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 مقدمة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نبينا حممد وعلى آله وصحبه احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
 : أما بعد

الدنيا، وشغلت الناس، وأصبحت حديثا ( اإلرهاب ) فقد مألت قضية ما يسمى بـ 
مشترًكا بكل اللغات، وعلى اختالف احلضارات، ولكن وإن نطق اجلميع بالكلمة فإهنم 

ّر تقع حتت احلصر، وكل مق( اإلرهاب)خمتلفون يف حتديد معناها، فال تكاد تعريفات 
بنسبية املصطلح، وعدم حتدده وعدم االتفاق على معناه، ومع أن اجلميع يدعى لإلسهام يف 

وتلك معضلة كربى، توجب على العقالء أن يدرسوا األمر إذ كان ( اإلرهاب ) حرب 
 . مًها عاًما

إن ديننا ديٌن متيز فيما متيز به بدقة ألفاظه، وحتدد معانيها وبناء األحكام على ذلك، 
أمة عنيت بنصوص وحيها فدرست األلفاظ ومعانيها، دراسًة لغويًة ودراسة يتتبُع  فليس

 . فيها استعماالت الشارع لتلك األلفاظ كهذه األمة
أما وقد شاع هذا املصطلح فإن هذه الدراسة دراسة قصد هبا بيان املصطلحات املتعلقة 

إىل معرفة تأرخيها هبذا املوضوع، وأثرها يف الصراع احلضاري بني األمم توصًلا 
واستعماالهتا، وما ذكر عند الناس يف معناها، مث ذكر األلفاظ الشرعية املستعملة يف هذا 

 . الباب، واملهمات املناطة بالدعاة وطالب العلم يف حترير مثل هذه املصطلحات
وكل هذه املعاين عظيمة األمهية، توجب مزيًدا من االهتمام ولكن هذا جهد يؤمل أن 

 . هوديتبع جب
 .... واحلمد هلل رب العاملني. أسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل، ويغفر ما فيه من الزلل
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 املبحــث األول
 معىن االصطـــالح وأثــره يف الصراع احلضاري 

إن العلم حبقائق األشياء، والوعي باملفاهيم يعد مدخًلا رئيًسا لتضييق دائرة اخلالف أو 
ف عائدة يف كثري من األحوال إىل اختالف املفاهيم، أو اجلهل إزالته، إذ جتد جذور اخلال

إن : ) يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل. حبقائق األمور، وهذا أمر متفق عليه بني األمم
 .  ( )( كثرًيا من نزاع الناس سببه ألفاظ جمملة مبتدعة، ومعان مشتبهة

اجململة باأللفاظ املفسرة املبينة، وكل  فهذه املواضع جيب أن تفسر األلفاظ: ).... وقال
 .  ( )( لفٍظ حيتمل حًقا وباطًلا فال يطلق إال مبيًنا به املراد احلق دون الباطل

وال خيفى ما يف حتديد معاين األلفاظ من الفائدة، فكثرًيا ما يثور : ) قال رابو برت 
تاادلني على خالف فيما اخلالف بيننا يف مسألة، ويشتد اجلدال يف موضوع، ويظهر أَن امل

 .  ( )( بينهم، وهم يف الواقع على اتفاق، ولو حددت ألفاظهم لتالى هلم أهنم على رأي واحد
إن أحكام الناس على األفكار أو على األشخاص عائدة إىل التصور، ويف املأثور من 

 .  ( )( احلكم على الشيء فرع عن تصوره : ) أقوال العلماء
باأللفاظ الشرعية، واملصطلحات اإلسالمية اهتماًما بالًغا، ولذلك عين العلماء 

 : وحرصوا على حتديدها ألمور أمهها
أن ال تكون هذه األلفاظ واملصطلحات نسبية غري حمررة يستخدمها كل فريق  - 

كما حيلو له بناء على ما تدفعهم إليه األهواء، وما متليه عليهم العقائد الفاسدة، واملذاهب 
 . الضالة
أن ال حتمل األلفاظ الشرعية على االصطالح احلادث لقوم أو فئة، فكثري من  - 

                                                 

 (.       )الفتاوى (  )
 (.  55 -  55   )نفس املصدر (  )
 . ترمجة أمحد أمني( 3 )مبادئ الفلسفة (  )
 . قول مشهور يف كتب األصول ، واملنطق مل أقع على اسم قائله(  )
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الناس ينشأ على اصطالح قومه وعادهتم يف األلفاظ مث جيد تلك األلفاظ يف النصوص 
الشرعية، أو يف كالم أهل العلم، فيظن أن مرادهم هبا نظري مراد قومه، ويكون مراد 

 . الشارع خالف ذلك
ومن مل يعرف لغة الصحابة اليت كانوا يتخاطبون هبا، : ) رمحه اهلل ـ قال ابن تيمية ـ
فإن كثريا من . وعادهتم يف الكالم، وإال حَرف الكلم عن مواضعه وخياطبهم هبا النيب 

الناس ينشأ على اصطالح قومه وعادهتم يف األلفاظ، مث جيد تلك األلفاظ يف كالم اهلل أو 
اد اهلل أو رسوله أو الصحابة بتلك األلفاظ ما يريده بذلك رسوله أو الصحابة، فيظن أن مر

 .  ( )أهل عادته واصطالحه، ويكون مراد اهلل، ورسوله، والصحابة خالف ذلك 
وهذا األمر اتضح وضوًحا تاًما يف العصر احلديث؛ ملا لإلعالم من أثر يف تغيري 

 . يت كانت هلا أصًلااملصطلحات بكثرة استعماهلا مراًدا هبا معاين غري املعاين ال
 : وإذا كان البحث بصدد قضية مبناها على املصطلح حيسن أن أبدأ ببعض املقدمات

 تعريف االصطالح  -أوال 
الصاد والالم واحلاء أصٌل واحٌد : صلح: ) قال ابن فارس رمحه اهلل: االصطالح لغة

 .  ( )( يدل على خالف الفساد
 : تعريف االصطالح اصطالًحا

إخراج الشيء عن املعىن اللغوي إىل : االصطالح: ) بقاء الكفوي رمحه اهللقال أبو ال
ويستعمل االصطالح غالًبا يف العلم الذي حتصل معلوماته بالنظر .... معىن آخر لبيان املراد

 .  ( )( واالستدالل 
عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم : االصطالح: ) قال اجلرجاين رمحه اهلل

 .  ( )( ه عن موضعه األولما ينقل
                                                 

 (.      : )جمموع الفتاوى(  )
 (. 7 5 - 5 5  : )لسان العرب: ابن منظور: ، وينظر(  57( )صلح)معام مقاييس اللغة مادة (  )
 (. 1  ـ  3  )الكليات (  )
 (. 2 : )التعريفات(  )
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اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للداللة على مفهوم : ) وأما املصطلح فهو
 .  ( )( علمي، أو عملي، أو فين أو أي عمل ذي طبيعة خاصة 

 استخدام املصطلحات يف الصراع احلضاري  -ثانيا 
مم، ويف لقد أصبحت املصطلحات أدوات يف الصراع احلضاري والفكري بني األ

داخل األمة الواحدة، إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فكر يف صراعهم مع املبادئ األخرى 
باأللفاظ واملصطلحات، وحني يكون القوم يعادون احلق فإهنم حيرفون األلفاظ واملعاين، 

 . ويغيبون القول احلَق فيها
أو الفكر، أو الرأي،  وإمنا كان املصطلح أداة يف الصراع ألنه الوعاء املعرب عن العقيدة،

ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرض رئيس للمعادين ميثل خطورة كربى على العقائد، أو 
اآلراء أو األفكار ألي أمة، وهبذا كان احلفاظ على مصطلحات األمة من جهة، وحماربة 

 . مصطلحات األمم املعادية من جهة أخرى ركنني أصيلني يف عملية الصراع
 : املبادئ للمصطلحات يف الصراع احلضاري يقوم على حمورين إن استخدام أعداء

جلب األلفاظ، واملصطلحات اليت هي أعالم على معان سيئة، : احملور األول
وإسقاطها على العقيدة أو الفكر أو املذهب أو الرأي الذي يعادونه؛ لتنفري الناس من ذلك 

عليهم  -وممن حورب هبذا الرسل االعتقاد أو املذهب أو الرأي أو مما يتضمنه من احلق، 
من التنفري عنه سوء التعبري  فأشُد ما حاول أعداء الرسول حممد : ) -الصالة والسالم 
وضرب األمثال القبيحة له، والتعبري عن تلك املعاين اليت ال أحسن منها  ( )عما جاء به 

م فنفرت منه، وهذا بألفاظ منكرة ألقوها يف مسامع املغترين املخدوعني فوصلت إىل قلوهب
 .  ( )( شأن كل مبطل

ولو نظرت يف قصص األنبياء لوجدهتم وصموا باجلنون والسفاهة والضالل، وذلك 
                                                 

العدد األول ، اجمللد الثاين والثالثون : جملة القافلة(  )ت يف علم املصطلح العريب دراسا: عبد الصبور شاهني(  )
 . هـ  32 هـ أكتوبر  1  حمرم 

