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/تِءمء\ 

rامحف0از 

والكتاب،السنة بامتثال شاء من عل التفصل الوهاب الخريم لله الحمد 
الثخطأنياب من به ونعود الزغاب، النعم من أول ما عل سبحانه أحمده 

بالرحمةربه إل دعا من خثر محمد'. نيا عل وأمثم وأصل الناب، ومسالك 
حرالكرام وصحبه الأطهار، آله وعل الخطاب، وضل الحسنة والموعظة 

ءامنوأالي ويتآيا نتحاب، وودق ركام همى ما بإحسان تبعهم ومن الأصحاب، 
آدقوأآنس ؤكأ؛بما [، ١ • عمران:آ ]آو ه ثنيتزف وأنتم إلا عون ولا مائدء حؤ أس أيموأ 
أسوأيقوأ وملأ َكبجا يجاَلآ ني وق زوجها ن، ؤظى زحدأ يمن من ثلئ؛و ألزى ردم 
أدمإ ١٣١؛آقث ونأي ]الماء:١[، ريه4 ءومحر يمح أدرى 

هيبج ومن دنكم وتنزم سؤ ل؛قلم تنج م£؟ ندك جز وئونأ أس 
[.٧١٠٧]الأحزاب:• ه •عظيما منا ثار ممد ؤؤيؤلث 

هذانعمه وأعمها، وأعظمها وأثها، علنا الله نعم أجل من فإن بعل: أما 
موين كله، الدين عل مهيمنا وجعله وأكمله، لنا ارتضاه الذي العظيم الدين 
وطه]الاندة:َم[، •؟' دق آلاننم دم ورضيت نمق عوم وأقت يذم نم آَكأئ 

منأقومه وما شريعة، من أرحمها وما ماِة، من أحكمها وما دين، من أعظمه ما 
مثآحنر هو ثه_ونيأ ندلك وريه، أف بصل ض ؤ ا قفل من أزلكم وما صراط، 
]يونس:دهآ.:مح محمعون 



£لىضوءI ددسير1نيهان 
والحلأبالسنة ا الاوهاب ظاضزة خ علل غي 

والعموموالكمال، الشمول شريعة هي الغراء، شريعتنا أن محنى وليس 
بهزخرت با والوئام، والأمس واللام، والرحمة والأنانية، والعالمية والحلال، 

الأخلاقودعائم العقائد، وأصول الأنام، ومصالح الأحكام، قواعد • ٢٠
محققما وكل المرعية، الكرى والمقاصد عيه، الثم السياسة أمسس والسلوك، 

مبتهلةؤإنابة خاشعة، دنه عبودية ز ونجاحه، وهدايته وفلاحه، الإنسان صلاح 
زاومِةتااّآاا،ه صيغه آئه بتي آحن وس آلله ضنه ؤ سبحانه! قال صارعة، 

ورنتهوهدى تى؛ لد بمننا آلكتب عثاِكن لإوُرلا شانه-! —حل ويقول 
وأشواقالعقل، تمات ا سمتشر ا بين بديع تناسق ل لالحله[ا ه لآث1دبم وقرى 

الغريزة.وعواطف، الروح، 
والأمروالعدوان والحور والبغي الظلم بتحريم جاءت قد يعتنا ش أن كا 

مبناهاأسامر اءوالشريعة يهمذآقئ! القيم ابن الإمام يقول والرحمة، والشط بالعدل 
ا.العادلأ ومصالح الحكم عل 

والأفقبالسعة المتسمة الميمونة، المباركة لشريعة لهده العظمى المقاصد ومن 
رءالأموريحمذآه! الشاطئي الإمام ينول التمس! للمضرورات حفظها والمرونة، 

لوتنحصر الحياة، نقيم يلا ويدونبا الدنيا، ل مم لنا ا حياة عليها قف تتو التي 
٠والمال« والنل، والعقل، والقس، الدين، هي! أمور حمسة 

هألانه آق عند الدمث ؤإ0 تعال؛ قوله ق وذلك الدين: حفني - ١ 
]الحجر:ه[،.ثتفطولتمح لث وإئا أليكن رنتا عنى إما ؤ مبحانه! وقوله ءمران:ا،ا[، ]آل 

يلس،ل ه الله رسول عند كنا قال! غخننزف الصامت بن عبادة رواه فيا وقوله. 

(.١٤٩)-T/ الونمن إعادم ينظر: )١( 
انياممت)ا/سلأ(هظ:



————اكدمة ص|
.ر ١١..شقا.بالله يئركوآ أب عل اريايعوق فقال! 

أذلذثكم4ئملوأ ولا ؤ انه؛ بنقوله ل وذلك النفس: حفظ — ٢ 
القهرسول وأق ايله إلا لأله أذ ينهي مسلم امرئ ذم نجل أرلأ وقوله ]النساء:هآ[، 

.\ا.إببمقب.
َوأ'لآقبزالأتائ نأ*شث ،قز وق تعال: قوله ق وذلك العقل: حفظ ٣- 

منكر؛'ؤل ه• ولقوله ٩ا، ٠ لالاتدْ: 4 سمن إنئم ئاحنجوه آشش نز نى رحص 

إدهاَكاو،النف ثرلوأ ولا ؤ شانه—؛ —عز قوله ل وذلك النسب: حفظ — ٤ 
لالإماء:سم4 ثملا نته قحثه 

ومدزأالظل يدم أمؤلم زلا 4 ثازقوساك؛ لقوله ا1ال: حفظ ٥- 
4ميزن وأثر دألإثو آلثاتس أنول ؤى هميبما لثآطلوأ أ-ئثءكاب إق يهآ 

]البقرة:س[.

الله—.ناء —إن البحث هدا ثنايا ق لذلك تقصيا مزيد وسياق 

المرقبها وامن الفائقة، انماية الباركة تريث أزلتها التي السابغة الم ومن 
ويتلهم،وأيرها، شاما وجليل قدرها، بعظيم إياهم مدكزا خلقه، عل سبحانه 

بكرأبو اللفظ بن-ا وأخرجه (. ٦٧٨٤)رثم الخدود، كتاب )حححه(، ل البخاري أخرجه )١( 
(.٤١)رقم عله، محب وما الإمام طاعة جامم ل باب الستة، كتاب ل الخلال 

رقمه، الثمتن ألثمي آن ؤ تعال• قوله باب الديات، كتاب رتحبحه(، ل البخاري أخرجه )٢( 
عبدحديث من (، ١  ٦٧٦)رقم والمحاردن، امة القكتاب )صحيحه(، ل لم وم(، ٥٧٧٣)

فثمحثئن-عود مبن اض 
(.٥٧٧٣يرقم)تنموار؛، ولا راتنروا غفو؛ الني قول باب ل)صحيحه(، البخاري أخرجه )٣( 

ََ.ٌ„اآ(مام«



ضوءعلى I سسراروضب 
ciا الرركاب ظاكرة علدخ ص رِشا  i iii li والحمحناب

وونمقائل؛ من عز محال والامحلمئنان، الأمن نعمة هي: العصر، هذا ل العالم إليها 
الكفئتم همثكن لذة تن ررة ئيء ثترئَةل إثه نحغ همة نتئا لهن. ثذكن 

زالةّصص:يه[.ه دملموُكلأ 

ويؤكدشاما، من ويعل العمة، هده بقيمة ينوه ما سنية الالسنة ل وورد 
بمده،معاوِفي بزيه، ق آمنا منكم أصخ لأمن ه؛ يقول إليها، الإنسان حاجة 
ا. 1١١١لدسا له ت حيز ثمكاتما يومه، هوت عند0 

الماصلكان الأمن ولولا الشريعة، مقاصد أعظم من والحاعات المجتمعات وأمن 
ناب.ذي كل وشرسهم الغاب، نظام محكمهم مضثحتن، وهمجا مهمين، فوصى 

الفتنوتدفع والآل، الحال ويصلح والأخرة، الدنيا أمر يستقيم فبالأمن 
المتن.وتزكو الألأء، وتنمو والمحن، 

إبراهيماممه نبي قدمه — ذكره يطول —مما وسواها الحياتية المقومات وكلك 
محالّؤوإد ثازقرثاق،ت اممه قال والسائم، الصلاة نبينا وعل عليه ويفزعاته عائه دل 

امحرهوأشِ اثي متيم ءاس س أقنت ص 1هآة. وأتني ءامنا بندآ كذآ آجعل رث ٨؛؛^> 
وحشظاوتمييزا، ونفعا وسلوكا معامله ان، للأنالشريعة تكريم مع هدا ]القرة:آ"آا[، 

وتنتظمالعباد، مصالح وتتم الكون، يعمر بالإنسان إذ لدمه؛ وعصمة لحقوقه، 
لالإسراء:*ب[.ه وأثم ق ٣ نئ ؤنلسكينا عهؤ: قال حيابم، 

بثررالإفنانتة رمت المي المورقة العصر قضايا ومن الكريم: القارئ اني 
لهثيص ما والزوايا الويلات من عليه محز تزال ولا العأل بما واصظل كالقصر، 

الألبانوحسنه . ١١غريب حن حديث راهذا وقال! (، ٢٣٤)٦ رقم الزهد ق الترمذي أحرجه ( ١ ) 
فياكسيم)عام.



اممدّقمرء|
واقتلع،الخوف وبن والإرعاب، والتهجير الإرهاب، قضية هي■ الولدان، نواصي 

الأقطارأمن كير ق والمنع، والاضطراب 
وأحكامهاورحمتها الإسلام لشريعة الصادم عور، المالمتنامي الناكر ذلك ْإل 

العطوف،الأجتءإع ومبادئ والوئام، الخير تم لكل المناوئ وهدايانيا، ومقاصدها 
للهم ويقتل ، ٢٠٢يعرر ومن الأغرار، الشباب بعض عقول تتبطن آثاره، تنشب ل؛ 

مسدوألا لهز نل ؤإدا f يعمهون، الباطل نكزة ل حميعا وهم والعارب، الدروة 
ثمن4لا ولى محفسدوة هم آلاإد4م ئآ نصلزى ئئق بما ْاوأ 'لآرني أؤ 

العالميةالخهود بتضافر الله— -بإذن المهلكة الأفة تلك عل المضاء وسيتم 
الخيلبناء ق المنهجة والمشاركة لكمحة، المجتمع ومؤسسات والإقليمية، والدولية 
وأمته.وعقيدته دينه سان إعلاء ل الناعي الصالح، والمواطن المعتدل، الوسطي 

ومولدالإيإن، وحمن القرآن، متنزل وهي الشرضن، الحرمين ديار ؤإل 
وقضاياه،العالم؛ عن يمعزل هي وليت اللهب، مذا ابتليت محي عدنان:< ولد نني 

لهالكنت ومنته— انته —بحمد ولكن لها، ونتدنع حا نؤبن ربانية سنة الابتلاء وفتنة 
بإوذلك المحمومة، الظاهرة هذه عل والقضاء التصدي طرائق ل الصدارة 

حكيمةقيادة من به امتازت وبا وعونه، الله بنصر الراسخ الإيان من الله حباها 
هذهتول ويا الأوطان، وسائر الربؤع هدم ل والأمان الأمن هم تحمل رشيدة، 
الأمنيةالصعد لكفة عل دؤوُة، مومحقة وجهود حشثة، بالغة عناية من المعضلة 

المحاصراتحلال من وذلك والثقافية، والعلمية والإعلامية والاحتاعية 
الحبة،ورحال والدعاة والخطباء، والعلماء والمطبوعات، والوتمرات والندوات 

الله—.—بحمد ذلك ل وافر حظ لهم الأقلام وحملة 



ضوءعلى I الومحاب تيسيم 
والخناب|لداردنه ا |ليوكاب عليوفلماشرة فى 

تعليمل المانع أسمى إل النازعة الثناء، الأسلاب الحامعة هي وها 
المناهج،م اقو الديار، وأقصى القاع شتى من ألسنتهم اختلاف —عل الأجيال 

قذما وعل الأخلاق، وأنني المثل أكمل عل وترسهم وأعدلها، وأوسطها 
المهم،العلمي المؤتمر هدا لعقد ماجوره مشكوره يتصدر — الملمين قضايا معاينة 

وحلمها،لعلاجها ويوصل منابعه، ووبواعثه وفكزه الإرهاب أساب يوق الذي 
بوادرها.واجتثاث 

والتقدير،الشكر وافر أزجي أن يسؤل لكم المقدمة، هده ختام مسك وق 
الله"-وفقه الشريفين الخرس خادم الموقر، الموغر هذا راعي والتبجيل واشجلمة 

الداخليةوينير الوزراء، محلس رئس الناف النائب وسمو الأمذنا عهدْ وول 
موانينق الماركة جهودهم محعل أن سبحانه الله داعلما وفارسه، الأمن ورحل 

لعالالمزيد، والثناء المديد، بالشكر أتقدم كِا درجاتيم، ق ورفعة حساتيم، 
الهمة،وقضاياهم المسلمين خدمة ق العزاء جهوده عل الإسلامية، الحامعة مدير 

الهم.المجال هذا ق للكتابة دعاه أل بأخيه ظنه ولحسن 

لماخطالأ يدل وأن ويرضاه، محبه لما الحميع يوفق أن سبحانه المول مائلا 
عدوانمن المسلمين وبلاد بلادنا ومحفظ المسلمين، ونصرة الإسلام عز فيه 

إنهوالعباد، للبلاد الخير فيه ما إل أمرا ولاة يوفق وأن الحاقدين، وحقد المعتدين 

و

كريم.جواد 

أحمعتن.وصب آله وعل محمد، نبينا عل وبارك وملم الله وصل 
اا0ولف



َِالختان فتلة 

وخاتمة!فصول وثلاثة وتمهيد مقدمة عل الكتاب هذا يشتمل 

البحث.وخطة اختياره، وأسباب الموصؤع أهمية وتشمل! أ المدمجة 
والاصهللاح.اللغة ل الإرهاب بممطلح التعريف ويشمل! اثمتمجهيد! 

والأضرارالأسباب 1لإامابت 1لأولت اسل 

وضنسم:

سث،الآولثاسابالإرهاب.

الأق:المحو عل وهي 
الشريعة.مقاصد ؤإهمال والسنة بالكتاب الحهل الأول! المطيب 

الفكري.الانحراف الثاف: لمطلب ا "
عإوالتطاول الحكاء، الياء كار ق الطش عل الخرأة الثالث: الطلب 
موثوقة.غر مرجعية عن والأخذ البلاء، الفقهاء 

الآلات(.قاعدة)امار تعطل الرابع: لطف ا "
سماب.أساب لطلبالخامس: ا "
أسابإءلأمة.الماص: ب ل "

الأمة.شباب إل وتسللها الهدامة، الأفكار تغلغل الّاعت الطلب 



ضوءعلى I وو|سرٌهاب 
الرسةواسابI 1ودوهءاب ظاهيرة خ لل عض 

العواسوالإضار.اسساثشت 

الاق:المحو عل وهي 
وحمالياته.الدين إشراقه تشويه الأول: الطلب 
والمسنابن.والمعاهدين ايلمن من المعصومة الأنفس قتل الثان: المطلب 
والإفساد.الزعانع أبواب وفتح والاستقرار، الأمن اضطراب الثالث: الطلب 
والممتللكتالمرافق وتدمثر الأموال، ؤإتلأف البيوت، هدم الراح: الطلب 
العامة.

المهمة.قضاياها عن الأمة صرف الخاص: المطيب 
الأعإلعل الخناق وتضييق الإسلامية، الدعوة عن الصد الماص: المطلب 

وأهله.بالإسلام للمهرهبن الباب وفتح الخثرية، 

٨١الؤفيوفين / Uiijض واا1طلأز والادلاز للشربمز 0ذ1كنام اا1وطلا 

مبحنم.ويتضمن 

اصالفصل 

ض1سالإرئّمبما؛اسكاضأ 

هي:مطالب، حمسة خلال من وذلك 
ان.للأتالإسلام تكريم عل تحنيه الأول: المطلب 
للغلو.وتحسده للوسطية، محالفته الثان: المطلب 

الأرض.j الإفساد من كوته الثالث: المطلب 

ضوابط.بدون التكض إطلاق الراح: الطلب 



الخباعة.عن والخروج الطاعة، عما شق الخامس! الطيب، 
همالإرئبوسسأ

هى!مطالب، ستة خلال من وذلك 

للحلكم.مكفرم ثبهة الأول! المطلب 
الحكام.عل الخروج استباحتهم شبهة القاف؛ الطلب 
والسلاح.باليد المنكر تغيير شبهة الثالث! الطلب، 

الدفع.جهاد مرحلة ق الأمة إن محولهم! شبهة الراع؛ المطلب 
العرب.جزيرة من الكفار إخراج شبهة الخامس؛ المطلب 

والراء.الولاء لعقيدة الخاطئ الفهم شبهة السادس! المطلب 

و1للواروأكللو الطول الثالث؛ الفصل 

وضنسشن:

سالآوو:اسوووامملأج.

مطالب!ة عشم عل ويشتمل 

اصممممموهممأوصس" 
الشباب.وتوجيه بالبيان العلمإء موض القاف؛ المطلب، 

والشطط.الغلو ومحافاة والوسط، الرفق التزام الثالث؛ المطلب 
الأكفاء.ل وحصرها الفتوى انضباط الراع؛ المطلب، 
الرمة.بمقاصد الاهتام الخامس؛ المطلب 



ضوءعلى I أساب تيسير 
وأساباسه ا >نمىصجظاشرةسمرهاب رِبثبا 
الأمة.صلف منهج عل العلم بمهم العناية المادص: المطلب 
الفكري.بالأمن العناية الماح: المطلب 
الغالن.أيدي طالتة لما الشرعي التجديد الثامن; المطلب 
الناصحة.لحان وتفعل الحوار، باب فتح التاسع: الطلب 

والتقوى.الم عل التعاون العاقر: المطلب 

الإرهاب.لقمس السعودية اممربية آثاروجهودسكة اتثاني؛ البحث 
مطالب:ثانية عل ويشتمل 

مواجهةق الشرضن الحرس بلاد أمر لولأة الفاعل الارز الأثر الأول: الطلب 
الإرهاب.

