ر ر ل بكمما 
كاف   عر  الفرد بالسالـ الرفسي كمما كاف مسالما مر   ربل ككمما كاف الفرد 

كمما كاف ادكار ا ار فال ب حب  مضطهدا مظمكما     عر با ماف بي المجامر
 ام را  ف رداك لمسالـ  ك ل كامالل ك ف  ككف السالـ سمككا رسمكه بي ح اارال

             َ ارجـ اف  سال را
 

* * * * * * 
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 ادلثحث انثانث

 يٕلف اإلسالو يٍ اإلسْاب
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 :يٕلف اإلسالو يٍ اإلسْاب
ا بي محا ا ككاضحن رب  اإلرهابل بم د حـر كاف مرهج اإلسالـ صر حن

اإلرهاب بجم ر   كاله كصكربل ك رع ا كب  مغمظ  اما كؿ مف   هدد  مف 
ِإنََّما َجزَاُء الَِّذيَن }الفرد كالمجامرل ك سعا بي ا رض بسادال  اؿ اعالا: 

َصمَُّبوا َأْو ُيَحاِرُبوَن المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو يُ 
ُتَقطََّع َأْيِديِيْم َوَأْرُجُمُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض َذِلَك َلُيْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا 

 . (ُ){َوَلُيْم ِفي اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

بالحراب  كاإلبساد بي ا رض رها ارها اإلسالـل كجعؿ ا كباها إما 
 ك  ف ا طر ا  دم كا رجؿ مف سالؼل  ك الرفيل كاذاب  ال اؿل  ك الصمبل
                                                                  َاهلل  ـك ال  ام  

ك دسؿ بي حكـ الحراب  كؿ ما   ر : " جا  بي مكسكا  الف ه اإلسالمي 
لطائراتل سكا  مف ذلؾ بي الطرؽ كالمرازؿل كالس ارات كال طاراتل كالسفف كا

كاف اهد دان بالسالحل  ك زراان لممافجراتل  ك رسفان لممباريل  ك حر ان بالرارل  ك 
ل كمف  اظـ الجرائـ  لما ب ه مف ارك ر الراسل   ذم لرهائف ككؿ ذلؾ محـر
كا اادا  اما  رفسهـ ك اراضهـ ك مكالهـ بغ ر حؽ. كلهذا كارت ا كباها مف 

 .(ِ) "  سا الع كبات

                                                           

 .ّّ( سكرة المائدة از   ُ)
ارظػػػػر الػػػػكج ز بػػػػي ب ػػػػه السػػػػر  كالكاػػػػاب العز ػػػػز ُٕٔلُٔٔص ٓمكسػػػػكا  الف ػػػػه اإلسػػػػالمي ج( ِ)

مصػر الطبعػ :  -الرا ر: دار ابػف رجػب ْْْصُالمؤلؼ: ابد العظ ـ بف بدكم بف محمد ج
 .ـ ََُِ -هػ  ُُِْالهاله ل 



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

117 
 

اإلسالو يٍ اإلسْاب  تظٕسِ ادلخرهفح  يسرفاد يٍ َظٕص  كثريج  ٔيٕلف
                                                                                      :يف انمشآٌ ٔانسُح

بإلف كاف اإلرهاب سفكا لمدما  بدكف كجه حؽ بم د حرمه اإلسالـل   اؿ -ُ
ل ك اؿ اعالا: (ُ){ْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإَّلَّ ِباْلَحقّْ َوََّل َتْقُتُموا النَّ }اعالا: 

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَينَُّم َخاِلًدا ِفيَيا} ك اؿ اعالا: ل  (ِ){َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمّْ

  .(ّ) { َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى}
بااابر مف ااادل اما إحداها  مف حرم  الرفس الب ر  ل كاىظَّـ   

بك رما ااادل ام ها جم عنال  ره ااادا  اما حؽ الح اةل كمف  ح اها بك رما 
ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَمى َبِني ِإْسرَاِئيَل َأنَُّو َمْن } ح ا الراس جم عال  اؿ اعالا: 

َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو 
  .(ْ){َأْحَياَىا َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا

كل د  كدت السر  الربك   اما احر ـ اإلرهابل ركل اإلماـ البسارم بسردب 
                                                                                 .(ٓ)"مف حمؿ ام را السالح بم س مرا": اؿ رسكؿ لاف ابد اهلل بف امر  اؿ

 كبا السر  الربك   المطهرة  ما  ؤكّْد ذلؾل كمف امؾ ا حاد ث  كله 
بي سطباه السالدة بي حجَّ  الكداع :ركل اإلماـ البسارم بسردب اف ابف اباس 

طىبى الرَّ   ىفَّ رىسيكؿى المًَّه » : سى  ىا  ى ُّهىا الرَّاسي  ىمُّ  ىٍكـو »اسى  ىٍكـى الرٍَّحًر بى ىاؿى
                                                           

 .ُُٓ( سكرة ا رعاـ از   ُ)
 .ّٗا  از   ( سكرة الرسِ)
 .ُٖٕ( سكرة الب رة از   ّ)
 .ِّ( سكرة المائدة از   ْ)
مىٍ رىػػا السّْػػالىحى : »بىػػابي  ىػػٍكًؿ الرَّبًػػيّْ ََٕٕر ػػـ  ْٗصٗ( صػػح ن البسػػارم جٓ) ػػؿى اى مى ػػٍف حى مى

 .«بىمىٍ سى ًمرَّا
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: «هىذىا؟ رىاـهل  ىاؿى : «بى ىمُّ بىمىدو هىذىا؟»ل  ىاليكا:  ىٍكـه حى رىاـهل  ىاؿى بى ىمُّ »ل  ىاليكا: بىمىده حى
: « ىٍهرو هىذىا؟ رىاـه "ل  ىاؿى ـٍ كى ىٍمكىالى »ل  ىاليكا:  ىٍهره حى ـٍ بىإًلفَّ ًدمىا ىكي مىٍ كي ـٍ اى كي ـٍ كى ىٍارىاضى كي

ـٍ هىذىا ـٍ هىذىال ًبي  ىٍهًركي ـٍ هىذىال ًبي بىمىًدكي ً   ىٍكًمكي ٍرمى رىاـهل كىحي ادىهىا ًمرىارنال هيَـّ «حى ل بى ىاى
ل المَّهيَـّ هىٍؿ بىمٍَّغتي  : " المَّهيَـّ هىٍؿ بىمٍَّغتي بىرى رىٍ سىهي بى ىاؿى لمَّهي  ىاؿى اٍبفي اىبَّاسو رىًضيى ا -رى

ل  ى  ًص َّايهي ًإلىا  يمًَّاًهل بىٍم يٍبًمًغ ال َّاًهدي الغىاًئبى ا: بىكى الًَّذم رىٍفًسي ًب ىًدًبل ًإرَّهىا لىكى ٍرهيمى اى
ـٍ ًر ىابى بىٍعضو  كي اىٍرًجعيكا بىٍعًدم كيفَّارنال  ىٍضًربي بىٍعضي
(ُ). " 

ٍبًد المًَّهل"  ى  ىًحؿُّ  ل  ىٍ هىدي  ركل اإلماـ البسارم بسردب اىٍف اى ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو دى
: الرٍَّفسي ًبالرٍَّفًسل كىالهَّ ّْبي   ىٍف  ى ًإلىهى ًإ َّ المَّهي كى ىرّْي رىسيكؿي المًَّهل ًإ َّ ًبإًلٍحدىل هىالىثو

مىااى                                           .(ِ) "الزَّاًريل كىالمىاًرؽي ًمفى الدّْ ًف الاَّاًرؾي ًلٍمجى
مفَّ هذب الرصكص ك  رها اب ف لرا  احر ـ ا اادا  اما الرفس اإلرسار   
إ  بحؽل بامؾ الجمااات اإلرهاب   ا كـ با اادا  اما المدر  ف كالعسكر  ف 

  َبال اؿل بدكف سبب م ركعل بك عت بي المحظكر
 الايبم د  هدت العد د مف دكؿ العالـ اددان مف العمم ات اإلرهاب   

بت المساجدل سكا  بالافج ر  ك إطالؽ الرار اما المصم ف  ك الدهس  ك اساهد
ا لطعفل مهؿ الحادث الذل اساهدؼ مسجدان بمد ر  بئر العبد الاابع  لمحابظ  

                                                           

ـى ًمرنإُّٗر ـ  ُٕٔصِ( صح ن البسارم جُ) ٍطبىً   ى َّا  .بىابي السي

َأنَّ الووونَّْفَس ِبوووالنَّْفِس }بيػػػاب  ىػػػٍكًؿ المَّػػػًه اىعىػػػالىا: ٖٕٖٔر ػػػـ  ٓص ٗارم ج(  صػػػح ن البسػػػِ)
ْنووَف ِبوواَْلْنِف َواُْلُذَن ِبوواُْلُذِن َوالسّْوونَّ ِبالسّْوونّْ َوالُجووُروَح ِقَصوواٌص َفَمووْن  َوالَعووْيَن ِبووالَعْيِن َواَْل