 . ولعل الصواب ما أثبت( كما جاء به)يف األصل (  )
 (.   3  : )الصواعق املرسلة: ابن القيم(  )
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 . كُله لتضليل الناس، وتبغيض هؤالء الرسل إليهم
هذان : ) يقول جيلز كبيل بعد عرض مصطلح األصولية يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية

عامل املسلم أدوات فكرية، صاغت تفسرًيا للحظات خاصة يف املصطلحان ينقالن إىل ال
 .  ( )( تاريخ الكاثوليكية والربوتستانتية على التوايل وال جند سبًبا مقنًعا ملثل هذا النقل 

وتاريخ الصراع الفكري بني اإلسالم والغرب وخصوًصا يف العصر احلديث يوضح أن 
مل معاين ومفاهيم خاصة بالغربيني وهلا الغرب قّدم عدة مصطلحات ولدت يف بيئته، وحت

خلفية تأرخيية لديهم قدموها إىل املسلمني لتسقط على بعض جوانب حياهتم، مع البون 
الشاسع بني الدين والدين، وبني التأريخ والتأريخ، وبني الظروف والظروف، ولعل من 

 . ( )ون الوسطى األصولية، الرجعية، القر: األمثلة الواضحة على ذلك املصطلحات اآلتية
فكل هذه املصطلحات ترمز إىل مذهب أو حالة معينة، ولكن يأىب الغربيون إال أن 
تنقل هذه املصطلحات إىل املسلمني؛ ألسباب تتعلق بفرض اهليمنة وترسيخ االستعمار، 

إن اخللفية التأرخيية املوجودة يف . وفتح أبواب الغزو الفكري، وحماربة األفكار املقابلة
متتلئ أذهاهنم رعبا (( Fundamentalism))الغربيني جتعلهم إذا مسعوا عن األصولية أذهان 

ونفرة بسبب املعامالت اهلماية اليت اقترفها إخواهنم النصارى باسم الدين حيث حوربت 
اإلنسانية والتقدم العلمي والتطور، فاختيار هذا املصطلح وإسقاطه على املسلمني أو على 

 . من غرضطائفة منهم ال خيلو 
ويبني هذا أن األصولية غري حممودة عند النصارى؛ ألهنا رجوع إىل أصل اإلجنيل 
احملرف املليء بالضالالت واالحنرافات، املخالف للعقل، املناوئ للعلم، املليء باألخبار 

 . الكاذبة

                                                 

 (.    ـ     : )النيب والفرعون(  )
 (.   : )األصولية يف العامل الغريب: مقدمة كتاب: يدعبد الوارث سع: ينظر(  )
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 .  ( )أما األصولية مبعىن الرجوع إىل القرآن اخلايل من كل تلك السلبيات فأمر حممود 
إن املقارنة املتأنية لكل مفردات هذا املصطلح بني تأرخينا العريب اإلسالمي، وبني 

 . التأريخ األورويب لكفيلة بإظهار مدى هتافت استعمال هذا املصطلح يف واقعنا العريب
لقد تفارت احلضارة اإلسالمية، وأبدعت منطلقة من تلك الروح اليت أوجدها دين 

رة األوروبية احلديثة يف واقع صراعها ضد مجود رجاالت اإلسالم، يف حني ولدت احلضا
هي ( القرون الوسطى ) املسيحية، مث إن عصور الظالم األورويب اليت أطلق عليها وصف 

 .  ( )زمنيا العصور نفسها اليت كانت أنوار احلضارة اإلسالمية فيها تشرق على العاملني 
وجعلها أعالًما على ما ينفر منه  أخذ األلفاظ السليمة والصاحلة،: احملور الثاين

أصحاب الفكرة املعادية؛ ليسهل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة 
 . والكراهة

العلمانية، : ) ومن أمثلـــة ذلك يف الصراع الفكري يف احلياة املعاصرة املصطلحات اآلتية
 . (اإلصالح، التقدمية، العقالنية 

أو إىل ( العلم ) الذي حقيقته فصل الدين عن احلياة نسب إىل  (Secularism)فمصطلح العلمانية 
 . ليكون مقبولًا يف النفوس( العامل ) 

 . ولكن مهما بدلت األلفاظ، وحسنت العبارات فلن تغري من احلقائق شيًئا
ولو أوجب تبديل األمساء والصور تبدل األحكام واحلقائق : ) قال ابن القيم رمحه اهلل

وبدلت الشرائع، واضمحل اإلسالم، وأي شيء َنَفع املشركني  لفسدت الديانات،
 .  ( )( تسميُتهم أصنامهم آهلة وليس فيها شيء من صفات اإلهلية وحقيقتها

ويف اجلملة فثم تالزم بني هذين احملورين، إذ إن التلبيس على الناس قائم على تشويه 

                                                 

وينظر أمحد كمال أبو ( 31 : )الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة: عبد الرمحن بن معال اللوحيق: ينظر(  )
 (. 5: )التطرف الديين وأبعاده: اجملد

 (. 3 : )دفاع عن ثقافتنا: مجال سلطان: ينظر(  )
 (. 1    : )إعالم املوقعني(  )
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إال وهو حمتاج لتحسني ضده، احلق، وحتسني الباطل، ومها متقابالن، فما من مشوه للحق 
على ( التطرف) أو ( األصولية ) ولذلك جتد املنفرين من االلتزام باإلسالم بإطالق اسم 

على ( التقدمية ) و( العقالنية ( ) االستنارة ) أهل احلق يقابلون ذلك بإطالق مصطلحات 
 . املتحللني من أحكام اإلسالم

واقع األمة، واهتمامها باأللفاظ الشرعية، وهنا حيسن التأكيد على أن مث عالقة بني 
واملصطلحات العلمية اإلسالمية، فحيث كانت األمة اإلسالمية عزيزة قوية مهيبة اجلانب، 
كانت األلفاظ الشرعية هي السائدة، وإليها املرُد عند االختالف، وحيث كانت األمة 

مهاورة منبوذة،  واقعة حتت سلطان أعدائها مقهورة مغلوبة جتد األلفاظ الشرعية
ومصطلحات األعداء تتلقف ويتهافت عليها أبناء األمة، ويعدون التلفظ هبا، واألخذ مبا 

 .  ( )تعنيه من مدلوالت وترديد تلك العبارات عني التقدم والتحضر 
ولو نظرت يف التأريخ اإلسالمي، لوجدت األلفاظ الشرعية تصيبها الغربة، حيث 

جتد على مر العصور مثل غربة احلقائق واأللفاظ الشرعية يف كانت غربة الدين، وال تكاد 
هذا العصر، خاصة مع املد اإلعالمي املكثف الذي يراد منه صياغة العقل العاملي ليكون 

 .على رأي األقوى

                                                 

 (.  5:)الغلو يف الدين: وعبد الرمحن اللوحيق( 31 -  7:)املواضعة يف االصطالح: بكر أبو زيد: ينظر(  )
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  املبحــث الثاين 
 مصطلح اإلرهاب وإشكالية املفهوم 

 مصطلح اإلرهاب 
اللغة اليت تكلم هبا الشارع، مث إىل مراد إىل : إن األلفاظ الشرعية مرد العلم هبا 

 . الشارع سبحانه
أما األلفاظ السياسية، واملصطلحات الوضعية، أو املتعلقة باألديان احملرفة واحلضارات 

 . فإن دراستها خمتلفة، فكل مصطلح له أصول يدرس هبا
  :إن الوسائل اللغوية املتعلقة بالتطور اللغوي والنمو املصطلحي كثرية منها

 (. االشتقاق، واجملاز، والنحت، والترمجة، والتعريب ) 
وعند دراسة أي مصطلح من املصطلحات جيب أن تعرف الوسيلة اليت منا هبا هذا 
املصطلح، فإن كان نشوء املصطلح من طريق االشتقاق كان املناسب العودة إىل جذور 

 . الكلمة وأصل اشتقاقها
 . ملة اليت حنت اللفظ منها وهكذاوإن كان من طريق النحت عدنا إىل اجل

ولذا أحسب أن طريقة كثري من الباحثني يف دراسة مصطلح اإلرهاب خطأ، إذ 
يعودون إىل اشتقاق الكلمة، وكأن وضع هذا املصطلح بإزاء هذا املعىن جاء من هذا 

 . الطريق ابتداًء، فتراهم ميلؤون دراساهتم بنقول عن املعامات وكتب املصطلحات
ء وضع هذا املصطلح بإزاء معناه نتاج التعريب، فيحتاج إىل العودة إىل أصل بينما جا

الثقافة اليت نقل عنها هذا املصطلح، ومعرفة مدى جتانس املعىن مع اللفظ العريب الذي 
ُعِرب به، وتكون من بعد معرفة االشتقاق وحنوه رديفة تعني على تصور معىن اللفظ يف 

 . جعله تعريًبا للمصطلح األجنيبأصل اللغة ملعرفة مدى سالمة 
إىل اإلرهاب كان أمام خيارات عدة فيما أفترض، ( Terrorism)إن امُلعِرب ملصطلح 