ائته.رحمه الثرضن الحرس حائم كلمات مقاس تفعيل الثاف*• المطلب 

الفقهية.والمجامع العناء كبار هيئة أثر الثالث: المطلب 
الحمعة.وخطب المسجد أثر الراح: الطلب 
الإرهاب.عل القضاء ق الأمنية الحهات أثر الخامس: المطلب 

والأسرة.البيت أثر ادس: انالمطلب 

والمدارس.العلم ودور الحامعات أثر السامع: المطلي، 
الإعلام.وسائل أثر الثامن: المطلب 

والتوصيات.التائح أهم وتضمنت العانة: 
•§مءءاسم 



|إدماديد

تِءالإرهابنياسث

الخوف،معنى حول تدور )الإرهاب( لمقلة أن خد اللغة واميس ز المتأمل 
الخوف،عل أحدهما يدل أصلان والباء والهاء ءالراء ؛ لآمنلها فارس ابن قال 

رهناالثيء رلمحبث تقول• عندنا، المراد هو والأول والخفة، الدقة عل والثان 
ووأرهبهوذياذهاءا الخوض عن الإبل قنع والإرهاب! قال! ورهبه، ورهبا 

أي!إرهابا، فلائا أرهب يقال؛ )أرهب(؛ المزيد للفعل مصدر )إرهاب( كلمة 
الفعلأما )رهب(. المضعف الفعل عليه يدل الذي ه نفالمعنى وهو وأفزعه، أخافه 

حاف،فيعنى؛ ورهبا ورهبا وهبه يرهب )رهب(، وهو نفسها المائة من المجرد 
ا.والفآع الخوف والرهبة؛ خافه. أي؛ ورهبه رهبا الثيء رهب فيقال؛ 

وقاللغة j إمانا لكن الزاني، حبب بن محمد بن زكريا ن فارس بن أحمد الحين أبو هو: ا )١ 
المتعددة،المؤلمات فيها وألف إماما، فيها وصار أتقنها، أن إل همه جز اللغه وأعش شتى، علوم 

و)المجمل(االلغة(، ممايبر )يهجم مؤلفاته: أهم من حنة، كثيرة أشعار وله الشعر اهتام له ك،ا 
الزى.ا،مير( ٠ الفقهاء()ت و)حلمية 

(.١٣٢)r/ الدهب وثذرات (، ١ ١ ٨ الأعيان)ا/ وفتات يظر: 
. ١١رب  ٠١رآ/َا؛ة(،مادةت اللخة مقاييس معجم ينظر: )٢( 
#رهب1؛.مادة: —٧٧(، )٦٧ المحيط القاموس ينظر: )٣( 
(،٥٣٧)Y/العروس وتاج (، ٤  ٢٣/ )١ العرب ولسان (، ١ ٤ ٠ / )١ للجوهري الصحاح، ينظر: )٤( 

وتوعده((أخافه واسآرهبه؛ 

(١.هب ر  ٠٠مادة: 



ضوءعلمي I الوهاب تيسير 
و|ثظبانمينة ا |للوهاب ظاهرة خ علل مي 

،الكريم القرآن ل موصعا عشر اثني ل ومشتئابا، رهب لفظة وردت وقد 
ومنها:شانه، عز المول من والنهب الخوف حول يدور يلها ، الكريم 
أوفيندكآ وأومأ عوم انحت آتجآ ييذ المحا إتءيل تبي ر وا3نفوبماقت وله ق ه

تالةرة:-ة[.4 ةنثثونِ نؤت ءتلأةإ 
وآنتِفوئإ4ُآمرا أعيت ؤّمحثرإ فرعون! سحرة ل سبحانه قال و ه

وأرعبوهم.أخافوهم أي! ١[ ]الأعراف:^ 
٩[.• تالأ'نياء: 4 شنعثى لما وثتتتقامأ ؤتجهبثا يما تعال! قال و ه

ومثنمحوة تن آنثثلعثر ما نهم •؛ووآعدوأ الأنفال! سورة ل تعال قوله أما و ه
ناواردة لهى [، ٦٠]الأنفال: 4 وعدولظم آش عدو يدء رهبوث آلئل رباط 
الضواطنحت المعتدي، والباغي المقتحم، العدو لإخافة والعدة القوة إعداد 

المرعية.الصحيحة والشروط الشرعية، 

أسمالإرهابامحإ:

وتنتظمأطرافه، الإرهاب من محمع الذي ألاُع ابامع التعرف أن أحب 
تعريفهو كطلحاب، المراعي الشريعة، أحكام مع المتوافق أصدافه، مد عق 

أفراديإرسه الذي والعدوان وهو؛ الإسلامي، الُالم لرابطة التاع الفقهي المجمع 
ا.وعرصه« وماله وعمله ودمه دسه ق الإنسان، عل قا دول أو جاعات أو 

(.٣٢الكريم)ص:ه القرآن لألفاظ الممهرص العجم يطر: )١( 
الختاميالبنان ق وذلك للارهاب، والتعريف البيان هدا الإسلامي الفقهي الجمع أصدر )٢( 

آ/*ا/آآةاه.٢—٦ ١ بتارخ عشرة، السادسة يدوره للمجمع، 
(،٤٩١عشر)ص: الخاص العدد الإسلامي، العام رابطة الفقهيالإسلأشاكاع المجمع ب يطر: 

العربيةالمملكة موقف (، —٠٣)?_:W العمبمري لمحمد الإرهاب، هن الإسلام موقف ؤيظر: 
٢(.، ٠A-Y ٤ الخيل)ا/ شانأباد. الإرهاب، من سعودية 



يتصلوما حق، بغر والقتل والتهديد والأذى التخويف صنوف ويشمل: 
العنفأفعال من فعل وكل الطريق، وقطع جيل الؤإخافة الحرابة، بصور 

بيعوحيف جاعي، أو فردي إجرامي لمثرؤع تفدا يقع الذي والتهديد، 
أميهمأو حريتهم أو  ٢٠٣حناتعريص أو بإيدائهم، ترويعهم أو الماس، ين الرعب 

للخطر.أحوالهم أو 

والخاصةالعامة والأملاك المرافق أو بالميئة، الضرر إلحاق صنوفه: ومن 
عنهاالمول نبي المي الأرض ي الفساد صروب من وهو والهلاك، والخطر للتلف 
هأكبسيس محب لا أف، إن ألأنين ق 'ألماد يبغ قلا ثا3لئؤةناك؛ قوله ل ونحر 

التناهيوالبغي اأرع، الاعتداء وهدا الشنح، الفعل هدا ولعظم ءة V٧]القصعس:
العقوبةأشد العدوان، ذلك مرمكب كل عل سبحانه الخبير الحكم أوقع الفظيع، 

العمل،حنس من وجزاء [، yvLji]وئاة4 يزه ؤ وأقساها، وأردعها وأنلكها، 

ؤومعزن ورسوله. أئن قارتوف ألدن جروأ ؤإئم؛ا حكتا_إ قائلا ~عر قال 
حلفتذ وأرنثثم يديهتد سج آو ستطتوأ أو يئقوأ آن أ'لأنءفي 

عدابآلاحرء ذ دلهن آليي ي حرة لهن داإلى آ'لأرني ثنى بمئوأ آو 
هآحدا ربك يقلم ملأ القسط، هو وذلك العدل، هو ذلك لالائدة:سم ه عظين 

]الكهفتا<ة[.

بنصيبآثاره من فن الممص فقد والفظاعة، الفظاظة من الإرهاب كان ولثا 
وتعريفه!حده، ق أقوالهم وتعددت أذهانم، تبلبلت حيث وكمل، 
العنف،أعال لأكل بأنه؛ العرب والعدل الداخلية وزراء مؤتمر عزفه قد ف ه

والمنعالرعب، تسبب المي هدفها-المنظمة أو سببها كان مها - المهديد أو 



١٨
ضوءعلى I الوهاب ييسير 

والختابالسناء ا الإرهايا ظاكرة لاج عص 

علمها«)ا(.أوالأستتلأء الخاصة أو العانة الملكات وتطهيف للماص 

لرعبإثارة إل بطبيعته تهدف إجرامي لأعمل بأنه! الأمم هيئة عزقه وه 
معسناالأشخاصي موجه والخوف، 

ورويته،ثقافته، بحب كأ أصحاحا استقاها التي التعريفات من ذلك وغر 
ومكانته.

والضادوالبغي للحرابة الرائق وهو المختار، هو الثالخت التعريف ولكن 
أعلم.والله الطاعة. عصا وشق الملمين، حماعة عن والخروج لأرض، ال 

(.—٢٥ ٤٨)صر!عوض الدين محي لمحمد الخنائي، الدول القانون ل يرامحان ينظر؛ ا ١ أ 
ه.نفالمصدر ا ٢ ١ 



صللأُل
و1للمدفرالسباب  ill|لإوكاب: 

الشرسة.مقاصد وإهمال والسنة بالكتاب الجهل 

الفكري.الانحراف 

والتطاولالحكماء، ارالعلماء كبث الطعن على الجرأة 

موثوقة.غير مرجعية عن والأحد النبلاء الفقهاء على 

نمطيلقاسةراصارالألأت(.

اجتماعية.أسباب 

إعلامية.أسباب 

الأمة.شباب إثى وسلها الأفكاراتهد'امة، تغلغل 

مجن:ويصن 

لإرهاب؛١ اب آسبت امدول مث ل١ 

وهنيعلاسمالآو:



والاضرارآاتعواقب ني؛ اث اثبحث 
الآر،تالنحو عل وهي 

وجمالياته.الدين إشراقه تشويه 

لينوالعاملمتن السن مومة المعصيالأنفس قتل 

كتاسمن.

والإفساد.الرعانخ أبواب وفتح والاستقرار، الأمن اضطراب 
والمتلكاتالمرافق وتدمير الأموال، وإتلاف البيوت، هدم 

العامة.

الهمة.قضاياها عن الأمة صرف 

الأعمالعلى الخناق وتضييق الإسلامية، الدعوة عن الصد 

وآهله.بالإسلام للمتربصين الباب وفتح الخيرية، 



الإرهاب:النمل 
الأسابوالأضرارالأول 

الارمابأسباب نوواث 11الخبيث 

القادة،وننهت السياسة، وشغلت العالم، أمحك التي الإرهاب محضة إف 
الأمابعن معزو ل تكن م والأفلام، الفكر وأصحاب الإسلام، أهل وحركت 
ومناهمتها،عليها القضاء حكمة من وإ0 وينميها، يشعلها التي والروافد 
يلIما البواعث، تلك أحطر من ؤإن أناما، عل والوقوف بواعثها، استجلأء 

ٌالثسامدعة؛١- 

وقواعده،التكفير حلكم وبأ الشرعة، ومقاصد والسنة بالكتاب الحهل إن 
والإرهاب،التكفير مزالق ل للوقؤع الرئيس السب هو ذلك، ل السلف وكلام 
لنواجتهاد تأويل إل راجعا جزئيا أو بعضهم، عند مطبقا جهلا ذلك ألكن سواء 

الإجرامعل أقدم لما عنده، الاجتهاد أهلية كملت، فلو ؤإلأ أهليته، تكمل لم 
أوكثيرا بإهمالهم إلا أصابمم؛ ما الصحابة— —بعد المسلمين أصاب وهل والقتل، 

يه؟أذكروا مما حظا ونميانيم الشرعية، القواعد من قليلا 

تثنرئإقا ماوأ آفيرنى ■ءآومتذ النصارى؛ شان ل يقول عهجل واتله 
ثا'صِآص :£؛ أ>ث يو، ذْغثذأ ِث ظ ئتوآ ِمثثنح آكئَا 

تالائ،وة:؛١[.؟؛■' >صنعورث حتمازأ يثا أممه يشثهنز وسوثك آليتنء دومِ إل 
صعيفها،من السنة صحح يميز ولا القرآن، يفسر كيف يدري لا لكن فمن 

االحادة؟ عل يكون أن له يرجى فهل حزبه، قول السنة صرح عل أويقدم 



ضوءعلى I الوهاب تيسيم 
وامملأباسنة I الارهاب ظاهرة علاج في 

القولبين أو وظاهره، القول صريح بين الفرق يفهم لا لكن من وكذلك 
بينأو المعان، وتكفير المطلق، التكفير بين يفرق ولا ومفهومه، ومنطوقه ولازمه، 

مسائلوق العامة، أمر ق يتكلم أن له محوز فهل الهائل، وتكفر المهالة، تكفر 
أأ كلأ المدلهمة؟! الوازل 

وحماالفتنة أيقظ من الشريعة، مقاصد واستشعار بمسؤولية يدرك وهل 
الدماءبسفك يبال فلم عنوائا، والنجع بزهائا، العنف واتحد الأمة، عل السلاح 

الطاعة،عصا فشل الذمم، عنده ورخصت المعلومة، الحرمات وانتهاك المعصومة، 
يقمول مسلكا، والتدمير منهجا اككفثر صهوة وامتطى الحاعة، وحدة وقرى 

ذلكإخال لا واجتاعها؟أ ائتلافها عفد وانتظام واستقرارها الأمة لأمن وزيا 
اوا؟عنده سمئا 

الأنمافاسريى:٢- 

الئطزف:وفكر الإرهاب لحلحافل انمار ق وأمحاها الأناى أخطر من إة 
ذلاثاعليها يقوم التي اليمونه الأسس إحدى يمثل الذي الفكري، الانحراف 
الشب؛هذا ق نشبثا الوثيقة— —للصلة التومع رأيت ذلك أحل ومن الإحرام، 

ونتائجا.ونفسينا وارثيا تأصيلا 

VI وسوىالسلوك، مألوف عن وخروجه الفكر ميلان هوت الفكري نحراف
أىٌاره• معن انحرف وقيل• المجتمع• ز السلوك قواعد محالفة ومحيل! التفكير. 

(•حرجوحادعنابرس)

حرفء.مادة (، ١  ٦٧/ )١ الصحاح محتار انظر؛ ا ١ 



0الإرهاب: النمل 
ا؛لسباب5الإضرارالأول 

الثقافةتوجهاتم عل ذلك ل معتمدين محتلمة بتسميات البعض وسإه 
الانحرافأّمو0؛ وآخرون لوكي، الالانحراف أسموه! منهم لفسيون فا 

التيالتصرفات وحمح الفكر، مصدرها الانحرافات تلك، حمتع ولكن العقدى، 
الفكر/لدلك نماغ هي ذلك بعد تش 

الثيءامي الخا> إعال فهو: الفكر، وأثا 
هناكأل محي الطويإ تاريجها عم الإسلأمة الأمة مسثرة ق المتأمل ؤإف 

الانحراىأف غر الأمة، هذه بما منيت، التي الخطرة الانحرافات من أنواعا 
بزنته.التأرنحي الانحراف إليها آل التي المنة الخلاصة هو الفكري 

الانحرافاتإقرار هو أرزاء من الأمه أصاب ما أل العتر بعمر ظن ولثن 
مواربةبلا الأخطر الانحراف أن المؤكد من قاف ظهرانيها، بتن التقنية السلوكية 

جنحتالتي والمفاهيم، الأفكار ق الانحراف هو التاريخ عثر أمتنا به رزئت الذي 
محح•أج الشارع ومراد الحي عن 

والأخرالفكر، مستقيم السلوك منحرف أحدهما رجلن؛ الداعية يجد فقد 
بينافكره، لمحة الأول مع يسيرا جهدا فيبذل والفكر، السلوك ل منحرف 

ذلكبعد ثم مفاهيمه، تصحثح إل أولا محتاج لأنه الأخر مع أكلا جهدا ستبذل 
فلقداليوم، أمتنا أبناء من كير حال ل المره الحقيقة هي وتلك سلوكه، تصحيح 

الدينلهذا الرئيسة المفاهيم ق ذروثه وبلغ السلوك، مرحله الانحراف يجاوز 

وعلاقتهالفكري والانحراف الحموي، لإبراهيم الإرهاب، وعلاقه الفكري الانحراف ينظرن ( ١ ر 
المريض-الرحمن عد بن لخالد ؛الإرهاب، 

»فكر،ا.مادة: (، ٣٤٥العروس)٣٨ و'اج (، ٦٥العرب)ه/ ال نينظر: )٢( 



ضوءعلى I تيُسراروهاب 
والحتابالسلة ا الارهاب ظاشرة علاج غي 

.م.. . . ء َ التيالعربة وحالة الكربة شدة أمتنا تعيش أن الغرابة من ليس لذلك القويم؛ 
الإملأماربدأ وغيره! لم معند الصحيح الحديث ل يلهن المصطفى عنها أحر 

ا.أ بدأ،؛ كإ غرسا ومسعود غريبا، 

الأقوالj والاممدال، الوط إل م لالمتفيء الض الملم الفكر قصة إذ 
ينبغيالتي القضايا أهم من قضية سحانه الديان حشية استشعار مع والأفعال، 

الحق،إصابة ق الحلق راب تفاوت ب إذ الفتن؛ أوقات ق لامتا ه، انماية 
بالعلمدواد وعل عليه، ثنائه ْع باليهم يدأئذم سليعإن نبثه اممه اخممش وليلك 

]الأنباءهء.وعلنا؟؛؛؛ حكما ءاينا و»تكلأ ّثصح 'ؤسه1نتها تعال؛ قال ولحكم، 
فياالمهم المهم ١١إليه؛ كتابه ل موسى لأءبي لآءآثة<ئ الخطاب بن عمر وقال 

وقال، كتابه؛، ق عبدا ايئه يؤتيه فهنا للأو ختقممذئ؛ عل وقال ُ، إليك،ا أدل 
هالثي ودعا ، ِقءلآاا الله برسول أعلمنا خؤهنبمن بكر أبو اركان ختكمحنيذ! أبوسعيد 

وتلك، التأويل ؤيشه الدين ل يفقهه أن ظثنبممحا عناص بن اممه لعبد ههي 

ؤإنهغريبا وسيعود غرييا بدأ الإسلام أن بيان باب الإيان، كتاب )صحيحه(، ل مسلم أحرجه )١( 
١(.٤ )٥ برقم الجدين، بتن يارز 

المقفىعل القاضى حكم بحل لا باب النهايات، كاب الكرى(، )السنن ي البيهقي أحرجه )٢( 
حلالا،منهإ واحد عل ام اذ ولا حراما منها واحد عل الحلال يجعل ولا عليه والقفي له 

ا،٤ ٤ )٦ رقم المجد، ل والممر الخوخة باب الصلاة، كاب )صحيحه(، ز البخاري أحرجه )٤( 
(.٦٣٢)٠ رقم بكر، أي فقائل من باب الصحابة، فقائل كاب )صححه(، ل ومسلم 

بابالوضوء، كاب انخاري; انظر الصحيحين. ل وأصله ٣(، ٠ ٦ مسنده)ه/ ل أحمد أحرجه )٥( 
بنالله عبد فضائل من باب القفار، كاب )صحيحه(، ل لم ومالخلاء، عند الماء وضع 

ننحءأئيتمحا.عباص 



النمل
اص

الإرهاب:
٢٥الآسابوالإضرار

الجرد.العلم مرتبة فوق مرتبه 

منالقصر وحسن المهم صحة ١٠ت دحمناذثمأ المم ابن العلامة الإمام يقول 
أقفلالإسلام بعد عطاة عبت أعطي، ما بل عبده، عل ب أنعم التي اممه نعم أعظم 

طريقالعبد يامن وكإ علميهإ، وقيائه الإسلام، ساقا هما بل متيحا، أحل ولا 
فهومهم،فسدت الدين الصالن وطريق قصدهم، فسد الدين عليهم المغضوب 

