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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة البحث 

سنا وسيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنف (
أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

 صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم )1() ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
  : تسليما كثريا أما بعد

والفكر والفقه واآلداب فإن املعاجلات التأصيلية لقضايا املنهج القومي يف االعتقاد 
والسلوك مل تعد من نوافل اجلهود أو هوامش االهتمامات، بل أضحت مطلبا ضروريا 
ملحا وحاجةً مصرييةً الزمة لتوجيه املسرية وتقومي من احنرف عن النهج املستقيم خاصة يف 

اف هذا العصر الذي رزئت فيه اإلنسانية مبا أتلف أعصاا من كثرة التفرق واالحنر
وانتشار األهواء واملغريات واملفاسد، هلذا كان املسلم يف هذا العصر ويف هذه املرحلة 
احلرجة بالذات حباجة إىل ضوء كاشف ينري له الطريق وجيلي له األمر يف مجيع املشكالت 
والعقبات اليت تعترض طريقه ويقدم له احللول الناجعة واملعاجلات التأصيلية اجلادة املعمقة 

  . ء املنهج الصايف السليم منهج أهل السنة واجلماعةعلى ضو
إن الكشف عن جذور التطرف، والعنف واإلرهاب ومعرفة أسبابه هو موضوع 
الساعة وهو يف نظرنا من أشد املوضوعات خطورة وأثرا وأجدرها بالدرس املتأين ذي 

ديات النفس الطويل؛ ذلك ألن املسلمني اليوم وهم يواجهون مشكالت احلضارة وحت
العصر ومعركة البقاء ال يواجهون ذلك كله وهم على منهج واحد كما تواجهه األمم 
األخرى بل هناك مناهج لدينا نشأت أو قل نبتت من االبتعاد عن املنهج األمثل املنهج 

                                                
 -رمحه اهللا-خطبة احلاجة اليت كان النيب يعلمها أصحابه ، انظر خطبة احلاجة للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ) 1(

  . هـ1400الرابعة ، .  ، ط املكتب اإلسالمي14-13، ص 
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«br&ur #xã¨  {: احلق الذي ارتضاه لنا رب العاملني يقول عز شأنه yd ë ÏÛºuéÅÀ $ VJä É)tG ó¡ãB çnqãè Î7 ¨?$$ sù ( 

üwur (#qãè Î7 Fs? ü@ ç6è¡9 $# s-§ç xÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾Ï&Î#ãÎ7 yô 4 { )1(] 153:األنعام .[  

قضية العنف والغلو ! إن مما ابتليت به األمة اإلسالمية ولشد ما ابتليت به اليوم
رف اليت عصفت زوابعها بأذهان البسطاء من األمة وجهاهلا، وافتنت ا أهل األهواء والتط

الذين زاغت قلوم عن اتباع احلق فكانت النتيجة احلتمية أن وقع االختالف بني أهل 
األهواء وافترقوا إىل فرق متنازعة متناحرة مهها األوحد إرغام خصومها على اعتناق آرائها 

راح بعضهم يصدر أحكاما ويفعل إجراما يفجرون ويكفِّرون ويعيثون بأي وسيلة كانت، ف
إا فتنة عمياء : يف األرض فسادا ويظهر فيهم العنف والتطرف إفراطا وتفريطا، ولعمر اهللا

تستوجب التأمل وتستدعي التفكري يف الكشف عن جذورها يف حياة املسلمني املعاصرين، 
اخللل الذي أثقل كاهل األمة وأضعف قوا وفرق وهذا يعد من أهم عوامل التخلص من 

  . كلمتها
جيب أن يعلَم أن قضية العنف والصراعات الدامية يف حياة اتمعات اإلنسانية ليست 
أمرا نادر احلدوث، ال يتوقع املرء وقوعه يف حياة اتمعات واحلضارات وتدافعاا؛ بل إن 

ا تقترن يف الذهن بأحداث وصراعات دامية، بل إا التغريات واملنعطفات الكربى، كثريا م
فقد كان املشركون مغالني متطرفني يف عقائدهم ! تضرب جبذورها يف أعماق التاريخ

الوثنية الشريرة فكذبوا باحلق وهم عليه شهود، وعارضوا احلقائق بإميام باألوهام 
ذيب وإما معارضة، إما تك: والظنون؛ وهلذا جند كل صاحب هوى يرتع إىل أصل جاهلي

والظلم لبغي العلو يف األرض : وإن جنا من هاتني السوأتني فهو يرتع إىل الظلم أو اجلهل
واجلهل حبقيقة هذا الدين ومجاع الشر هو الظلم واجلهل، ومجاع اخلري العلم والعدل، 
والناظر يف الغالة وأهل التطرف جيدهم على تكرار العصور ومر الدهور جيمعهم قاسم 

  . رك وتربط بينهم خصائص معينة ويفرقون بأوصاف بينة تكون مطردة فيهممشت

                                                
  . 153: سورة األنعام آية) 1(
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فمن شذ بفكره واحنرف جبهله وقع يف احملظور وطوته تيارات الغلو واإلرهاب يف 
  . مدها اجلارف فتراه يقوم بارتكاب أفظع اجلرائم باسم الدين

ره اهللا بعلمه إن احلقيقة اليت ال ِمراء فيها أن لكل شيء يف هذا العامل مقدارا قد
@ë  {: وحكمته à2 ur >äóÓx« ¼ çnyâYÏã Aë#yâø)ÏJ Î/ ÇÑÈ { )1(] أي ال إفراط وال تفريط ] 8:الرعد

، كما ورد أن أعرابيا قال يف خلق اهللا، وبالتايل ال غُلو بالتقدم وال تلو بالتأخر يف دين اهللا
يا أبا سعيد، علّمين دينا وسوطًا، ال ذاِهبا فَروطًا، وال ساقطًا : "للحسن البصري رمحه اهللا

أحسنت : قال له احلسن". أي دينا متوسطًا، ال متقدما بالغلو، وال متأخرا بالتلو. "سقوطًا
فما أمر : " رمحه اهللا)3(بن قيم اجلوزية ويقول اإلمام ا. )2(يا أعرايب، خري األمور أوساطها 
إما إىل تفريط وإضاعة، وإما إىل إفراط وغلو، ودين اهللا : اهللا بأمر إال وللشيطان فيه نزعتان

وسط بني اجلايف عنه والغايل فيه كالوادي بني جبلني واهلدى بني ضاللتني والوسط بني 
يل فيه مضيع له؛ هذا بتقصريه عن طرفني ذميمني فكما أن اجلايف عن األمر مضيع له فالغا

  ". احلد وهذا بتجاوزه احلد
إن اإلرهاب والتطرف والعنف مل يأِت اعتباطًا ومل ينشأ جزافًا بل له أسبابه ودواعيه، 
ومعرفة السبب غاية يف األمهية ذلك ألن معرفة السبب حتدد نوع العالج وصفة الدواء، 

يان السبب أو األسباب، فما إذن هذه فال عالج إال بعد تشخيص، وال تشخيص إال بب
  األسباب والبواعث اليت أدت إىل هذا الفكر الضال؟ 

إن أسباب نشأة هذا الفكر متعددة ومتنوعة، فقد يكون مرجع هذا الفكر أسبابا 
.. فكرية أو نفسية أو سياسية أو اجتماعية أو يكون الباعث عليه دوافع اقتصادية وتربوية