 . أو كان املعربون خمتلفني يف التعريب حىت استقر االصطالح على لفظ واحد تقريًبا
لفظ لقد كانوا أمام ألفاظ كالعنف، واجلرمية، واإلرهاب حىت صار االستقرار على ال
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 : األخري، وليس هذا االستقرار مبنًيا على أصول علمية بل مبناه على أمرين أو على أحدمها
 . أغراض وأهداف املترمجني ومن وراءهم - 
 . اإلعالم العاملي املوجه - 

نسبة إىل العلم، وهو ( العلمانية ) حيث ُعِرب إىل  (secularism)ومن ذلك أيضًا مصطلح 
( الالدينية )تسهيل قبول هذا الوصف بربطه بالعلم بدل أن ُيعَرب مبصطلح  تعريب ال خيلو من غرض

وهو أنه تيار علمي يف مقابل ( الالديين ) أو أقله أن التعريب هبذا اللفظ راعى الواقع الغريب لنشوء التيار 
 . الكنيسة اليت كانت حتارب العلم والتقدم العلمي
دينية والسياسية املتعلقة بأمور عظيمة ورئيسة يف حياة إن الترمجة والتعريب هلذه املصطلحات ال

مير عرب اجملامع اللغوية والفقهية  -إال القليل  -األمة تنشأ بطريقة غري علمية، فليس منها مصطلح 
 . والعلمية

ومن عاب أن جتد التنادي ملواجهة السيل الغاشم من املصطلحات الدخيلة يف التقانة، 
 . فئها من التنادي ملواجهة احلرب املصطلحية يف أمور السيادةواآلالت، وال جند ما يكا

  .إن من املهم عند ترمجة مصطلح عن لغة أجنبية أن يستوعب املصطلح األجنيب استيعاًبا تاًما
ويف املصطلحات الدينية أو الفكرية حيتاج األمر إىل الرجوع إىل األصول الدينية 

اج إىل معرفة التأريخ الديين، وتأريخ استعمال والفكرية ملعرفة معىن املصطلح، كما حيت
املصطلح وتطوره للخروج مبعرفة املراد بدقة؛ إذ السياق الزمين حيدده، فهو يوضح عني 

 . املراد، ورؤية عني املراد أدق درجات فهم اخلطاب
إن من عاب أن جتد املتكلم عن مصطلح اإلرهاب، وقد مأل كالمه بنصوص من 

تفسر هذه الكلمة، وتبني إطالقاهتا، بينما القوم الذين أطلقوا  وله كالم اهلل، وكالم رس
 . املصطلح، واستخدموا اللفظ ال يرفعون بالنص رأًسا

وما اشتق منها، وبني استعماالت هذه ( رهب ) إن بني استخدام املعاصرين ملادة 
 . املادة وما اشتق منها يف نصوص الشارع بوًنا شاسًعا

وما اشتق منها يف ألفاظ الكتاب والسنة لوجدت ( رهب ) فإنك لو درست مادة 
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من أجل عبادات القلوب وأعماهلا املطلوبة شرعا، قال  املعاين العظيمة فالرهبة من اهلل 
 { اهلل                                  

    } ( ) [1 : اآلية: البقرة .] 

 }: وقال عز امسه يف نعت أنبيائه عليهم الصالة والسالم       

                   } ( )  [31: األنبياء  ] 

رب اجعلين لك }: ومن مجلة الدعاء الذي كان يقوله النيب عليه الصالة والسالم

 .  ( ) {شّكاًرا، لك ذّكاًرا، لك رّهاًبا
وأيًضا فإن إعداد القوة إلرهاب أعداء اهلل وأعداء املؤمنني من األمور املأمور هبا شرًعا؛ 

 }: ملا يتحقق هبا من املصاحل ويندفع من املفاسد، قال اهلل جل جاللة    

                                

          } ( )  [51: األنفال  ] 
وإرهاب من يف قلوهبم نوازع اإلجرام والبغي والتعدي على اآلخرين، وردعهم عن 
اإلقدام على اجلرائم وارتكاهبا بتطبيق العقوبات عليهم ليس من اإلرهاب املذموم، بل هو 

 .  (5)من اإلرهاب احملمود واملطلوب لتوقف أمن الناس عليه 
 . يف النصوص( رهب ) هكذا جتد املعاين املشتقة من مادة 

أما املعاين السيئة من االعتداء على اخللق، واجلرائم العامة واخلاصة فتدل عليها ألفاظ 
 . شرعية دقيقة تبىن عليها أحكام يف غاية االنضباط

                                                 

 . 1 : سورة البقرة آية(  )
 . 31: سورة األنبياء آية(  )
 (. 7  / )، أمحد ( 1 2 )، ابن ماجه الدعاء ( 1 5 )، أبو داود الصالة (  55 )الترمذي الدعوات (  )
 . 51: سورة األنفال آية(  )
حقيقة موقف : سليمان احلقيل.ضمن إجابات على أسئلة نشرها د: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ: الشيخ( 5)

 (. 53  - 52 : )اإلسالم من التطرف واإلرهاب
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 تاريخ استخدام املصطلح 
) ُيرجع الباحثون أول إطالق هذه اللفظة إىل أيام الثورة الفرنسية فقد استخدمت كلمة 

م حسب  73 م إىل  73 فرنسا لوصف نظام حكومي جديد امتد منذ عام  يف( إرهاب 
موسوعة املورد، إذ حكمت فرنسا خالله حكًما إرهابًيا أصبح مضرب املثل يف التأريخ كله، 
وقد اعتقل خالل هذا العهد ثالمثائة ألف مشبوه على األقل، وُأعدم على املقصلة رمسًيا حنو 

 .  ( )يف الساون، أو من غري حماكمة  سبعة عشر ألف يف حني مات كثري
وكان املقصود من هذا النظام أن تنشأ دميقراطية، وحكومة شعبية بتخليص الثورة من 
أعدائها، وهذه األعمال العنيفة واالضطهادات من حكم اإلرهاب صارت آلة خموفة يف يد 

 . ة الغربيةتلك احلكومة، وأصبحت كلمة اإلرهاب تتضمن معاين سلبية راسخة يف العقلي
ومع ذلك فإن الكلمة مل تكن مشتهرة جًدا حىت أوائل القرن التاسع عشر عندما 
اختذها فريق ثوريني روس لوصف صراعهم مع احلكومة، ومن مث صار اإلرهاب علًما على 

 .  ( )املعىن املشتهر من كونه ضد احلكومات 
ليس مث مصطلح وال يزال هذا املصطلح ينشر حبسب وجود األحداث وطبيعتها، ف

اختلف فيه قدر االختالف يف حتديد معىن هذا املصطلح، ومع أن القضية يف العامل هلا وجه 
قانوين، ومن طبيعة القضايا القانونية أهنا حمددة إال أهنا حتولت إىل كوهنا إعالمية، وأضحى 

 . استخدام مصطلح اإلرهاب نوًعا من اإلرهاب الفكري

                                                 

 . 5   2موسوعة املورد : ينظر منري البعلبكي(  )
(  )http: encarta.msn.com 6July2002.  
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 راسات العربية واألجنبية معىن مصطلح اإلرهاب يف الد
 أوًلا تعريف اإلرهاب يف الدراسات األجنبية 

سياسة، أو أسلوب يعد إلرهاب، وإفزاع املناوئني، : ) تعريف قاموس أكسفورد - 
تشري بوجه عام إىل أي شخص حياول ( إرهايب) أو املعارضني حلكومة ما، كما أن كلمة 
 .  ( )( رويعأن يدعم آراءه باإلكراه أو التهديد أو الت

تعريف اللانة القانونية جملموعة الدول األمريكية واملشكلة لإلعداد ملشروع  -  
أفعال هي بذاهتا ميكن أن تكون من الصور : ) اتفاقية ملقاومة اإلرهاب واالختطاف

التقليدية للارمية مثل القتل، واحلريق العمد، واستخدام املفرقعات، ولكنها ختتلف عن 
يدية بأهنا تقع بنية مبيتة بقصد إحداث الذعر والفوضى واخلوف داخل جمتمع اجلرائم التقل

منظم وذلك من أجل إحداث نتياة تتمثل يف تدمري النظام االجتماعي ومثل قوى رد 
 .  ( )( الفعل يف اجملتمع، وزيادة البؤس، واملعاناة يف اجلماعة

ل عمل إجرامي دون سبب ك: ) بأنه( م333 )وتعرفه لغة قرار األمم املتحدة يف  - 
 .  ( )( حيثما مت فعله ومهما كان الفاعل فهو يستحق الشاب وجيه،

                                                 

 (.  2 : )التعاون العريب يف مكافحة اإلرهاب: ا عن فايز اجلحيننقًل(  )
 (.   :)التعريف باإلرهاب وأشكاله: عبد الرمحن اهلواري: قال عن(  )
(  )ODCCP2001 www.undcp.org terrorism - definitions.html.  
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 ًثانيا تعريف اإلرهاب يف الدراسات العربية 
تعريف شريف بسيوين الذي أخذت به جلنة اخلرباء اإلقليميني اليت نظمت  - 

إستراتياية ) : م قال322 مارس  2  -   اجتماعاهتا األمم املتحدة يف مركز فيينا 
عنف حمرم دولًيا؛ حتفزها بواعث عقائدية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شرحية 
خاصة من جمتمع معني لتحقيق الوصول إىل السلطة، أو القيام بدعاية ملطلب أو ملظلمة 
بغض النظر عما إذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها، أو نيابة عن 