)سػكرة  {َأْنوَزَل المَّوُو َفُأوَلِئوَك ُىوُم الظَّواِلُمونَ  َتَصدََّق ِبِو َفُيَو َكفَّاَرٌة َلوُو َوَموْن َلوْم َيْحُكوْم ِبَموا
 .(ْٓاز   
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 ماؿ س را ل كا رفجار الذل ك ر بمسجد اإلماـ الصادؽ بمرط   الصكابر با 
 .(ِ)ا  هرا  صالةالجمع ل كالهجـك المسمن اما مسجد الركر بر كز الرد(ُ)الكك ت

ف كاف اإلرهاب لمسر   بم د حرمها اإلسالـل-ِ كجزاؤها بي اإلسالـ  طر ال دل  كا 
َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَّل } اؿ اعالا: 

  .(ّ){ِمَن المَِّو َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ 

 ؿ الرسا ل كالصب افل كال  كخل كالرهباف ما لـ  حاربكال حـر اإًلسالـ  ا-ّ
كجدت امر ة م اكل  بي بعض مغازم " اف امر رضي اهلل اره: 

  .(ْ) "اف  اؿ الرسا  كالصب اف برها رسكؿ اهلل  رسكؿ اهلل 
لكلي ا مر  الس ار بي ا سرل ب ف  ف  طم هـ اما كجه المفل ك  طم هـ  -ْ

َفِإَذا َلِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا  }ما إطال هل  اؿ اعالا: بفدا ل كل س ال ااؿ ا

مَّا ِفَداًء  َفَضْرَب الرَّْقاِب َحتَّى ِإَذا أَْثَخْنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد َواِ 
ُيْم َوَلِكْن ِلَيْبُمَو َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا َذِلَك َوَلْو َيَشاُء المَُّو ََّلْنَتَصَر ِمنْ 

  .(ٓ){َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيِل المَِّو َفَمْن ُيِضلَّ َأْعَماَلُيمْ 

                                                           

(ُ )  elwatan new.com/news/details/َِِْٗٗٓ. 
(ِ)  ar.wikiped.org/wiki/ُِٗ. 

 .ّٖ( سكرة المائدة از   ّ)
 ( سبؽ اسر جه.ْ)
 .ْ( سكرة محمد از   ٓ)
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 لممسمم ف  بكؿ الصمن مر اادائهـ إف كاركا بي مكطف  كةل  اؿ اعالا:  -ٓ
ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َعَمى المَّ } ْن َجَنُحوا ِلمسَّ  ِو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع َواِ 

ـي  }ك اؿ اعالا: .(ُ){ اْلَعِميمُ  ـٍ كى ىٍل ىٍكا ًإلىٍ كي ـٍ  ي ىاًاميككي ـٍ بىمى ليككي بىإًلًف اٍااىزى

ـٍ سىًب الن  مىٍ ًه ـٍ اى عىؿى المَّهي لىكي ـى بىمىا جى مى   .(ِ){السَّ

 الا :رها اإلسالـ اف الغمك بي الد فل كالغمك  حد  سباب اإلرهاب   اؿ اع -ٔ
َيا َأْىَل اْلِكتَاِب ََّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوََّل َتُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإَّلَّ اْلَحقَّ ِإنََّما  }

اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح 
وُلوا َثاَلَثٌة اْنَتُيوا َخْيرًا َلُكْم ِإنََّما المَُّو ِإَلٌو ِمْنُو َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوََّل َتقُ 

َواِحٌد ُسْبَحاَنُو َأْن َيُكوَن َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض 
  .(ّ) {َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكياًل 

َمْيُكْم َفَمِن اْعَتَدى عَ } اؿ اعالا:   مر ال راف بالعدؿ بي رد ا اادا ل-ٕ

َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَمْيُكْم َواتَُّقوا المََّو َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َمَع 
  .(ْ){اْلُمتَِّقينَ 

                                                           

 .ُٔ( سكرة ا رفاؿ از   ُ)
 .َٗ( سكرة الرسا  از   ِ)
 .ُُٕ( سكرة الرسا  از   ّ)
 .ُْٗ( سكرة الب رة از   ْ)
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ِإَّلَّ الَِّذيَن }ا مر بالكبا  بالعهد مر الم رك ف مالـ لـ  ر ضكبل  اؿ اعالا  -ٖ
َيْنُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِىُروا َعَمْيُكْم َأَحًدا  َعاَىْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ُثمَّ َلمْ 

  .(ُ){َفَأِتمُّوا ِإَلْيِيْم َعْيَدُىْم ِإَلى ُمدَِّتِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 
ك  -ٗ ٍبًد المًَّه ٍبًف اىٍمرو احر ـ  اؿ المعاهدل ركل اإلماـ البسارم بسردب: اىٍف اى

ٍرهي  ًف الرًَّبيّْ رىًضيى المَّهي اى :  مىال اى ـٍ  ىًرٍح رىاًئحى ى » ىاؿى ٍف  ىاىؿى ميعىاهىدنا لى مى
دي ًمٍف مىًس رىًة  ىٍربىًع فى اىامنا هىا ايكجى فَّ ًر حى رًَّ ل كىاً   .(ِ)«الجى

 :باساالبرا بي الع  دة ل س مبررا ل اؿ ذكم ا د اف الػ سرلل  اؿ اعالا    
لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدّْيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ََّل َيْنَياُكُم المَُّو َعِن ا }

وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  ك اؿ  .(ّ){ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

ْقَرُب َوََّل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى َأَّلَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَ  }اعالا :

  .(ْ){ِلمتَّْقَوى َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُمونَ 
ذـ  ال ر ف إرهاب براكفل كااادا ب اما ا طفاؿل كالمساضعف ف مف  -َُ

ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي  }ال هكدل كااابرب مف المفسد ف بي ا رض: 
َتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُيْم ُيَذبُّْح َأْبَناَءُىْم اْْلَْرِض َوَجَعَل َأْىَمَيا ِشَيًعا َيسْ 

ككذلؾ  صحاب . (ٓ){َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم ِإنَُّو َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

                                                           

 . ْ( سكرة الاكب  از   ُ)
ٍرـو  ُّٔٔر ـ ٗٗصْ( صح ن البسارم جِ) ٍف  ىاىؿى ميعىاهىدنا ًبغىٍ ًر جي  بىابي ًإهٍـً مى
 .ٖ( سكرة المماحر  از   ّ)
 .ٖ( سكرة المائدة از   ْ)
 .ْ( سكرة ال صص از   ٓ)



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

100 
 

ُقِتَل َأْصَحاُب اْْلُْخُدوِد* النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد* ِإْذ }ا سدكد  اؿ اعالا: 

  .(ُ) {ْفَعُموَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُيودٌ ُىْم َعَمْيَيا ُقُعوٌد* َوُىْم َعَمى َما يَ 
 مما  ؤكد اما ربض اإلسالـ لإلرهاب ا ك دب اما حر    -ُُ
 .(ِ) {ََّل ِإْكرَاَه ِفي الدّْيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيّْ } الع  دةل   اؿ اعالا:     

كًة ًإلا كلـ  كف ال ااؿ كس م ن لمدا بم د  كد اإلسالـ اما حر   الع  دةل
اإًلسالـل ًإرما ال ااؿي كس م ه لردّْ ايٍدكاًف الكاًبر ف اما اإًلسالـً 

   َكالمسمم ف
هراؾ  كاهد كه رة بي السر  الربك   اب ف ربض اإلسالـ لإلرهابل ك ره لـ  -ُِ

 كف مسمكا له بي داكاهل كمكا ؼ الربي ام ه الصالة كالسالـ  مر 
ـ ككـر رسكله الرح ـ كحسف  ادائه ]صكرة م ر   لسماح  اإلسال

معامماه كافكب امف  سا  بؿ كاإلحساف إل ه صكرة ابرز ك ؼ ارا ر 
هذا الد ف الحر ؼ؟ كك ؼ دسؿ ال مكب؟ كك ؼ  حبه ك حب اعال مه مف 
دسؿ ب ه؟ صكرة ام ـ الحجر كؿ مف  داي  ف اإلسالـ ارا ر بالس ؼ 

 ك ف الراس دسمكا ب ه اف طر ؽ اإلرهاب.
 دس  مف الهجرة كب ما  بمها كب ما بعدها كاف رسكؿ اهلل بي السر  السا

 رسؿ برسارا مسمح ف اما س مهـ  جكبكف الصحارم حكؿ المد ر   ؤمركرها مف 
ا ادا  ك  اكف ب سبار الماآمر ف ام هـ ك حذركف ك س فكف مف اسكؿ له رفسه 
الاحزب ضدهـ كبي طمع  مف هذب الطمعات ل ي الجركد رجال ابدك اما 

محه الس ادة  بضكا ام ه س لكب اربكا  ره س د  ب م  بري حر ف  بال مام  جه  مال
رجد ب ف ال مف كمك  ككارت ال ب م  كابرة اع ف الكابر ف اما  ااؿ المسمم ف 

                                                           

 .ٔ -ْكج از ات مف ( سكرة البر ُ)
 .ِٔٓ( سكرة الب رة از   ِ)
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جا كا به إلا المسجد الربكم  س را كربطكب بي امكد مف  امداه كسرج إل ه 
: ك ؼ حالؾ  ا همام ؟ ه كهك  عربه إره همام  بف  هاؿ  اؿ ل رسكؿ اهلل 