                                                
  . 8: سورة الرعد آية) 1(
:  ، املادة1414 /1994مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، دار الفكر ، بريوت ، : انظر) 2(

  .  دار صادر-لسان العرب ). فرط(
 ، الطبعة الثانية ، 97 /1 ، جزء  ، وكتاب العزلة أليب سليمان اخلطايب البسيت517/  2مدارج السالكني ج) 3(

قال حدثنا ابن أيب قماش عن ابن عائشة قال ما أمر اهللا عباده بأمر إال وللشيطان فيه "املطبعة السلفية بالقاهرة ، 
  ". نزعتان فإما إىل غلو وإما إىل تقصري فبأيهما ظفر قنع
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ة املتوازنة نستطيع أن جنزم بأن األسباب متشابكة ومتداخلة، وهلذا ال وبالنظرة الشامل. إخل
ينبغي أن نقف عند سبب واحد، فالظاهرة اليت أمامنا ظاهرة مركبة معقدة وأسباا كثرية 

  . ومتداخلة
إن اإلسالم يكابد اليوم حربا ضروسا تعددت مصادرها وتنوعت أشكاهلا وتبدلت 

ألحوال وتبدالت الزمان واختالف املكان وإن اتفقت كلها وسائلها لتتناسب مع تغريات ا
على وحدة اهلدف واحملاوالت املستميتة للقضاء على اإلسالم يف حربه بيد أبنائه لوقف 

  !. فإنا هللا وإنا إليه راجعون!! مشسه 
 على هذه البالد أا ليست أرضا لإلرهاب وال إلنباته لتوافر - تعاىل -ومن نعم اهللا 

والدعاة املصلحني واستجابة احلاكم واحملكوم ألمر الشرع احلنيف واجلميع يسعى األئمة 
لتاليف التقصري والنقص وما وجد يف أيامنا ال يعدو أن يكون سحابة صيف عارضة 

مهبط الوحي ومأرز النبوة ومهوى : ستجتث من فوق أرض هذه البالد الكرمية الطاهرة
  . ان وزماناألفئدة وحمط أنظار املسلمني يف كل مك

وإسهاما منا يف هذا املوضوع املهم نقدم هذه العجالة علَّها تكون إضافة إىل اجلهد 
الذي يتبقى فيه الوجهة النافعة واحلل األمثل وتقدمي العالج الناجع والدواء النافع والعمل 

  . على ردم هذه البؤر والقضاء عليها
لقائمني على شئون هذا املؤمتر الذين وختاما أتقدم جبزيل الشكر وبالغ االمتنان إىل ا

  . تفضلوا بتوجيه الدعوة للمشاركني فيه وأنا واحد منهم
وأحسب أن هذه املؤمترات والندوات وامللتقيات إمنا هي منتديات خري تلتقي فيها 
شخصيات فكرية وعلمية تعاجل موضوعات األمة وتعىن بقضاياها وتضع احللول والرؤى 

  . اوز أزماا بإذن اهللا تعاىلملشكالا مسامهة يف جت
 rنسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني وأن يرزق حكامها العمل بكتابه وسنة نبيه 

ودعام الفقه والبصرية يف الدين إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا عليه نبينا حممد 
  . وعلى آله وصحبه أمجعني

  عبد اهللا السدالنالفقري إىل عفو ربه املنان صاحل بن غامن بن 
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  أسبــاب اإلرهــاب 
  توطئة 

وكلها تسهم يف إنتاجه . اإلرهاب ظاهرة مركبة ومعقدة وأسباا كثرية ومتداخلة
  . بنسب متفاوتة لذا ال ينبغي الوقوف عند بعض منها، بل ال بد من دراستها دراسة شاملة

اجتماعي ومنها وهذه األسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو فكري ومنها ما هو 
  . إخل...ما هو اقتصادي أو نفسي أو تربوي

  . ونستعني باهللا يف تفصيلها
   )1( األسباب السياسية

إن البعد عن شريعة اهللا هو سبب الضالل والعمى والشقاء الذي نعاين منه اآلن ) 1

ô  {: يف كثري من بلدان اإلسالم، فاهللا تعاىل يقول t̀Bur uÚ tç ôãr& t̀ã ìÌç ò2 Ïå ¨b Î* sù ¼ ã&s! Zpt±äÏè tB 

% Z3Y|Ê ¼ çnãç à±øtwU ur uQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# 4ë yJ ôã r& ÇÊËÍÈ { )2(] 124:طه .[  

  . واملعيشة الضنك هي الضيق وهي الشقاء
عة اإلسالمية يف شئون احلياة كلها إذن فالبعد عن تطبيق القواعد املتوافقة مع الشري

  . سبب للشقاء، ومن أنواع الشقاء اإلرهاب والعنف والتطرف
فإن كثريا من البلدان العربية واإلسالمية مل تكتف بتهميش : اإلحباط السياسي) 2

اجلماعات اإلسالمية وعدم االكتراث هلا، بل وقفت يف وجهها، وتصدت ألرباا، 
طاءها، حىت يف بعض البلدان اليت تدعي الدميقراطية وحرية وحصرت نشاطها، ومجدت ع

الرأي، فإن هذه األمور إذا جاءت يف صاحل تيار إسالمي، أو مجاعة إصالحية فسرعان ما 
يتحول األمر إىل املنع والقمع والتصدي والتحدي مهما كانت اجلماعة معتدلة، والتيار 

لد املنظمات السرية، والتوجهات املناهضة، متساحما، واحلزب متنورا، وهذا من شأنه أن يو

                                                
  . بتصرف) الفصل األول(دالن وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصر ، صاحل بن غامن الس) 1(
  . 124: سورة طه آية) 2(
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وردود األفعال الغاضبة اليت ال جتد ما تصب فيه غضبها، وتفرغ فيه شحنات عواطفها إال 
  . امتطاء صهوة اإلرهاب، وذلك ما متثل واقعا حيا مشاهدا يف كثري من البلدان

على مصادر االعتماد : ومن سوآت البعد عن شريعة اهللا تعاىل وعدم حتكيمها) 3
مغايرة ملصادر الشريعة اإلسالمية يف التحاكم إليها كالعقول اردة الفاسدة، واملناطق 

واعترب حبال املعطلة وغالم . والفلسفات الكالمية العقيمة اليت نزع ما فيها من خري
  . وأمثاهلم
ا من إن على مجيع من يلي أمر: إمهال الرعية أو التقصري يف أمورهم وما يصلحهم) 4

أمور املسلمني أن يقوم مبا أمره اهللا به بأداء األمانة، وحفظ الديانة، والنصح لألمة، 
والصدق مع الرعية، وتلمس حاجات الناس، وحتقيق احلياة الكرمية هلم، واالستفادة من 
طاقام، وشغل أوقام، وتسهيل أمورهم املادية واملعيشية، وأمورهم املعنوية واإلنسانية، 

وهكذا من .. ة التعليم، وتشجيع املعرفة، وصيانة العقول، واحلفاظ على األفكاروإشاع
القيام بكل ما من شأنه أن حيفظ األجسام واألفهام، والقلوب والعقول، واألخالق 
واألرزاق، ومىت ما أمهل أرباب املسؤولية رعاياهم، أو قصروا مع شعوم، أو تشاغلوا عن 