 .  ( )( ل دولة من الدو
تعريف اللانة املكلفة من جملس جامعة الدول العربية لوضع تصور عريب مشترك  - 

هو كل فعل منظم من أفعال العنف، أو التهديد به يسبب : )م323 ملفهوم اإلرهاب عام 
رعًبا، أو فزًعا من خالل أعمال القتل، أو االغتيال، أو حاز الرهائن، أو اختطاف 

أو تفاري املفرقعات أو غريها من األفعال مما خيلق حالة من الرعب  الطائرات، أو السفن،
 .  ( )( والفوضى، واالضطراب الذي يستهدف أهداًفا سياسية

 : امللحوظات اآلتية( اإلرهاب ) ويلحظ من خالل هذا احلشد لتعريفات 
وأكرب أسباب غموض هذا املصطلح، وتباين : أن املفهوم غامض غري حمدد - 0
( تباين العقائد أو األيديولوجيات وتضارهبا) ت وكثرة اآلراء واألقوال عائد إىل التعريفا

 . اليت اعتنقتها الدول، وارتضتها مناهج حياتية هلا ولشعوهبا
فحسب، بل االختالف بينهم ( اإلرهاب ) إن االختالف بني الناس ليس يف مصطلح 

اء إال نتاج ذلك، وال ميكن للخلق يف أصل الدين، وما املواقف من احلياة واألحياء واألشي
 . أن جيتمعوا على فهم مثل هذا املصطلح إال أن يكون فهمهم للحياة واحًدا
ألن الناس ال ) إن بين آدم إذا فقدوا الصلة بالوحي وأرادوا حتكيم عقوهلم ضاعوا 

م يفصل بينهم الزناع إال كتاٌب مزنل من السماء، وإذا رّدوا إىل عقوهلم فلكل واحد منه
 .  ( )( عقل 

                                                 

 (.   :)واقع اإلرهاب يف الوطن العريب: نقال عن حممد فتحي عيد(  )
 (. 5 : )واقع اإلرهاب واجتاهاته: حمي الدين عوضحممد (  )
 (. 3    )درء التعارض : ابن تيمية(  )
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وهذا ما ذكره بعض الباحثني : التباين يف حتديد املصطلح واالضطراب فيه - 2
تتنوع تعاريف : ) ففي أحباث القسم الفيدرايل مبكتبة الكونغرس جاء ما نصه. الغربيني

اإلرهاب على حنو واسع، وعادة تكون غري مالئمة، حىت باحثي اإلرهاب غالًبا يهملون 
وبالرغم من ذلك رّب عمل عنف ينظر إليه يف الواليات املتحدة .. .حتديد االصطالح

 .  ( )( حبسبانه عمًلا إرهابًيا ال يرى كذلك يف بلد آخر 
تتعدد التعريفات تعدًدا يربك كل قارئ بينما شأن : تعدد التعريفات - 3

املصطلحات أن تكون جامعة للناس على أمر سواء، كما أهنا جامعة للمعرف مانعة من 
 . دخول غريها فيه

إن الشأن يف املصطلحات وتعريفاهتا أن تكون : إن التعريفات نسبية ومّحالة وجوه - 4
يظهر ( اإلرهاب )  منضبطة وحمررة حبيث ال حيملها كل أحد على ما يراه، والقارئ لتعريفات

ي له أن املصطلح مّحال وجوه ال ميكن ضبطه، وحىت الغربيون أنفسهم أشاروا إىل ذلك، فف
وبالرغم من ذلك رَب عمل عنيف : ) أحباث القسم الفيدرايل مبكتبة الكونغرس جاء ما يأيت

ينظر إليه يف الواليات املتحدة حبسبانه عمًلا إرهابيا، ال يرى كذلك يف بلد آخر، ونوع العنف 
الذي مييز اإلرهاب عن غريه من أنواع العنف كاجلرائم العادية، أو عمل اجليوش يف أوقات 

 .  ( )( روب ميكن أن حيدد بعبارات جتعله معقوًلا احل
ال بد عند التنازع يف قضية من القضايا من مرجع يرجع إليه : افتقاد املعيار - 5

اجلميع فيقفون عند أحكامه، وهذا املعيار أو املرجع ال بد من االتفاق عليه من أن يكون 
ألن الناس ال يفصل بينهم : ) زنلصادًقا صواًبا، وإذا أردنا ذلك ال جند غري الكتاب امل

 .  ( )( الزناع إال كتاب مزنل من السماء، وإذا ُرُدوا إىل عقوهلم فلكل واحد منهم عقل 
إن قضية اإلرهاب جيب أن جتعل هلا مرجعية معيارية ثابتة تشمل جوانب املشكلة 

 : كلها
                                                 

(  )www.loc.gov rr frd sociology - psychology.  
(  )www.lljurist.law.pitt.deu.terrorism terrorismla.htm.  
 (. 3    )درء التعارض : ابن تيمية(  )
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 . ففي حتديد حقيقة اإلرهاب وماهيته ال بد من مرجع* 
على عمل من األعمال أو قول بأنه مظهر من مظاهر اإلرهاب ال بد من  ويف احلكم* 

 . مرجع يرجع إليه
 . ويف حتديد األسباب السائقة إىل اإلرهاب ال بد من مرجع يرجع إليه* 

بينما تلك ( اإلرهاب ) ومن العايب أن جتعل القوانني واألطر الدستورية معيارًا لتحديد 
وًنا خيصها، لذا فإن القوانني ال يصح أن تكون معيارًا حياكم إليه القوانني خمتلفة لكل دولة قان

من ( اإلرهاب ) الضطراهبا، خاصة وأن من أولئك املتهمني بـ ( اإلرهاب ) املتهمون بـ 
ينطلق من منطلق ديين، فوجب أن يرد إىل دينه وأهل اإلسالم حبكم دينهم أحرص الناس على 

 . لزوم الصدق واحلق
معني ألمة من األمم نوع من الظلم فكيف إذا انضاف إىل ذلك أن إن فرض مفهوم 

فكيف إذا كانت الظواهر تدل على أن املفهوم مفهوم متسٌم ! املفهوم عندهم مل يتحرر؟
 ! بسمات جتعله غري مقبول ؟

إن احلالة املعينة اليت يراد تسميتها : عدم وفاء اللفظة للمعاين الداخلة فيها - 6
وسع من أن حتصر حتت لفظ واحد، فإن ظواهر العدوان واسعة، أ( اإلرهاب ) بـ 

ومتعددة اجلوانب بالنظر إىل القائمني هبا، وإىل املستهدفني، وإىل الظروف املصاحبة مما 
جيعل مجعها حتت لفظ واحد تعميًما وتعومًيا خيالف التحديد املنضبط للمعاين الذي هو 

 . مسة من مسات األحكام
لى التعريفات واملفهوم القائم بينما مث بعض الدراسات عن إن هذه املآخذ هي ع

 . اإلرهاب والقرارات ال تكون مصحوبة مبفهوم أصًلا
إن عدم حتدد التعريف، أو عدمه من األصل هو الذي دفع مجيع املؤمترات اإلسالمية 
والعربية اليت حبثت املوضوع إىل حتديد التعريف، ففي بيان الدوحة الصادر عن الدورة 

/  7 /   الطارئة التاسعة لوزراء اخلارجية للدول اإلسالمية املنعقد يف الدوحة يف 
انطالًقا من أحكام معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة : ) هـ جاء ما يأيت    
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اإلرهاب الدويل فقد أكد املؤمتر استعداد دوله يف اإلسهام بفعالية يف إطار جهد دويل 
املتحدة كوهنا احملفل الذي متثل فيه مجيع دول العامل، لتعريف  مجاعي حتت مظلة األمم

ظاهرة اإلرهاب مبختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية، ومعاجلة أسبابه، واجتثاث 
 .  ( )( جذوره وحتقيق االستقرار واألمن الدوليني 

                                                 

 (.  5 : )15 :عدد: جملة شؤون األوسط: زان القانون الدويلاإلرهاب يف مي: شفيق املصري(  )
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 املبحــث الثالث
 ة يف هذا اجملال املستخدم األلفاظ الشرعية واملصطلحات العلمية اإلسالمية

إذا تبينا أن املراد احلالة املعينة من العنف أو القتال غري املشروع داخل الدولة وخارجها 
كما تبني ( اإلرهاب) فإننا جند يف ديننا غناًء باأللفاظ الشرعية احملددة املنضبطة، ألن لفظ 

 . غري حمدد املعىن
 : وهذه األلفاظ كثرية أقتصر على أربعة منها

 . غلوال - 
 . البغي - 
 . اخلوارج - 
 . احلرابة واحملاربون - 

 الغلو
 تعريف الغلو 

تدور األحرف األصلية هلذه الكلمة ومشتقاهتا على معىن واحد يدل على جماوزة احلد 
 . والقدر

العني والالم واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على : ) يقول ابن فارس رمحه اهلل
 .  ( )( ارتفاع وجماوزة قدر 

جاوز حده، وغال القدر تغلي : يقال غال غالء فهو غاٍل، وغال يف األمر غلًوا أي
 .  ( )هو جماوزة احلد : غلياًنا، فالغلو

 : تعريف الغلو اصطالًحا
جماوزة احلد بأن يزاد يف الشيء يف : الغلو: ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

                                                 

 (. غلوى: )مادة: معام مقاييس اللغة(  )
 (. غلو: )مادة: لسان العرب: ابن منظور(  )
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وبنحو هذا التعريف عرفه الشيخ سليمان بن  ( )( محده أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك 
 .  ( )عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

املبالغة يف الشيء والتشدد فيه : ) الغلو بأنه -رمحه اهلل  -وعرف احلافظ ابن حار 
 .  ( )( بتااوز احلد 

 . وهذه التعاريف متقاربة وتفيد أن الغلو هو جتاوز احلد الشرعي بالزيادة
: " ال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب يف بيان ضابط للغلو قالق

  }: وضابطه تعدي ما أمر اهلل به، وهو الطغيان الذي هنى اهلل عنه يف قوله   

        } ( ) [2:طه  ](5)  . 