الصراطأهل وهم وفصولهم، أفهامهم حسنت الذين عليهم المنعم من ينبر 
المهموصحه صلاة. كل ق صراطهم يمدينا أن اممه نال أن أمرنا الذين المستقيم 

والباطل،والحي والقاسي، الصحيح ين به يميز العبد، قلب ق الته يقذفه نور 
والرشادأ؛والغل والصلأل، والهدى 

الكتابأهل ق وافت هابيل وقتل إبليس أبلز وهل الهميمت القايئ نيا 
ببيإلا أعداؤهم عليهم وتلمظ الملمن دماء وأرقت الأمة هذه وافترقت 

وابنالزبر وابن والحسين وعل عثان دم سمك الذي وما الفكري؟؟ الانحراف 
حزيالذي وما ا ذلك؟ إلا عليهم— الله -رصوان الأمة مادات من وغرهم جبر 

ريا،إل الحليقة عجت حتى ؛النياط وصرب العقاين، بن ك نهمه أحمد الإمام 
لطوائفومهد الإسلام، ديار عل التتار سيوف وسلط التجوز، ل حلما وخلد 

ممتابن المعروف الدمشقي، الزرعي أيوب بن بكر أي بن الدين مس ادنبم، عد أبو الإمام هوت ٢ ١ ء 
مامنها ممرة مؤلفات له علتأ. منه أوسع الساء أديم تحت ما الررعي؛ القاصى قال الجوزية، قتم 
هدىل العال )زاد وأسرها: أشهرها ومن المخطوطات، حزانن ل هو ما ومنها مهلوع، هو 

أذانوفت . 0jtV ١ سنة رجب عشر ثالث الخميس لثلة تول الموقع؛ن(، و)إعلأم العباد(، خر 
الأموي.بالخاْع الغد من الظهر صلاة بعد عليه وصل العناء 

وشدرات(، ٢٣٤)٤\ا كثر بن لأماعل والمهاية، والبداية (، ٤٠٠ fr)اللكمة الدرر يفلر: 
(.١٦٨الدهب^/

(-٨٧الموقض)١/ إعلام ينظرت )٢( 



علحاضسوعI لبمسلصشاب 
والخنابالسلة ا الارشاب ظالعرة علاج مي َبثإبا 

الفكري؟أالانحراف إلا الشالة والفرق والخوارج والقاف والزندقة الإلحاد 
العرفاني الثفحبمير من قالوا ا فهمثبمفي قشروا يمن—وص وليم 

والقلاقلالإرهاب من حالتا محدث فيا ينحصر لا الفكري والانحراف 
الفكريالانحراف ولكن الفكري، الانحراف ثمة هو محدث ما كان ؤإن والرعانع، 

الحياة.جوانب حمع يمس 

وبالنظرفقهها، ثملة من حاء إنا الإرهاب طائفة لدى الانحراف ومكمن 

الاستدلالأو الكلية، مقاصدها عن بعيدا الشريعة، لنصوصي الشمول غر الحنش 
الشرعية.بالأدلة الناقص 

الفكري:الانحراف آسياب 

العاأإسلام من كشرا ثموصت التي الخطرة، الظاهرة هذه نعالج ولكي 
الفكريالانحراف هذا إل أدت التي والأساب الداء تشخبس من لأبد وأمنه، 
الإسلامية،الأمة أبناء صفوف ل وفكري حفاري صريغ إل محول بحيث المرؤع، 
الداخل.وبنائها وحدب وتمزيق 

الظاهرة،هده حاف الكامنة والعوامل لأساب ا ودراسة تقصى محاول ومن 
•أبرزها أن محي 

والضياعالفكري للانحراف الأساسية الأساب من إن بالإسلام: الحهل أ- 
والاقتصادالعقيدة ل وعموماته الإسلام بكلتات الحهل هو المسلمن لدى الثقاق 

تشكلالتي المختلفة، والحضارة الثقافة وقضايا والأخلاق والأحتءإع والسياسة 
المنجدةالحضارية والقضايا المشاكل وتعالج والعملية، الفكرية _->b، محك 

تيمية.ابن مكية ط. (،  ١٣٨القيم)لأبن النونية القصيدة انظر )١( 



الإرهاب:النمل
٢٧ والإضرارالإسبإب الأول 

بهأصيب الذي التقهقر الحهل؛ ذلك عن ونتج المعلمين. وغر المسلمين ام عل 
محتمعانمم.أنثر وصلتها التي المتردية والحالة المسلمون، 
الذينوالسنة، الكتاب علم ل الراسخين الشريعة علمإء عن البعد ب— 

ومحكومين.حكاما للأمة بالنصح عرفوا 

نتيجةوهذه المكرية! والانحرافات والأهواء البدع أهل عن التلقي ج— 
اللمننال.معينها عن والبعد بالعقيدة للمجهل منتظرة 

السنةأهل عقيدة أن وذلك والحإعة؛ المنة أهل عقيدة بحقيقة الحهل ئ- 
القويم،والمنهج المستقيم الصراط هي لأنبا انحراف؛ كل من القه بإذن الحارس هي 

المعلموننلم حما؛ فاسلم التوحيد حشق ومن التوحيد، تحقيق العقيدة هذه وأسامم 
وأموالهم.وأعراضهم أنفسهم عل الناص أمنه حما؛ آمن ومن ويدْ، لمانه من 

الأبدععن والوقف والروحي، الفكري ص الانحراف: أساب ومن ه- 
الاهتاموعدم الإنسان(، الفكر ة العاص الحاجات يند الذي العلمي والإنتاج 
والمعرفة.والثقافة العلم بشؤون 

منأصبحت الإعلام، وسائل تطورت أن فبعد الإعلام؛ وسائل و—بعض 
استخدمتولقد وقناعاتيم. وأفكارهم الناس حياة ل وتأثيرا فتكا 'وماثل اأكثر 

سكمر وتضليل والفكر، الثقافة لتزييف وأمثالها، والإعلام الدعاية وماثا 
الفنونطريق عن الفاصلة؛ والأخلاق الإسلامي الفكر مسار وحرف اليرآء، 

الخ.المحرفة... والثقافة المحلة والأداب 

سحالة إحداث س مكنتها مضنية جهودا الإعلام ومائإ بعفر بدلغ وقد 
الحيإلدى المعري والتسول التبعية روح وغرس الثقاي، والانحسار الفكري الضياء 



ضوءعلى I نيسوالوشاب 
والحيابالسنة I الدرهياب ظاضزة خ علل في 

المرتبطةوالإذاعات والكتب والجلأت الصحف من نشاهد وكم العاصر. المسلم 
الأسلاب.للدعوة المعادي التتار هذا عن والدرة والقال، الفكري الغزو بعجلة 

العنفثقافة عن أنفر الذي الفكري، الانحراف الأسباب أوثق تلك 
.وفتور التيمثر ولغة والإرعاب، 

الفكري:الانحراف أقسام 

والأداب،والسلوك، والشعور، والعادات، المعتقدات، مركز الفكر لكن ولثا 
الفكريةالانحرافات أخطر من فإن زرية، منحرفة أم نوتة، معتدلة ألكنت مواء 
هي؛والياب الإرهاب أورثب التي 

العقدي1الانحراف أ— 

وذلكالعقيدة، أمور ل والحاعة السنة ها أ عليه عثإ ١"لجنوح ل ويحوز 
والراء،والولاء والشركيات، البلع واحراح والصفات، الأسماء ل بمخالفتهم 

العقيدة.ل والفلسفة الكلام علم ؤإدخال 
الخوارجظهور منذ الويلات الأمة عل العقدي الانحراف هذا حز وقد 

المستعان.فاممه الراهن، عصرا ؤإل والفرق، 

Iوالخلقي لوكي الالانحراف — ب 
الخلقذلك سواء والسلوك، الأداب ومحاسن الأخلاق، حميد عن ميل وهو 

انحرافهمفجرهم الأسن، المستنقع هذا ل وأقوام فئام انحدر وقد القول، أو العمل 
منحرفوكل لهم• المجتمع وازدراء والفواحش، والموبقات الرذيلة إل المتلقي 
عيرتهوعل أولا، النفس عل البتر أوحال ول الخطر، مرام عل فهو ملوكيا 



النمل

m
الإرهاب:

٢٩الآسابوالآضرار

يعواقبها تحشى التي والويلان الخاطر من يعد السلوكي الانحراف إن 
ذروةهى والعير، والدمار، والفتل، الزعب، بث إل والمجتمعات. الشعوب 

أكرويوليها القضية هذه يعالج أن أجع العأل؛ وعل والاذبا، احلقي الانحراف 
اهتامه.

اضلأءهاتمقهاء عش واضئاوو اتحكماء، كاراساء ض اتضن على اتجوآه ٣- 
ضرموثوفة:عزمرجعية والأخذ 

مكانتهم،من والثلم أقدارهم، من والخط العلماء، بازدراء ذلك ويكون 
سلطه،علماء باءنإم ورميهم مباحا، عزصا واتحادهم نواياهم، ل والتشكيك 

عاصفةق ذلك، كل الحكام، قبل من عليهم وملثس وطحيون، بالواقع، وجهلة 
العفة،المرجعثات هينة هز مما عناء، ز اززق من ومزية هوجاء، الحقد من 

باش.إلا قوة ولا حول ولا الدينية، المقامات بعض وزعنع 

١٠آحرته...ذهبت بالعلماء؛ اسأءخذا لأمن ! رحمناشا المبارك ابن قال وقد 

يكونأن القلوب! حث أعفلم ارومن يحملك! تيمية ابن الإسلام شخ قال 
اه.الميين...؛ا بعد انته أولياء وسادة المومنمن، لخيار غل العبد لب قق 

أحدالمروري، الرحمن عبد أبو مولاهم التميمي الحنظل واصح بن المارك بن انته عند هو؛ ؛ ١ ا 
لهالماركء، وابن زيد بن وحماد ومالك محقتان أربعة: الأئمة  ١١مهدي! ابن قال الأعلام، الأئمة 

فهمنتمحم عند مات ورالجهاد(، ورالزهد( و)اكاريح( ورالضر( )السنن( منهات ممره مصنفات 
ه.؟ايتبالعاق. ١٨١محنة الغزو من 

(.٤ ٠ ٧ / ١ ) الذب والديباج (، ٤٢٧ / ١ ) الحفاظ وتدكرة (، ١ ٥ ٢ / ١ )٠ بغداد تاريخ ينظر؛ 
 ' v العبادالمحسن لعبد داود، \لي سنن شرح ينظر؛ (، ٦٢)اللمثن الرحمن عبد ُلأبي الصحبة، آداب ؛

(Y٤٧/ ٦  ،)البلاء أعلام وسمر ٤(a/a ٤٠.)
٢(.٢ / تثمبة)١ لأن اكوية، ة المنهاج ينظر: )٣( 



ءيقو على I ضسبزصعاب 
الممثءواسابI مىعلاجظاشرةالارضاب 

الراسبمضالعناء ثان من راوالتقلميل لآمنآست عثبمين ابن الشيخ فضيلة وقال 
العلماءهؤلاء عل ليس جناية الراسخ والعلم بالإيان المعروفمن لعلم ال 

إذاانه المعلوم ومن أبما، تحال الله شريعة من محملمونه ما عل بل باسخاصهم، 
عنهم،الأحد بالتبع يقل فسوف المجشمع ل قيمتهم وقلت العناء، هيبة قنت 

عظيمةجناية هذا ل ويكون بعضها، أو محملموما، التي الشريعة تضيع وحينئذ 
العلماءعل الناس راوتمرد ت أبما لآن4آثئ وقال أيصاءا، المسلمين وعل الإسلام، عل 

فادلاشريعة«)ا/

٢٠٢تنمين أن المهلكة، المظلمة المالك ثلك من الحذر الفالح النشء محل 
العمتاءاالدخيلة والمشارب والدماء، البطش متاءة ل

وصادق،محلص - نظره —ل لأنه قدوة؛ العلم ل المنطجن يتخذ فبعضهم 
المهانل للفتوى المؤهلة المرجعية ثبوت والصدق الإخلاص من يلزم لا أنه مع 

والنوازلأا

المتنسك،العابد بسمت يغز أو مرجعا، الملق الواعظ يتخذ من ومنهم 
النبيأن مع عنهم، فيأخذ المصرية، ائل المل الفتوى أهل هم هؤلاء أن فيظن 

ألكنوسواء الأضاغر«)آ(، عند العلم إلثاز الئاعإ: أئزاط مذ ررإن ال: قس 
إلمامولا المع، علم لهم ليس الذين الأسنان حدثاء أو الدع، أهل بذلك المراد 

اا وعظاته وعار0 بالتارخ أو ومنتجداته، بالواؤع ؤإدراك 

©

(.١٣٨ )r/ عتمن لأبن اكوح، الكب لقاء يطر: )١( 
(.٦٩٥رقم)الصحيحة ل الألبانر وحسنه (، ١ ١ ٦ الأوسط()A/ ل)العجم الطراز أحرجه )٢( 



|لإدئبإالنمل 
الأمطبوالأضارالأول 

(٠اسارائلأت ناعية) سيل ٤- 

الفكرنثران لائدلاع الوطيدة، الوسمة والتواعث الأكيدة، الأسباب ؤمن 
القدر،حليلة عظيمة، ئهئة ثزعئة إئراكهاا- لهم و -بل قاعدة إهمال النوق: 

اترجم،آسا الشاطئي الإمام يقول الآلات، اعتبار قاعدة هي؛ تلك المفع، عممة 
شرعاآ،مقصود معتر الأفعال مالأت ق ءالطر 

وصززا،نذنا ومحاِقبها: ونتائجها آثارها j والظر الأفعال، مآلأت غشت نلئا 
المجتمعات،وترويع الدماء، واستحلال التفجثر، وبواؤع التكفثر فواقر لكنت 

والأبرياء.الصحفاء عل الأعداء، وثالب 

آسباباحمماسث٥- 

وقوته،تماسكه يقوم وعليها المجتمع، بتاء ل الأساسية اللبنة الأسرة تعتر 
مفككةالأسرة تلك لكنت إذا أما متإسلن؛، المجتمع فإن متاسكة لكث فإن 

التنشئةق الرئيس دورها انميار يعني ذلك فإن والاضطرابات، الحهل سودها 
داخلالمستمرة والخلأفات الداخلية والصراعات المنهارة فالعلاقات الاحتاعية، 

الأبناءعل الأسرية الرقابة صعق إل كلها تودي والطلاق، والانفصال الأسرة، 
قبلمن استغلالهم وسهولة انحرافهم وبالتال نفوسهم، ل سيئة آثار وترك 

الإجرامية.العصابات 

بالناطبي،اكهثر الغرناطي، اللخمي محمد بن موصى بن إبراهيم إسحاق أبو الإمام هوت ا ١  ا
ل)الموافقات أهمها؛ من نفية، تالف له المالكية، أئمة من الفقيه، الفر الأصول، الفنار 

(.٠٧٩٠أصولالفقه(،و)الأعممام(ا)ت 
(.٧٥للزوم)ا/ والأعلام، ٥(، ٤-، الديباج)ص:آُ هامش عل الابتهاج نيل ينظر: 

(.١٧٧)ه/للناطبي الموافقات، يطر: )٢( 



ضوءعلى I ندلسؤٌهاب 

وألحتابالسفة ا الإرهاب ظاهرة ج علل في رآآب\ 
إلتدفع التي الاحتاعية الأساب من عددا هناك فإن ذلك إل إضافة 

مثل؛الأسري، المحور حول وتدور الإرهابية الحرام ارتكاب 
بينوالتباعد الشباب، بعض يعيشها التي والعزلة لاحتاعي ا لغ الفم ١— 

المجتمع.داخل الكبيرة الأسرة أفراد بين والتراحم التواصل وعدم المجتمع أفراد 
الأسرةداخل ذلك عن المانحة العاطفية والمشاكل الزواج سن تأخر ٢- 

وخارجها■

لروحيةاالقثم وغرس لثمة الوالتنشثة التربية ل المدرسة دور ضحى - ٣ 
لأو الأسرة داخل ذك لكن سواء والمعاهم، الحوار لغة وافتناد والأخلاقية، 

الاجتماعيالضبط ممارسة ؟؛ا أنيط التي الأخرى، المجتمع مومحات ل أو المدرسة 
ا.لكةا المجتمع أفراد عل 

لذلك لكن سواء العشوائية، الأحياء ل الثالكي الصنتن التعدد ٤— 
اكمري~ الشباب وخاصة ~ ماكيها لأي يولد مما وسطها، ي أم المدية اف أط 
وارتكابالانحراف إل يدفعهم مما فيه؛ يعيشون الذي الاحتاعي الوضع عل 

الخف.وأعال بربمة 

العامدول من كثرا اجتاحت المي والرعب العدوان ظواهر أن ثبت وقد 
الأنماطبتن المفاعل نتيجة لكنت الاجتماعي؛ التحول مراحل أو فترات ل خاصة 

غيابل خاصة والتحويل، التغيير ل الرغبة وبتن الراسخة، المتوارثة والعادات 
ادهاكأو افتقادها أو الأخلاقية القيم 

لدعس)ص:هيآ(.الإرهابوالناب، )١(ينظر: 
•سم بتصرف ( ٥٢٢ الدين)صر: لحب الإقلِمي، توى العل الإرهاب ينظر: ا ٢ ر 



القمل
٢٣اشب؛والآضرادالأول

الأسرة،يعول ممن أو الوالدين، من الخاطئة التربية الاجتاعية الأسباب ومن 
كمإل ناظزا أنائه، أمام والثاء الدح سبيل عل الإرهامحن أعال بذم وذلك 
الأمة،هده دامة عل العثرة جهة من وكدا والعبادة، الإخلاص جهة من منهم 

والحاعة،المنة أهل يهج الفكر هذا محالفة إل الطر دون الحرأةواكجاعةاأ أو 
ماصام التي الأمة هذه عل والمال الحال ق الفم هذا آثار إل اطر ودون 

المبالاةدون يا وحلما، ملما العلم أهل بنصائح المبالاة ودون البلاء، من أصاب 
محلثارةالأمور، ولاة عل التهييج إل المفقئ الكلام إخفاء تعمد ق النبوي بالهدي 

الضفيبلأدالإّلأماا

يعجبونأبناءهم محعل مما اا مؤول أو لأكم بغضه ذلك عل محمله وقد 
الصحيح،الإسلام هو الفم هذا أن عل وينشوون وأصحاب، الأعإل -مذه 

لهمما والأصدقاء، المدرسين بعفس تام أيصا وكدك محالفه، من لكا مثغضدن 
الوكيل.ونعم الله وحبنا الأثر، أبمر 

اسطباعلأبأ٦- 

الأخبارث عل الحالية الاتصالات وسائل ق الكولوجي اطور ماعد 
الرأيأنظار لفت الإرهاي للعمل الدافع يكون ما غالبا لذك وقوعها، لحظة ونقلها 