كلكم راٍع  {.. ، وطريق املهالك، ومتنفس الضاللحمكوميهم، فذلك مفتاح الضياع

  . )2( )1( } وكلكم مسئول عن رعيته

املظامل اليت ترتكب من ِقبل من شأُم أن يعدلوا بني الناس فهذا يوجد روحا من -5
كر أو سجن أو عوقب صاحبه وضيق السخط تستسنح الفرصة للتعبري عن الرأي الذي ح

أمنا ) عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما(عليه، حيث ملّا عدل العمران 
 فقال t أرسل إىل ناس من املهاجرين فيهم علي tفناما، وملا طعن عمر بن اخلطاب 

نا أن نزيد من عن مأل منكم هذا؟ فقال علي معاذ اهللا أن يكون هذا عن مأل منا ولو استطع
                                                

، أبو داود اخلراج واإلمارة ) 1705(، الترمذي اجلهاد ) 1829(، مسلم اإلمارة ) 853(البخاري اجلمعة ) 1(
  ). 2/121(، أمحد ) 2928(والفيء 

  . متفق عليه) 2(
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أبدهلم عمر فورا : ( وملا جاء أهل الكوفة وقد رفضوا واليهم)1() أعمارنا يف عمرك لفعلنا
 وهكذا، فسلب احلقوق السياسية واملالية واالجتماعية اليت هي نتيجة املظامل )2() بغريه

فان  على عثمان بن ع- زاعمني كذبا -يوجد احتجاجا لدى الرأي العام فما خرج الثوار 
t3(!!  إال لزعمهم أن هناك مظامل ثالثًا( .  

وال شك أن ما كان سياسيا يف داخل أي جمتمع ال حيل بشكل إجيايب بناء، فال يصح 
إعطاء املشروعية ألي حل من احللول، يقوم على أساس وسائل القهر واإلكراه، وإثارة 

  . القالقل والفنت
ما يفعل ( حني سأل رسول اهللا tغفاري روى أبو داود يف سننه بسنده عن أيب ذر ال

يف حال الفتنة يف اتمع، فأمره أن يلزم بيته وأن ال يشارك يف الفتنة حىت ال يدافع عن 
فإن خشيت أن : وقال قلت فإن دخل علي بييت، قال"نفسه وليكون خريي ابين آدم 

  . )4(" يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإمثك وإمثه
يث عند التمعن يثري كثريا من الدهشة والتعجب، ألنه يبدو على غري ما وقر يف فاحلد

الذهن وجسدته كثري من األحداث التارخيية يف وجوب مقاومة االحنراف والفساد بكل 
الوسائل املادية واملعنوية؛ ألن احلديث ال مينع كل ألوان املبادرة بالعنف فحسب، بل إنه 

  . ف حىت باسم حق الدفاع عن النفسمينع أيضا كل أنواع العن
فليتأمل هذا احلديث، وما حيويه من توجيه، حيمل يف طياته دالالت بعيدة املدى، ال 
يصح أن مير ا املرء دون حماولة جادة لفهمها والغوص إىل أبعادها، خاصة أن تاريخ األمة 

                                                
هـ ، حتقيق حبيب الرمحن 1403. ن املكتب اإلسالمي بريوت.ط. 51/  6مصنف عبد الرزاق ، ج) 1(

  . األعظمي
 ، دار 366/  3 جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ، ج357/  10ج. رواه أمحد ورجاله ، رجال الصحيح) 2(

  . هـ1407الريان بالقاهرة وبريوت ، 
 ، دار الكتب العلمية بريوت.  ط386/  1املسند املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم األصفهاين ، ) 3(

  . حممد حسن الشافعي: حتقيق. هـ1417
  . رواه أيضا بصيغ مقاربة أمحد وابن ماجه) 4(
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حماوالت اإلصالح اإلسالمية، زاخر بالفنت والثورات والصراعات الدامية، مع إخفاق جل 
  ! السياسي اإلسالمي يف بلوغ غاياا الكربى حىت اليوم

 التحزبات السرية اليت نتجت عن قراءات خاصة ومفاهيم خاطئة اليعرفها أهل -6
إذا رأيت قوما يتناجون يف شيء من الدين : (يقول عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا. العلم

وهذه التحزبات والتجمعات يصدق عليها . )1() ةدون العامة فاعلم أم على تأسيس ضالل
 علينا يوما خيطبنا فقطعوا عليه tخرج عثمان بن عفان : "قول احلسن البصري رمحه اهللا

ومسعنا صوتا من بعض : كالمه فتراموا بالبطحاء حىت جعلت ما أُبصر أدمي السماء قال
هللا عنها قال مسعتها وهي  فقيل هذا صوت أم املؤمنني عائشة رضي اrحجر أزواج النيب 

b¨  {:  وتلت)2(" أال إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب: "تقول Î) tûïÏ%©!$# (#qè%§ç sù öNåks]ÉÏä 

(#qçR% x.ur $ Yèuã Ï© |Mó¡©9 öNåk÷] ÏB í Îû >äóÓx« 4 { )3(] 159:األنعام .[  

حياة املسلمني "إن دراسة فاحصة للجذور الفكرية للجماعات واألحزاب يف 
تتطلب نظرةً عميقةً هلذه الِفرِق واجلماعات واألحزاِب الداعيِة إىل ذواِتها " املعاصرة

حصرا، حيثُ تصور كل فرقٍة ومجاعٍة وحزب إىل الناس أا هي القائمةُ على اإلسالم، 
  . من عداها خمالف هلا، وهذا التصور القاصر نراه عند اجلميع مطردا ومتفقًا عليهوكلَّ 

 ،ا فيهم عن رأي أو هوىصادر وهلذا كان اجلميع أهل فتنة وبدعٍة، وليس هذا احلكم
وحىت " اخلوارج"بل هو ما اتفق عليه أهلُ العلِم من احملققني وحكمهم يف أوِل فرقٍة وهي 

يف هذا الوقتآخر فرقٍة ظهرت  .  
فكل تطرف يف الدين أو غلو فيه لدى املسلمني فسببه هذه الفرق واجلماعات 
واألحزاب، وهي مبجموعها مصدر البدع والفنت واألهواء واآلراء، وأصل كل شر 

  . معارضةُ الشرع بالرأي، وتقدمي اهلوى عليه
                                                

  . رواه أمحد يف الزهد والاللكائي يف السنة) 1(
  . ذكره الشاطيب يف االعتصام) 2(
  . 159: سورة األنعام آية) 3(
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مواهلم بالباطل االستعمار والسيطرة االستعمارية وانتهاك حقوق الناس وأخذ أ) 7
واحتالل األراضي وانتهاك احلرمات والقتل والتدمري واالغتصاب وإجبار الناس على 

  . الرتوح وترك أراضيهم وأوطام هذا يولد اإلرهاب والعنف والتطرف
  األسباب الفكرية 

إن من عالمات الساعة أن يتحدث : اجلهل بقواعد اإلسالم وآدابه وسلوكه) 1
عامة والقضايا املصريية ومن ال هم له إال شهواته، أو من حمل الرويضبة يف شأن ال

بأفكار غريبة يتوىل تربية الشباب فتستغل عواطفهم بتحميلهم أفكارا تؤدي لتحمسهم 
بال ضابط وال رادع وال رجوع ألهل العلم الصاحلني الذين خربوا األمور ودرسوا 

 اجلهل، فاجلهل داء عظيم وشر مستطري وال جند تعليال لذلك إال معامل اإلصالح جيدا،
كن عاملا أو متعلما أو  (tتنبعث منه كل فتنة عمياء وشر وبالء، قال أبو الدرداء 