وذلك ألن احلق واسطة بني اإلفراط والتفريط، وقد قرر ذلك العلماء، وهو معىن قول 
وبه يعلم أن من جانب اإلفراط  (5)( احلسنة بني السيئتني : ) مطرف بن عبد اهلل رمحه اهلل

 .  (7)والتفريط فقد اهتدى 

                                                 

 (. 23   : )اقتضاء الصراط املستقيم(  )
 (. 55 : )تيسري العزيز احلميد(  )
 (. 72    : )فتح الباري(  )
 .  2: سورة طه آية(  )
 (. 55 : )تيسري العزيز احلميد( 5)
 (. 2 : )احملاة يف سري الدجلة: ابن رجب( 5)
 (.  3   : )أضواء البيان: الشنقيطي( 7)
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 ضوابط إطالق وصف الغلو 
 : ضوابط إطالق وصف الغلو

إن املتتبع أللفاظ الشارع جيد أن األوصاف اليت يوصف هبا املنحرف عن شرع اهلل 
  أًيا كانت درجة االحنراف ال تطلق إطالًقا عاًما، بل خيتلف األمر حبسب اختالف

درجة االحنراف، فإن كان كبرًيا ساغ وصف صاحبه به وصًفا مطلًقا، وإال مل يسغ وصفه 
 . ال مقيًدا بعمل، واعترب يف ذلك بأوصاف الشرك والكفر والفسوق والظلمبه إ

أحدمها ينقل عن امللة وهو األكرب، وشرك ال ينقل عن امللة وهو : فالشرك مثًلا شركان
 . األصغر، وال يصح إطالق هذا الوصف إال على املشرك شرًكا أكرب
، فيقال فالن غاٍل، أو ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا، فال يصح إطالق وصف الغلو

اجلماعة الفالنية غالية إال إذا كان غلوه أو غلوها يف أمر أصلي من الدين سواء يف أصول 
 .  ( )االعتقاد أم يف أصول العمل 
يف بيان من تسمى فرقة خارجة عن أهل السنة  -رمحه اهلل  -قال اإلمام الشاطيب 

الفها الفرقة الناجية يف معىن كلي يف الدين، إن هذه الفرقة إمنا تصري فرًقا، خب: ) واجلماعة
 .  ( )( وقاعدة من قواعد الشريعة، ال يف جزئي من اجلزئيات 

 البغي 
 تعريف البغي 

أحدمها طلب الشيء، : الباء والغني والياء أصالن: بغي: ) قال ابن فارس رمحه اهلل
ذا تراقى إىل فساد، مث قوهلم بغى اجلرح، إ: واألصل الثاين... جنٌس من الفساد: والثاين

 .  ( )( الظلم : والبغي. يشتق من هذا ما بعده، فالبغُي الفاجرة
 : وأما تعريف البغي اصطالًحا

                                                 

 (. 27: )الغلو يف الدين(  )
 (. 11   : )االعتصام(  )
  (.72 - 75   : )بغى: مادة: لسان العرب: ابن منظور: وينظر(    : )بغى: مادة: معام مقاييس اللغة(  )
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فقد وردت عدة تعريفات كلها عائدة إىل أصل واحد ففي حاشية ابن عابدين رمحه 
احلق معنا  كل فئة هلم منعة يتغلبون وجيتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل يقولون: ) اهلل

 .  ( )( ويدعون الوالية
قوم من أهل احلق خرجوا على اإلمام بتأويل سائغ، : ) وقال ابن قدامة رمحه اهلل
 .  ( )( وراموا خلعه، وهلم منعة وشوكة

ويف اجلملة يتضح معىن هذا املصطلح، وأنه منضبط على اختالف يف بعض القيود 
أمر املسلمني وإمامهم أصٌل يف حتديد ولكن اجلميع متفقون على أن اخلروج على ويل 

 . املعىن
واتفقوا على أنه إذا خرج على إمام املسلمني طائفة ذات : ) قال ابن هبرية رمحه اهلل

 .  ( )( شوكة بتأويل مشتبه فإنه يباح قتاهلم حىت يفيئوا
وهبذا يتضح أن جانًبا من جوانب ما يسمى باإلرهاب قد وضحت حدوده ودرسه 

قتال أهل )ة والفقه، وفصلوا أحكامها، وعقدوا هلا أبوابا يف كتبهم حتت اسم علماء العقيد
 (. البغي

 اخلوارج 
 تعريف اخلوارج 

اخلاء والراء واجليم أصالن، وقد ميكن اجلمع : خرج: )-رمحه اهلل  -قال ابن فارس 
. تالف لوننياخ: الَنفاذ من الشيء، والثاين: بينهما، إاّل أنا سلكنا الطريق الواضح، فاألول

 .  ( )... ( خرج خيرج خروًجا: قولنا: فاألول
 : تعريف اخلوارج اصطالًحا
                                                 

 (. 222 5: )بناية شرح اهلداية: العيين: ، وينظر(  5   : )احلاشية(  )
 (.   5 5: )الذخرية: ، والقرايف(     -      : )مغين احملتاج: ، وينظر الشربيــين( 7   5: )الكايف(  )

 (.  1 : )اإلفصاح(  )
 (.  5  - 3    : )عربلسان ال: ابن منظور: ، وينظر(    : )خرج: مادة: معام مقاييس اللغة(  )
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قوم هلم منعة ومحية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه : اخلوارج: ) قال ابن جنيم رمحه اهلل
على باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويسبون 

 .  ( )(  أصحاب رسول اهلل نساءهم ويكفرون 
صنف من املبتدعة يعتقدون أن من فعل كبرية كفر، وخلد : اخلوارج: ) وقال النووي رمحه اهلل

 .  ( )( يف النار، ويطعنون لذلك يف األئمة وال حيضرون معهم اجلمعات واجلماعات 
إىل  وهؤالء اخلوارج ليسوا ذلك املعسكر املخصوص املعروف يف التاريخ بل خيرجون

للفئة اليت خرجت يف زمن علي بن  -عليه الصالة والسالم  -وختصيصه  ( )زمن الدّجال 
إمنا هو ملعان قامت هبم، وكل من وجدت فيه تلك املعاين أحلق هبم، ألن  أيب طالب 

التخصيص بالذكر مل يكن الختصاصهم باحلكم، بل حلاجة املخاطبني يف زمنه عليه الصالة 
 .  ( )هم والسالم إىل تعيين

                                                 

 (. 3     : )املغين: ابن قدامة: ، وينظر(     5: )البحر الرائق(  )
 (.  5 1 : )روضة الطالبني(  )
 (. 35  - 35  2 : )جمموع الفتاوى: ابن تيمية: ينظر(  )
 (. 77  - 75  2 : )املصدر نفسه(  )
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 احلرابة 
 تعريف احلرابة 

... الَسْلُب:أحدمها: احلاء والراء والباء أصول ثالثة: حرب: ) قال ابن فارس رمحه اهلل
يقال َحَربُتُه ماله، وقد ُحِرب ماله أي . احلْرب واشتقاقها من احلرب وهو الَسْلُب: فاألول
 .  ( )( ُسِلَبه 

 : تعريف احلرابة واحملاربني اصطالًحا
اخلارجون بال تأويل مبنعة وبال منعة يأخذون : ) قال ابن اهلمام ـ رمحه اهلل ـ بأهنم
 .  ( )( أموال الَناس ويقتلوهنم وخييفون الطريق 

كل من قطع السبل وأخافها وسعى يف األرض فساًدا : ) وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل
 .  ( )( ه من احملارم فهو حمارببأخذ املال، واستباحة الدماء، وهتك ما حرم اهلل هتك

هو مسلم، مكلف، له شوكة، ال خمتلسون يتعرضون آلِخر : ) وقال النووي رمحه اهلل
قافلة يعتمدون اهلرب، والذين يغلبون شرذمة بقوهتم قطاع يف حقهم ال لقافلة عظيمة، 

 .  ( )( وحيث يلحق الغوث ليسوا بقطاع 
ألحكام، بل إّن هلا أثًرا حىت يف التزام احلاكم إن هذه األلفاظ الشرعية وحنوها تضبط ا