ما اظف  ري بااؿ بؾ؟  اؿ: ما  ظف إ  س را ب د اممت العرب  رؾ اعفك 
ف اعؼ اري كارعـ  كاغفر كاكـر إف  اماري بمف ح ؾ ا اؿ ادكا لؾ اردب ه ر كا 
ف  ردت ما  بدا  لي  امي كجداري  اكرا م درا لممعركؼ   ر مركر لجم ؿ كا 

حاا كاف ال كـ الهاري  ااد ام ه السؤاؿ   بسؿ مره ما  ئت باركه رسكؿ اهلل
ك ااد همام  رفس الجكاب باركه لم كـ الهالث ب ااد ام ه رفس السؤاؿ ك ااد 

مف  همام  رفس الجكاب كبي ا  اـ الهاله    دـ لهمام   بضؿ ما بي ب اه 
 صحابه بي ال كـ الهالث:  طم كا همام  حمكا كها ه  طعاـ ك راب  اؿ 

 .(ُ)هب ك ؼ  ا كحرركب  ذ
حبا له كبغضه  بهذا دسؿ اإلسالـ  مب همام  احكؿ بغضه لمحمد 

لإلسالـ ا  ا له كبغضه لممد ر  ااازازا بها طمب  ف  عامر هـ  عكد إلا بمدب ب ذف 
له كامـ  هؿ مك  بإلسالمه ب رادكا إ ذا ب بهددهـ بمرر حرط  ال مام  ارهـ ب طم كب 

 لحرط   هؿ مك  ك اؿ: كاهلل    ذف بحبه بمما كصؿ مرر  همه  ف  ب عكا ا
بكاب  هؿ مك  إلا  حرط  مف ال مام  إلا  هؿ مك  حاا   ذف بها رسكؿ اهلل 

لهـ ارد همام  حاا بااهـ كبعد اام ف  ك  ز د ذهب كبد  با فر  رسكؿ اهلل 
مسمم ف مبا ع ف بفضؿ حسف معامم  اإلسالـ  بري حر ف  إلا رسكؿ اهلل 

                                              .(ِ)" له الكر ـكسماح  رسك 

                                                           

 ل بػػػػػاب كبػػػػد برػػػػػا حر فػػػػ  كحػػػػػد ث ِّْٕل ر ػػػػـ َُٕص  ٓ( ارظػػػػر صػػػػح ن البسػػػػػارل جُ)
 همام  بف  هاؿ. 

( بػػػػػان المػػػػػرعـ  ػػػػػرح صػػػػػح ن مسػػػػػمـ المؤلػػػػػؼ: ا سػػػػػااذ الػػػػػدكاكر مكسػػػػػا  ػػػػػاه ف   ػػػػػ ف ِ)
  .ـ ََِِ -هػُِّْالرا ر: دار ال ركؽ الطبع :ا كلا )لدار ال ركؽ(لُٕٓصٕج
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بمك ؼ الربي مر همام  كمر  هؿ مك  هرا  حد الد ئؿ اما  ف اإلسالـ 
    حث اما اإلرهابل كلـ  ساسدمه ككس م  بي معامماه مر ازسر ف 

                                                                                               ك  كبعال.                                                          
ومن الشواىد التي تؤكد عمى موقف اإلسالم من اإلرىاب وبشكل  -13

اشتمل  الحديبية وماتطبيقي وليس مجرد عبارات تقال باْللسن صمح 
 عميو من بنود ]كانت شروط الصمح عمى ما يأتي:

كضر الحرب ب ف المسمم ف ك ر ش ا ر سر فل   مف ب هف الراس  -ُ
  َك كؼ بعضهـ اف بعض

مف  اا محمدا مف  ر ش بغ ر إذف كل ه رٌدب ام هـل كمف جا   ر  ا  -ِ
 ممف مر محمد لـ  ردكب ام ه.

مف  حب  ف  دسؿ بي ا د محمد كاهدب دسؿ ب هل كمف  حب  ف  -ّ
دسمت سزاا  بي اهد الرسكؿل  دسؿ بي ا د  ر ش كاهدهـ دسؿ. ب

 كدسمت برك بكر بي ا د  ر ش.
 ف  رجر الربي ك صحابه مف   ر امرة هذا العاـل بإلذا كاف العاـ ال ابؿ  -ْ

سرج ارها الم رككفل ب دسمها المسممكف ك   مكف بها هالها ل س معهـ 
 .-  مادها -مف السالح إ  الس كؼ بي  ربها

بي بعضها بادئ الر م مف إجحاؼ ك بؿ الربي هذب ال ركط اما ما 
لهامه كلف  ض عه اهلل  بدال كلحرصه اما  بالمسمم ف   ره  صدع ب مر اهلل كا 

 .(ُ) " ف  سكد السالـ ك حفظ لمب ت حرماه

                                                           

( السػػ رة الربك ػػ  امػػا ضػػك  ال ػػر ف كالسػػر  المؤلػػؼ: محمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػك مـ  بػػك  يػػهب  ُ)
 .هػُِْٕ -: الهامر  طدم ؽ  -الرا ر: دار ال مـ ّّّصِهػ(جَُّْ)الماكبا: 
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ب  ف اإلرهاب كسفؾ الدما  كمصادرة الحر ات بي اإلسالـ؟ كهذا " 
ل ف.  اار سهل كامؾ س رة رسكله كرجاله ا كَّ

المسمم ف  ف  سرجكا مف المد ر  مدجج ف بالسالح  بما كاف مف حؽ 
 لارف ذ رؤ ا رسكؿ اهلل كهي كحي صادؽ مف اهلل.

هـ  بما كاف مف ح هـ  ف   بكا اما سه ؿ كااب : "باسمؾ المهـ" ك صركا 
 اما كااب : "بسـ اهلل الرحمف الرح ـ"؟.

ككذلؾ  ما كاف مف ح هـ  ف  صركا اما كااب : "محمد رسكؿ اهلل" بدؿ 
"محمد بف ابد اهلل" كما  راد سه ؿ بف امرك مردكب  ر ش بي إجرا  ا د 

مضائه؟  الصمن كا 
هـ  ما كاف مف ح هـ  ف  يعممكا السالح بي ال باب السبع ف الذ ف 

 ااا مهـ محمد بف مسمم  ح ف  رادكا مهاجم  معسكر المسمم ف كهـ  مركف؟
رهـ كس م   ما كاف مف ح هـ  ف  حافظكا بهـ  سرل حرب ك اسذكا م

 ضغط اما  ر ش بي  هرا  الافاكض اما الصمن؟
 جؿ ... كؿ ذلؾ كاف مف ح هـ كلك كاركا  د بعمكا لما كجد ر اد الس رة 
 كالاار خ اإلسالمي     ذىرَّة مف ا اهاـ  د ركف بها المسمم ف ا كل ف اما 

 ما بعمكا.
 سالؽ كلكف   ئان مف ذلؾ لـ  حدثل  ف اإلجراـ كالعدكاف ل سا مف 

اإلسالـل بؿ ما جا  اإلسالـ إ  ل محك الباطؿ بي  م صكرة مف صكربل كمرها 
 .(ُ)اإلجراـ كالغدر كالعدكاف كالظمـ

                                                           

 ( سػػػماح  اإلسػػػالـ بػػػي الػػػداكة إلػػػا اهلل كالعال ػػػات اإلرسػػػار   مرهاجػػػا ... كسػػػ رة المؤلػػػؼ: ُ)
:    ُّْص ُهػػػػػػػػػ(   جُِْٗإبػػػػػػػػراه ـ محمػػػػػػػػد المطعرػػػػػػػػي )الماػػػػػػػػكبا:  ابػػػػػػػػد العظػػػػػػػػ ـ

                  .ـ  ُّٗٗ -هػ  ُُْْالرا ر: مكاب  كهب  الطبع : ا كلا ُّٖ
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ح ان ل د  مر ال ر ف بال ااؿل لكف برؽ كب ر ب ف ال ااؿ كاإلرهابل بال ااؿ 
  َلرد ادكاف المعادلل كاإلرهاب هك اساهداؼ ازمف بال اؿ كالارك ر

الـ برم  مف اإلرهابل ككذلؾ المسممكف الذ ف الازمكا بي كهكذا باإلس
جهادهـ  بضكابط اإلسالـل كلـ  ككركا كغ رهـ مف المحارب ف المفسد ف بي 

                                                                         َكذلؾ هابت مف مكا ؼ الرسكؿ كصحاباه الكراـ ا رضل
الفرؽ ب ف الجهاد بي اإلسالـ كاإلرهاب الذل  رسب إلا كهكذا اب ف لرا 
 َاإلسالـ جكران كظممان 

إف ااهاـ اإلسالـ باإلرهاب زكر كظمـ  فا د العدؿ كالح اد  ل  بال رع 
 حرّْـ اإلرهاب بي دار اإلسالـ كالعهدل لما ب ه مف ااادا  اما  كـر مسمك ات 

اما ا براد كالجماااتل بال  اهلل دكف كجه حٌؽل باإلرهاب حراـ بجم ر   كاله
 جكز  م بردو  ك جماا  إرهاب ازمر فل اسارادا إلا ا ك ؿ   ر صح ن 

كذلؾ  ف حفظ الرفس كالدـ كالعرض   لبعض رصكص الكااب كالسر  الربك  
 كدت رصكص الكااب كالسر  اما حفظها مف كؿ  كالماؿ كالع ؿ كم ات سمسل

 ما  يع ف اما ذلؾ.سك ل ككضعت مف الضكابط كالا ر عات 
 

 
 