فتحاوللها، محاهلأ هناك أن له المنفذة الحهة ترى القضايا، من قضية إل العالمي العام 
لها.حل إمحاد عل والعمل قضيتهم مع التعاطف من نؤع لحلق الانتباه جدب 

الإعلام:وسائل ا— 

الإرهابيونيستطع بواسطتها التي الوحيدة الوسيلة هي الإعلام ووسائإ 
يقصدونلا الإرهابثتن أن ويا قضاياهم. ورح وآرائهم ومطالبهم شروطهم طرح 



ضوءعلى I ٌهاب تيسير 
بوألانا سنة ا الإرهاب لدوظاضرة عص 

اعل ؤإكراهه معنوياته هدم إل فون حد وإنا بخصمهم، عسكرية أصرار تحقيق 
عنصرينعل أهدافهم لتحقيق يعتمدون فهم انحاذه؛ j يرغب يكن 1؛ قرار اتحاذ 

رالإعلام وسائل قدرة عل يعتمد وهدا القضية. ونثر الذعر، إفشاء هما؛ أساسسن، 
الإرهابي،الحدث حظي الرغإ زادت يكلما ونثره، الحدث طرح ل ورغبتها 

الأصلاب0.والخلية الاهتام ُن بمزيد 
عنوالبت الحر بصناعة مهامها— من —انطلاقا الإعلام ومائا وتقوم 

التيبالطرق وتفخيمها الأخبار تلك وتحليل الإرهابي(، بالعمل المتعلمة القصص 
يستقبلالذي الحمهور، لدى والذعر الخوف ونثر المادي الكنب إل تودي 

ولكلأتوتعد رقابة، ودونا موانع، أو حواجز دونا الحال ق الإعلامية الرسائل 
علتعمل التي الإعلأمة الوسيلة الأحداث سرح من المباشر والشل الأنباء 

حميعنقل ق مها دورا وتلعب والإرهاُيينا الإرهاب قضايا عن الأخبار صناعة 
العملياتتنفيذ عن تتحدث التي لاحتاهمة و١ السياسية والتغثرات الأحداث 
عنوخاصة وسلى، خاص اسلوب وتلوينها الحقائق تشويه وكذلك، الإرهابية، 

واسل|أ(.الإسلام ضد الإرهابية الأعال 
إظهارق يسهم للأحداث نقله خلال من الإعلام فإن ذلك إل إضافة 

بنطريقتهم، عل والبر تقلدهم إل يدفع تما الأبطال ُمظهر الإرهابيين بعقم 
الشباب.من والمتهتحن القوس، صناف مل 

(.١  ٥٣)ص؛حلال، أحمد الدين لعز الماص، والعنف الإرهاب ينظر؛ ( ١ ) 
احلقةأعال صمن منور غير بحث، الملكي، ارحمن عبد بن لغهد والإعلام، الإرهاب ينظر! ( ٢ ١. 

الأمنية٠للعلوم العربية ناف أكاديمية الإرهاب(، مكافحة ل المعلومات )تبادل التدريبية 
"•مرص:سم



الإرهاب:النمل 
والأضرارالإساب الأول 

^لومات>>الإسرس<<:ب— 

والأقلكرالإرهاب، نثران —باطراد— توجج التي الخطرة الوسائل ومن 
يتخذهاالتي الإنترنت٠١، ١١المعلومات بكة ث وازدياد! تفاقم ز شررها ويعد التامة، 

الأفرادبثن والمنع الخوف لبث والاجتاعية؛ السياسية لمآر-م كسلاح الإرهابيون 
والمجتمعات.

المعلوماقمحزوما من A./ ٠ زهاء تمي تالشاذة الفئة أن الإحصاءات وتفيد 
التنقليانالمدمرة، الوسيلة هده ناعي كا العنكبوتية. الشبكة موامحم من 

الدقيقة،المعلومات عل والحصول بينها، فيا والتنسيق التواصل عل الإرهابية، 
الإرهابية،الهجات لشن تمهيدا والأفراد، والأشخاص والحهات بالدول المتعلقة 

الدنيئة،لمقاصدهم وتوظيفهم وأفكارهم، قناعامم لنش الحدثاء؛ ولأستقطاب 
بدعوىالشبكة، تلك عل الرقابة لضعف ذلك كل القميئة. لغايامم وتحنيدهم 

الإعلامية.الحرية 

أصحابأرغمت، قد المعنية، للجهات الوقائية، الحهود من كشرا أف عل 
وإفشالالإنترنت١١، ١٠استخدام من الحد عل التقنية— الوسيلة —بنفس الفكر هدا 

ومكايدهم.خططهم 

المرئة،الاحتاعية البيئة وهدم لعزو منوية المشنوقة، الأفكار وافدات إف 
الأغرار،الشباب حصون واقنخامها التحصثن، من القام طرف عل أسنت التي 
فإنالهشاشة، بينه هته، والعقدية، والثقافية، العلمية، ملكامم لكث إن مسا 
علمتنلمطر النصوص- ظاهره با تمنهن —وهي الخدامة والأراء المناعات تلك 

 -V اب<ملآهةاششبوتسادما ممغلالآمىراساسه



والخنابالسنة I الورشاب ظاهرة ج عللمي 
فوءعلى I الوشاب بسيل 

ؤتندوالقي، للجل لوادا أو بقوة وتطل ونودائه، روحه ل وتثلغل النشء 
الذيالمص— الأسى ~مع الواقع هو وذلك حارقة، قارية متارز ل ممارنا فا 

ا؟ ٢٠٠٢٠المم الأبناء ْع مثلا لنا صرب 
وقدالأمة، هذه ق الأفة هذه حصول وراء أنها أرى التي الأسباب أهم تلك 

بالعنق.أحاط ما القلادة من يكفى لكن غيرها، هناك يكون 
الخطيرة.المشكلة لهذه والأضرار العواقب ذكر إل بعدها أدلف 

••ومءءوَء 



الإرهاب:اصل 
ا¥سابوالإضرارالأول 

ءءوأوال 1كو1ةب ااثألى: الخنتث 

الرلكن،ذلك سبها التي الأصرار عن الكريم- القايئ -أنها تسل ولا 
الغافلةالمجسات شطر تصوب التي المسمومة، الحراب وتلك الحب، وتلك 
لسان.بلاغة أو بيان، براعة يه ستقل لا الوصف، فوق أمت إنه الوريثة، الأمنة 

والأمن،والطمأنينة السكينة أجواء محل أسود، هادر اعصار الإرهاب إن 
والشتاتالدمار وراءه ومحلق ويقتل، يفتك وخوف، وقنع وهلع، رعب إل 

ونير.وكسبح، وقشر، ويتيم، عائل، دون وأرملة ثكل، أم يئن والأحزان، 
الصواب،حادة صلت وعقول انية، الأنمعال فقدت نفوس آلاته 
الإرهابيونيعتنقها التي والمتطرفة المحرفة فالأفكار الندى، مهاوي ق وتدحرجت 

الدينمع تناقضها عن فضلا المجتمع، ق المثقفة غر الطبقات عل ير تام ذات 
عليها.الناس اض فطر التي والفطرة والأخلاق 

التيالمتن تلك الأمم من أمة أية بنيان تقوض التي الفتن أخطر من إف 
هيبينا نيلأ، الظاهر ل هدفها فيكون وراءه، وتتمر لها شعارا الدين من تتخذ 

الأغراضتلك لكنت مواء ذنئة، خفية أخرى أغراض إل يدق الباطن من 
الدينعل ير تأض ذو الإرهابي( العمل أن ولاشك ذلك، غر أم دينية أم سيامية 

—وانحرافها بطلايا ~عل الإرهاييثن وأفعال أقوال توثر كا الأمة، يه تدين الذي 
وأفكارهم.المجتمع أفراد فوس نق 



وعدمعنى I اّشاب فيسير 
والخفابالسلة ا الدرشاب ظاهرة علدخ مي 

الخواطم:والنامي العظائم، الأصرار بعض 1لآلاي— القارئ —اءبما ولوك 

أوجمالياته الدين اقراقة تقؤيه ١- 

خاصةوساحته، الدين من التشر التطرف! فكر عن الناحمة الأضرار من 
لونحائره تعاليمه تقلتق ل والغلو التشدد إل يدعون الشرذمة هؤلاء وأن 

العصمةؤإسقاظ أقوالهم ل محالفهم من تكفر إل الأمر  ٢٠٣يصل حيث المجتمع، 
الماكر،الإعلام قينتهر الدين، عن الخروج بحجة والأموال الدماء واستباحة عنهم 

الأوصاف،بأئغ ووسمه الإسلام، لتشويه سانحة المامحي، تلك الخائر، والعدو 
المنال،محاور أساء نحت المجتمعات، بعض تصيف مع التنميات، وأففلم 

انشاز؟ قلة من ئثاز يعزلان إلا وأئصفوا— عقلوا —إن هي ؤإذ الشرور، وبتئات 
س:والعاملينوالسأ اسم ض السومة الأنفس قتل - ٢ 

حلاالخهشر ئيرآوم قئعيدا نومثا يثقل وش ؤ تعال؛ يقول 
محجل:وقال تالساء:ّآهءا 4 عظينا عيابا ق وآئد ونتثهُ عله أق وعضت نيا 

الوعيدذات والأيات تالاء:\<؟'[، 4 رجنا لكم كاذ أق إف أنفسكم دمتاتأ :أؤ'ولأ 
تعال!قوله أعظمها ومن كثثرة، العنيد البغيض الفعل هدا عن الشديد والزجر 

نادآو قنين بمي ثنا نل ش آئه> إسخءل بى عق »==فئنتا داإذ م من 
4ضنا أزن قل نحقآثا لاص أذ 

الأنفسؤإزهاق البريء، المسلم قتل من الترهب ل المباركة السنة ومن 
ويقول، ا( ململم رجل قئل مذ اف عل أهون الديلما رالزوال قوله:٠ المعصومة، 

لائي والن(، ١٣٩٥برثم)الومن، قتل تشديد ل جاء ما باب ل)سننه(، الترمذي أخرجه ( ١ر 
٥(.٠  ٧٧رقم)الحامع صحح ق الألبان وصححه (، ٣٩٨٧برقم)الدم، تعظم باب )سننه(، 



النمل
الأول

الإرهاب:
الإاسابوالإضرار

٣٩

يقول:١بل ، حزاماااذما يصب ١ ما دينه مذ ثمنحة ز المؤمن يرال لا ٠٠ه! 

أشلاءاالأجساد ومحعل الأعضاء، ويلك الدماء، نحري بمن فكتف أكثر؟ اممه 

الدنيا،ق وإما الدين، ل إما اءالغساد لآم,ئمحت تيمية ابن الإسلام شخ قال 
أعظمبعد الكبائر، أكثر لكن ولهذا الحق، بغر النفوس قتل الدنيا فساد محاعظم 

ا.هوالكمحرلأ الذي الدين محاد 
إسانانواك الذي المليك جس اذا انمياب يوم ي اغتذاعذ فما 

ا!؟ؤاغلأتفإشزارآ وجمرا ضدا ا حافرنبالخرم الذي أئن وفاك: 
لكنوما ومنته، محيرته عل وقعد وحكمته، الله لخلق تحد النمس وقتل كيف 

الخاسرة.العلف والقوس 'للكسرة، الوحوش إلا التاريخ عثر - يزالون —ولا المحتلة 
علأهون الدسا رالزوال |ثإقإثت الرسول قال وقد أ صخر من محيت قلوب أي نته فيا 

قالقيامة يوم الناس تبن يقصى ما ءرأول الشيخان! أخرجه محيا ِةهلآ قوله ول 
البداءةفإن الدم؛ أمر عظم الحديث رروق حجر ابن الحافظ يمول ، الدماء<اأ 

نومنايمثل وش ؤ ت تعال اممه وقول الديات، كتاب )صءحبحه(ا ل البخاري أحرجه )١( 
(.٦٤٦٩)برقم اف،:ماا، لحهثن< محنيائيزآزث 

الئلاحعقثا خمل ءرمذ الهي قول باب العلم، كتاب )صحيحه(، ل البخاري أخرجه )٢( 
خملراش الني;ه: قول باب الأمان، كتاب ل)صحيحه( وملم (، ٦٦٥٩)يرقم منا؛•'، فير 

جاضخ...«،رئم)ابمأ(.
الخل.تحقيق ٢(،  ٥٣/ المتمم)١ الصراط اقتفاء يطر: )٣( 
(.١٣٩٥برثم)المؤمن، قتل تشديد ل جاء ما باب ل)سنه(، الترمذي أخرجه )؛( 
كتاب)صحيحه(، ل لم وم(، ٦٤٧١)برقم الديات، كتاب )صحيحه(، ل البخاري أخرجه )٠( 



علخماض—وءI ليسيؤالهدكاب \ذّبَك  والحتابالسفة ا اوبرض1دا ظاضرة ج علل مي رِِبالا 
ؤإعدامالملحة، وتفويت المدة عظم بحب يعظم والذنب بالأهم، تكون إنا 

وآثاركثرة، آيات القتل أمر ق التغلغل ق ورد ومحي ذلك، ل غاية الإنسانية البنية 
'٠شِهاِرة<،ا 

اقبإزفنوقا سمكها اذرا وحبإفماق ب ا املهو' مّا ئصس وال
اقبآف—ا ذوق ركد دماء فحس واق باشننت ة جثترم ؤاذ 

منالأبرياء المعصومن محتل والكتاب: للمنة الحائمة مهاب يذايا ومن 
منها؛كثرة، نصوص ل وتغليظه ذلك تحريم حاء الذمة، وأهل المعاهدين 

ثنانل من أئهء إسنءيل ني عق يقتننا دالأث م نين تعال؛ وله ق ه
كاثومن جمعا يئنألناس ئتمحقآثأ ألاص ى قاد أو تمن تر 

تالمائدة:آم[.ص كتميعا ألناس محتا يؤتكأتجا 

منافيامنا محتل مذ ا؛ ه! محوله والممتامن، والمعاهد الذمي قتل تحريم ق و ه
(.عاةا؛،ا أرمحن سرة مذ ثوحد ريحها وإة الحنة، رابمحه يرخ لإ 

ثمنللمهمنيا أحمر يمذ أدياهم، نيا تنعى واحده، المنلمثذ زاذمة ه؛ ومحال >$< 
ظلأ«ام(،نلأَ صننا م1ن أف فل لأ أتحن، زاا!اس زاآلأَئةة ، ٥١لته 

صارخبأل دليل وهذا ا، وحانه٠ عهده قض منياءا؛ أحمر راثممذ ومعنى 
يقولذك وق والغدر، القتل من القوم عليه يقدم ما وتغليظ تحريم عل 

برقمالقيامة، يوم الناص بتن فيه ينفى ما أول وأما الأجرة ل بالدماء المجازاة باب امة، لقا =
(١٦٧٨.)

(.١٣٩٧/ )١ حجر لأبن الباري، فتح يطر: )١( 
(.٦٥١٦)برقم جرم، بغر ذما قتل من إثم باب الحزية، كتاب ز)صحيحه(، البخاري أحرجه )٢( 
برقمالمدينة، حرم باب والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب )صححه(، ل البخاري أخرجه )٣( 

(.٣٣٩٣)برقم المدينة، محفل باب الحج، كتاب )صححه(، ل لم موأخرجه (، ١  ٧٧)١ 
(.٢٨٠حجرم لابن )؛(يطر:فتحابري، 



الإلهاب؛انفصل
٤١ امحسابوامحضرارالإول 

۶وأومأتالماتدْتاء، ه العمود أولوا ءاموأ آقتنت ؤكأيه-ا سحانه! الحق 
ولكنواصخ، جهتر وهذا ]الإمراء:ةّآ[، مسملأ4 ََكأرَِك ألمهد إل ألمهد 

إلاباققوة ولا ولاحول لفاطر:\/[، ئسابم نوءعنيهءواث لت رن محس أؤ 
الزاسماأ

والإفساد٤اثرعانخ ابواب وفتح والاستقرار، الأس اضطراب - ٣ 

الأمنيزعزع اثه الغائم، التسلط الفكر لهذا الختفرة العواقب ومن 
ولوالماس، بين والمنع الرعب ويثير الهدوء، ويدل الطمانينة ويننع والاستقرار، 
اطمانتولا العتيق، الميت حج وما يعيش، الماس هنا ما المتن، هذه استحكمت 

بلادل متدين ولا دين بقي ولا وماله، شه عل أحد أمي ولا ومكاب، مثل 
الملميزأ!

المجتمعات،بعفر ق والاصفرار الأمن زعزعة ل سعى فمن ذلك: وعل 
الأمنظل ل إلا المسلم يقيمه لا الذي ا الله سمِع من عظيم حزء هدم ق سعى فقد 

والجاعي.الفردي 

الظاهرق التمييز لأن وفتنتهم؛ المستقيمين حميع ل الاشتباه إل يودي أنه كا 
واللهوانتشارها، الفتنة استعار حالة يتأتى لا المستقيمين س وغرهم الخارجين بين 

٢[.]لأمال:ْ ؛؛' خآصثه من1كلم ظلموا أنين ضبي ر منم وأققوأ ؤ يقوون عِيثل 
اسمةتواسنلكات الرافق وتدمير الأموال، ؤإثلأف انمون، هدم ٤- 

-وزورها مفاسدها س ذكره بق ما إل —إخافة الإرهابية الأعال هذه إن 
لمين،المأموال ؤإهلأك العامة، والمنشآت المصالح اي وإثمالبيوت، هدم إل تودي 
الوعيدفيه حاء الذي الأرض j الإفساد س لأنه تحريمه؛ عل أحمع مما وهذا 



ضوءعلى I |روشاب ليسير 
واليتلأبالسنة ا االرهاو_ا ظاشرة ج علل ضي 

ُآلأرنيؤ، ومعول ورسوله, آلته رنون محا ن ألذ حزو' إثما ؤ تعال؛ قال الشديد، 
ينموأآو حلف تى وآزيليم آنييهز يئقع أو قثفوأ آو متلوأ آن ئثادا 
4عيث عدآب أ'لآتي' ق ولهن آلديآ 4 حزى لهن د'إه آلأنمف بث 

]المائرة:م[.