للدين، فويل األمر الذي حيارب البغاة، واخلوارج، واحملاربني عادٌل الزٌم جلماعة املسلمني 
 . مبعىن املنهج احلّق وقائم على مجاعة املسلمني مبعىن الكيان الذي هو رأسه وعماده

لق، فإن أحكام الشريعة جاءت ولكن ليست هي كل ما يتعلق بأمور العدوان على اخل
بيان مكة : تفصيلية، كافية، شافية، قاطعة ملوارد اخلالف، وأورد هنا مثاًلا واحًدا، وهو

املكرمة الصادر عن اجملمع الفقهي اإلسالمي يف رابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة 
                                                 

 (. 15  -  1   : )لسان العرب: نظورابن م: ، وينظر( 52 : )حرب: مادة: معام مقاييس اللغة(  )
 (. 5  : )، وخمتصر اخلرقي(  7 : )اإلقناع: ، وينظر املاوردي( 33 5: )فتح القدير(  )
 (.  3  -  3   : )الشرح الصغري: الدردير: ، وينظر( 127   : )الكايف يف فقه أهل املدينة(  )
  : )بداية اجملتهد: ، وابن رشد( 1  /   : )احمللى :ابن حزم: ، وينظر( 21   : )مغين احملتاج: الشربيين(  )

  5 .) 
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امللك فهد بن عبد عشرة اليت عقدت يف مكة املكرمة حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني 
 /   / 1 -5هـ املوافق     /  1  / 5  –   العزيز آل سعود يف الفترة من 

 . م 11 
: ) يأيت هذا التعرف جامًعا لألحكام الشرعية فيما مسي باإلرهاب حيث يقول

دينه، : )هو العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغًيا على اإلنسان: اإلرهاب
ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق ( ماله، وعرضه ودمه، وعقله،

وما يتصل بصور احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو 
التهديد، يقع تنفيًذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني 

م أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياهت
ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة، أو تعريض 
أحد املوارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد يف األرض اليت هنى اهلل 

 }: سبحانه وتعاىل املسلمني عنها                         

       } ( ) [77اآلية :القصص .] 

: وقد شرع اهلل اجلزاء الرادع لإلرهاب والعدوان والفساد، وعده حماربة اهلل ورسوله
{                                  

                                

       } ( ) [اآلية :املائدة   .] 

وال توجد يف أي قانون بشري عقوبة هبذه الشدة نظًرا خلطورة هذا االعتداء، الذي 
 . ود اهلل، وضد خلقهيعد يف الشريعة اإلسالمية حرًبا ضد حد
إرهاب الدولة، ومن أوضح صوره وأشدها شناعة : ويؤكد اجملمع أن من أنواع اإلرهاب

                                                 

 . 77: سورة القصص آية(  )
 .   : سورة املائدة آية(  )
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اإلرهاب الذي ميارسه اليهود يف فلسطني، وما مارسه الصرب يف كل من البوسنة واهلرسك 
 وكوسوفا، ورأى اجملمع أن هذا النوع من اإلرهاب من أشد أنواعه خطًرا على األمن والسالم

 .  ( )( يف العامل، وعد مواجهته من قبيل الدفاع عن النفس، واجلهاد يف سبيل اهلل
 اجلهاد 

 تعريف اجلهاد 
) وهنا أختم ببيان لفظ شرعي اجتهد الغربيون أن يدخلوه حتت اإلرهاب وهو لفظ 

 : وهذا بيان مبعناه( اجلهاد 
 : التعريف اللغوي -  

واهلاء والدال أصله املشقة، مث حيمل عليه ما  اجليم: جهد:) قال ابن فارس رمحه اهلل
 }: َجَهْدُت نفسي، وَأْجَهدُت، واجُلهد الطّاقة، قال تعاىل: يقال. يقاربه    

     } ( ) [،73اآلية سورة التوبة ...] ومما يقارب الباب اجَلَهاُد، وهي

 .  ( )( األرض الصلبة 
اْجَهد َجْهَدك، : الطاقة، تقول: اجَلْهُد واجُلْهُد: جهد: ) قال ابن منظور رمحه اهلل

املبالغة واستفراغ الوسع يف احلرب، أو : واجلهاد... اجَلْهُد املشقة واجُلْهُد الطاقة: وقيل
 .  ( )( من شيء اللسان، أو ما أطاق 

 : تعريف اجلهاد يف الشرع -  
يف  -وهو القدرة  -بذل الوسع : اجلهاد هو: )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
 .  (5)( حصول حمبوب احلق ودفع ما يكرهه احلق

                                                 

 (.  : )بيان مكة(  )
 . 73: سورة التوبة آية(  )
 (. 7  : )معام مقاييس اللغة(  )
 (. 5   -      : )لسان العرب(  )
 (.  3  1 : )جمموع الفتاوى( 5)
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ويعرفه بعض العلماء مبعناه األخص، وهو القتال ألجل الدعوة إىل الدين احلق؛ إعالء 
 . وهذه بعض تعريفات اجلهاد من كتب الفقه. وجللكلمة اهلل عز 

هو الدعاء إىل الدين احلق والقتال : ويف التحفة اجلهاد شرًعا: ) يقول العيين رمحه اهلل
 .  ( )( مع من ال يقبله 

 .  ( )( قتال الكفار : ) ويف الروض املربع عرف اجلهاد بأنه
 .  ( )( عالء كلمة اهللقتال مسلم كافر غري ذي عهد إل: ) ويف الشرح الصغري

 . وهذا اجلهاد خلري البشرية بعامة إذ ليس املراد منه الغرض املادي
هو بذل اجلهد والكفاح بالوسائل السلمية أوال، مث عند : ) وهبة الزحيلي. يقول د

اقتضاء األمر للمحافظة على الدعاة وحتصني البالد يلاأ إىل القتال؛ لتحقيق السعادة 
يف دنياهم وأخراهم كما ارتضاها اإلله احلكيم، وكل جهد يبذل يف هذا  الشاملة للبشرية

 .  ( )( املضمار فهو يف سبيل اهلل وحده، وإلرضائه فقط
ومنه يظهر لنا : )بعد أن استعرض تعاريف الفقهاء ملعىن اجلهاد -حفظه اهلل  -ويقول 

لعدو خبالف احلرب أنه فرض على املسلمني لنصرة اإلسالم بعد وجود مقتضياته من قبل ا
فاجلهاد إذن " حرب " عن كلمة " جهاد " فقد تكون للعدوان وهلذا فضل اإلسالم كلمة 

 .  (5)( كلمة إسالمية
 . ولكن الغربيني ال ميكن أن يتصوروا معاين اجلهاد الشاملة

هناك عبارات ومفردات حمملة يف ذهن املسلم بأبعاد إميانية : ) يقول فهمي هويدي
عن إدراكها، حبيث إن استخدامها قد يعطي  -الغربيني بوجه أخص  -سلم يعاز غري امل

عند أولئك الغرباء  -قد يكون سلبًيا  -انطباًعا معيًنا عند املسلم، وانطباًعا آخر 
                                                 

 (.      : )حاشية ابن عابدين: ، وينظر(   5 5: )ية شرح اهلدايةالبنا(  )
 (.  5   : )الروض املربع: البهويت(  )
 (. 57   : )الدردير(  )
 (.   : )آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي(  )
 (.   : )املصدر نفسه( 5)
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ومن تلك املفردات اليت ال يستطيع الغريب أن يستوعبها ويقرأها قراءة ... واملستغربني
واجلهاد عند العقل الغريب فكرة غريبة وغري (...  الفتح) أو ( اجلهاد ) صحيحة كلمة 

(...  Holy war( )حربا مقدسة ) مفهومة، وهو يف أحسن الفروض ال يزيد عن كونه 
إن كلمة جهاد أو جماهد ال جتد ترمجة حقيقية هلا يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية، األمر 

عربية ذاهتا مكتوبة باحلروف الذي حدا بالكتاب املنصفني إىل أن يستخدموا الكلمة ال
أما القتال أو . الالتينية، فاجلهاد يتميز عن القتال والنضال، بتعدد صوره وبأنه يف سبيل اهلل

النضال فقد يكون بأي سبيل آخر، وال ينتقص منه شيًئا، بينما اجلهاد يفقد مضمونه، 
 .  ( )( ويفقد مشروعيته، إذا مل يكن يف سبيل اهلل 

 . الذي هو عدوان، وبني اجلهاد( اإلرهاب) روق اجلوهرية بني ما مسي وهبذا تتضح الف
خيتلف عن اجلهاد اختالًفا جوهرًيا يف كل شيء، يف حقيقته ( اإلرهاب) إن ما مسي 

ومفهومه، وأسبابه، وأقسامه، ومثراته، ومقاصده، وحكمه شرًعا، فاجلهاد مشروع، 
 . والعدوان ممنوع

ترويع اآلمنني وتدمري مصاحلهم، ومقومات حياهتم  إن اإلرهاب مبعىن العدوان هو
 . واالعتداء على أمواهلم وأعراضهم، وحرياهتم وكرامتهم اإلنسانية بغًيا وإفساًدا يف األرض