* * * * * * 
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 اخلادتح
الحمػػػػد هلل الػػػػذم برعماػػػػه اػػػػاـ الصػػػػالحاتل كالصػػػػالة كالسػػػػالـ امػػػػا مػػػػف 

 .سامت ببعهاه الرسا ت رب را محمد كاما  له كصحبه كسمـ اسم ما كه رنا 
 أما بعد

 فثعذ كراتح ْزا انثحث ظٓشخ يل انُرائح اٜذٛح:   
 احد د مفهـك مافؽ ام ه حاا ازف.اإلرهاب مصطمن اجزت الدكؿ اف  -ُ
رمػػا كرد بعػػض اصػػر فااهل  - ِ لػػـ  ػػرد لفػػظ اإلرهػػاب بػػي الرصػػكص ال ػػرا  ل كا 

 َكمف هـ ل س له اعر ؼ بي كاب الافس ر كالف ه 
            َ رب ما  ككف لإلرهاب بي كاب الافس ر كالف ه الحراب   -ّ
كر ال كمف اار خ الرسكؿ    اال   ب ف اإلسالـ كاإلرهابل كذلؾ هابت ا ال -ْ

                    َكصحاباه الكراـ بي السمـ كالحرب
                                                                                َذـ ال ر ف الكر ـ  اإلرهاب بكؿ صكرب كا كاله بي العد د مف   ااه  -ٓ
                                                 َاإلسالـ  داك إلا السمـ كالسالـ  - ٔ
 ػػػرع اإلسػػػالـ العد ػػػد مػػػف الا ػػػر عات الاػػػي احفػػػظ الكم ػػػات السمػػػس  الػػػد ف  -ٕ

 كالرفس كالع ؿ كالعرض كالماؿ.
  هم   طمب العمـ ال راي مف مصادرب ا صم   كالصح ح    -ٖ

 َدبعا لما  هار حكؿ اإلسالـ مف  بهات     
 كاػػػػػػدـ جػػػػػػكاز الاعػػػػػػدم امػػػػػػ هـل مػػػػػػا لػػػػػػـ  ر المعاهػػػػػػد فلكجػػػػػػكب العػػػػػػدؿ مػػػػػػ -ٗ

 َ ر ضكا العهد
 َلإلرهاب  سباب مرها: ادـ اطب ؽ  رع اهلل  بي ا رض -َُ
 َاالج اإلرهاب  ككف بكسائؿ مرها:  اطب ؽ ال ر ع  اإلسالم   -ُُ
                                                  َإف ا مف مسؤكل   المجامر  برادا كجمااات  -ُِ
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 إف اإلسػػػػػػػالـ  ػػػػػػػرع لإلرهػػػػػػػاب    ػػػػػػػد ا كبػػػػػػػ   ل حمػػػػػػػا المجامػػػػػػػر مرهػػػػػػػال  -ُّ
ِإنََّموووا َجوووزَاُء الَّوووِذيَن ُيَحووواِرُبوَن المَّوووَو َوَرُسووووَلُو َوَيْسوووَعْوَن ِفوووي } ػػاؿ اعػػػالا:

ْن ِخواَلٍف اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّموا َأْو ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْيوِديِيْم َوَأْرُجُمُيوْم ِمو
 َ( ّّ)المائدة : (ُ){َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْْلَْرضِ 

                                                                                           َاإلسالـ   ر حر   الع  دةل ك   جبر  حدا اما اااراؽ د ره -ُْ
                                                                                                                                                                               َادا ل دبعا  اادائهـ اإلرهاب الم ركع بي اإلسالـ هك إرهاب ا  -ُٓ

رػػي  سػػ ؿ اهلل العمػػي ال ػػد ر  ف  كػػكف  ػػد كب ػػت إلػػا إبػػراز  كجهػػ  هػػذا كا 
الرظر ال را َّ  بي هذب ال ض   المع َّدةل بإلف كاف الصكابل بإلفَّ ذلػؾ مػف بضػؿ 
ف كاف العكسل بإلرَّري  س ؿ اهلل العفك كالمغفرةل ك ف  ز درا اممنا كب هنا بػي  اهللل كا 
ػػررا بػػي د ررػػال ك ف  ر رػػا الحػػؽ ح ػػا ك رز رػػا اابااػػهل كالباطػػؿ بػػاطال  د رػػهل ك بصّْ

 كلي ذلؾ كال ادر ام ه. ك رز را اجارابهل إره
 كصما اهلل كسمـ كبارؾ اما رب را محمد كاما  له كصحبه  جمع ف.

 
 
 

* * * * * * 

                                                           

 .ّّ( سكرة المائدة از   ُ)



 0202دد السادس والعشرون ديسمبر الع -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 دراسة مقارنة  –اإلرهاب بين القرآن الكريم والمصطلحات الحديثة  

109 
 

 ادلظادس ٔادلشاخع

 ادلظذس أٔ ادلشخع و
إحكاـ اإلحكاـ  ػرح امػدة ا حكػاـ المؤلػؼ: ابػف د  ػؽ الع ػد  الرا ػر:   -ُ

 مطبع  السر  المحمد  . 
ػػػػاص   حكػػػػاـ ال ػػػػر ف المؤلػػػػؼ:  حمػػػػد بػػػػف امػػػػي  -ِ  بػػػػك بكػػػػر الػػػػرازم الجىصَّ

 -هػػػػ( المح ػػػؽ: محمػػػد صػػػادؽ ال محػػػاكم َّٕالحرفػػػي )الماػػػكبا: 
اضػػػػك لجرػػػػ  مراجعػػػػ  المصػػػػاحؼ بػػػػا زهر ال ػػػػر ؼ الرا ػػػػر: دار 

 هػ َُْٓب ركت اار خ الطبر:  -إح ا  الاراث العربي 
 سػػػػاس البال ػػػػ  المؤلػػػػؼ:  بػػػػك ال اسػػػػـ محمػػػػكد بػػػػف امػػػػرك بػػػػف  حمػػػػدل   -ّ

هػ( اح  ؽ: محمد باسػؿ ا ػكف ّٖٓلماكبا: الزمس رم جار اهلل )ا
لبرػػاف  -الرا ػػر: دار الكاػػب العمم ػػ ل ب ػػركت ّٗٗص ُالسػػكد  ج

                                                                      ُٖٗٗ -هػ  ُُْٗالطبع : ا كلال 
اإلا ػػاف بػػي امػػـك ال ػػر ف المؤلػػؼ: ابػػد الػػرحمف بػػف  بػػي بكػػرل جػػالؿ   -ْ

هػػػػ( المح ػػػؽ: محمػػػد  بػػػك الفضػػػؿ ُُٗ ف السػػػ كطي )الماػػػكبا: الػػػد
هػػ/ ُّْٗإبراه ـ الرا ر: اله ئػ  المصػر   العامػ  لمكاػاب الطبعػ : 

 ـ                                                                                                            ُْٕٗ
اف المؤلػػؼ: محمػػد بػػف حبػػاف بػػف اإلحسػػاف بػػي ا ر ػػب صػػح ن ابػػف حبػػ  -ٓ

ٍعبػػدىل الام مػػيل  بػػك حػػااـل الػػدارميل   حمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ بػػف مى
ارا ػػب: ا م ػػر اػػال  الػػد ف امػػي بػػف ّْٓالبيسػػاي )الماػػكبا:  هػػػ( ي

هػ(ح  ه كسرج  حاد هه كامؽ ام ه:  ّٕٗبمباف الفارسي )الماكبا: 
:  ػػػػػع ب ا ررػػػػػؤكط ا لرا ػػػػػر: مؤسسػػػػػ  الرسػػػػػال ل ب ػػػػػركت الطبعػػػػػػ 

 .ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖا كلال 
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
هػػػػػػ(  َُْٗا سػػػػػاس بػػػػػي الافسػػػػػ ر المؤلػػػػػؼ: سػػػػػع د حػػػػػٌكل )الماػػػػػكبا   -ٔ

                                                                                                                                                                                           ُِْْال اهرة الطبع : السادس ل  -الرا ر: دار السالـ 
اإلسػػػالـ بػػػ ف جهػػػؿ  برائػػػه كاجػػػز اممائػػػه المؤلػػػؼ: ابػػػد ال ػػػادر اػػػكدة   -ٕ

هػػػػػػػ(  الرا ػػػػػػر: ا احػػػػػػاد اإلسػػػػػػالمي لممرظمػػػػػػات ُّّٕ)الماػػػػػػكبا: 
 ـ                                                                              ُٖٓٗ - هػ َُْٓالطبع : السامس ل IIFSOالطالب    

البحػػر المحػػ ط بػػي الافسػػ ر المؤلػػؼ:  بػػك ح ػػاف محمػػد بػػف  كسػػؼ بػػف   -ٖ
هػػ( ْٕٓامي بف  كسؼ بف ح اف  ه ر الػد ف ا ردلسػي )الماػكبا: 

 : ب ػركت  الطبعػ-المح ؽ: صد ي محمد جم ؿ الرا ر: دار الفكر
 .هػ َُِْ

البػػدر المر ػػر بػػي اسػػر ج ا حاد ػػث كا هػػار الكا عػػ  بػػي ال ػػرح الكب ػػر   -ٗ
المؤلػػػؼ: ابػػػف المم ٌػػػف سػػػراج الػػػد ف  بػػػك حفػػػص امػػػر بػػػف امػػػي بػػػف 