اللهعل وحسابه الإسلام، بحز إلا والعرض، والدم المال معصوم فالمسلم 
دماءكمإن • • • ُا لأكثرت ا الحج يوم الودلخ، حجة ل ائته. رسول محال ومحي تعال، 

هدا،ِفي;1دكلم هدا، نقركب ِفي ذا، ثغزهة:زيكم >ام، طم و3ٌو( 
1لأظثئخثذاثبم)ال

جدبمحي الني. كوف وتأمل ذلك، لحرمة المؤكدة الأمور هذه فتأمل 
،طا؟اا بلمي أي ١ ذل نهر أي ذا؟ يوم أي لا بقوله؛ الأمر، لهدا المسالمن انتباه 

حجةل المهيب، الحمع ذك ز والعظيم، اليوم هدا ق البليغة، الخطبة هد0 ونائل 
هؤلاءعظم فهل وعرقا، ومالا دئا لم المحرمة ك  JSjjذك كل الويل، 
أنويزعمون بيته، وحدمون ودريته، السلم يقتلون أم المحارم؟؛ هده الشباب 

االإسلام؟ ولنصرة عهثل اض لوحه ذك 

المهمة؛قضاياي عن الأمم مرق ٥- 

طائفيةوفتنة دينية صراعات إحداث ومنها؛ صنفه، أصرار كئه الإرهاب 
توديأهلية حرب إل وربإ العنف، وزيادة العداوة إل يودي مما المجتهع، داحل 

امعء،ّمض أوعى ملغ لارب ه; الهي قول باب العلم، كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه )١( 
٣(. ٠٠٩يرقم)ءلخت، الني حجة باب الحج، كتاب )صححه(، ل لم موأحرجه (، ١٠٥رقم)

وأحرجه(، ١٦٥٤)برقم منى، أيام الخطّة باب الحج، كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه )٢( 
وا.لحاربين.القاْة كتاب ل)صححه(، لم م



\يبكالإلهاب؛ النمل 
ربث؛داالإسابوالإضرار الأول 

مدارجق •؟؛! تنهش التي اقل، قضاياها عن ممرضا وتمزيقها؛ الأمة شتات إل 
واللمزذد.العلياء 

وتحقيقالمنهج، وسلامة المعتقد، تصحيح الأمة قضايا أهم أن ولاشك 
والشقاقالنز؛ع بوادر وعلاج جف؛؛، رسوله وسنة الله كتاب عل ١لإسلاميه الوحدة 

الأقصى،والسجد فلسطن كقفية الكبرى، بقضاياها والعناية لأمة، ال 
المجتمعات،ق والإناء الإعار عل والعمل المتنوعة، العالمية لمثكلأما والتصدي 

والإرهابيتأنى أن يمكن لا كله وهذا المجالات، لكفة ق واكب للماء والتفرع 
خاصة،الإسلامية المجتمعات ل ونحرينا وتدميرا واليتا، إفسادا صيغه ممث 

المستعان.وانته عامة، انية والأن

المرية،الإعمال على الغناة وتضييق الإسلأب، الدعوة عن انمي ٦- 

٠٠واس بالإسلام ثملمآرسن الباب ولقح 

ورجلهمبخيلهم حلبون سلمن غير جعلت الإرهابية التمجثرات إن نعم؛ 
الإسلامية،والخامعات الخيرية، الأعمال عل وتضييقا الإسلامية، الدعوة عن صدا 

تحن،الصحيحة الدعوة من ينالوا أن حاولوا ْإن وهم الدعوية، والمعاهد والمراكز 
كاوالاعتدال، الإيعاز أهل عن يدافع عئقجل الته فإن الإرهاب(، )حرب قناع؛ 

]الخجسانرأه ون عي نج ائه وث تعال: قال 
والدورالحيية، والخمعات الدعوية، المؤسسات أصاب ما بيان هنا؛ والمراد 

وخاصةعامة مصالح من فكم انتهوف، الفكر ذلك ثب بمضايقات من العلمية 
أهلعليه لما المخاشن والحمامة الطيش هدا بب بكياما، وتزلزل بنياما، امدم 
اوالهدى؛ العلم 

م



ضوءعلى I ولسبأر|لهكاب 
ارسنةواثظبI الررهايا ظامرة علاج في 

الضغوطمن القرآن تحفيظ ومدارس الإسلامية، الحامعات سلم لم وكذا 
جادةعن الانحراف إلا ذلك محب وما العنيفة، القاسية والضربان الشديدة، 

لهيروج ما عل ناعي التي الطاغية، الوبوءة الأفكار حماة ل والارتكاس الحق، 
ممابه، ؤإلصاقه بالإسلام والتطرف الإرهاب ربط من لامايمي ا الدين أعداء 
إذاخاصة العالي، العام الرأي لدى واللمن الإسلام صورة عل سلبا يور 
حرصهممظهرين شعاراته ورفعوا كيلك-، -وهم الدين بلباس الإرهابيون متر 
لهم.وتأييدهم الناس مناصرة لضان عليه 

تكونوأن ومواردها، مصادرها وتعرف الأمور، يضبط أن هدا ينال ولا 
موئومحة،رسمية وأيظمة مأمونة، شرعية مظلمة نحت الخيرية الأعال هده 

القبائحالمفاسد عنها وتدرأ الصالح، الأمة لهذه لتتحقق دقيقة؛ مالية ومراجعات 
-بإذناد1ة-.

•ص ٠ ِء و٠ 



٠

اكر؛لت1تر

و|رلدوةسقيربمة هخالفته الارهاب 
CU|رهفدولهن شبه عن و|الح|رة 

ن:>•

؛111

صن:وصن 

٠اشردس رالإرهاب محالفة ائسقالإولث 

هى:مطالب، خمة خلال من وذلك 

للإنسان.الإسلام نميم على تجنيه الأول: الطلب 

للغلو.وتجسيده للؤسطية، مخالفته الثاني: اأطلب، 

الأرذس.ث الإفساد من كونه الثالث: الطلب 

ضوابط.بدون التكفير اطلاق الرابع: المطلب 

اتجماضعن والخروج الطاعة، عصا شى الخامس: المطلب 

ةممحء



مالإرئمجسص:

ؤؤ؛إ§بهى: مطالب، ط حلال من وذلك 
سلكم.دكضرٌإ شبهة الأول: الطلب 

||اتحلكم. على الأخروج اسنباحنهم شبهة الثاني: الطلب 
والملأح.باليد المنكر تغيير شبيجة ١لنالث: الطلب 

جهادمرحلة ب الأمة إن قولهم: شبهة الرابع: الطلب 

والدفع. 
العرب.جريرة الكفارض إخراج شبهة الخامس: المطلب 

الولاءلعقيدة الخاطئ المهم شبهة المادس: المطلب 

•واتبراء 



أاسرىمةمعالفته الإرهاب الفصل 
بهالسوس فيه على والإجابة والأدلة اتثانى 

1ا1رطو-أوذ1وفاز ت الأول 1ل0بتث 

وأصرارهالإرهاب عواقب بيان ل السابق البحث ق أورديه ما إل إخافة 
قتإمن الإرهاب يورثه وما وساحته، يسره وحمالياته الدين إشراقه تشويه من 

عنوالصد والممتلمكات، المرافق وتدمير الأموال، وتضيح المعصوئ، الأنفس 
عدداالفصل هدا ل أورد فإل للشرمة، الإرهاب محالفة —حتا— يبين مما ائته، دين 
الكتابنصوتس لمخالفته التحريم؛ وهو الشرعي، حكمه تحل التي المطالب من 

الأمة.هده ملف ومنهج والسنة، 
مطالب!حمسة ز الأمر هذا وينتفلم 

معصومجعله حيث والكرامة، العلو مراقي الإنسان، تكوي؛ الإسلام بوأ 
ماأفضل البشرية، والقس بالإنسان احتفائه ل وثمٍِع والعرض. والمال الدم 

حقبض تزهق أن ب وصل وتاس، وبجل وصانه، إعزاز من المقلم عرفته 
كثمناولمل ؤ سبحانه! ويقول الثمس:لأ[، ه مولها وما وشن ؤ تعال! يقول مبين، 

!لآمهمحُ عاشور ابن العلامة يقول [، ٧٠: ٠١٨١]4 وآلنر نر ل نتلتم ءادم بى 
وفروعهالزيتونة حامم وشخ تونس المانيسن الفتن ربم عاشور، بن الطاهر محمد ! هب ( ١ ١ 

)مقاصدأسهرها! من مصنفات له بم؟اه(ا )١ عام ولد نيا، ودرامحته ووفاته مولده تونس، 
تذرل والتنوير( و)التحرير الإسلام( ل الاحتاعى النظام ورأصول الأسلامية( الشءسيعة 

القرآن،رتص>ه(.

ص:صضشسممللأضن:

ر



ضوءعلى I الوهاب تسير 
والختاباو|سة I الورهاب ظاهرة علدج في 

التثرع،من مقاصدها عل الدالة الإسلامية الشريعة موارد ينا استن نحن رراذا 
منالعام القصود أن المستهرأة، جزئياب ومن دلائلها، كليات من لنا استبان 

وهوعليه، المهيمن بصلاح صلاحه واستدامة الأمة، نظام حفظ هو فيها، التشرع 
نوعالإنان«را(.

علالمنتن المنحرف، الفكر أصحاب القواد— يعتصر والأسى — ولكن 
إعلاءالثرية؛ رب  ١٣أقم ألش البشرية لتمس بالا يلقون لا سبحانه اممه ع ثم 

الئثة.لملكنمها 

وسسوطلو:للوسضة، مخالفته الطلبالثاني؛ 
علالدالة والطرف، الإرهاب فتة لئشن الكرى المقيتة الأسباب ومن 

سريعةبه جاءت الذي المعتدل، المشرق الوسطي بالمنهج الحها يعة؛ للثم محالفتها 
ومعناها؛الوسطنة حقيقة عل الوقوف من لزاما كان لدك الغراء، الإسلام 

علالحملة فته اشتدت جم عل الدين، هدا لسإحة المشرقة الصورة لتظهز 
صوزتهلتشويه مغرضة؛ وألفاظ مؤمنة، بمصطلحات أيتاعه ورمل الإسلام، 

الحقائق،فيه ثملبئ زمن ل إليه، التبن بعفر لأحطاء تصدا منه؛ والنضر 
الوصاء؛المنهج هدا بمجاسة الإسلام أها بعقم وبلل المقاييس، فيه ونكت 

انتهودين الحفاء؛ أو العلو لك موسلكوا التفريط، أو الإفراط حياه فعاشوا 
أبقى.ظهرا ولا قطع أرصا لا والمنبت عنه، والحال فيه، الغال ين وسط 

البقرة—آية ل —الواردة الوسطثة حقيقة ببيان الإسلام علعاء عنل لقد نعمأ 

تحمق:عاشور، لأبن الشريعة( )مقاصد من الأول والجلد (، ١٧٤)!/ للزرلكي الأم، ظر: ي =
الخوحة.ابء' الحبيب محمد 

(.٢٠٠)صر• عاشور لابن يعة، الثم مقاصد ينظر! ا ١ ) 



دلسريعةمعالفتاه الإرهاب انفصل 
والآدلةوالإجالآضساّسدهالثاني 

واحدا:مض يوديان مشهورين عن محرج لا وص 
تالقلم:ار\[،أوثءلم4 ءؤ»او تعال؛ قوله ومنه عدولا؛ خيارا أي؛ 4 ءأؤوتْلا أولهإ؛ 

بمعظمال الليإحدى ت نزلإذا بحكمهم ام ن VIنرضحى وسط مم 

والتفريط•الإفراط طري بثن وط انم والتاو،: 

ساقل هذا جاء اض—؛ —رحمها ممر وابن جرير ابن الحافظان وقال 
انمدة'؟(.الأمة هذه عل الأمتان 

ابنالإسلام شخ يقول ذلك وق الأمة؛ هذْ نلقب منهج إدا، محالوسطيه 
قبه اممه أخبر با يؤمنون والحاعة؛ السنة أهل لناجنه الفرقة ارمحإن دِهمهأثئ؛ تنميه 

فرقق وسط هم بل تمثل؛ ولا تكتف ولا تعطل، ولا تحرف غر ْن كتابه؛ 
الأمةُيالوطفيالأب)،(.أن كإ الأمة؛ 

الخطيبقال الطلق، والمجتهد الخلل الإمام الطبري، جعفر أبو يزيد، بن حرير بن محمد هوت ( ١ر 
حمقد وكان وقفله، لمعرفته رأيه إل ويرجع بقوله، نحكم العلياء، أئمة أحد ولكن البغدادي: 

و)احتلأفورالتاريح( لتفسير( كتاب له عصره؛١٠ أهل من أحد فته شاركه لم ما العلوم من 
"آه.١ * سه تول وغيرها، الفقه( أصول ل وزالهصير العلياء( 

الذهبوثذرات (، ١٢٠ jrللهم)الشافعية. وطثفات (، ٣٣٢ Jrالأعيان)وفيات يطر: 

بالقطاشتهر الشافعي، الدمشقي القرثى ممر بن عمر بن إمياعيل الفداء أبو الحافظ، الإمام هو؛ ؛ ٢ر 
منمفيدة، عديدة مصنفات له والتفسير، والحدث التاريخ، علم رئاسة إليه وانتهت والتحوير، 

منوالعشرين السادس الخميس يوم تول والنهاية(، و)البداية العظيم(، القرآن فسير أجلهات 
ه؛دمثق. ٧٧٤محنة ثعبان شهر 

(.٣٩٧العياد)A/ لأن الذهب، وشدرات (، ٢٩للذهبي)؛/الحفاظ، طبقات يطر: 
.C٤-٤٥٤/٠ْ٦>^صر ابن وتض C، ١ ٤ ١ اسرى)T/ تسد ينظر: )٣( 
١(. ٦٨الفتاوى)م/ محموع يطر: )٤( 

الأول؛وقول 
ء



فيسوءلى I نمسراروهاب امِ 
ااسدذةو|لأئبا صع|،لخظاضرةالأرضاب لِبنشا 
بمقتضاهاالتكليف ل جارية الشريط إن 3١١حمئآش! الشاطئ الإمام ويقول 

إلنظرت فإذا فيه؛ ميل لا بقسط الطرض من الأخذ العدل، الوسط الطريق عل 
قيهااكوئط ورأين والاعتدال.( اكوثط عل حامله تجدها فتأملها ثرعئه، كلته 

المعقلإله، يرجع الذي الأصل وهو واضحا، الاعتدال ومسلك لائحا، 
الدىشباإليه«)ا(.

بالمرءفالأول الحملة؛ وعل  ١١! تيذنّدثغ اللام عبد بن العز الإمام ويقول 
الاقتصادمع مفسدة، درء أو مصلحه، خلب فيه يا إلا واعاله أقواله من ياق ألا 

واكمصؤر((الغلئ بين المتوسط 

فيهوللشيطان إلا أمر من ارمحا خيان! القيم ابن العلامة الإمام ويقول 
ذلك(امن وسط والحق إلقصير؛ ؤإما غلو، إل إما نزغتان! 

ثاملمهالإسلام وسطنه أف يتضح وص، نم من أوردناه ما خلال ومن 
فهالإعجاز وجو؟ من وجه ؛V بل والأخرة؛ والدنا الدين أمور لكل جامعه 

الإسلامتة،الأمة مسوولتة ثعظم الوسطته وميم ومكان، زمان لكا وصالأحتته 
تجدآءتؤلنيكومأ عهْل■ قال والشهادة؛ الوسطنة أمة قهى العالمل؛ ودورها 

ومحطالعدالة، وشحمق الحقوق، فيها يضاف نهاية لاوقرة:سآ، 4' الثاّى عز 

(.٢٧٩)Y/ الموافقات يطر: )١( 
اللقبالدين، عز الدمشقي، السلمي الحسن بن القاصم ا"بي بن اللام عبد بن العزيز عبد هو'• ا )٢ 

من. ١٦٠ونشأ زدمشق . ٥٥٧٧ولدمحنة الاجتهاد. رتبة بلغ محافعي، فنبه العل،اء؛ بلطان 
(.٥٦٦* الرعاية(،)ت و)مقاصد والصغرى(، الكبرى و)القواعد )الفوائد(، مصنفاك; 

١(.• U-A•للكي)ه/ الهمى،الناقمة وطبقات (، ٢٨٧)ا/ الوفيات فوات يطر: 
(.٣٦)٨ ى القواعدالمد تط )٣( 

(.٢٥٧/١الروح))٤(يظر:



النمل
الثاني

دضرسسالمتم الإرماب 
٥١باهاهتينم قيه على والإجابة والإلية 

الصناعات،من بألوان العالمأ فقي أن بعد العاصرة، الحضاره ويى الكرامة، 
الإسلاموسطية إلا منها ينقده لا التي الصدامات، مذ بأنولخ الشرع وأبكت 
المتألقة.

وءم  والاعتدال،التوسط ق الحد ومحاورة الغلو عل يقوم الإرهاب فكر هو وها 
منله لما منه، والتحذير الغلو بدم جاء الذي والكتاب للسنة محالفته صميم وذلك 
والمجتمع.الفرد عل والدنيا، الدين ل وخيمة وعواقب عظيمة، مفاسد 

الدين،عن للناس ونشر الله، سيل عن صد وهو التوسط، صد فالغلو؛ 

القهمهدا دم وق ورحمته، الإسلام لساحة وحدش الشريعة، لأحكام وتحريفا 
قدقلوأ لأ همتكثب يتأهل ُأمقل سبحانه! يقول الخاطئ، والملك السقيم، 
حفثراومحلوأ تل ين ضزأ ئد محومّ أنول ثئعوأ ولا ألقف ئت د_مفم 

ومنأيرث َكآ قاننغم آؤ تعال؛ ويقول [، UU]_؛<:ه آلكشتز سوآء عن وكترأ 
محنأه]هود:آاا[.

ويقولا، الدينء،' ق والعلو الإياُكم ه؛ الحبيب ينول النبوة؛ مشكاة ومن 
اكئثون!اا)ارهفك اكئنون، ئثك اأظنون، »هالك ه: 

القائل:ذؤ وفه 
ذميمالأمور ي قملطرمحي كلأ وافتحبي الأمر من ء ض ق يعن ولا 

وأحمد٣(. ٠  ٥٧برقم)الحمى، التقاط باب الحج، مناسك، كتاب الجني، ز ائي النأحرجه ( ١ر 
برقمالصحيحة، ل الألبان وصححه ظتيبمنمحا، عباس ابن عن (، ١٨٥١برقم)ني، ملال 
(١٢٨٣.)