   .وهي اجلهل. جمالسا والتكن الرابعة فتهلك
، )1(}  فإمنا دواء الِعي السؤالأال سألوا إذا مل يعلموا {: ومنه حديث

ويندرج يف ذلك القول ،  )3( )2( } من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين {: وحديث

يف دين اهللا بغري علم؛ وذلك أن اجلاهل يسعى إىل اإلصالح فينتهج طرقا يظنها حسنة 
كالذي يريد أن ينكر   مفاسد عظيمة،راد اإلحسان فيترتب على ذلكفيسيئ من حيث أ

بل قد أمرنا أن . وجود الكفار يف اجلزيرة فيفجر ديارهم ومساكنهم وفيهم من ليس منهم
هذا . ال نسيء إليهم للعهد الذي بيننا وبينهم واألمان الذي أخذوه من ويل أمر املسلمني

  . ف تلك املفاسد الناشئة عن ذلكباإلضافة إىل مشوله من ليس منهم فيضاع

                                                
  ). 336(أبو داود الطهارة ) 1(
مالك اجلامع  ، )4/93(أمحد  ، )221(ابن ماجه املقدمة  ، )1037(مسلم اإلمارة  ، )71(البخاري العلم ) 2(

  ). 226(الدارمي املقدمة  ، )1667(
  . رواه البخاري عن عثمان ابن ماجه كذلك) 3(
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اجلهل مبقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غري تثبت، أو األخذ ) 2
فيها بالنظر األول، وال يكون ذلك من راسخ يف العلم؛ أال ترى إىل اخلوارج كيف خرجوا 

 { وصفهم بأم rعن الدين كما خيرج السهم من الصيد املرمي؟ ألن رسول اهللا 
 أم ال يتفقهون به حىت - واهللا أعلم -يعين ،  )2( )1( } يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم

يصل إىل قلوم، ألن الفهم راجع إىل القلب، فإذا مل يصل إىل القلب مل حيصل فيه فهم 
وف فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم على حال، وهذا يقف عند حمل األصوات واحلر

إن اهللا ال يقبض العلم  {: وما تقدم أيضا من قوله عليه الصالة والسالم. ومن ال يفهم

  .  إىل آخره)4( )3( } انتزاعا

قي يف شعب وقد وقع البن عباس تفسري ذلك على معىن ما حنن فيه، فروى البيه
كيف :  ذات يوم، فجعل حيدث نفسهtخال عمر : اإلميان عن إبراهيم التيمي قال

كيف ختتلف : ختتلف هذه األمة ونبيها واحد؟ فأرسل إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما فقال
فقال ابن :  قال-وكتاا واحد؟ :  زاد سعيد-هذه األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة 

إمنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون : ننييا أمري املؤم: عباس
بعدنا أقوام يقرءون القرآن وال يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان 

  . كذلك اختلفوا
فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا : وقال سعيد
فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما .. جره عمر وانتهره عليفز: قال! اختلفوا اقتتلوا 

                                                
 )4764(أبو داود السنة  ، )2578(النسائي الزكاة  ، )1064(مسلم الزكاة  ، )3414(البخاري املناقب ) 1(

  ). 3/33(أمحد ، 
  . 563  /1ومسلم ج.  باب عالمة النبوة يف اإلسالم كتاب املناقب1321/  3 اري جرواه البخ) 2(
أمحد  ، )52(ابن ماجه املقدمة  ، )2652(الترمذي العلم  ، )2673(مسلم العلم  ، )100(البخاري العلم ) 3(

  ). 239(الدارمي املقدمة  ، )2/162(
  ). 6877(برقم  2665 ص6رواه البخاري باب ما يذكر من ذم الرأي ج) 4(
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! أعد علي ما قلته، فأعاد عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه: فأرسل إليه وقال.. قال، فعرفه
وما قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما هو احلق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت اآلية . )1(

، فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت والسورة عرف خمرجها وتأويلها وما قصد ا
احتمل النظر فيها أوجها، فذهب كل إنسان فيها مذهبا ال يذهب إليه اآلخر، وليس 
عندهم من الرسوخ يف العلم ما يهديهم إىل الصواب، أو يقف م دون اقتحام محى 

 ال يغين من املشكالت، فلم يكن بد من األخذ ببادي الرأي، أو التأويل بالتخرص الذي
  . احلق شيئًا، إذ ال دليل عليه من الشريعة، فضلّوا وأضلوا

وهو جماوزة احلد، وهذا الغلو أو ما قد يصطلح عليه بـ : الغلو يف الفكر) 3
خطري جدا يف أي جمال من ااالت، واإلسالم قد حذر منه حىت ولو كان ) التطرف(

 هلك املتنطعون { r ويقول )3( )2( } إياكم والغلو { rبلباس الدين يقول النيب 

فمن يتصف ذا الغلو وجياوز احلد يف فهم النصوص فيعمل ويعتقد يف . )5( )4( }

العمل بالنصوص : العموميات ويترك النصوص التفصيلية األخرى، وهذا شعار اخلوارج
  . مهال باقي النصوص وعدم استقصاء األدلة وأحواهلاالعامة وإ

ومن دالئل هذه الضحالة الفكرية، وعدم الرسوخ يف فقه الدين، واإلحاطة بآفاق 
امليل دائما إىل التضييق والتشديد واإلسراف يف القول بالتحرمي، وتوسيع دائرة : الشريعة

  . احملرمات، مع حتذير القرآن والسنة والسلف من ذلك

                                                
  .  فصل يف ترك التفسري بالظن2283 برقم 425 ص2شعب اإلميان ج) 1(
  ). 1/215(أمحد  ، )3029(ابن ماجه املناسك ) 2(
 3 ج13909 باب قدر رمى حصى الرمي ، وابن أيب شيبة برقم 3029 برقم 1008/  3رواه ابن ماجه ج) 3(

  ). 3248( برقم 347 /1 وأمحد يف املسند ج267/  7 ج7094 ، والطرباين يف الكبري برقم 248 /
  ). 1/386(، أمحد ) 4608(، أبو داود السنة ) 2670(مسلم العلم ) 4(
  . 2055 ص 4 ج2670صحيح مسلم برقم ) 5(
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×P#tç ym (#rçétI øÿtG Ïj9 í n?tã «! $# z>Éãs3ø9 $# 4 ¨b Î) tûïÏ%©!$# tbrçétI øÿtÉ í n?tã «! $# z>Éãs3ø9 $# üw tbqßs Î=øÿãÉ ÇÊÊÏÈ { )1( 

  ]. 116:النحل[
وكان السلف ال يطلقون احلرام إال على ما علم حترميه جزما، فإذا مل جيزم بتحرميه 

نكره كذا، أو ال نراه، أو حنو ذلك من العبارات، وال يصرحون بالتحرمي، أما : قالوا
التحرمي دون حتفظ، بدافع التورع واالحتياط، إن امليالون إىل الغلو، فهم يسارعون إىل 

  . أحسسنا الظن، أو بدوافع أخرى، يعلم اهللا حقيقتها
  : فقد روى اإلمام أمحد بسنده عن ابن أيب نعيم قال

 ويف طريق أخرى -جاء رجل إىل ابن عمر وأنا جالس، فسأله عن دم البعوض؟ "
ها : قال. من أهل العراق: ممن أنت؟ قال:  فقال له-للحديث أنه سأله عن حمرم قتل ذبابا 

يعين احلسني رضي  (rانظروا إىل هذا، يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول اهللا ! 