 هػػػػ( المح ػػػؽ: مصػػػطفا َْٖ حمػػػد ال ػػػابعي المصػػػرم )الماػػػكبا: 
 بػػػػك الغػػػػ ط كابػػػػد اهلل بػػػػف سػػػػم ماف ك اسػػػػر بػػػػف كمػػػػاؿ الرا ػػػػر: دار 

السػػػػعكد   الطبعػػػػ : ا كلػػػػال -الر ػػػػاض -ز ػػػػر الهجػػػػرة لمر ػػػػر كالاك 
 .ـ ََِْ-هػُِْٓ

احر ػػػر المعرػػػا السػػػد د كارػػػك ر الع ػػػؿ الجد ػػػد مػػػف »الاحر ػػػر كالارػػػك ر   -َُ
المؤلػػػؼ : محمػػػد الطػػػاهر بػػػف محمػػػد بػػػف « افسػػػ ر الكاػػػاب المج ػػػد

الرا ػر: ُهػػ(ُّّٗمحمد الطاهر بف اا كر الاكرسي )الماػكبا : 
 هػ                                                   ُْٖٗالر ر:  اكرس سر  -الدار الاكرس   لمر ر 

 الا ػػػػػػػر ر الجرػػػػػػػائي اإلسػػػػػػػالمي م اررػػػػػػػان بال ػػػػػػػاركف الكضػػػػػػػعي المؤلػػػػػػػؼ:   -ُُ
 .ابد ال ادر اكدة الرا ر: دار الكااب العربيل ب ركت
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
الاصك ر الربكم لم  ـ السم    كالا ر ع   بي الحد ث ال ػر ؼ المؤلػؼ:   -ُِ

الرا ر: المكابػ  ا زهر ػ  لماػراث الطبعػ : ا كلػا: امي امي صبن 
                                                                                                                   .ـََِِ -هػ ُِّْ

الاضػم ف الرحػػكم بػػي ال ػػر ف الكػػر ـ المؤلػػؼ: محمػػد رػػد ـ باضػػؿ  صػػؿ   -ُّ
 ػػػؿ درجػػػ  الػػػدكاكراب مػػػف جامعػػػ  ال ػػػر ف الكػػػر ـ الكاػػػاب:  طركحػػػ  لر

المممكػػ  العرب ػػ   -بػػالسرطـك الرا ػػر: دار الزمػػافل المد رػػ  المرػػكرة 
 .ـ( ََِٓ -هػ  ُِْٔالسعكد   الطبع : ا كلال )

الافس ر الحد ث المؤلؼ: دركزة محمد ازت الرا ر: دار إح ػا  الكاػب   -ُْ
                                                                                                .هػ ُّّٖال اهرة الطبع :  -العرب   

الافس ر ال ر ري لم ػر ف المؤلػؼ: ابػد الكػر ـ  ػكرس السط ػب )الماػكبا:   -ُٓ
                                                                  .ال اهرة   -هػ(الرا ر: دار الفكر العربي َُّٗبعد 

الافسػػػػ ر المر ػػػػر بػػػػي الع  ػػػػدة كال ػػػػر ع  كالمػػػػرهج المؤلػػػػؼ: د كهبػػػػ  بػػػػف   -ُٔ
دم ػؽ الطبعػ  :  -الفكر المعاصر  مصطفا الزح مي الرا ر: دار

 .هػ ُُْٖالهار  ل 
الافسػػػ ر الم سػػػر المؤلػػػؼ: رسبػػػ  مػػػف  سػػػااذة الافسػػػ ر الرا ػػػر: مجمػػػر   -ُٕ

 : الهار  ل السعكد   الطبع -الممؾ بهد لطباا  المصحؼ ال ر ؼ 
 .ـ  ََِٗ -هػ َُّْمز دة كمر ح ل 

الافس ر الكاضن المؤلؼ: الحجازمل محمػد محمػكد الرا ػر: دار الج ػؿ   -ُٖ
 .هػ ُُّْ -ب ركت الطبع : العا رة  -الجد د 

الافسػػػ ر الكسػػػ ط لمزح مػػػي المؤلػػػػؼ : د كهبػػػ  بػػػف مصػػػطفا الزح مػػػػي     -ُٗ
                                                                                        .دم ؽ –الرا ر: دار الفكر 
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
الافسػػ ر الكسػػ ط لم ػػر ف الكػػر ـ المؤلػػؼ: محمػػد سػػ د طرطػػاكم الرا ػػر:    -َِ

ال ػػػػاهرة  -دار رهضػػػػ  مصػػػػر لمطبااػػػػ  كالر ػػػػر كالاكز ػػػػرل الفجالػػػػ  
                                                      .الطبع : ا كلا 

سرف الارمذم المؤلؼ: محمد بف ا سا بف سىٍكرة بػف  -الجامر الكب ر   -ُِ
هػػػػ( ِٕٗمكسػػػا بػػػف الضػػػحاؾل الارمػػػذمل  بػػػك ا سػػػا )الماػػػكبا: 

 -المح ػػػػؽ: ب ػػػػار اػػػػكاد معػػػػركؼ الرا ػػػػر: دار الغػػػػرب اإلسػػػػالمي 
  .ـ ُٖٗٗب ركت سر  الر ر: 

 الجامر المسرد الصح ن المساصر مف  مكر رسكؿ اهلل صما اهلل ام ه  -ِِ
كسػػػػػمـ كسػػػػػػرره ك  امػػػػػػه = صػػػػػػح ن البسػػػػػػارم المؤلػػػػػػؼ: محمػػػػػػد بػػػػػػف 
إسماا ؿ  بك ابد اهلل البسارم الجعفػي   المح ػؽ: محمػد زه ػر بػف 
راصػػر الراصػػر الرا ػػر: دار طػػكؽ الرجػػاة )مصػػكرة اػػف السػػمطار   

 .هػُِِْبإلضاب  ار  ـ  محمد بؤاد ابد البا ي(الطبع : ا كلال 
 رطبػػي المؤلػػؼ:  بػػك ابػػد اهلل محمػػد الجػػامر  حكػػاـ ال ػػر ف = افسػػ ر ال  -ِّ

بػف  حمػػد بػف  بػػي بكػػر بػف بػػرح ا رصػػارم السزرجػي  ػػمس الػػد ف ا
بػػػػػراه ـ ُٕٔال رطبػػػػػي )الماػػػػػكبا:  هػػػػػػ  اح  ػػػػػؽ:  حمػػػػػد البردكرػػػػػي كا 

ال ػػػاهرة الطبعػػػ : الهار ػػػ ل  - طفػػػ ش الرا ػػػر: دار الكاػػػب المصػػػر   
 .ـ ُْٔٗ -هػ ُّْٖ

امػػػػػي بػػػػػف مكسػػػػػا  السػػػػػرف الكبػػػػػرل المؤلػػػػػؼ:  حمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػ ف بػػػػػف  -ِْ
ٍكًجردم السراسػػػػػاريل  بػػػػػك بكػػػػػر الب ه ي)الماػػػػػكبا:  ٍسػػػػػرى هػػػػػػ(  ْٖٓالسي

المح ػػػػؽ: محمػػػػد ابػػػػد ال ػػػػادر اطػػػػا الرا ػػػػر: دار الكاػػػػب العمم ػػػػ ل 
     .ـ   ََِّ -هػ  ِْلبرات الطبع : الهاله ل  -ب ركت 
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
ة الربك ػػ  امػا ضػػك  ال ػر ف كالسػػر  المؤلػؼ: محمػػد بػف محمػػد بػػف السػ ر   -ِٓ

دم ػؽ  -هػػ( الرا ػر: دار ال مػـ َُّْسك مـ  بػك  يػهب  )الماػكبا: 
 .هػ ُِْٕ -الطبع : الهامر  

ال ػػػكرل بػػػي ال ػػػر ع  اإلسػػػالم   المؤلػػػؼ: ال اضػػػي حسػػػ ف بػػػف محمػػػد   -ِٔ
المهػػدم باصػػرؼ ا ػػد ـ: د. ابػػدالعز ز الم ػػالن سػػجؿ هػػذا الكاػػػاب 

ـ ََِٔ/ ٕ/ ْبػػػي  ّّٔبػػػكزارة اله ابػػػ  بػػػدار الكاػػػاب بػػػر ـ إ ػػػداع 
                           .مكاب  المحامي:  حمد بف محمد المهدل  

ػػػػاًلًس ال َّػػػػٍرً  ًطيّْ ًبػػػػي الاٍَّفًسػػػػ ر المؤلػػػػؼ: محمػػػػد   -ِٕ العىػػػػٍذبي الرًَّم ػػػػري ًمػػػػٍف مىجى
ا مػػػػ ف بػػػػف محمػػػػد المساػػػػار بػػػػف ابػػػػد ال ػػػػادر الجكرػػػػي ال ػػػػر  طي 

 هػػػػ( المح ػػػؽ: سالػػػد بػػػف اهمػػػاف السػػػبت إ ػػػراؼ: ُّّٗ)الماػػػكبا: 
بكر بف ابد اهلل  بك ز د  الرا ر: دار االـ الفكائد لمر ػر كالاكز ػرل 

 .هػُِْٔمك  المكرم  الطبع : الهار  ل 
الفػػركؽ المغك ػػ  المؤلػػؼ:  بػػك هػػالؿ الحسػػف بػػف ابػػد اهلل بػػف سػػهؿ بػػف   -ِٖ