فهو يهدف إىل الدفاع عن حرمات اآلمنني، أنفسهم، وأمواهلم، ( اجلهاد ) أما 
م، وإنقاذ املضطهدين وحترير وأعراضهم وإىل توفريها وتأمينها احلياة احلرة الكرمية هل

 . أوطاهنم وبلداهنم من براثن قوى االحتالل واالستعمار
واإلسالم مل يأمر أمته بالعدوان أبًدا وال ترويع اآلمنني أبًداًًً، وال بسلب مقدرات 
اآلخرين أو االستيالء عليها أبًدا، ولكن أمر املسلمني أن يتخذوا العدد والعدة، وأن 

وف حفاًظا على مقدساهتم ومقدراهتم وأنفسهم، فال يبدؤوا غريهم يرابطوا يف الصف
 . بعدوان، ولكن إذا اعتدي عليهم كانوا رجاًلا

إن اجلهاد يف اإلسالم شرع نشًرا لإلسالم، ونصرة للحق، ودفعا للظلم، وإقرارا للعدل 
                                                 

 (. 1   - 2  : )مواطنون ال ذميون(  )



 اإلرهـــاب والغلـو

28 

لظلمات هبا للعاملني؛ ليخرجهم من ا والسالم واألمن، ومتكينا للرمحة اليت أرسل حممد 
 . إىل النور، وهو ما يقضي على اإلرهاب بكل صوره

اجلهاد يف سبيل اهلل فريضة شرعية، وإرهاب اآلمنني جرمية ضد البشرية، اجلهاد : ومجلة القول
 .  ( )مشروع، واإلرهاب مبعىن العدوان ممنوع، وشتان ما بينهما واهلل جل جالله أعلم 

                                                 

 (.   : )5  :عدد:  اإلرهاب املمنوع واجلهاد املشروع ، جملة كشمريبني: عصمت اهلل عناية اهلل: ينظر(  )
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 املبحث الرابع
 م حنو األلفاظ واملصطلحات واجب الدعاة وطلبة العل

إن من الواجب على طلبة العلم احلرص على اللفظ الشرعي يف اإلطالق على أعمال 
 . أو أوصاف

والتعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية النبوية اإلهلية : ) قال ابن أيب العز احلنفي رمحه اهلل
 .  ( )( هو سبيل أهل السنة واجلماعة

إنه ال مانع يف األصل من خماطبة أهل االصطالح : ومع أن العلماء قد قالوا
لكن استعمال .  ( )باصطالحهم ولغتهم إذا احتيج إىل ذلك وكانت املعاين صحيحة 

ال حاجة له، واملعاين ليست صحيحة إن مل تكن مفقودة من األصل ( اإلرهاب ) مصطلح 
 . فليس مث معىن منضبط هلذا املصطلح

 : مؤكًدا على استعمال األلفاظ الشرعية -رمحه اهلل  -يقول ابن القيم 
ينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن احلكم والدليل مع البيان ) 

التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه يف أحسن بيان، وقول الفقيه 
، والتعقيد، املعني ليس كذلك، فألفاظ النصوص عصمة وحاة بريئة من اخلطأ والتناقض

واالضطراب، وملا استحكم هاران النصوص عن أكثر أهل األهواء والبدع كانت 
علومهم يف مسائلهم وأدلتهم يف غاية الفساد واالضطراب والتناقض، واملقصود أن العصمة 
مضمونة يف ألفاظ النصوص ومعانيها يف أمت بيان وأحسن تفسري، ومن رام إدراك اهلدى 

 .  ( )( كاهتا فهو عليه عسري غري يسريودين احلق من غري مش
وحنوه فإين أرى أن ( اإلرهاب ) وأما التعامل مع العامل املعاصر فيما يتعلق مبصطلح 

إظهار أحكام اإلسالم يف حترمي العدوان وجترميه جيب أن يرفع هبا الصوت، حىت تتضح 

                                                 

 (.  7 - 71  : )شرح العقيد الطحاوية(  )
 (. 15 /   : )جمموع الفتاوى: ينظر ابن تيمية(  )
 (.  7  - 71   : )إعالم املوقعني(  )
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للخروج بتصور  عدالة هذا الدين مع املناقشة العلمية، على كل املستويات مع الغرب؛
 . رشيد لقضية اإلرهاب حبيث يكون املفهوم علميا غري مبين على روح التسلط واالستعالء
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 اخلامتــــة 
 : وأختم هذا البحث ببيان أهم النتائج اليت توصلت إليها

 . إن العلم حبقائق األشياء والوعي باملفاهيم يعد مدخلًا رئيسًا لتضييق دائرة اخلالف أو إزالته - 
إن املصطلحات أصبحت أدوات يف الصراع احلضاري والفكري بني األمم، ويف داخل  - 

 . األمة الواحدة
إنه عند دراسة أي مصطلح من املصطلحات جيب أن تعرف الوسيلة اليت وصل هبا هذا  - 
 . املصطلح
منقول عن الثقافة الغربية، ويرجع تاريخ استعماله عندهم إىل ( اإلرهاب ) إن مصطلح  - 

 . هنايات القرن السابع عشر امليالدي
 : إنه جبمع كثري من التعريفات ملصطلح اإلرهاب ودراستها يتبني ما يأيت -5

أن املفهوم غامض غري حمدد، وأن مث تباينًا ظاهرًا يف حتديد املعىن، كما أن التعريفات نسبية 
عند االختالف، وعدم وفاء  ومحالة وجوه غري منضبطة وحمررة، مع افتقار املعيار الذي يرجع إليه

 . اللفظة للمعاين الداخلة فيها
( البغي ( ) الغلو: )إن يف ديننا غناء باأللفاظ الشرعية احملددة املنضبطة، من مثل ألفاظ -5

 . وهي ألفاظ منضبطة( احلرابة واحملاربون ( ) اخلوارج )
يف ضوء ( اإلرهاب : )كلمةأن علماء الشريعة يف عصرنا ذكروا حتديدًا شرعيًا لبيان معىن  -7

 . األلفاظ الشرعية احملددة يف هذا اجملال
مما يوجب حترير املراد وبيان عظمة ( اإلرهاب ) أن لفظ اجلهاد أدخله الغربيون حتت  -2

 . مدلوالت لفظة اجلهاد يف الشريعة
أو أن من الواجب على طلبة العلم احلرص على األلفاظ الشرعية يف اإلطالق على أعمال  -3
 . أوصاف

الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصلى اهلل وسلم  وإنين يف ختام هذا البحث أُثين حبمد اهلل 
 . وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه

 :كتبه
 عبد الرمحن بن معال اللوحيق
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 فهرس املراجع 
الكليات معام يف ("   13 : ت) أيوب بن موسى احلسيين الكفوي : أبو البقاء* 

عدنان درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، : حتقيق" ت والفروق اللغويةاملصطلحا
 . م 33  -هـ     بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل 

الشرح الصغري على " أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير : أمحد الدردير* 
عارف، مصطفى كمال وصفي، دار امل: حتقيق" أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك 

 . القاهرة ـ مصر
من ضمن حبوث مؤمتر وقضايا "التطرف الديين وأبعاده :" أمحد كمال أبو اجملد* 

وهو مطبوع على ) 327 الساعة األمنية حتت اجملهر، أكادميية الشرطة، القاهرة ـ مصر، 
 .( اآللة الكاتبة

 : األمم املتحدة* 
 *http://www.undcp.org/terrorism–definitions.html 

عبد : حتقيق" شرح العقيدة الطحاوية " علي بن علي بن حممد : ابن أيب العز احلنفي*  
: اهلل التركي وشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثامنة

 . هـ5   
فتح الباري بشرح ( " هـ 25:ت) أمحد بن علي بن حار العسقالين : ابن حار* 

 . بد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار الفكرع: حتقيق" صحيح البخاري 
" درء تعارض العقل والنقل " أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم : ابن تيمية* 
: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الطبعة الثانية: حتقيق

 . م 33 هـ     
ناصر بن : حتقيق" فة أصحاب اجلحيماقتضاء الصراط املستقيم ملخال: " ابن تيمية* 

 . هـ 1  األوىل، : عبد الكرمي العقل، الطبعة
عبد الرمحن بن : مجع وترتيب" جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : " ابن تيمية* 
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 . قاسم مبساعدة ابنه حممد، مكتبة املعارف، الرباط ـ املغرب
" احمللى ( " هـ 55 : ت)أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم : ابن حزم* 
 -هـ 27  أمحد حممد شاكر، مكتبة اجلمهورية العربية، القاهرة ـ مصر، : حتقيق

 . م357 
) أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي : ابن رجب* 

: حتقبق((" لن يناي أحٌد منكم عمله )) احملاة يف سري الّدجلة شرح حديث ( " هـ 735:ت
 . م325  -هـ 15  الثانية، : لبنان، الطبعة -ىي غزاوي، دار البشائر، بريوت حي

بداية اجملتهد ( " هـ 535 - 1 5)حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب : ابن رشد* 
 . م 32 هـ  1  : لبنان، الطبعة السادسة -دار املعرفة، بريوت" وهناية املقتصد 