  . )3( )2( } مها رحيانتاي من الدنيا {:  يقولrوقد مسعت رسول اهللا ) اهللا عنه

اشتغال عدد : يف العلم، ومن مظاهر ضعف البصرية بالدينومن دالئل عدم الرسوخ 
من هؤالء بكثري من املسائل اجلزئية واألمور الفرعية، عن القضايا الكربى اليت تتعلق 

  . بكينونة األمة وهويتها ومصريها
هذا يف الوقت الذي تزحف فيه العلمانية املتجردة من الدين، وتنتشر املاركسية 

هيونية أقدامهم، وتكيد الصليبية كيدها، وتعمل الفرق املنشقة عملها اإلحلادية، وترسخ الص
يف جسم األمة الكربى، وتتعرض األقطار اإلسالمية العريقة يف آسيا وأفريقيا لغارات 
تنصريية جديدة يراد ا حمو شخصيتها التارخيية وسلخها من ذاتيتها اإلسالمية، ويف الوقت 

                                                
  . 116: سورة النحل آية) 1(
  ). 2/114(، أمحد ) 3770(، الترمذي املناقب ) 3543(البخاري املناقب ) 2(
  .  صحيحهوإسنادأخرجه أمحد ، ) 3(
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تفرقة من األرض، ويضطهد الدعاة الصادقون إىل اإلسالم نفسه يذبح املسلمون يف أحناء م
  . يف بقاع شىت

أحدمها يقول باإلباحة واآلخر بالكراهة، أخذوا بالكراهة، : فإذا كان يف الفقه رأيان
  . وإن كان أحدمها بالكراهة، واآلخر بالتحرمي، جنحوا إىل التحرمي

 دائما مع التشديد، مع أحدمها ميسر، واآلخر مشدد، فهم:(وإذا كان هناك رأيان
عن أيب :  قالrجاء يف احلديث عن النيب ... التضييق والدين براء من كل هذه الترهات

: سول اهللا؟ قالوال أنت يا ر:  قالوا،لن ينجي أحدا عمله {: هريرة يف البخاري مرفوعا

وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدجلة، (

  . )2( )1( } والقصد القصد تبلغوا

  . )3(: تقصري بعض أهل العلم يف القيام بواجب النصح واإلرشاد والتوجيه) 4
ه وتلك مسئولية كربى أهل العلم هم املكلفون بذلك ببيان احلق للناس وهدايتهم إلي

تقع على أهل العلم والفقه واملعرفة، فإن اهللا جل وعال محلهم مسئولية عظمى من هداية 
البشرية، ونشر العلم، وبذل النصح، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإبالغ احلق، 

 البلدان وتعليم اجلاهل، وتنبيه الغافل، فمىت ما أمهل العلماء هذه املسئولية العظمى فإن
  . خترب، والقلوب تظلم، والنفوس تتيه، واألفكار تزيغ، والباطل يصول، والضالل جيول

@þqè=t«ó¡sù ü#)  {: يقول تعاىل ÷d r& Ìç ø.Ïe%!$# b Î) óOçGYä. üw tbqçHs>÷è s? ÇÍÌÈ { )4(] 43:نحلال .[  

                                                
، ) 5034(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2816(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) 6098(البخاري الرقاق ) 1(

  ). 2/390(، أمحد ) 4201(ابن ماجه الزهد 
رواه البخاري يف كتاب الرقاق ذا اللفظ ، باب القصد واملداومة على العمل ، وأخرجه مسلم أيضا يف ) 2(

  . 2816م صحيحه برق
  . عوامل الغلو والتطرف) 3(
  . 43: سورة النحل آية) 4(
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يقول ابن مسعود : اعتماد الشباب بعضهم على بعٍض دون الرجوع إىل العلماء) 5
t )1("  ال يزال الناس خبري ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم فإذا

ال يزال الناس خبري : "قال ابن قتيبة يف تفسري ذلك". أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا
شايخ ومل يكن علماؤهم األحداث ألن الشيخ قد زالت عنه ِحدة ما كان علماؤهم امل

الشباب ومتعته وعجلته واستصحب التجربة يف أموره فال تدخل عليه يف علمه الشبه وال 
يستميله اهلوى وال يستزله الشيطان، واحلَدثُ قد تدخل عليه هذه األمور اليت أمنت على 

  ". الشيخ
إن من أشراط الساعة أن يلتمس  {:  قالrيب كما روى أميمةُ اجلمحي عن الن

كانوا يكرهون أن حيدث الرجل : "وقال احلجاج بن أرطأة. )2( }العلم عند األصاغر 

، ويدخل يف هذا القيام االعتماد على الكتب دون القراءة على "حىت يرى الشيب يف حليته
  . العلماء

ن كان شيخه كتابه كان من تفقه يف بطون الكتب ضيع األحكام وم: (قال الشافعي
  . )3() خطؤه أكثر من صوابه

وهذا ما جعلهم ال يسمعون ملن : وقد أدى ذلك إىل ضعف البصرية عند هؤالء
خيالفهم يف الرأي، وال يقبلون احلوار معه، وال يتصورون أن تتعرض آراؤهم لالمتحان، 

  . حبيث توازن بغريها، وتقبل املعارضة والترجيح
ض أقوى وهو ال يعلم، ألنه مل جيد من يوقفه عليه، وغفل هؤالء ورمبا كان مثة معار

الشباب املخلصون أن علم الشريعة وفقهها ال بد أن يرجعوا فيه إىل أهله الثقات، وأم ال 

                                                
  . رواه الطرباين يف الكبري واألوسط ورجاله موثوقون باب معرفة معىن احلديث بلغة قريش) 1(
 عن طريق ابن 361 ص22وفيه ابن هليق ورواه يف الكبري ج) 8140( برقم 116 ص8املعجم األوسط ج) 2(

ورواه . إن من أشراط الساعة ثالثة أحدها أن يلتمس العلم عند األصاغر" عقبة بلفظ املبارك عن عبد اهللا بن
  ). 102( رقم 1/  85الاللكائي يف اعتقاد أهل السنة ج

  . جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب القرطيب) 3(
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يستطيعون أن خيوضوا هذا اخلضم الزاخر وحدهم، دون مرشد يأخذ بأيديهم، ويفسر هلم 
  . وهلا، والنظائر إىل أشباههاالغوامض واملصطلحات، ويرد الفروع إىل أص

وهذا ما جعل علماء السلف حيذرون من تلقي العلم عن هذا النوع من املتعلمني، 
الذي : يعنون باملصحفي. ال تأخذ القرآن من مصحفي، وال العلم من صحفي: ويقولون

حفظ القرآن من املصحف فحسب، دون أن يتلقاه بالرواية واملشافهة من شيوخه وقرائه 
  . تقننيامل

واإلسالم كاملٌ يف عقيدته وشريعته وآدابه وأخالقِه وسلوكه، والدعوةُ إليه دعوة إىل 
كل ذلك، فلو كانت تلك الفرق واجلماعات واألحزاب داعية إىل اإلسالم حبق لكانت 
ناجحة يف دعوا سليمة يف طريقتها، واإلسالم جامع غري مفرق، ومؤلف غري ممزق، 