هػػ( ح  ػه ّٓٗ: رحػك سع د بف  ح ا بف مهراف العسكرم )الماػكبا
كامػػؽ ام ػػه: محمػػد إبػػراه ـ سػػم ـ الرا ػػر: دار العمػػـ كاله ابػػ  لمر ػػر 

                                 .مصر  -كالاكز رل ال اهرة 
بػد اهلل بػف محمػد الطٌ ػارل  . د. ابػد اهلل   -ِٗ الًف هي الم ىسَّر المؤلػؼ:  . د. اى

ػػد بػػػف إبػػػراه ـ الما ػػػدىاري بػػف محٌمػػػد المطمػػػؽل د. محمَّ كسىػػا الرا ػػػر: مى
المممكػػػػػػ  العرب ػػػػػػ  السػػػػػػعكد   ا كلػػػػػػا  -الػػػػػػكىطف لمرَّ ػػػػػػرل الر ػػػػػػاض 

 .ـ َُِِ -هػ  ُّّْبا ي ا جزا : الهار  ل َُُِ/ ُِّْ
الك ػػاؼ اػػف ح ػػائؽ  ػػكامض الارز ػػؿ المؤلػػؼ:  بػػك ال اسػػـ محمػػكد بػػف   -َّ

هػػػ( الرا ػػر: ّٖٓامػػرك بػػف  حمػػدل الزمس ػػرم جػػار اهلل )الماػػكبا: 
                                                                            .هػ  َُْٕ -ب ركت الطبع : الهاله   -العربي  دار الكااب
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
المبػػاب بػػػي امػػـك الكاػػػاب المؤلػػػؼ:  بػػك حفػػػص سػػػراج الػػد ف امػػػر بػػػف   -ُّ

هػػػػػ( ٕٕٓامػػػي بػػػػف اػػػادؿ الحربمػػػػي الدم ػػػػ ي الرعمػػػاري )الماػػػػكبا: 
بػػػػد المكجػػػػكد كال ػػػػ خ امػػػػي محمػػػػد المح ػػػػؽ: ال ػػػػ خ اػػػػادؿ  حمػػػػد ا

ب ػػػركت / لبرػػػػاف الطبعػػػػ :  -معػػػكض الرا ػػػػر: دار الكاػػػب العمم ػػػػ  
                                                             .ـ ُٖٗٗ-هػ  ُُْٗا كلال 

المسرد الصح ن المساصر بر ؿ العدؿ اف العدؿ إلا رسكؿ اهلل صما   -ِّ
بػػف الحجػػاج  بػػك الحسػػف ال  ػػ رم  المؤلػػؼ: مسػػمـ لاهلل ام ػػه كسػػمـ

هػػػػػ المح ػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػؤاد ابػػػػد البػػػػا ي ُِٔالر سػػػػابكرم )الماػػػػكبا: 
 .ب ركت  –الرا ر: دار إح ا  الاراث العربي 

المعجزة الكبرل ال ر ف المؤلؼ: محمد بف  حمد بف مصطفا بػف  حمػد   -ّّ
هػػػػػػ( الرا ػػػػػر: دار الفكػػػػػر ُّْٗالمعػػػػػركؼ بػػػػػ بي زهػػػػػرة )الماػػػػػكبا: 

                                                     .العربي 
 .المعجـ المفهرس ز ات ال راف الكر ـل لمحمد بؤاد ابد البا ي   -ّْ
المكسػػػػػػكا  الف ه ػػػػػػ  الكك ا ػػػػػػ  صػػػػػػادر اػػػػػػف: كزارة ا ك ػػػػػػاؼ كال ػػػػػػئكف   -ّٓ

 ُهػ(ا جزا   ُِْٕ - َُْْالكك ت الطبع : )مف  -اإلسالم   
 .الكك ت –سؿ : الطبع  الهار  ل دار السالِّ -

المكسػػكا  الف ه ػػ  الم سػػرة بػػي ب ػػه الكاػػاب كالسػػر  المطهػػرة  المؤلػػؼ:   -ّٔ
 -حسػػػ ف بػػػف اػػػكدة العكا  ػػػ  الرا ػػػر: المكابػػػ  اإلسػػػالم   )امػػػاف 

لبراف(الطبعػػػػػ : ا كلػػػػػال مػػػػػف  -ا ردف(ل دار ابػػػػػف حػػػػػـز )ب ػػػػػركت 
                                                                            .هػ  ُِْٗ - ُِّْ

 الػػػػكج ز بػػػػي ب ػػػػه السػػػػر  كالكاػػػػاب العز ػػػػز المؤلػػػػؼ: ابػػػػد العظػػػػ ـ بػػػػف   -ّٕ
مصػػر الطبعػػ : الهالهػػ ل  -بػػدكم بػػف محمػػد الرا ػػر: دار ابػػف رجػػب 

 . ََُِ -هػ  ُُِْ
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
 ركار الارز ػؿ ك سػرار الا ك ػؿ المؤلػؼ: راصػر الػد ف  بػك سػع د ابػد اهلل   -ّٖ

هػػػػػػ( ٖٓٔاكم )الماػػػػػكبا: بػػػػػف امػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد ال ػػػػػ رازم الب ضػػػػػا
المح ػػؽ: محمػػد ابػػد الػػرحمف المرا ػػمي الرا ػػر: دار إح ػػا  الاػػراث 

                                                                                                                                                                                                             .هػ   ُُْٖ -ب ركت الطبع : ا كلا  -العربي 
  سػر الافاسػػ ر لكػػالـ العمػػي الكب ػػر المؤلػؼ: جػػابر بػػف مكسػػا بػػف ابػػد   -ّٗ

ال ػػادر بػػف جػػابر  بػػك بكػػر الجزائػػرم الرا ػػر: مكابػػ  العمػػـك كالحكػػـل 
المد رػػػػػ  المرػػػػػكرةل المممكػػػػػ  العرب ػػػػػ  السػػػػػعكد   الطبعػػػػػ : السامسػػػػػ ل 

                                                                       .ـ ََِّهػ/ُِْْ
بدا   المجاهد كرها   الم اصد المؤلػؼ:  بػك الكل ػد محمػد بػف  حمػد بػف   -َْ

محمػػػػد بػػػػػف  حمػػػػػد بػػػػػف ر ػػػػػد ال رطبػػػػي ال ػػػػػه ر بػػػػػابف ر ػػػػػد الحف ػػػػػد 
 ال ػاهرة الطبعػ : -هػباصرؼ الرا ػر: دار الحػد ث ٓٗٓ)الماكبا: 

 .ـ  ََِْ -هػ ُِْٓبدكف طبع  اار خ الر ر: 
بهجػػػ   مػػػكب ا بػػػرار ك ػػػػرة ا ػػػكف ا س ػػػار بػػػػي  ػػػرح جكامػػػر ا سبػػػػار   -ُْ

المؤلػػػؼ:  بػػػك ابػػػد اهللل ابػػػد الػػػرحمف بػػػف راصػػػر بػػػف ابػػػد اهلل بػػػف 
هػػػػػ( المح ػػػػؽ: ابػػػػد ُّٕٔراصػػػر بػػػػف حمػػػػد  ؿ سػػػػعدم )الماػػػػكبا: 

لمر ػػػػػر الكػػػػر ـ بػػػػػف رسػػػػػمي اؿ الػػػػػدر ري دار الر ػػػػر: مكابػػػػػ  الر ػػػػػد 
                                                                                                               .ـ ََِِ -هػ ُِِْكالاكز ر الطبع : ا كلا 

اػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر ال ػػامكس المؤلػػؼ: محٌمػػد بػػف محٌمػػد بػػف ابػػد   -ِْ
اضال الزَّب دم )الماكبا: الرٌزاؽ الحس ريل  بك الف ضل الممٌ ب بمر 

 هػل المح ؽ: مجمكا  مف المح   ف الرا ر: دار الهدا  .َُِٓ
احف  المحااج إلا  دل  المرهاج )امػا ارا ػب المرهػاج لمرككم(المؤلػؼ:   -ّْ

ابػػػػف المم ػػػػف سػػػػراج الػػػػد ف  بػػػػك حفػػػػص امػػػػر بػػػػف امػػػػي بػػػػف  حمػػػػد 
هػ( المح ؽ: ابػد اهلل بػف سػعاؼ َْٖال ابعي المصرم )الماكبا: 

مكػػػػػ  المكرمػػػػػ  الطبعػػػػػ : ا كلػػػػػال    -ح ػػػػػاري الرا ػػػػػر: دار حػػػػػرا  الم
   ق. َُْٔ
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
السػػػػػػػكاطر المؤلػػػػػػػؼ: محمػػػػػػػد ماػػػػػػػكلي ال ػػػػػػػعراكم  -افسػػػػػػػ ر ال ػػػػػػػعراكم   -ْْ

 .هػ( الرا ر: مطابر  سبار ال كـُُْٖ)الماكبا: 
افسػػ ر ال ػػر ف الحكػػ ـ )افسػػ ر المرػػار( المؤلػػؼ: محمػػد ر ػػ د بػػف امػػي   -ْٓ