٢(. ٦٧برقم)٠ المتنطعون، هلك باب العلم، كتاب ل)صحبحه( لم مأحرجه ء ٢ ر 



ضوءعلى I ٌضاب تيسيز 
و1رخظدا ctiiullا |ورردماب ظاهرة ج علل مى 

صساسثصصضالإسنيامصث

إبادة،لا إشاده وفناء، هدم لا وناء، بناء دمار، لا إعار الإسلامية الشريعة إن 
الديامحيل من وفجائعه، وحواريه وحوائحه، لمروره اد، والإمحال الفإلا وها 

والصمباليمم نبموي الفساد إلا وهل قفرة، مصوحة أرض إل المضرة.، الهجة 
بحدوهل والخدادا! الآتم الأمم عل ويقيم والشاي، احنك ماهرة إل والأمحاد، 

مةلماص والكتاب السنة تحريم عل للرهان عاقل بماج الإفساد، من ائول هدا 
الإرهاب؟

.صحثح لغرض لا الحمولة حالته عن خارجا محاميا القيء جعل اد والإف
وأسوالبلاء، الداء مستنقع هو والعباد، البلاد مطاوي ين بالفساد، فالنعي 

بالتباب.معلن بالخراب، مؤذن والألأء، المعاء ومبيد والأرزاء، الفناء 

الأرحس،ق والبغي اي النالوسطية; ومحاور للغلو الحتمية التيجة هي وها 
ذلك;من والسة، الكتاب من عدة مواش ق ذلك عل الوعيد حاء ومحي 

تالةصص:ص.ء: محباتئِيبم لا ذُرتينىإداَدقء ثخ'ألماد ;ؤولأ تعال; وله ق ه
أقنوينهي أليما آلحنوه ها ءولدء دالحِذك من فاثن آ رمى ؤ سبحانه; قوله و ه

يهالب آ*لأبجا ؤ كنى ئول وإدا ئ; ألخصاب ألد وم ثنهء ؤ ما عث 
٢[.٠ تاوقرة:ة 4 محت ث؟قنل ؤتهيك 

وقيلوإخافتها، الطريق بقطع ال الفهدا راويكون ; •ِهمذآنثن القرطبي قال 

(.٢٢الكاات)١/•)١(يطر:
مفيدة،نمانيف له المفر، القرطي الأندلسي بكر أبي؛ بن أحمد ن محمد اممه عبد أبو الإمام ت هه )٢( 

ليلةتول القرآن(، لأحكام )الحامع الضر! ل منها علمه، ووقور اطلاعه، كثرة عل تدل 
3حمناثئ.( ٥٦٧ّة)١ نوال من الخاسع الأنمن، 



لأقريه4ماثمفته الإرهاب I النمل 
ضبمااثش|واسموالإجابمضصاسسبم 

العاصي،،حمع ارتكاب هذا ل يدخل وقد المسلمين، دماء وسفك الرحم لقطع 

سلعل حاثة والإسعاد، التعمير جاءت الرحيمة التاركة يعة الثم إن 

الخحصردعائم وتثبيت العمران، لشر والإفادة، والرقي والراية، المهمة 
ندمتركل عن وس وبغي، الأرض ف اد فكل المول حرم لذلك والأمان، 

سبحانهوقال [، ٨١]يونس:ء: آلمنبدل عمل يصفح لا َممه ^إن تعال؛ قال وتتبثر، 
والظلمالبلاد، ل المخرب عن اهتا والإنجاح، الإصلاح دوام عل حاصا 
تالأعراف:ْح[.4 ثحها ا'لأرصن ل يدرأ ؤوثُ للعباد 

ومابء ظئر ما ألمحس نو نرم إئا م 9 بحانه؛ يقول الغي تحريم وق 
وألشتكرُلقئئء عن تعال؛ وقال ]الأءراف:م[، وآثيى4 وآ'لإيم بقى 

تاومأولا و؛قموكا ألإت عز ':ؤوقتاومأ شأنه—ت -حل ويقول [، ٩٠]الحل:ه ؤأتز 
]المائدة:آ[.4 وآأنووان ألائم عز 

منعمانا أعجل قيء راونيش زؤثؤس؛ هريرة أن حديث ق ه ويقول 
كمحمن ارثلاث ا؛ الهرقلي كعب بن محمد يقول ، الرجم" ومحطنعة البني 

لسديبالونات، والواو (، r^r.A/Y)حون ذ لأبن المدى، الدياج طر: ي =
 /Y(١ -٣٢ ١  ٢٢ ،) الذهب وثيران /V(٥٨٤.)

(.١٧ا!عربي)T/ لابن القرآن، أحكام يطر: )١( 
لباب )سنه( ق داود أبو ورواه (، ١٢٥ )١ برقم (، ٥٧)باب )سننه(، ق الترمذي أحرجه )٢( 

برقم)آ،بمة(،وأحمدفيسْ(،برتم)أبمم،آ(.ص ابن 
سيمن أبوه لكن المدينة، أهل فضلاء من حمزة، أبو القرفلي، سليم بن كعب بن محمد هو: )٣( 

سنةتول وغرهم، عود موابن طالب ش بن وعل المطلب عد بن العاص عن روى قريظة، 
ه.١ ١ ٧ ّة وقل ه ١ ٠ ٨ 

(.٤٢٠(،ومذبالتهدب)ه/ ٦٧والعدل)A/الخرح يطر: 



فيسوءعنى I وبسديراروضاب ايءَِ 
والحناياالسنة ا ا|1رشادا ظاهرة عللج( مي َّلثما 

والكره1والكث الغي علته؛ كن فته 
والتيمثر،والطغيان الغي إلا المثار، لتطرف والفكر الإرهاب وهل 

أدموية؟ همجية وآثار وحشية، عنجهية وقاع ل والبر، الأرض ل والإفساد 
ثالرأا'لأزني ذ يئييدوأ لا م نل نايا ؤ تا3لئوعاكت الحق قول إلا فيه العنوان وهل 

لالقرة:اا-آآاآ،لنعلا4 لا ودكن أنشدوف نم ألأ"إدهلم ه مصلحوى نحن يالما 
السلامة؛اش أل ن

ضوابط:بدون سماسامالإثاصيىالتةتج 

jاقتاده إجرامه المحرف الكر ب خاض المي الدلول الملمة هو الخض 
عندهالوقوف حسن وكبجرا، عظينا وشرعه، ايله عند شانه لكن ولما واللأي، العباد 
المزعتة.صوابطه وكذا والشرعية، اللغوية مدلولاته وبيان 

لغة:التكفير - أ 

لكفر؛للزارع1 العرب تقول عندنا- المراد -وهو واللمز التغطية معانيه: من 
4نائم أللمكمار أغب عيث ؤد؛منل تعال؛ قوله ومنه الأرض، ل المدر ينم لأنه 

سلاحه،ز — يعتر أي؛ — تكفر إذا المحارب؛ ل المكفير يقال! وأيقا [، ٢٠]آلخديد: 
الأشخاص.بمئر لأنه لكفر؛ لميل: ومحال 

كاالركؤع، من قريتا رأسه ويطأطئ الإنسان ينحني أن هو آمتا: والتكفير 
القيامحال ل الكم الانحناء أي؛ صاحبه، تعظيم يريد من ينعل 

(.١١٨ )ء/ نعيم لأ'بي الأولياء حلية (،  ٥٣/ الدنيا)١ أن لأبن الغي، ذم يفلر: )١( 
'٥(،/ ا )٤ العروس وتاج (، ١ ٤ ٤ )ه/ العرب ولسان (، ١٩١اللغت)ه/ معاص معجم ينظر؛  ٢vر

اادفر«.ْادة:



دلسرىدةمعانقته الإرهاب النمل 
لألأدلةوالإجابمضنم|صبمافانى 

الكفرالإل القبلة أهل من أحو بة نهو التكفير: وب 
عظيمنز بالتكمثر المجازفة أن — الكؤيم القارئ أنها - عليك نحفى ولا 

يسارعلا ا والهايات؛ العواقب ووبيل الويلات من الأمة أذاق كم حميم وخطر 
رزانة،من ذرة أو علم من ندرة أو وديانه، ورع من مسكة أدنى عنده من فيه 

علويتاح المرات، تكب ها اروها ت رحم4اتله اكوكان؛ الإمام يقول 
بالكفر،الترامي من ايلمن، غاب عل الدين ل التعصب جاه با وأهله، الإسلام 

قالعصبية مراحل به غلت لما بل لرهان، ولا الله من لبيان ولا لقرآن ولا لسنة لا 
بعضهمإلزامات لمنهم المسلممن، كلمة تفريق من الرحيم الخطان وتمكن الدين، 
هدهمن لممن وللمملله فيا بقيعة، والخراب الهواء ي الهباء ثبته هو يا لبعض 

الموٌخزأسبل بمثلها رزئ ما التي والرنثه الدين فواقر أعظم ص التي الناقرة، 
علالخطاب بفحوى تدل واحترامه اللم عرصى صيانة وجوب عل الدالة لأدله وا 

الكفرية،الملة إل الإسلامية الملة عن إحراجه فكيف قادح، بأي دينه ل القدح نحب 
يكفرعل المجترئ هدا وأين جرأة، تماثلها لا وجرأه جناية تعدلها لا جناية هده فإن 

وقوله:بمب«)آ(، نَلأ طب لا أخواكلم ا>المب ه: انته رمول قول من أخيه 
(.٢٨٤ةب(،واينعابدين)م لأيناما)>/مهم،واصت)ة/ المالكتن، مدارج ينظرت )١( 

بلدة)هجرةق ه، ١  ١٧٣سنة ولد النولكن، محمد بن عل بن محمد الدين بدر عل أبو هوت ء ٢ ا. 
العلوم،اغلب ل النافعة الحليلة المؤلفات له محتهد، وفقيه وأصول ومحدث ر مفنولكن(، 

حماليمن والعشرين السادس الأربعاء يوم توق الفحول(، و)إرناد الأوطار( )نل منها: 
نترذآقد.بصنعاء ه ١ ٢ ٥ • سنة الأخرة 

٣(.١  ٠Ur خان)٥ لصديق الكلل، والخاج ٢(، ١ ٤ للمثولكن)Y/ الطالع، الدر يطر: 

م

لمه،يولا الملم لم الميظلم لا باب والغصب، الظالم كتاب )مححتحه(، ي البخاري أخرجه )٣( 
برةم)'ص<.

الفرائص.خطره من وترتعد المقوس منه وتقنع القلوب له تتصلخ 



٥٦
ضوءعلى I ساب تيسير 

والثيابالسنة ا الإرهاب ظاهرة علدج مى 

ثأماذِكبوآئواةكلم بتاأكلم »إن وقوله: ئئ(؛'0، وةمح نموي شم »_ 
ءكفلملإام.؛آخم>ى.

الشن!والمسلك الوخيم المرنم هذا عن الزاجرة النصوص جاءت لقد نعم، 

مزمناتنق أقثن؛ إلا؛=ظلم آلق قولوأيتس ولا سحانمت قول ي ه
]التاءت؛ه[.ى ألينا ألحموؤ عرمى تيغوتن 

ُُإدا• أق؛تلآ الله رسول قال قال! رْؤمحؤظكا عمر ابن حديث من لصححبن ل و ه
زإلأقاد، $\ ثان فإن آخدنحا، به تاآ فئد كافئ، لأخه:ا اويل قال 

نخننءش«اا(.

ذعاارنن يقول؛ ه الله رسول سمع أنه اغوألثفيثنن ذر ألب حديث من فيها و ه
ظئاف،نيلأالكفر،آزداو 

كمتله(ايهو بقمر قومنا رمى ه؛ قال و ه
الإمامخرج بمج؛'■ الله رسول صحابة سار الوصيء الناصع الهج هدا وعل 

هلبملة! محاور وهو جابرا سالت ١٠قال؛ سفيان أبى عن وغيرهما والط؛راني أحمد 
فقاللذلك، وفزع ائته! معاذ فقال؛ مثرلك؟ القبلة أهل من أحدا تزعمون كنتم 

وهوعمله محط أل من المؤمن خوف باب الإيال، كتاب رصجيحه(، ل البخاري أخرجه ).١( 
(.٤٨برقم)لا؛يشعر، 

ءضمح)صتص.نندم ( ٢١
(.١٩٨ / الأزهار)١ حدائق عل المدقق الخرار الميل يطر: )٣( 
(.٥٧٥٣برقم)قال، كا فهو ناول بغر آخاه كفر من باب ي)صحيحه(، البخاري أخرجه )٤( 
يعلم،وهو أبيه ض غب ز إبان خال بنان باب الإيان* كتاب )صحيحه(، ي لم مأحرجه )د( 

(.٤٦٠)مقم C  ١٧٧/ T٢)الكبر المعجم j الءلمماف اخرحه )٦( 



دلسريعه*خالفته الإلهاب الفصل 
والآدلةوالإجابمضص|صمحبمالثاني 

المشرقالملك هذا وعل لأا«)ا(، قال: لكم؛؟ مهم أث تدعون كنتم هل رجل: 
وشروطاأصولا الحكم لهدا فوضعوا الله، رحمهم الصالح لف السار اللأءلأء 

ذاكوما فيها، والتثبت مراعاما من لابد وموانع، حالات له ورسموا وضوابط، 
بحانهساممه حق ومحض شرعي، حكم التكفير أن وأهمها؛ ودقتها، لخطورما إلا 

مابذنب القبلة أهل من أحدا كفر اءولأ ؛ يحمدآنثه الطحاوي الإمام يقول 
لمسحله<()أ(.

عظمتباب التكفير وعدم التكفير باب ررإن ! نّهمذآممه الز أمحا ابن قال 
فيهوتعارضت والأراء، الأهواء فيه وتشتت الافتراق، فيه وكثر فيه، والمحنة الفتة 

يشيدأن الغي أعظم لمن الوإنه قال؛ ثم ووط(ا. طرفتن عل فته فالناس دلائلهم، 
(.٢٣ ١٧)برقم ٢(، ٠ ٧ منيم)؛/ و يعل أبو أحرجه )١( 
(.٢٧٧)الشم لأبن الزنة القصية )٢( 
الحافظالعلامة الإمام المصري، الأزلي الطحاوي جعفر أبو ملامة، بن محمد بن أحمد هو: )٣( 

ومصناتهثبتا، ثقة ولكن البديعة، الممانيف صاحب وهو المزن، أخت ابن الحنفي، الفقيه 
الفقه(ق و)المختصر الأثار( منكل و)بثان الأثار( وزمعان القرآن( )أحكام منها: ممرة، 

..١٥٣٢ نة بمصر تول مكة(، أراضي و)حكم و)العقيدة( الفقهاء( و)احتلأف 
ووفياتالأءيان)ا/مه(.(، ٧٣/ ١ > المرين وطعان ٨<، ٠ ٨ >r/ طر:-ذكرةالحفاظ 

٢(.٠ ٤ / )١ الطحاوية العقيدة مرح ينظر; )٤( 
وتوق>، ١٧٣ نة ولد القاضي، الفقيه المالحي، الحنفي العز ل بن محمد بن عل بن عل هو؛ )٥( 

ه.٧٩٢منة وتوق 

ورسوله.

؛^٥ ١٥٤القثم ابن العلامة يقول 

فلأنول بقلا ييبث اشن بؤله رنيم افه حق التكمر 
القمراندو فذاك كفراه فذ وضده العالمئ زب كاذ فى 



ضوءعلى I اووهاو_ا للنسر لأننكِ  اا|سةواسظبا الارهاب ظايعرة خ علل مي لِثثبما 
النارأ«'°.ق خلده بل يرحمه ولا له يغفر لا انته أن معن عل 

أحديكثر لا أنه الحق أهل مذهب أن لاسم ت تحمذآمحا النووي الإمام قال 
والدع«)آ(.الأهواء أهل يكفر ولا بذب، الملة هل أس 

الأمورهن ليس لكن، أمر أي كفرا، ما أمر لأكون ت لآم-ئاس القراي ويقول 
فهوكفر؛ هو ما أمر ل الشارع قال فإذا الشرعية، الأمور من هو بل العقلية، 
ممرا؛ءْ(.

والسنةالعلم أهل لكن لافلهذا زحمئاإثق1 تيمية ابن الإسلام شخ ويقول 
رعى،حكم الكفر إذ يكفرهم، المحاق ذك لكن ؤإن حالفهم من كثرون لا 

أنلك ليس بأهلك، وزنى عليك كدب كمن بمثله، يعاقب أن ان للأنفليس 
وكدكتعال، اممه لحق حرام والزنا الكذب لأن باهلمه؛ تزنى ولا عليه عذب 

٢(.٠ ٤ / ١ ) الطحاوية العقدة ثرح ينظرت ( ١ ) 
الدش،م زكريا أبو الشافس، النووي الحوراف الحزام سن بن مري بن شرف بن بحى هو: ا ٢ ر 

و)الروصة(امسلم(، )ثرح تحانيفه! من متقنا، حافظا بارعا إماما تان والحديث بالفقه علامة 
^٦٧٦نة مز مات ذلك. وغر و)الأذكار( و)التحمق(ا وزالمنهاج(، المهذب(، ثرح و) 

ونذرات(، ٥٣٩!)ص الحفاظ، وطبقات (، ١٦٥)ه/ بكى للمالشافعية، طبقات ينظر؛ 
اس)ه/هسم.

.( ١ ٥ • / ١ ) لم معل النووي ثرح ينظر؛ ا ٣ ر 
علماءمن القرال؛ الصنهاحى الدين شهاب العباس، أبو الرحمن عبد بن إدريس بن احمد هو؛ ا ؛ ر 

)أنوارمنها؛ والأصول الفقه ل حليلة مصنفات له والوفاة. والمنشأ المولد مصري وهو المالكية. 
فقهز و)الذخارة الأحكام(، عن الفتاوى تمييز ل ورالإحلكم الفروق(، أنول ل الثروق 

المالكتة(توفيعامةد1ه.
والقاهرة،مص أحبار ق الحاصرة وحسن (، ٦٧— ٦٢)فرحون لاين المذهب، الديباج ينظر؛ 

للمزركفي)ا/ةه(.(،والأم، ٣١٦/١لليور)
)ه(الفروق،لمحافي)ة/دهآ(.