  .  مشتتوموحد غري
 ،فكل من خالف منهج اإلسالم يف مجع األمة وتوحيدها وتأليفها، ففي دعوته احنراف

وما ابتليت األمة ببليٍة كانت عليها طامة مثل بلية التفـــرق . ويف سعيه اعتساف

@ë  {: والتحزب ä. ¥>÷ì Ïm $ yJ Î/ öNÍköâyâs9 tbqãmÌç sù ÇÎÌÈ { )1(] 53:املؤمنون .[  

وهلذا كان من الواجب األعظم على األمة أن تدرأ عن نفسها خطر أصحاب التفرق 
والتحزب والتمزق، بعدم االخنداع مبقوالم املعسولة، وعدم الدخول معهم يف مجاعام 

، وأن تعتصم حببل اهللا تعاىل، وأن وفرقهم وأحزام، وأن حيذِّر بعضها بعضا من أخطارهم
  !! تنهج على طريقِة سلفها الصاِحل الذي مل يعرف إىل التفرِق والتحزب والتمزق طريقًا

 وهذا هو املنهج السليمr فهذا هو النصح الواجب يف ديِن اهللا تعاىل وسنِة رسوله 
وعلى هذا الطريق .. عواالذي يعيد لألمِة وحدا وقوا وعزا، فإىل هذا السبيِل فاد

  ! أيها املؤمنون.. )2(فسريوا 
                                                

  . 53: سورة املؤمنون آية) 1(
دار . مطابع. رآن والسنة ، خالد عبد الرمحن العكعوامل التطرف والغلو واإلرهاب وعالجها يف ضوء الق) 2(

  . 53-51 دمشق ، ص- سوريا -املكتيب 
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وكان األوىل ؤالء أن يصرفوا جهودهم إىل ما حيفظ على املسلمني وناشئتهم أصل 
عقيدم، ويربطهم بأداء الفرائض، وجينبهم اقتراف الكبائر، ولو جنح املسلمون يف تلك 

الفرائض، واجتناب الكبائر، حلققوا حفظ العقيدة، وأداء : األقطار األجنبية يف هذه الثالث
  . بذلك أملًا كبريا وكسبا عظيما

ومن املؤسف حقًا أن من هؤالء الذين يثريون اجلدل يف هذه املسائل اجلزئية وينفخون 
يف مجرها باستمرار، أناسا يعرف عنهم الكثريون ممن حوهلم، التفريط يف واجبات أساسية 

ل، أو أداء العمل بإتقان، أو رعاية حق الزوجة، أو حق بر الوالدين، أو حتري احلال: مثل
األوالد، أو حق اجلوار، ولكنهم غضوا الطرف عن هذا كله، وسبحوا بل غرقوا يف دوامة 
. اجلدل الذي أصبح هلم هواية ولذة، وانتهى م إىل اللدد يف اخلصومة واملماراة املذمومة

ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه  {: يثوهذا النوع من اجلدل هو الذي أشار إليه احلد

  . )2( )1( } إال أوتوا اجلدل

 هو ما أثار - االجتراء على الكبار والوسوسة يف التوافه -ومثل هذا املوقف املتناقض 
 حني سأله من سأله من أهل العراق الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما،

احلسني بن علي رضي اهللا : عن دم البعوض وحنوه بعد قتل السبط الشهيد سيد الشباب
  . عنهما

  األسباب النفسية لإلرهاب
  : من هذه األسباب

حب الظهور والشهرة حيث ال يكون الشخص مؤهلًا فيبحث عما يؤهله باطلًا ) 1
  . مريفيشعر ولو بالتخريب والقتل والتد

                                                
  ). 48(، ابن ماجه املقدمة ) 3253(الترمذي تفسري القرآن ) 1(
  . حسن صحيح: رواه أمحد وأبو داود والترمذي ، وقال) 2(
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أحد أسباب اخلروج على النظام وعلى العادات والتقاليد هو اإلحباط : اإلحباط) 2
وشعور الشخص خبيبة أمل يف نيل حقه أو احلصول على ما يصلحه ويشفي صدره فكثري 
من البلدان العربية همشت دور اجلماعات عموما ومل تكترث ا بل عذبت وقتلت 

 مع زعمهم حبرية الرأي والتعبري، وهذا يكون وشردت ومنعت وصول خريها للناس
  . )1(التحزبات السرية وردود األفعال الغاضبة يف صورة اإلرهاب واعتناق األفكار اهلدامة 

قد يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة احمليطة به سواء يف حميط األسرة أو يف ) 3
وتصرفات ذلك الفرد حىت حميط اتمع فكل خلل يف ذلك احمليط ينعكس على سلوك 

تصبح جزًءا من تكوينه وتركيبه النفسي، ويعد الفشل يف احلياة األسرية من أهم األسباب 
  . املؤدية إىل جنوح األفراد واكتسام بعض الصفات السيئة

قد يكون سبب العنف والتطرف فشل من يتصف به يف التعليم الذي يعد صمام ) 4
اربة اجلنوح الفكري واألخالقي لدى الفرد، والفشل يف األمان يف الضبط االجتماعي وحم

وقد يكون هذا اإلحساس . احلياة يكَّون لدى اإلنسان شعورا بالنقص وعدم تقبل اتمع له
دافعا لإلنسان إلثبات وجوده من خالل مواقع أخرى فإن مل يتمكن دفعه ذلك إىل 

  .  ذلك إىل ارتكاب جرائم إرهابيةالتطرف ألنه وسيلة سهلة إلثبات الذات حىت لو أدى به
وهلذا فإننا كثريا ما جند أن أغلب امللتحقني باحلركات اإلرهابية من الفاشلني دراسيا، 
أو من أصحاب املهن املتدنية يف اتمع وغريهم ممن لديهم الشعور بالدونية ويسعون 

  . )2(إلثبات ذام، أو أشخاص هلم طموح شخصي 
إىل اإلرهاب عند بعض الشباب اإلخفاق احليايت، والفشل من أسباب اللجوء ) 5

املعيشي، وقد يكون إخفاقًا يف احلياة العلمية أو املسرية االجتماعية، أو النواحي الوظيفية، 
أو التجارب العاطفية، فيجد يف هذه الطوائف الضالة، والثلل التائهة ما يظن أنه يغطي فيه 

  . ه جناحهإخفاقه، ويضيع فيه فشله، ويستعيد ب
                                                

  .  العبيكان-حصاد اإلرهاب ، د ناصر بن مسفر الزهراين) 1(
  . 35جهة نظر يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم د عبد الرمحن املطرودي ، صو: انظر) 2(
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  األسباب االجتماعية 
إن من أسباب نشوء األفكار الضالة ظهور التناقض يف حياة الناس وما جيدونه من ) 1

مفارقات عجيبة بني ما يسمعون وما يشاهدون، فهنالك تناقض كبري أحيانا بني ما يقرؤه 
له وما يراه، مما املرء وما يراه، وما يتعلمه وما يعيشه، وما يقال وما يعمل، وما يدرس 

  . حيدث اختاللًا يف التصورات، وارتباكًا يف األفكار
تفكك اتمع وعدم ترابطه ال يشعر الشخص أمام هذا اتمع املفكك باملسئولية ) 2