ػػال امػػي  رضػػا بػػف محمػػد  ػػمس الػػد ف بػػف محمػػد بهػػا  الػػد ف بػػف مي
هػػػػػ( الرا ػػػػر: اله ئػػػػ  ُّْٓسم فػػػػ  ال ممػػػػكري الحسػػػػ ري )الماػػػػكبا: 
                                                 .ـ  َُٗٗالمصر   العام  لمكااب سر  الر ر: 

افس ر ال ػر ف العظػ ـ المؤلػؼ:  بػك الفػدا  إسػماا ؿ بػف امػر بػف كه ػر   -ْٔ
هػػػ( المح ػػؽ: سػػامي ْٕٕ ي )الماػػكبا: ال ر ػػي البصػػرم هػػـ الدم ػػ

بف محمد سالم  الرا ر: دار ط ب  لمر ر كالاكز ر الطبع : الهار   ا
 .ـ ُٗٗٗ -هػ َُِْ

افس ر الماىٍكًردَّم = الركت كالع كف المؤلؼ:  بك الحسف امي بف محمد   -ْٕ
بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حب ػػػػػب البصػػػػػرم البغػػػػػدادمل ال ػػػػػه ر بالمػػػػػػاكردم 

 السػػػػػػ د ابػػػػػػف ابػػػػػػد الم صػػػػػػكد بػػػػػػف هػػػػػػػ( المح ػػػػػػؽ: َْٓ)الماػػػػػػكبا: 
                                                                                                                                                                                              .ب ركت/ لبراف  -ابد الرح ـ الرا ر: دار الكاب العمم   

افسػػػػػ ر المرا ػػػػػي المؤلػػػػػؼ:  حمػػػػػد بػػػػػف مصػػػػػطفا المرا ػػػػػي )الماػػػػػكبا:   -ْٖ
هػػػ( الرا ػػر:  ػػرك  مكابػػ  كمطبعػػ  مصػػطفا البػػابا الحمبػػي ُُّٕ

                             .ـ  ُْٔٗ -هػ  ُّٓٔك ك دب بمصر الطبع : ا كلال 
ال ػػ خ  افسػ ر حػػدائؽ الػػركح كالر حػاف بػػي ركابػػي امػـك ال ػػر ف المؤلػػؼ:  -ْٗ

كم ال ػابعي  العالم  محمد ا م ف بػف ابػد اهلل ا رمػي العمػكم الًهػرى
إ ػػػراؼ كمراجعػػػ : الػػػدكاكر ها ػػػـ محمػػػد امػػػي بػػػف حسػػػ ف مهػػػدل 

لبرػػػػػاف الطبعػػػػػ : ا كلػػػػػال  -الرا ػػػػػر: دار طػػػػػكؽ الرجػػػػػاةل ب ػػػػػركت 
          .ـ  ََُِ -هػ  ُُِْ
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
 جػػػػػػػػامر ا صػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػي  حاد ػػػػػػػػث الرسػػػػػػػػكؿ المؤلػػػػػػػػؼ : مجػػػػػػػػد الػػػػػػػػد ف   -َٓ

 بػػػك السػػػعادات المبػػػارؾ بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد ابػػػف ابػػػد 
هػػػ( اح  ػػؽ : َٔٔالكػػر ـ ال ػػ باري الجػػزرم ابػػف ا ه ػػر )الماػػكبا : 

 ر ا ػكف الرا ػر : مكابػ  الاامػ  اح  ػؽ ب ػ -ابد ال ادر ا ررؤكط 
                                                                               .مكاب  دار الب اف الطبع  : ا كلا -مطبع  المالح  -الحمكاري 

جػػامر الب ػػاف بػػي ا ك ػػؿ ال ػػر ف المؤلػػؼ: محمػػد بػػف جر ػػر بػػف  ز ػػد بػػف   -ُٓ
هػػػػػ َُّبػػػرم )الماػػػكبا: كه ػػػر بػػػف  الػػػب ازممػػػيل  بػػػك جعفػػػر الط

المح ػػػػؽ:  حمػػػػد محمػػػػد  ػػػػاكر الرا ػػػػر: مؤسسػػػػ  الرسػػػػال  الطبعػػػػ : 
                                                               .ـ  َََِ -هػ  َُِْا كلال 

ركائر الافس ر )الجامر لافس ر اإلمػاـ ابػف رجػب الحربمي(المؤلػؼ: ز ػف   -ِٓ
ػػػػالميل الػػػد ف ابػػػد الػػػػرحمف بػػػف  حمػػػػد بػػػف  رجػػػب بػػػػف الحسػػػفل السى

هػػ( جمػر كارا ػب: ٕٓٗالبغدادمل هـ الدم  يل الحربمي )الماػكبا: 
 - بي معاذ طارؽ بف اكض اهلل بف محمد الرا ػر: دار العاصػم  

 ـ                              ََُِ - ُِِْالمممك  العرب   السعكد   الطبع : ا كلا 
ف مصػطفا اإلسػااربكلي الحرفػي ركح الب اف المؤلػؼ: إسػماا ؿ ح ػي بػ  -ّٓ

هػػػػ( الرا ػػػر: دار ُُِٕالسمػػػكاي ل المػػػكلا  بػػػك الفػػػدا  )الماػػػكبا: 
   .ب ركت –الفكر 

ركح المعاري بي افس ر ال ر ف العظ ـ كالسػبر المهػاري المؤلػؼ:  ػهاب   -ْٓ
هػػػ( َُِٕالػد ف محمػكد بػف ابػد اهلل الحسػ ري ا ىلىكسػي )الماػكبا: 

اط ػػػػ  الرا ػػػػر: دار الكاػػػػب باصػػػػرؼ المح ػػػػؽ: امػػػػي ابػػػػد البػػػػارم 
 . هػ ُُْٓب ركت الطبع : ا كلال  -العمم   
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
 زاد المسػػػػػػ ر بػػػػػػي امػػػػػػـ الافسػػػػػػ ر المؤلػػػػػػؼ: جمػػػػػػاؿ الػػػػػػد ف  بػػػػػػك الفػػػػػػرج   -ٓٓ

هػػػػػ( ٕٗٓابػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف امػػػػي بػػػػف محمػػػػد الجػػػػكزم )الماػػػػكبا: 
ب ركت  -المح ؽ: ابد الرزاؽ المهدم الرا ر: دار الكااب العربي 

                                                                                   .ػ ه ُِِْ -الطبع : ا كلا 
زهػػػػرة الافاسػػػػػ ر المؤلػػػػؼ: محمػػػػػد بػػػػػف  حمػػػػد بػػػػػف مصػػػػطفا بػػػػػف  حمػػػػػد   -ٔٓ

هػػػ( دار الر ػػر: دار الفكػػر ُّْٗالمعػػركؼ بػػ بي زهػػرة )الماػػكبا: 
 العربي.      

اإلرسػػػار   مرهاجػػػا... سػػػماح  اإلسػػػالـ بػػػي الػػػداكة إلػػػا اهلل كالعال ػػػات   -ٕٓ
كسػػػ رة المؤلػػػؼ: ابػػػد العظػػػ ـ إبػػػراه ـ محمػػػد المطعرػػػي )الماػػػكبا: 

 -هػػػػػػ  ُُْْهػػػػػػ( الرا ػػػػػر: مكابػػػػػ  كهبػػػػػ  الطبعػػػػػ : ا كلػػػػػا ُِْٗ
 ـ.ُّٗٗ

سػػػػرف ابػػػػف ماجػػػػه المؤلػػػػؼ: ابػػػػف ماجػػػػ   بػػػػك ابػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف  ز ػػػػد   -ٖٓ
هػػػ(ل اح  ػػؽ: محمػػد ِٕال زك رػيل كماجػػ  اسػػـ  ب ػػه  ز ػد )الماػػكبا: 

ب صػؿ ا سػا  -ابد البا ي الرا ر: دار إح ا  الكاب العرب    بؤاد
                                           البابي الحمبي.                                                                                                               

سػػم ماف بػف ا  ػعث بػػف إسػحاؽ بػػف سػرف  بػي داكد المؤلػػؼ:  بػك داكد   -ٗٓ
هػػػ( ِٕٓب ػػ ر بػػف  ػػداد بػػف امػػرك ا زدم السًّْجٍسػػااري )الماػػكبا: 

المح ؽ: محمد مح ي الد ف ابد الحم د الرا ر: المكاب  العصر  ل 
 ب ركت. –ص دا 

  ػػػػػرح ا ربعػػػػػ ف الركك ػػػػػ  بػػػػػي ا حاد ػػػػػث الصػػػػػح ح  الربك ػػػػػ  المؤلػػػػػؼ:   -َٔ
كهػب بػف مط ػر ال  ػ رمل  ا ي الد ف  بك الفػان محمػد بػف امػي بػف
هػػػػ( الرا ػػػر: مؤسسػػػ  َِٕالمعػػػركؼ بػػػابف د  ػػػؽ الع ػػػد )الماػػػكبا: 

 ـ.   ََِّ -هػ  ُِْْالر اف الطبع : السادس  
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
« ذس ػػػػػرة الع بػػػػػا بػػػػي  ػػػػػرح المجابػػػػػا» ػػػػرح سػػػػػرف الرسػػػػػائي المسػػػػما   -ُٔ

لَّػػػػًكم  المؤلػػػػؼ: محمػػػػد بػػػػف امػػػػي بػػػػف  دـ بػػػػف مكسػػػػا اإله ػػػػكبي الكى
دار  ؿ بػػػػرـك  -[ٓ - ُدكل ػػػػ  لمر ػػػػر ]جػػػػػالرا ػػػػر: دار المعػػػػراج ال