ئشرسةمعانقته الإرهاب الفصل 
َريثبمابه ااسونين قيه ع|ى والإجابة واملآ'دثة 

أ.ة' له سو ور الله كمره من إلا يكفر محلا الله، حق الكفر 
علفيجب والحملة ١١ذحمئآض1 الوهاب عبد لن محمد الجدد الشبح ومحال 

منوليحذر اممه، من وبرهان بعلم إلا المسالة هده ل يتكلم ألا نفسه نصح من كل 
منرجل إحراج فإن عقله؛ واستحسان فهمه بمجرد الإسلام من رحل إحراج 

قالناس أم الشيطان استزل ومحي الدن، أمور أعظم من محته إدخاله أو الإسلام 
المألة«ُى.هزم 

القولهده بعد يسوغ فكيف الباب، هدا ل السلف ويع م هذا آيرأ الله 
عليتجاسر أن محتلمرا ولا شوا وفضلهم علمهم مقدار ل يبلغ م لمن كلها 

عياذاوتفصيلا؟؛ حملة المسلمن إخوانه حق ل الصراح بالكفر الحكم إل المسارعة 
عياذا؛افه 

منخطرة: أمور من الكفر ق التسرع عل يترب ما هؤلاء علم أرما 
عليه،الصلاة وتحريم الكاح، وفسح الوارث، ومنع والمال، الدم، استحلال 

باض؛والعياذ المار، ل الخلود من يستوجبه ما مع المسلمن، مقابر ل دفنه وعدم 
مظانه.ل مزبور هو مما ذك غر إل 

علالطريق يد صارما مومحما منه الثرِع يقف أن كله ذك بعد حرم فلا 
علجهنم صكوك يوزعون بل الأوثان، أهل ويدعون الإسلام أهل يكفرون من 

المستحان.وافه يشعرون، لا وهم الخليقة 
الميم:القارئ آز 

فعلأو بقول يكثر لا الملم أن الخطوة؛ المسالة هد ل الهمة الضوابط ومن 

٤(. ٩٢)Y/ الزكرى عل الرد < ١ ؤ 
يتصرف.(، ٣٧٥/ ١ الرند()٠ )حكم كتاب المجدية، الأجوبة ز الممتنة الدرر ينظر؛ ؛ ٢ ر 



علىذ،__وءI الوضاب تيسير \حبمهك 
و|رحدادا|وسنة I اربوه|ادا وظايهرة عللمي َننبما 

الشبهة.عنه ونزال الحجة، عليه تقام أن بعد إلا اعتقاد أو 

الملمتنمن أحدا يكفر أن لأحد فليس  ١١ينته: تيمية ابن الإسلام شخ يقول 
لشنإسلامه ثبت ومن الحجة، له ونبهن الحجة عليه تقام حتى وغلط أخطأ ؤإن 

الشبهة«را(.ؤإزالة الحجة إقامة بعد إلا يزول لا بز يمك، ذلك عنه لمي"ل 
وتزيلواشن، والإطلاق والفاعل، الفعل بثن التفريق محب أنه ومنها: 

ارفإننصه: ما الفتاوى محموع ق جاء والأشخاص، الوقائع عل النصوص 
ونحووالتنسيق بالتكفر الأئمة ونصوص والسنة الكتاب ق التي الوعيد نصوص 

وانتفتالشروط وحدت إذا إلا المعتز، حق ل موجبها ثبوت يستلزم لا ذك 
والفرؤعالأصول متن ذلك ل فرق لا الموانع، 

التبسمما وهدا وعمل، اعتقادى وأصغر، أكر نوعان: المحقر أن ومنها: 
الإرهاب،رتة الإجرام حدا وينتقلون بالكمر، الزآء يرشقون ممن ممر عل 

ولهذاالتعارض؛ ظاهر0 محيا الصحيح والنهج النصوص ُيرن الحمع عن فغفلوا 
مذهبوهو الحاكمية، قضتة ل التفصيل إل وخلقا سلما العلياء حماهر ذهب 

بالكفرلس ١١يقول: حيث خخثهتمحأ عباس بن عبداينه القرآن وترحمان الأمة حبر 
والمحققونالدعوة أئمة ذهب ؤإليه ا، كفرءأ دون كفر هو وإنيا يذهبون، الذي 
وحديثا.قدي، 

الحمعمحقق نفتس تفعيل عل المسألة هذه ق حالات أربع العلم أهل وعد 

 ١( C :٤<. ١٦٦/ الفتاوى)٢ محمؤخ قتظر
<.٣٧٢\/ الغتاوى)٠ محموع )٢( 
ريمممحسمحتمرسآا(،يمفيلمهقيفيسماهمى(،اب أحرجه )٣( 

(_HY/Y ) اكي،يرءمربمام.كتاب



دلسريعةسالم الإرهاب النمل
٦١ 5اسوالإجابمضنماسومحبمهالثاني 

معالأمة، عصاة تكفر من السنة أهل براءة عل الإحملع يؤكد مما النصوص، ُين 
بغيرللحكم منلمم وكإ لمان، مفيه يتمارى لا افه أنزل ب،ا الحكم وجوب أن 

مشبوهةلحامة نحرحنا أن يبغي لا السين ابرم هذا أن بثي القالتن، ُن الشريعة 
والقرآن،السنة أهل وأصول والإيان، العلم أهل قواعد عن جياشة وعاطفة 
الصائل.إلا الحي بعد فماذا والاستدلال. الطر ل السلف ومنهج 

مناللوازم يكفر لا أنه الخطثرة! المسألة هذ0 ل المهمة الضوابط ومن 
أفعال.من إليه تؤول بما يعتر ولا الأقوال، 

الكفرأن الأصول أهل من الخس ارميهب رحمئس1 الشاطئ الإمام قال 
الحاله)ا(.ق بكفر لمس بالمال 

الآكفرلكن من بالكفر عليه نحكم الذي >اإن زِءهآقهت حجر ابن الحافظ وقال 
يلتزمهم من أما فالتزمه، عليه وعرص قوله لازم لكن من وكدا قوله، صريح 
إلايكفر لا فإنه ومحنا كفزا«، اللازم لكن ولو لكفنا يكون لا فإنه عنه واصل 

ُ،له،اا معارض لا دليل تكفره عل قام أو تكفره، عل الإسلام أهل أجع من 
محملالمجدد والإمام تيمية ابن الإسلام وشيخ بطال وابن الر عبد ابن حكاه 

)ا(الأسام،سض)ا/أبة(.
):ا(ِط:مالكري)ا/سم،هح()أ/آأه(.

حفاظكبار من عمر، أبو المالكي القرطبي ي المر الر عبد بن محمد بن عبدافه بن يوسف هوت )٣؛ 
ه٤٦٣سنة بشاطبة وتول بقرطبة ولد الغرب، حافظ له يقال بحاثة أديب، مؤرخ، الحديث، 

تراحمل ورالأستعاب( والسير(، الغازي احممار ل كتبه؛)الدرر من سنة ونعض خمر عن 
وغيروالأصانيد(، المعان من الموطأ ل لما التمهيد و) وقفله(، العلم بيان و)حامع الصحابة، 
(.٤٥٠)ص: الحفاظ وطبقات (، ٣٦٧)Y/ الميم الديباج يطر: ذلكممر. 

الحديثعلماء ومن قرطبة، أهل من بمال، بن الملك عبد ين حلف ين عل الحسن أبو هو؛ ( ٤١
ه.٤ ٤ ٩ منة تول البخاري، نرح له احه، وفَ 



ضوءعلى I ييسيرالوضرب 
بواس□ السنة ا |للرضارا ظايمرة ج لل عص 

كلهم،العلماء عليه أجع ما إلا نكفر لأولا يقول: إذ الله- -رحمهم الوهاب عبد ابن 
حتىيكمر لا فالحاهل كفر، العمل هدا بأن العلم القضية هده ملمات من أن مع 

.الحجة؛ار عليه تقوم 
ولكنيلكفرن، قولكم قلت لو  ٠١الحهمية! ل تيمية ابن يقول 

٠•جهال((ا عندي لأنكم أكفركم؛ لا 
وإظهارأولا عليه الحجة إقامه ينبغي المتاول لاوهذا تهمدك؛ أيقا ويقول 

ومنها!التكفير، من المانعة الموانع تعلم أن ينبغي كا بالحق، وإعلامه خطئه 
مذإلا إشوء بمني ثن إش لكمل من ؤ تعاد: قال والإكراه، والخطأ الحهل 

وليلكالسائغ؛ التأويل ت ومنها [. ١٠لالحل:أ ه الإيمنن تنللحن وقلمنه' أحفره 
وهيليتم، الشبهة لوجود الخمر استحلوا من تكفير عدم عل الصحابة اتفق 

ثينج آلصسب وءلمزأ نحنوأ ألمث عد نز ■ؤ جقجل؛ ائته قول تأويلهم 
تحبوأثث ويمنوأ أسوأ -م و»امنوأ أسوأ تر آكيحت وعمنوأ وءآننوأ أثموا ما إو؛ا طعثوأ 

ي4لسأما«)أ|.

منالصالح السلف وأقوال والمنة، الكتاب من الناصعة الأدلة هي تلك 
والتكفيرالغلو حرب 7آا تلبس قضية أعتى ل والنور الحق وجه نبهن الأمة، 

والتدمير.

أيقهرن؟ وتكفرهم جهلهم داء ومن يفقهون، القوم فليت 

.( ٢٨۵الأعلام)ة/(، ٢٨٣ fx)الدب ثيران طر: ي =
(.١٤٥السشة)V/ الدرر )١(يتظر: 

(.٣٦٦! ٦٣)الخاوي ومجموع (، ٤  ٩٢)Y/ الكري عل الرد يطرن )٢( 
(.Y٩٢/)٠ الفتاوى محموع ينظر: )٣( 



ثاثّريعة*خالفته الإرهاب النمل
٦٠٢ والآددةوالإجادةضساصمبهالثاني 

سمس،وسموجصسام

تنمهوالخنوح، التطرف فكر وفاد بطلان عل الخهثرة الناصعة الأدلة ومن 
النصوصجاءت وقد الخاعة، وحدة عن وشذوذه الأمور، لولاه الطاعة عصا 

دلك!بتحريم الصحيحة والأدلة الصرمحة 
هانميعت أ'م وأوف ألنول وأطتنوأ أس آطعوأ ^١ ١٠آليذ يتآتنا ؤ ت تعال قول ي ه

حرداإف أم نأثثءِ إف ئديمحف إنَقم وأؤيل إوأف ردوه ّيىئ ف تزعم 
ذلكرجح والأمراء، العلماء هم الأمر وأولو لالماء:هه[، ه ثأوبلأ ولصن 

الله-.-رحمهم همُ وابن القرطي 
والطاعةبالسمع ه وأمره الإمام، طاعة عن الخروج من محيرا ه يقول و ه

الطاعة،مذ حرج ُُمذ ه؛ قال قال، ر.عنه هريرة أي عن له، والانقياد 
يغصبعئية راية محش تماثل ومذ جاهلثة، ميته مات فإن، الختاعه ومحاري 

ومنجاهلة، ققتنه محيل، مملمه، مز أو عصنة، إل يدعو آو لنصه، 
بجيدلا محنها، مذ بماثى دلا زمحاجزها، بزها يقرب أش، عل خزج 
.,اامنن«ازكت مر تمين عهدة، عهد يدي 

تميإالململم المزء عل زالطاعه ررالشمع ؤتأت يقول الأمر ول طاعة عل الحث ق و ه
'.طاعها،ر زلا تملألممع بمنملمة أمز محإدا بمضنت، نأيومز ما نكرة، أحب 

سموسممض)ه/ههى.
ظهورعند المساثن حماعة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب )صححه(، ل لم مأحرجه ( ٢١

(.١٨٤٨)برقم الخاعة، ومفارقة الطاعة عل الخروج وتحريم حال كل وق الض 
تكنلم ما للأمام والطاعة المع باب والمر، الخهاد كتاب )صححه(، ق البخاري أحرجه )٣( 

قالأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب )صححه(، ق لم وم(، ٦٧٢٥)برقم معمية، 
(.١٨٣٩)برقم المعصية، ق وتحريمها معصية صر 



ضوءعلى I الوهاب ورأسيز 
اوسإةواثئبا |ربرهاب ظاهرة علدج مي 

مركق والطاعن الشمع ارعلبمئ محال قال: عمر بن انفه عبد ابن عن و ه

قوله:ءانتثوازأينوا،قإًِءئبىثظوا،وغككلمتائئثلم«ا,(،و ه
ءًء ء . .٠  كمرأو بمعصية، يأمر م ما للأمام، والطاعة التسليم غاية الحديث هذا وق 

إمامعل خرج رأومن دِءهاق؛ أحمد الإمام قال تحمنآسُ اللألكائي عند و ه
لكن!وجه بأي الخائفة له وأقروا عليه اجتمعوا الناس يان وقد المسلمين، 

عنالإثار وخالف سلمثن، عصا الخارج هدا شش محمد الغلبة، أو بالرضا 
الناس،من لأحد عليه الخروج ولا السلطان قتال محل ولا فهو، اممه رسول 

•والطريقا( السنة غر عل مسدع فهو ذلك فعل فمن 

ثانأمورا وولاة أثمتنا عل الخروج نرى ارولأ غزه: الطحاوي الإمام قال و ه
اللهطاعة من طاعتهم ونرى طاعة، من يدا نننع ولا عليهم ندعوا ولا جاروا، 
والمعافاة؛،بالصلاح لهم وندعو بمعصية، يأمروا إ ما فريضة، عهثل 

دعصةغثر ل الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب )صبحه(، ل لم مأخرجه )١( 
١(. ٨٣٦ربرقم المعصية، ق وتحريمها 

برقمالحقوق، ينعوا ؤإذ الأمراء طاعة ي باب ألإمارة، كتاب )صحتحه(، ل لم مأخرجه )٢( 

الفقيهالحافظ الإمام القامم أبو اللألكائي، الطري الرازي منصور تن آلحن ن الأ4 مة هو: )٣( 
وكتابمحليين ل السنة ثرح ل كتابا صف الأصل، طري بغداد محدث الشافعي، الفقيه 
وأربعإئة.عثرة ثإل منة ِمضان ل مات المحيحن، رجال 
(.٢١١)r/ الذهب آلخفاظلص:س،ونيران طقات يطر: 

(.١٣١ للألكائي)١/ والحإعة، الة اعممادأهل أصول شرح يظر: )٤( 
٤(. ٢٨الطحاوية)١/ العقيدة شرح ينظر؛ )٥( 

.عأناف؛اا وائزة ومكزذ، وثنثطك وبمرك، 

بواح•



الإرئبسصضطناصل
٦٥ والآددةمحالإجابةضصاقسوذنيبهالثاني 

'ءمحبنِءتمحآذئذت تنميه ابن يقول العلية، ومكانتها عية الخم الولاية أهمية وق 
ولاللدين قام لا بل الدين، واجبات أعظم من الناس أمر ولاية أن نعلم أن 

ه؛0.إلا للدنيا 
قوله:ق نهمه المارك بن افه عبد الإمام در وض 

الأفوانا تيمأمنسعصا وكان نبن ا لنثافى نم ثمة VIنولا 
علخرجت طائفة يعرف يكاد لا لأولعله الإسلام شبخ يقول 

الذيالفساد من أعظم هو ما الفساد من خروجها ق ولكن إلا سلطان، ذي 
أزاكه«)آ(.

فلاوالفضل، والدين العلم أهل راوأما الفتاوى؛ س آخر موطن ق وقال 
والخروجوغشهم، الأمور، ولاة معصية من عنه الله خى فيإ لأحد ئن-حضون 

رالوجوه({ من بوجه عليهم 
لطان،العل يدعو الرجل رأيت وؤإذا ا؛ ^ ١٥٠;؛:?؛؛الرحاري الإمام قال 

فاعلمبالصلاح، للساطان يدعو الرجل سمعت ؤإذا هوى، صاحب أنه فاعلم 
ستة((صاحت أنه 

(.٤١)١(طر:سمعاكاوى)٦/•

٣(.١ ٩ المرية)١/ المنة منهاج )٣(يطر: 
)؛(ني:سمعاكاوى)هم؟ا(.

يعل:أب ابن قال زمانه، ف الحنابلة لمخ ضاري، محمد أبو حلف، بن عل بن الحسن هوت )٥( 
رنرحمصنفاته؛ أشهر الومنانا(، والثقات التقنثن للأصول والحفاظ العارفن الأئمة أحد ،كان 

الة(،توفىسة\،آهم
٣(.١ ٩ الذهب)Y/ وثيران ٢(، ١ 1لأحمد)Y/ والمهج (،  ١٨آلحنابالة)Y/ طقات يطر: 

،(طلر:شرحئ)ص:ماا(.



ضوءعلى I الوهاب تيسير 
وأسابالسنة ا سكاب ظاهرة علاج مي 

علالخروج إبطال ل الصرخة، واحجج الأدلة من محاطعة كوكبة تلك 
التيالخداج الذرائع وأل لذلك، متمحل ومدهن، قول كل ودحض الولاة، 

—الصالح الكلف فهم ومشكاة الوحي، نور أمام هاوية المارقون، بما يتعلل 
والتعنتبالحهل ودثروا للمفواجع، حططوا الذين القوم لهؤلاء فا -، الله رحمهم 

احديثا؟ يفقهون لايكادون للممواحع، 

•وِء ٠ ِء و٠ 



اصل
اثثاني

ئشؤممةماثمفته الإرهاب 
٦٧والأددةؤالإجادةضشهاصمحبم

و0ف1وطالأم ijLsjiJIفكر شم ض أللظم 

يديرومطالبه، الحث هذا وتحت وفتنته، التكفير حطورة عن الحديث يسق 
Crtمه أوقعتهم فيا أوقعتهم التي ومغالطاته، الارهامحأ الفم شنه شد القول؛ 
عدا.شرورها محصى ولا هدا، الروابي لها نحز جرائر 

سماسبالإوو:مجصصسمث

وذلكالحلكم: عل -بجهلهم-الخروج عنها نتج هاوية، الالشبهة وهزم 
همنأوكش آس أنزل سآ ئذقُ لتِ ؤوس تعال؛ لقوله الخاطئ فهمهم بحب 

عإسبن الله عد عن المشهور؛ القول العلم أهل نقل وقد لالائدة:؛ة[، 4 ألكين 
لأدمالمبيح الكفر هو ليس هنا المذكور الكفر بان الأية، هذه تفسر ق نئعؤبممحا 
.ذلك دون ولكنه والمال، 

التكضر؛سروط 

بتوفرإلا عليه يتجرأ ولا التكفير عن يتوف أن الإنسان عل محب فإنه ولذلك 
وهما:مهمين، شرطين 

الملة.من محرج أير كفن الثيء هذا أن عل آلصوص دلالة الأول: الشرط 
عيه.الحكم المراد الشخص عل الحكم اطاق الثاو: الشرط 

١(. ١٣)V/ ممر ابن نسر ينظر: ١( 



ضوءعلى I ييسيرالوضاب 
والخنابالسلة I الررشاب ظاشزة ج علل ضى 

والخمعوأصوله، ع م الثبقواعد علم ليحكم المصدر لدى يكون أن إدا فلابد 
محرجكفر هدا أن المومحر مقتفى من يتبثن أن أيما عليه ومحب النصوحس، بين 
حقهق التكفير شروط تمت وهل به، اتصف من حال ل نظر بالوذلك الملة، عن 

الخطرة.القضية هده ق مهمة اعتبارات فهذه لا، أم 
التكفير:موانع 

فإنهالموانع، وانتفاء الشروط تحقق من فته لابد شرعيا حكتا التكفثر لكن ولما 
إليه،الكفر نسبة من بالشت وذلك موانعه، معرفة بشروطه التيكثر بعد محن 

نحلولا فقد بدلك، عل، ؤإحاطته عليه، الحجة وإقامة بدلك، الكمر ْإقرار 
ثلاثة!موانع أحن، من الأمر هدا مرتكب 

المالة.هده ق الحكم يعلم لا جاهلا يكون فمد الحهل• — ١ 

الصحيح.الدرعي حكمه غر حكم عل الأمر بحمل مناولا يكون فقد التأمحل• — ٢ 
ألإبشمتلقف وهثن> أمحفرْ مى ولا تعال؛ قوله ق كا الإكراه! ٣— 

أحديوحد لا لدك ، لف العند التكفثر موانع من الثلاثة الأمور فهده 
هرسولا نغث حئ ،عشن كا وما ؛ؤ تعال؛ قال الحجة، وضوح بحد إلا بدنيه 

؟؛■رحولأ أنها ؤآ معش حئ المتئ مهلك يلك ؤمامأن ؤ تعال! وقوله تالإمراء:ها[ا 
حتمإل حرج لما فق الله رسول أن محقق'• أللنش واقي أنحا وعن تاشمصأهء، 

فقالوا!سلحتهم، عليها يعلقون أنواط، ذات لها يقال للمشرين بشجرة مز 
اقه)رشحان الني.: فقال أنواطا ذات كالهم أنواط ذات ن اجعل اش، رسول يا 

٦(•٠ ٥ ممر)؛/ ابن ضر يطر: )١( 
(.٤٨٩ا/  Y-0Aالفتاوى)ا*/ مجموع المروموانعه: ثروط ينظرل )٢( 

أاكءل:أ-ا[)0.