جتاهه وال احلرص عليه وال االهتمام به وال مراعاة اآلخرين فهذا يولد حالة من الشعور 
 فيه وإن مل يكن حقه وحني مينع يتذمر ويزداد األمر باحلرص الشديد على اقتناء كل جيد

سوًءا، لذلك اتمع املترابط واألسرة املتماسكة حتيط األشخاص بشعور التماسك 
 {. rوالتعاون ومن شذ منهم استطاعوا استواءه ورده عن الظلم لذلك قال رسول اهللا 

 فنصرته ظاملًا مبنعه عن ظلمه واألسرة املتماسكة )2( )1( } ظاملًا أو مظلوماانصر أخاك 

  . أقدر على ذلك

نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس، الصحة،  { r يقول النيب )3(الفراغ ) 3

 كثريا ما يغنب فيها اإلنسان، فإن الفراغ مفسدة للمرء وداء  فهاتان نعمتان)4( } والفراغ

مهلك ومتلف للدين ونفسك إن مل تشغلها شغلتك، فإن مل تشغل النفس مبا ينفع شغلتك 
هي مبا ال ينفع، والفراغ النفسي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو 

ب قلعها إال باالنشغال بالعمل وتطرف، فتتغلل األفكار وتغزو القلوب فتولد جذورا يصع
  . الصاحل والعلم النافع

                                                
  ). 3/99(، أمحد ) 2255(، الترمذي الفنت ) 2311(البخاري املظامل والغصب ) 1(
  .  باب حترمي الغصب وأخذ أموال الناس11289 يف السنن الكربى ج94 /6رواه البيهقي ج) 2(
  .  العبيكان-ر بن مسفر الزهراين ناص. حصاد اإلرهاب د) 3(
، ) 1/258(، أمحد ) 4170(، ابن ماجه الزهد ) 2304(، الترمذي الزهد ) 6049(البخاري الرقاق ) 4(

  ). 2707(الدارمي الرقاق 



  باب اإلرهاب والعنف والتطرفأس 

20  

  اب واجلـده ـراغ والشبـ الفإن

 

  رء أي مفســده ـ للممفسـدة 

 سم قاتل، وداء مهلك، ومرض فتاك، إنه مفسدة للعقل، مهلكة للنفس، متلفة الفراغ 
  . للدين، حمضن لإلرهاب

  . الة، ويف كنفه تعيش الشبهمن رحم الفراغ تولد الضاللة، ويف أحضانه تنشأ البط
وهو عدو متربص جتب حماربته باستهالك طاقات الشباب املتعددة وأرواحهم املتوقدة 

  . وتسخري مواهبهم خلدمة احلق وتشجيع طموحام لصاحل األمة
  األسباب االقتصادية 

إذا كان اإلرهاب السياسي من أكثر صور اإلرهاب شيوعا وأشدها ضراوة ) 1
رها دموية، إال أنه هناك األسباب االقتصادية بأخطارها املتراكمة واملتالحقة وخطرا وأكث

ألن االقتصاد من العوامل الرئيسة يف خلق االستقرار النفسي لدى اإلنسان فكلما كان 
دخل الفرد مثلًا مضطربا كان رضاه واستقراره غري ثابت بل قد يتحول هذا االضطراب 

وهذا احلال من اإلحباط يولد شعورا . إىل نقمة على اتمعوعدم الرضا إىل كراهية تقوده 
سلبيا جتاه اتمع، ومن آثاره عدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور باملسئولية الوطنية وهلذا 
يتكون لديه شعورا باالنتقام وقد يستثمر هذا الشعور بعض املغرضني واملثبطني فيزينون له 

ي دون النظر إىل عواقب ذلك وما يترتب عليها من قدرم على حتسني وضعه االقتصاد
  . مفاسد وأضرار

انتشار البطالة يف اتمع داء وبيل، وأميا جمتمع تكثر فيه البطالة ويزيد فيه : البطالة) 2
العاطلون، وتنضب فيه فرص العمل، فإن ذلك يفتح أبوابا من اخلطر على مصارعها، من 

فعدم أخذ احلقوق . ت واالعتداء والسرقة، وما إىل ذلكامتهان اإلرهاب واجلرمية واملخدرا
كاملة وعدم توفري فرصة العمل هذا يولد سخطًا عاما يشمل كل من بيده األمر قَرب أو 
بعد، فإن الناس حيركهم اجلوع والفقر والعوز ويسكتهم املال لذلك قال عمر بن عبد 

ِعين أين أتألفهم فأعطيهم وإن (بايل قال العزيز ملا أمره ولده أن يأخذ الناس على احلق وال ي
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 فالبطالة من أقوى العوامل املسامهة يف نبتة )1() محلتهم على الدين مجلة تركوه مجلة
اإلرهاب حيث ضيق العيش وصعوبته وغالء املعيشة وعدم حتسن دخل الفرد أحد العوامل 

مة فتغزوها وتأكل خرياا اليت تؤثر يف إنشاء روح التذمر يف األمة فألن تتسلط أمة على أ
  . فذلك يولد حالة من السخط جتاه من فعل ومن مسح ذا
  األسباب التربوية 

  : من هذه األسباب
قلة القدوة الناصحة املخلصة اليت تعود على األمم بغرض النفع وإرضاًء هللا تبارك ) 1(

 املرجعية وتعاىل وحبا يف دينهم وأوطام وغياب القدوة يؤدي للتخبط وعدم وجود
  . الصاحلة واألسوة احلسنة من عوامل التفكك واالحنطاط والتخلف

  . غياب التربية احلسنة واملوجهة اليت توجه األفراد لألخالق القيمة احلسنة) 2(
نقص أو انعدام التربية احلقيقية اإلميانية القائمة على مرتكزات ودعائم قوية من ) 3(

امة ودرء املفاسد الطارئة، وقلة إدراك عرب التاريخ نصوص الوحي، واستبصار املصلحة الع
  ! ودروس الزمان وسنن احلياة يف واقع الناس

                                                
  . 400 ص5رواه ابن سعد يف الطبقات ج) 1(
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  بعض التوصيات واملقترحات 
 حتكيم اإلسالم شريعة ومنهاجا يف حياة املسلمني، أفرادا، وجمتمعات، وأمة قال - 1
$!  {: تعاىل ¯R Î) !$ uZø9 tìR r& y7øã s9 Î) |=» tG Å3ø9 $# Èd,ys ø9 $$ Î/ zNä3ós tG Ï9 tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9 $# !$oÿ Ï3 y71uë r& ª! $# 4 üwur ä̀3s? tûüÏZÍ¬ !$ yÇ ù=Ïj9 

$ VJãÅÁyz ÇÊÉÎÈ { )1(] ا ملصلحة اخللق، ]. 105:النساءفاألصل يف األحكام الشرعية أ

  . وحفظ التوازن يف احلياةوحتقيق العدل، 
 وجوب االهتمام ببناء الفرد املسلم على أسس عقدية إميانية؛ تعيد صياغة - 2

النفوس، وتفتح آفاق العقول، وتبث فيه روح الدين احلقيقي، وتؤصل العزة اإلميانية، 
ومتحور حياته حول هدف واحد، هو حتقيق العبودية هللا بأبعادها كلها، وإعمار األرض 

b¨  {: وحتقيق هذا مرن باتباع طريق اهللا املستقيم. ة اهللابشريع r&ur #xã» yd ëÏÛºuéÅÀ $ VJä É)tG ó¡ãB 