حاشية الدر احملتار على الدر املختار شرح " بابن عابدين حممد أمني الشهري : ابن عابدين* 
 . م355  -هـ 25  مطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده، مصر، الطبعة الثانية " تنوير األبصار

" أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب : ابن عبد الرب* 
أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض  حممد: حتقيق" الكايف يف فقه أهل املدينة 

 . م372 هـ ـ 32  : احلديثة، الرياض ـ اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل
معام ( " هـ 35 : ت) أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا : ابن فارس* 

لطبعة شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر بريوت ـ لبنان، ا: حتقيق" املقاييس يف اللغة 
 . م 33 هـ ـ 5   : األوىل
( هـ 1 5ـ    5) أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة املقدسي : ابن قدامة* 

عبد اهلل بن عبد احملسن التركي، دار : حتقيق" الكايف يف فقه اإلمام املبال أمحد بن حنبل " 
 . م337 هـ ـ 2   : هار، القاهرة ـ مصر، الطبعة األوىل

عبد اهلل بن عبد احملسن التركي و عبد الفتاح حممد : حتقيق" املغين: " ابن قدامة* 
 . م 33  -هـ     احللو، دار هار، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية 

" إعالم املوقعني ("   75: ت) أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر : ابن القيم اجلوزية* 
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: ، مصر، الطبعـــة األوىلحتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة
 . م355 هـ ـ  7  
إعداد يوسف خياط وندمي " لسان العرب احمليط " حممد بن مكرم : ابن منظور* 

 . هـ31  مرعشلي، دار لسان العرب، بريوت ـ لبنان، 
البحر الرائق شرح كزن ( "  371: ت) زين العابدين بن إبراهيم بن حممد : ابن جنيم* 
 . م337 : ب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىلدار الكت" الدقائق 
اإلفصاح عن معاين " عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية : ابن هبرية* 

 . مكتبة املعارف، الطائف ـ اململكة العربية السعودية" الصحاح 
( هـ 52ت ـ ) كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن اهلمام احلنفي : ابن اهلمام* 

 . م577 هـ 37  : دار الفكر، الطبعة الثانية" فتح القدير" 
املواضعة يف االصطالح على خالف الشريعة وأفصح اللغى " بكر عبد اهلل أبو زيد، * 

 . هـ15  : الطبعة األوىل" دراسة ونقد 
حممد : حتقيق" الروض املربع بشرح زاد املستنقع" منصور بن يونس البهويت : البهويت* 
هـ ـ     رمحن عوض، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة العاشرة عبد ال
 . م 11 
مجاعة من العلماء : صححه" التعريفات " علي بن حممد اجلرجاين :اجلرجاين* 

بإشـــراف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة 
 . م 32 هـ 1  :األوىل
دار الوطن، الرياض ـ اململكة العربية " نا دفاًعا عن ثقافت: " مجال سلطان* 
 . السعودية
ترمجة أمحد خضر، مكتبة مدبويل القاهرة ـ مصر، " النيب والفرعون : " جيل كيبل* 
 .. م322 هـ 13  
عبد الوارث سعيد، دار : ترمجة وتعليق" األصولية يف العامل العريب : " ريتشارد هرير* 
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 . هـ13  : الوفاء، مصر، الطبعة األوىل
الطبعة الثانية " حقيقة موقف اإلسالم من التطرف واإلرهاب : " سليمان احلقيل* 
 . م 11  -هـ     
تيسري العزيز ( " هـ     : ت) سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب * 

 . سوريا، الطبعة األوىل -املكتب اإلسالمي، دمشق" احلميد شرح كتاب التوحيد 
( " هـ 731:ت) سحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الغرناطي أبو ا: الشاطيب* 

اململكة العربية السعودية،  -سليم بن عيد اهلاليل، دار عفان، اخلرب: حتقيق" االعتصام 
 . هـ    األوىل، : الطبعة
" مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج " حممد الشربيين اخلطيب : الشربيين* 

 . م352 هـ ـ 77   احلليب وأوالده، مصر، مطبعة مصطفى البايب
أضواء البيان يف إيضاح القرآن " حممد األمني بن حممد خمتار اجلكين : الشنقيطي* 
 . لبنان -عامل الكتب، بريوت " بالقرآن 
مؤسسة " الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة : " عبد الرمحن بن معال اللوحيق* 

 . م 33 هـ ـ    : ن، الطبعة الثانيةالرسالة، بريوت ـ لبنا
مكافحة اإلرهاب : ندوة" التعاون العريب يف مكافحة اإلرهاب : " علي فايز اجلحين* 

 . م333  / 5 /  -5 /   هـ ـ 1   /    / 2 ـ  5 بالرياض من 
دار الشروق، القاهرة ـ مصر ـ الطبعة " مواطنون ال ذميون : " فهمي هويدي* 
 . م331  هـ ـ1   : الثانية
" الذخرية ( " هـ  52ت )شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس : القرايف* 
 . م 33 : حممد حاي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل: حتقيق
مكتبة الكوجنرس " علم اإلجتماع وعلم النفس اإلرهاب :" قسم البحث الفيدرايل* 
  www.loc.gov/rr/frd/sociology–psychology :م333 أيلول  -سبتمرب
( " هـ  51 : ت) أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي : املاوردي* 
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: الكويت، الطبعة األوىل: خضر حممد خضر، دار العروبة: حتقيق" اإلقناع
 . م 32 هـ 1  
تشريعات حمافحة اإلرهاب يف : ندوة" تعريف اإلرهاب : " حممد حميي الدين عوض* 

م 332 ديسمرب  3ـ  7هـ ـ 3   شعبان  1 ـ  2 دان من الوطن العريب بالسو
 . م333 هـ3   أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض 

 . م321 لبنان  -دار العلم للماليني، بريوت" موسوعة املورد: "منري بعلبكي* 
 (: م 11 متوز  -يوليو5)  11 موسوعة مايكروسوفت أنكرتا أون الين* 
 *www.encarta.msn.com  
" روضة الطالبني وعمدة املفتني" حميي الدين حيىي بن شرف النووي : النووي* 
هـ     : لبنان، الطبعة الثالثة -زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت : بإشراف

 . م 33  -
دار الفكر، دمشق ـ سوريا، " آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي" وهبة الزحيلي * 

 . بدون تاريخ
 الت واملقاالت اجمل
دراسة فصلية متخصصة، مركز الدراسات االستراتياية والبحوث : شؤون األوسط* 

 . م 11 شتاء  15 والتوثيق عدد 
القافلة العدد األول : جملة" دراسات يف علم املصطلح العريب : " عبد الصبور شاهني* 

 . م 32 هـ أكتوبر  1  اجمللد الثاين والثالثون حمرم 
كشمري : جملة" بني اإلرهاب املمنوع واجلهاد املشروع : "  عنايت اهللعصمت اهلل* 

 . هـ     ذواحلاة  5  : املسلمة عدد
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 فهرس اآليات
 24 ......................... إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن

 25 ......................... ت والذين ال جيدونالذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقا
 00 ........................ فاستابنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون

 09 .................. كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن حيلل
 00 ....................... وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل

 24 ................. تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال
 00 ........................ يابين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف
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 فهرس األحاديث
 00 ............................................. رب اجعلين لك شكارا لك ذكارا لك رهابا
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 الفهرس
   ................................................................................... مقدمة

   ........................... املبحــث األول معىن االصطـــالح وأثــره يف الصراع احلضاري
   ............................................................. تعريف االصطالح -أوال 
 5 ...................................... ام املصطلحات يف الصراع احلضارياستخد -ثانيا 

 3 ........................................... املبحــث الثاين  مصطلح اإلرهاب وإشكالية املفهوم
 3 ..................................................................... مصطلح اإلرهاب

    ..............................................................تاريخ استخدام املصطلح

    .................................. معىن مصطلح اإلرهاب يف الدراسات العربية واألجنبية

    ......................................... هاب يف الدراسات األجنبيةأوًلا تعريف اإلر

    .......................................... ًثانيا تعريف اإلرهاب يف الدراسات العربية

 2  ............ مية املستخدمة يف هذا اجملالاملبحــث الثالث األلفاظ الشرعية واملصطلحات العلمية اإلسال

 2  ................................................................................ الغلو

 2  ...................................................................... تعريف الغلو

 1  ........................................................ الق وصف الغلوضوابط إط

 1  ............................................................................... البغي

 1  ...................................................................... تعريف البغي

    ............................................................................. اخلوارج

    ................................................................... تعريف اخلوارج

    .............................................................................. احلرابة

    .................................................................... تعريف احلرابة

 5  .............................................................................. اجلهاد

 5  ..................................................................... تعريف اجلهاد

 3  ................................. املبحث الرابع واجب الدعاة وطلبة العلم حنو األلفاظ واملصطلحات

    ........................................................................... اخلامتــــة

    ............................................................................فهرس املراجع

 7  ............................................................................ فهرس اآليات

 2  ......................................................................... فهرس األحاديث
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 3  ................................................................................. الفهرس