 [ الطبع : ا كلا.                               َْ- ٔلمر ر كالاكز ر ]جػ
 ػمس العمػػـك كدكا  كػالـ العػػرب مػف الكمػػـك المؤلػؼ: ر ػػكاف بػف سػػع د   -ِٔ

هػػػ المح ػػؽ: د حسػػ ف بػػف ابػػد اهلل ّٕٓالحم ػػرل ال مرػػي الماػػكبا: 
د  كسػػػؼ محمػػػد ابػػػد اهلل  -مطهػػػر بػػػف امػػػي اإلر ػػػاري  -العمػػػرم 

لبرػاف(ل دار الفكػر )دم ػؽ  -الرا ر: دار الفكػر المعاصػر )ب ػركت
                                                                .ـ ُٗٗٗ -هػ َُِْسكر  (الطبع : ا كلال  -

 رائػب ال ػر ف كر ائػب الفر ػػاف المؤلػؼ: رظػاـ الػػد ف الحسػف بػف محمػػد   -ّٔ
هػػ  المح ػؽ: ال ػ خ َٖٓال مػي الر سػابكرم  )الماػكبا:  بف حس فا

الطبعػػػػ : ل ب ػػػػركت  -زكر ػػػػا ام ػػػػرات الرا ػػػػر: دار الكاػػػػب العمم ػػػػ 
                                                                                                      .هػ  ُُْٔ -ا كلا 

ؤلؼ: ا سااذ الدكاكر مكسا  اه ف بان المرعـ  رح صح ن مسمـ الم  -ْٔ
  ػػػػ ف الرا ػػػػر: دار ال ػػػػركؽ الطبعػػػػ : ا كلػػػػا )لػػػػدار ال ػػػػركؽ(ل 

                                                                                         .ـ  ََِِ -هػ  ُِّْ
هػػػػػ( الرا ػػػػر: دار َُِْب ػػػػه السػػػػر  المؤلػػػػؼ: سػػػػ د سػػػػابؽ )الماػػػػكبا:   -ٓٔ

 -هػػػػػ ُّٕٗلبرػػػػاف الطبعػػػػ : الهالهػػػػ ل  -اػػػػاب العربػػػػيل ب ػػػػركت الك
                                                                    .ـ   ُٕٕٗ

كاػػاب: مكسػػكا  ب ػػه ال مػػكب المؤلػػؼ: محمػػد بػػف إبػػراه ـ بػػف ابػػد اهلل   -ٔٔ
 .الاك جرم الرا ر: ب ت ا بكار الدكل   
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
محاسف الا ك ؿ المؤلؼ: محمػد جمػاؿ الػد ف بػف محمػد سػع د بػف  اسػـ   -ٕٔ

هػػػػػ(  المح ػػػػؽ: محمػػػػد باسػػػػػؿ ُِّّالحػػػػالؽ ال اسػػػػمي )الماػػػػكبا: 
ب ػركت الطبعػ : ا كلػا  -ا كف السكد الرا ر: دار الكاب العمم   

                                                                                                .هػ  ُُْٖ -
مسرد اإلماـ  حمد بف حربػؿ المؤلػؼ:  بػك ابػد اهلل  حمػد بػف محمػد بػف   -ٖٔ

هػػػػ( المح ػػػؽ: ُِْحربػػػؿ بػػػف هػػػالؿ بػػػف  سػػػد ال ػػػ باري )الماػػػكبا: 
اػػادؿ مر ػػدل ك سػػركف ا ػػراؼ: د ابػػد اهلل بػػف  - ػػع ب ا ررػػؤكط 

ابػػػد المحسػػػف الاركػػػي الرا ػػػر: مؤسسػػػ  الرسػػػال  الطبعػػػ : ا كلػػػال 
  .ـ  ََُِ -هػ  ُُِْ

 مصػػػػػػػباح الزجاجػػػػػػػ  بػػػػػػػي زكائػػػػػػػد ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػ  المؤلػػػػػػػؼ:  بػػػػػػػك العبػػػػػػػاس   -ٗٔ
  ػػػػهاب الػػػػد ف  حمػػػػد بػػػػف  بػػػػي بكػػػػر بػػػػف إسػػػػماا ؿ بػػػػف سػػػػم ـ بػػػػف 

هػػ( َْٖ ا ماز بػف اهمػاف البكصػ رم الكرػاري ال ػابعي )الماػكبا: 
ب ػػركت  -المح ػػؽ: محمػػد المرا ػػا الك ػػراكم الرا ػػر: دار العرب ػػ  

 هػ.َُّْالطبع : الهار  ل 
معػػػالـ الارز ػػػؿ بػػػي افسػػػ ر ال ػػػر ف = افسػػػ ر البغػػػكم المؤلػػػؼ: مح ػػػي    -َٕ

هػػػ( َُٓالسػػر ل  بػػك محمػػد الحسػػ ف بػػف مسػػعكد البغػػكم )الماػػكبا: 
 -باصػػػرؼ المح ػػػؽ: ح  ػػػه كسػػػرج  حاد هػػػه محمػػػد ابػػػد اهلل الرمػػػر 

سػم ماف مسػمـ الحػرش الرا ػر: دار ط بػ   -اهماف جمع  ضم ر   
                                                                                       .ـ ُٕٗٗ -هػ ُُْٕلرابع ل لمر ر كالاكز ر الطبع : ا

معجػػػـ المغػػػ  العرب ػػػ  المعاصػػػرة المؤلػػػؼ: د  حمػػػد مساػػػار ابػػػد الحم ػػػد   -ُٕ
هػػػػػ( بمسػػػػاادة بر ػػػػؽ امػػػػؿ الرا ػػػػر: اػػػػالـ ُِْْامػػػػر )الماػػػػكبا: 
                               .ـ  ََِٖق ُِْٗالكاب ط ا كلا 
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
معجػػػـ م ػػػا  س المغػػػ  المؤلػػػػؼ:  حمػػػد بػػػف بػػػػارس بػػػف زكر ػػػا ال زك رػػػػي   -ِٕ

هػػ(المح ؽ: ابػد السػالـ محمػد ّٓٗالرازمل  بك الحس ف )الماكبا: 
                                                                                                                  .ـُٕٗٗق ُّٗٗهاركف الرا ر: دار الفكر ااـ الر ر

مفاا ن الغ ب = الافس ر الكب ػر المؤلػؼ:  بػك ابػد اهلل محمػد بػف امػر   -ّٕ
بػػف الحسػػف بػػف الحسػػ ف الا مػػي الػػرازم المم ػػب بفسػػر الػػد ف الػػرازم ا

 -هػػ( الرا ػر :دار إح ػا  الاػراث العربػي ٔسط ب الػرم )الماػكبا: 
                                          .هػ  َُِْ -ب ركت الطبع : الهاله  

مػػكارد الظمػػآف إلػػا زكائػػد ابػػف حبػػػاف المؤلػػؼ:  بػػك الحسػػف رػػكر الػػػد ف   -ْٕ
هػ( المح ؽ: َٕٖامي بف  بي بكر بف سم ماف اله همي )الماكبا: 

ابدب امي الكك ؾ الرا ر: دار اله اب   -حس ف سم ـ  سد الٌداراري 
ـ  َُٗٗهػ( = ) ُُِْ-ُُُْ كلال)العرب  ل دم ؽ الطبع : ا

                                                                                                                 .ـ  ُِٗٗ-
مكسػػػػكا  الف ػػػػه اإلسػػػػالمي المؤلػػػػؼ: محمػػػػد بػػػػف إبػػػػراه ـ بػػػػف ابػػػػد اهلل   -ٕٓ

هػػ  َُّْ: ا كلػال الاك جرم الرا ر: ب ت ا بكار الدكل   الطبعػ 
                                                       .ـ  ََِٗ -

مكطػػػػ  اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ المؤلػػػػؼ: مالػػػػؾ بػػػػف  رػػػػس بػػػػف مالػػػػؾ بػػػػف اػػػػامر   -ٕٔ
هػ( المح ؽ: ب ار اكاد معركؼ ُٕٗا صبحي المدري )الماكبا: 

 هػ .ُُِْمحمكد سم ؿ الرا ر: مؤسس  الرسال  سر  الر ر:  -
صػما اهلل ام ػه كسػمـ  -الرع ـ بي مكػاـر  سػالؽ الرسػكؿ الكػر ـ رضرة   -ٕٕ

المؤلؼ : ادد مف المساصػ ف بإل ػراؼ ال ػ خ/ صػالن بػف ابػد اهلل 
بػػػػػف حم ػػػػػد إمػػػػػاـ كسط ػػػػػب المكػػػػػي الرا ػػػػػر : دار الكسػػػػػ م  لمر ػػػػػر ا

 كالاكز رل جدة الطبع  : الرابع .                                                  
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 ادلظذس أٔ ادلشخع و
ٕٖ-  https://ar.guide-humanitarian-law.org/ content/article/ٓ/rhb/ 

ٕٗ-  www.bab.com  مجمر الف ه اإلسالمي  حدد اعر ؼ ا رهاب|      اب.كـك
َٖ-  elwatan new.com/news/details/َِِْٗٗٓ. 
ُٖ-  ar.wikiped.org/wiki/ُِٗ. 
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