çnqãè Î7 ¨?$$ sù ( üwur (#qãè Î7 Fs? ü@ ç6è¡9 $# s-§ç xÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾Ï&Î#ã Î7yô 4 öNä3Ï9ºså Nä38 ¢¹ur ¾ÏmÎ/ öNà6̄=yè s9 tbqà)G s? ÇÊÎÌÈ { 
  ]. 153:األنعام [)2(

 نشر الوعي الديين والثقافة الشرعية بني عامة املسلمني وخاصتهم عن طريق - 3
الوسائل املتاحة كلها وربط املسلمني بدينهم، ولتحقيق التحصني الثقايف ضد الفكر 

  . الغازي
مة مطوي يف كتاا العزيز الذي ال يأتيه الباطل من يديه  إن مفتاح سعادة هذه األ- 4

فال ميكن للمسلمني أن ينهضوا ضة حقيقية إال : وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد إذن
  . إذا أقبلوا عليه واهتدوا ديه واستضاءوا بنوره وساروا على دربه

نه بالفكر اإلسالمي  على العلماء أن يبذلوا جهدهم لترشيد مسرية املسلم بتحصي- 5
الصحيح ومحايته من األفكار الضالة اهلدامة وتأصيل معاين اخلري يف نفسه ليكون عنصرا 

                                                
  . 105: سورة النساء آية) 1(
  . 153: سورة األنعام آية) 2(
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بناء ال ختريب وتطوير ال تدمري واعتدال ال غلو وأناة ال تسرع، وكل امرئ جيري إىل 
  . ساحة الوغى مبا استعد

 ا وأن يصلح شأن أمتنا هذا واهللا نسأل أن جيعل أعمالنا خالصة يف رضاه وأن ينفع
يف األمور كلها وينصرها على أعدائها داخلًا وخارجا إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى 

  . اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  الباحث
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  املراجع 
أحباث الندوة العلمية حول . م1999هـ 1419أكادميية نايف للعلوم األمنية * 

اإلرهاب على املستوى اإلقليمي : ؤنس حمب الدين يف حبثهد حممد م. تشريعات اإلرهاب
  ". االستراتيجيات األمنية"

، 2بقلم د بكر بن عبد اهللا أبو زيد، ط. التعامل وأثره على الفكر والكتاب* 
حبث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي . هـ، دار الراية بالرياض1408
 18-13الذي وافق ) هـ1424 10 24-19(يف مكة يف الفترة ما بني . اإلسالمي

حبث من إعداد مساحة الشيخ الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن . م2003 12
  . حممد آل الشيخ

  . هـ املغرب1387 وزارة عموم األوقاف املغربية -التمهيد البن عبد الرب * 
  . رسالةد يوسف القرضاوي، مؤسسة ال. الصحوة اإلسالمية بني احلجود والتطرف* 
  .  القاهرة- املطبعة السلفية-العزلة أليب سليمان اخلطاب البسيت، ط الثانية * 
العنف وإدارة الصراع السياسي يف الفكر اإلسالمي ط املعهد العاملي للفكر، د عبد * 

  . احلميد أمحد أبو سليمان
  . الغلو، علي بن عبد العزيز علي الشبل تقدمي صاحل الفوزان دار الوطن* 
  . هـ1417 بريوت -املسند املستخرج على صحيح مسلم دار الكتب العلمية * 
  . م1995تاريخ دمشق البن عساكر دار الفكر بريوت، * 
  . هـ1405 عمان -تغليق التعليق البن حجر املكتب اإلسالمي بريوت * 
  . حصاد اإلرهاب د ناصر بن مسفر الزهراين مكتبة العبيكان بالرياض* 
  . هـ1400لشيخ ناصر الدين األلباين، ط املكتب اإلسالمي خطبة احلاجة ل* 
اإلرهاب أسبابه . مبكة املكرمة) امع الفقهي اإلسالمي(رابطة العامل اإلسالمي * 

  . ووسائل العالج
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رابطة العامل اإلسالمي امع الفقهي اإلسالمي، التفجريات والتهديدات اليت تواجه * 
 رجب 5 ووسائل الوقاية منها -مها الشــرعي آثارها حك-أسباـا : اآلمنني

حبث د مصطفى . م الندوة السابعة عشرة مبكة املكرمة2003 سبتمرب2 -هـ1423
  . إبراهيم تسرييتش

  . هـ1410 بريوت -شعب اإلميان للبيقهي دار الكتب العلمية * 
  . هـ1408 مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة -طبقات ابن سعد * 
  . تكفري تارخيها خطرها أسباا وعالجهاظاهرة ال* 
ظاهرة التكفري تارخيها خطرها، أسباا، عالجها، إعداد األمني احلاج حممد أمحد * 

مكتبة دار املطبوعات . مدرس املواد الشرعية مبعهد اللغة العربية جامعة أم القرى مكة
  . احلديثة
ن والسنة الشيخ خالد عبد عوامل التطرف والغلو واإلرهاب وعالجها يف ضوء القرآ* 

  . الرمحن العك املدرس يف دار اإلفتاء بدمشق
  . بريوت-لسان العرب البن منظور دار صادر * 
حبث ) هـ1411مجادى اآلخرة (د أمحد جالل عز الدين ) 2(جملة األمن عدد * 

  . اإلرهاب وسائله وأسبابه
  . م2003  يونيو5 1424 اخلامس من ربيع اآلخر 1895جملة الدعوة عدد* 
  . 1989جملة الفكر االستراتيجي العريب نيسان أبريل * 
  . هـ1407جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي دار الريان القاهرة * 
موقف القانون الدويل من . م1998هـ 1419مركز الدكتور صاحل كامل * 

  . د عبد العزيز خميمر عبد اهلادي. ظاهرة اإلرهاب
  . هـ، حتقيق األعظمي1403 بريوت -املكتب اإلسالمي مصنف عبد الرزاق نشر * 
  ). حتت الطبع(معامل اخلطاب اإلسالمي وأشكاله د صاحل بن غامن السدالن * 
أثر : د صاحل بن غامن السدالن حبث مقدم لندوة. مفهوم الغلو يف الكتاب والسنة* 

هـ 1424ان  شعب11: 3القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو يف الفترة من 
  .  مكة املكرمة-وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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  . ترمجة ماجد طيفور. مقالة اإلرهاب يف الواليات املتحدة املؤلف بول وابنر* 
  . م1989نيسان ) 38(جملة الفكر االستراتيجي العريب، ليبيا، عدد * 
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  اتفهرس اآلي
  9..........................إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل

  22...............................إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وال
  4............................اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء

  16......................................فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون
  22، 3.................. صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهوأن هذا

  13.....................وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على
  14...........................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن

  6.........................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى



  باب اإلرهاب والعنف والتطرفأس 

28  

  فهرس األحاديث
  10...........................................أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا دواء العي السؤال

  11.............................................................إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا
  12...........................................................................إياكم والغلو

  19..............................................................انصر أخاك ظاملا أو مظلوما
  7.......................................................كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

  14.........................لن ينجي أحدا عمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال وال أنا إال أن
  17...........................................عد هدي كانوا عليه إال أوتوا اجلدلما ضل قوم ب

  10......................................................من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
  19......................................نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس، الصحة، والفراغ

  12.........................................................................هلك املتنطعون
  13...................................................................مها رحيانتاي من الدنيا

  11..........................................................يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم
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