س\حأيَم__^_دلسربمذ عخالفته الإرهاب اصل 
رتيإ^لإدمموالإجاءةضسامحمحبم افاني 

محيوالدي ء  ١٣٨]الاراف: i ءَابم م سصئامم قوض ي ئاَل ي ث 
٠٩٣محمصظسءق

عادؤإلأ ورسوله، الله كمره م من كمر أن من الحذر أند محذر أن عله ثم 
٩داء هذي كافز، يا ت لأخيه هاو ائرئ أراها الله رسول قال الحكم، عليه 

•عثهءار رجعث نإلأ هاد، كإ ثاذ إذ أحدمحا، 

إيهوجد ما اصفر منه، الاحتراز يبني اروالذي (ت بمآثنُ الغزال وقال 
إلهلا بقول الصزحتن القبلة إل المصبين من والأموال الدماء استباحة فإن سبيلا؛ 

الخطأمن أهون الحياة، ق كافر ألف ترك ق والخطأ خطأ، اقه، رسول محي أض إلا 
ا.لم«ل ملدم مك سل 

والسنةالعلم أهل لكن ررفلهذا لآ؛تةص تيمية ابن الإسلام شيخ ويمول 
شرعيحكم الخفر إذ يكفرهم؛ المخالف ذلك لكن ؤإن خالفهم من يكمرون لا 

ا.بمثله؛،ا يعاقب أن للإنسان فليس 

ُرقمقبلكم، لكن من سن لتركبن حاء ما باب الفن، كاب )سنه(، ق الترمذي أحرجه )١( 
صحح.حمن حديث هذا وقال: (، ٢١٨٠)

قال،كا فهو شل بض أخاْ أكفر من باب الأدب، كاب )صحيحه(، ق البخاري أخرجه )٢( 
لمالملأخته قال من إيان حال بيان باب الإيإن، مماب ل)صحيحه(، لم وم(، ٥٧٥٣برثم)

الإسلأم،حجة الغزال حامد أبو الجليل ألإمام الطوّبى أحمد بن محمد بن محمد محمد"بن "هو: )٣( 
ورنمافاللين(، علوم )إحياء كبه؛ من مصف، مام نحو له ةه(ا ٥ )٠ سة يطوص ولد 

ُمق تول وغثرها، الأصول(، علم من و)المممفى الاعمماد(، ل و)الأمماد الفلاسفة(، 
سة)ه.هه(.

١(.٠ ١ ليبكي)A الثاقب، وطبقات ٤(،  ٦٣الأعيان)١/ وفات يطر: 
(لدارب.١٧٦)٤(الأضادفيالأظد)

(.٤٩٢لابنبة)Y/ البكري، عل 1لرد يفلر: )٥( 



— —UO ) ااوسا زدسدو I ضوءعدى
وا|حظب|و|ممنة I |لأرهاب ظايكرة علاج مي رَبيلأ 

وانتفاءشروطه بتحقق إلا يثبت لا شرعي حكم التكفير أن وبذلكيتبن 
موانعه.

اسام؛على اتخروج اسد؛احبجيم سهة •' الثاني دِ،االطلب 

اساخةالأنحم، العنمهئ الفكر أورذنم التي البراء، فبههم وبن 
ذلك.ق اللف بخلاف بزعمهم- - صحف الخاثر، الحاكم عل الخروج 

هزامفاسد لهم تظهر أن قبل لكن لف الين الخلاف بأن ذلك عل وبحاب 
تركعل كلمتهم اتفقت بخر، يأت ب الخروج أن رأوا ذ ولكنهم بجلأء، الأمر 

جاروا•و؛ن الأئمة عل الخروج 
تنهدالبخاري يعتقد٥ ما ذكر ل البخاري إل بسنده اِجمإك اللألكائي أخرج 

والمدية،ومكة، الحجاز، أهل العلم؛ أهل من رجل ألف من أم ا'لقبن قال' 
بعدقرنا كزات، لفتهم ومصر، والشام، وبغداد، وواسط، والصرْ، والكوفة، 

سنة:وأربعن ستة من أم مند متوافرون، وهم أدريهم قرن، بعد قرئا ئم قرن، 
عدد،ذوى سن ل مرات، أرع والصرة مرتن، والخزيرة ومصر، الشام، أهل 

أهلمحدثي مع وبغداد الكوفة لخلق كم ألحمي ولا أعوام، متة بالحجاز 
ومهاالاعتقاد، مسائل بعض ذكر ثم أسمائهم، بعض فذكر •"((منهم: خراسان، 

محمد.٠١١٠٠أمة عل السيف يرى وألا أهله••• الأمر ننازع وألا ا)••• قوله: 
بيانق ا زحمهمحا الرازي حاتم أي ابن إل بسندْ ِأيذا_ اللألكأش وذكر 

(.0٣٢ برقم ١( -٧٩ ١  ٩٣الممة)آ/ أهل اعتقاد أصول شرح يطر: )١( 
الأعلام،أحد الرازي، حاتم أبو الحنظل، الغطفاف مهران، دن اددر دن إدرص ن محمد م• ا ١٢ 

الحديث،رجال معرفة ق الرجع وكان وربها، وصنفها .?>، ٢٧١أحاديث جع اهمق، ءاظ 
دفيضةيجموضه7آه.



لثرسمخالفته الإرهاب اصل
٧١ محالأدلةوالإبيىتضصاهتومحبمالقاني 

السنةأهل مذهب عن زرعة وأبا أي سألتا  ١١ت فقال ص نهمه زرعة وأب أبيه معتقد 
١ذلك من يعتقدان وما الأمصار، حمع ل العلياء عليه أدركا وما الدين، صول أل 

منفكان ويمنا، وتاما، وعراها، حجانا، الأمصار: حميع ق العلمإء أدركا فقالا: 
لالقتال ولا الأئمة، عل الخروج نرى ءاولأ منها؛ كثرة أمورا فذكر  ١١مذهبهم...

ونتبعطاعته، من يدا نننخ ولا أمرناط عئيجل الله ولاه لمن ونطيع ونمع الفتنة، 
ا. KUyUUوالخلاف الشذوذ ونجتنب والخاعة، السنة 

عليهمالخروج وأما ٠١مسلم؛ صحيح نرح ل لآ؛تهمح النووي الإمام قال 
الأحاديثتظاهرت وقد ظالمن، فسقه كانوا وإن اللبن، يإحماع فحرام وقتالهم 
هذاق محاهد بن بكر أبو ادعى وقد القاصي؛ ارقال قال: ثم ذكرتا؛ا ما بمعنى 

أمية،بني عل المدينة وأهل الزبر وابن الحسن بقيام هذا بعضهم عليه زد وقد الإحماغ، 
الأشعث...ابن مع الحجاج عل الأول والصدر التابعن من عظيمة حماعة وبقيام 

منععل الإحماع حصل نم أولا، كان الخلاف هذا إن وقيل: القاصي: قال قال؛ نم 
('اه•علهأ(ا) الخروج 

علالخروج عدم ويذكر إلا السنة أها معتقد بيان ي مصنئا إماما نحد قلما 
أصولهم،من هذا وجعلوا المعروف، ل والطاعة والسمع جاروا— —وإن الولاة 

عنالارمح ومن والدع، الأهواء أهل من فهو ذلك ق خالفهم من وأن 
الخإعة.

وتدمة(، ١٧١)Y/ الذهب ونيران ٢(، • U/Y)بكى للاهمى، الثاقب طبقات نظر: ي =
(.٢٥٥)ص:الحفاظ 

(.٣٢ونم)٠ ١( -٧٩ ١  ٩٣المنة)Y/ أهل اعتقاد أصول شرح : ط )١( 
لم)لإا/آم؛-ممة(.)أ(نرحم



ضوءعلى I وبمسيؤ1ووضاب 
والحنايا1aiaJI Iارردمالما وظاضرة صعللرَءيإيخ 

المسلمبن،لأئمة والطاعة المع عل اروأحمعوا ! يحمدالثم الأشعري محال 
بر"من طاعته وامتدت غلة، أو رقى عن أمورهم من شيئا وت مذ كل أن وعل 

اه.عدل...؛،' أو جار السيف عليهم ع ئروج يلزم لا وفاجر" 
إلوالعطف بالإصلاح، لهم الدعاء ويرون  ١١! ;هميه الإمعاعيل ومحال 

اه.ا عليهم٠١١ بالسيف الخروج يرون ولا العدل، 
المأموروالعدل العلم من كان ... ١١لآ،منمحن تيمية ابن الإسلام شيخ ومحال 

ا.والحاعة؛ا السنة آهل أصول من هو كا وحورهم، الأئمة ظلم عل الصبر ت به 
علالستة أهل أمر استقر ولهذا ... ١١;حمدمحئ! محوله منه طويلا، كلاما وذكر 

يكرونوصاروا ه الض عن الثابتة الصحيحة للأحاديث الفتنة ق القتال تزك 
محيكان ؤإن قتالهم، وتنك الأئمة، حور عل بالصبر ويأمرون عقائدهم، ي هدا 

~أي؛يثن وم .. . ١١محال: أن إل والدين. العلم أهل من كم حلق الفتنة ق قاتل 

أصولعن والإبانة الإملامت؛ن مقالات صاحب الأشعري، إم،اعيل بن عل الحرن أبو هوت )١( 
..٤٥٣٢ ث تول وغرها، الديانة 
(.٤٤٦الأعيان)Y/ ت ووقتا (، ٣٤٧الناس)٣! طبقات ينظر: 

رآ(طر:رطلأعمامرصمآأأ.
حرجان،أهل إمام الإباعتلالشافعي بكر أبو العاس، بن إماعل بن إبرامم بن احمد )٣(هو: 

الفقهجع؛؛ن ١١إسحاق: أبو الشيخ محال التصانيف، وصاحب والحديث، الفقه ل إليه والمرحؤخ 
الصحيح(عل تخرج )الت منها كثرة، نمانيف له والدنيا®، الدين ورياسة والحديث 

^١٣٧ سة تول محلي، مائة نحو الكيثر( ند و)المعمر( ورمند ورالمعجم( 
وثيران،(، uv/nالحفاظ وتدكرة (، U/nبكي للالكرى، الشافعية طبقات ينظر: 

الدهب)ي(.
٥(.٠ المن)ص: أهل اعمماد )؛(ينظر: 

)ه(محموعاسوىص/بم™(.



النمل
الثاني

ااقري1ةئيالصاه الإرياب 
٧٣محالآدلةمحالإجابمضساصمحبم

الأئمة،عل بخروج ولا فتنة، ق بقتال لا أحد عل المني 
للجاعة'،مفارقة ولا طاعة، من يد ولامع 

مصلحته؛عل تربو الولاة عل الخروج مفسدة أن بق أن بعد ذين'\& ومحال 
والصرالبغاة، اللوك عل بالقتال الخروج ترك الحديث: أهل مذهب كان ))ولهدا 

•فاجر(( من سراح أو بث، يشح أن إل ظلمهم، عل 
الحاعة،لروم والخءأعه• السنة أهل أصول من لكن ))ولهدا —ت -أيونا ومحال 

فرونلكلمعتزلة- الأهواء أهل وأما الفتة، ل القتال وترك الأئمة، قتال وترك 
اه.دينهم•..؛، أصول من للأئمة القتال 

محالأحد يزحصون محلا والفضل؛ والدين العلم أهل ا)وأما نحمهنه: ومحال 
ْنبوجه عليهم والخروج وغشهم، الأمور، ولاة معصتة من عنه: الله نهى 

سورةومن وحدئا، قدء والدين السنة أهل عادات من عرف محي كإ الوجوه، 
اه.غرهم«)إ( 

إماممن البغي وجود مجرد أن الموصع• هذا أصول ءومن زَمحهه: ومحال 
عليهادلت المي الأصول من بل يبيحه، لا بل هم، قتاليوجب لا طائفة، أو 

وبغيه،وظلمه، جوره، عل بالخبر الماص يؤمر ألظالم الحائر الإمام أن المصوص: 
ولأيقاظونه...«اه(.

٢(.١  ١٦٠٢ ٥ )Y/ والأتامة (، ٥٣)ة/ماآآه-• _ UIألصدر )١( 
>مأ(صوعاصاوى)،/ءءء<.

)صمحموعاكاوى)م؟/ه\اذ
0(اسض)هم/آ0.

(.٣٩١المة)م/ مهاج ويظر: ( ٣٢ألأظمة)١/ )٥( 



ضوءعلى I الوهاب تيسير 
|و||،اةو|ثظبا الارهاب علدخظاهرة مي 

الشبهة،وتنجل الخفاء، يرح العلية والراهن الثنتة، النصوص وتبده 
الإسلامأمة ؤإقحام الحكام، عل للخروج اكسح الحاهل، الناكر عوار ويتضح 

والإتلأف.والتمزق والاختلاف، الشقاق سعر تل 

شبهةتسرائنكرباليدوالسلاح؛ائطلبالثايغت ه/'ا 

توطدتبه الشريعة، أصول من عقلتم أصل المنحر عن والنهي بالمعروف الأمر 
وؤَقئلم تعال:  JUسمن، عق ي الأءنة وبهثالث وشنقءي، أزلكما، 

]آنأش؛؛•' ويومثوف النمتتفر عي وئنهوث أتموف ئروث ممناين أحرحش أمة 
لابدوآرايا، وصراطها وآداب، شروطها لها العظيمة الشعرة وهده ١[، ١ عمران:٠ 

الخاملأقوم عل حملها من لموصها ولابد الوجوه، أكمل عل تحققها من 
المقكس،النمرة- -لهده فهمهم تل من إلا هؤلاء يون وأا الفهوم، وأركى 
—ياذلك ومن المنرة، الشريعة احكام جهارا، خالف الذي المنعكس، وقولهم 

الئه-مايلترعاك 

محليعزهمئكزا، مناكم رأى ارس ائته رسول لحديث الخاطئ يهمهم 
ول، ٠٠الإيهان أصعق ودلك يقلني، بمتهح لإْ ثمإل يبيناه، يلمتطع ثإً هإن بيده، 

حندل«اخة الإيإن من دلك وزا•؛ ا)ويل رواية: 
نحالفأو ممدة، يورث —يا اسمها بغر الأشياء مية تبان عليهم فيرد 

هدايغير فلا ذلك ومع الفضل، أهل عمل ولا العلم أهل قول من ليس الشرع— 
علالأجلاء العناء انفق إذ الدين، ل مرة انته آتاه من عند شيئا، الحقيقة من 

وأنالإيان من النكر عن الهي كون بيان باب الإيعاز، كتاب )صححه(، ق ملم أحرجه ( ١ر 
(.٤٩برقم)واجبان، ايكر عن والهي بالمعروف الأمر وأن ويقم يزيد الإيان 



امئوسلفرسالفصل
٧٥

به|ئسوذتي شبه على والإجابة والأدلة الثاني 

علمناها الشريعة لأن إنلكره؛ محور لا منه، أعظم متكر إل المنفي المكر أن 
علدالة العلم أهل حهابذة أقوال هي وها الغامد، وتقليل الفالح محصل 

وحاثة:ذك 

ظنهعل علب ارفإن قوله: بمآثنا عاض القاصي عن 3حمئأثق النووي نقل 
واممزيد0، كفئ غم٥، قتل أو قتله من؛ منه، أمد منكزا ينب بيده، شره أن 

غؤذك مثل قوله ينب أن خاف فإن والتخوف، والوعظ ان بالنالقول عل 
بالحديثااالمزاد هو وهدا نعه، ق وكان بقلبه، 

اقهحزمات ق الزرع وبزي القزة، لمشكاة الشهم نور هو ذك أيرإ! افه 
—سبحانه.وأحكامه 

ولهذامنه، أكر هو يإ المنكر إنكار محور لا وانه تهمك: الإسلام شخ وقال 
المنكر؛عن والنهي بالمعروف الأمر لأحل بالسف، الأمر ولاة عل الخروج برم 
بفعلهممحصل مما أعظم )الواحات( وتنك المحرمات، فنل من بدك محصل لأنه 

اه..والذنوب...لا لمنكر - الأئمة بفعل —أي 

المغرب،ِعالم القاصي، السبي، الحصى الفضل أبو عمرو، بن عياض بن موسى بن عياض هو: )١( 
سارتام الممانيف وصنف والمهم،'شقه والفتلة والذكاء العلم ز الضن أهل من وهو الحافظ، 

والمحوالحديث بعلوم الاس وأعلم وقته، ل الحديث أهل إمام وكان صبه، ويعل لركان، اب 
مؤلغاته:ومن غرناطة، ثم ستة قضاء ول أنسابم، وأيامهم العرب وكالم واللغة والأصول 
و)الإعلأمورالمشارق(، و)اأتاررخ(، لم(، مصحيح ثرح و) المالكة(، ورطشات رالثفاء(، 

بمراكس••( ٥٥٤٤الماع(،)ت ونقيتي الرواية صبط ل ورالإلماع الإسلام(، قواعد بحدود 
(،١٣٠٤)؛/ الحفاظ وتذكرة (، ١٨٨)المهمين وطنان (، ٤٦٨)الدياجسب يطر: 

٤(.)وس:ا/ل الحفاظ وطبقات (، ١٥٢الأعيان)V/ ووفيات 
.٣( ٠ ١ / لم)١ ملصحيح الووي شرح ينظر؛ )٢( 

.(m/u)_u^or)



ضوءنعلى I الوهاب تيسير \يبك  الرسةواثئبا الإوضاب ظاهرة مىعلت£ رأتا 

الحكممقلع أبا أن تهمه حنيفة لأءبي كلاما 3حمئآش الإسلام شيخ نقل وقد 
علفيتبعه النكر، عن وينهى بالمعروف، يأمر فيمن تقول قعا له؛ قال الله، عبد ابن 

وقدلم، وِلقلمت: رالأ«. قال: ذلك؟ ترى هل الحاعة؟ عل فيخرج أناس، ذلك 
واجبة؟فريضة وهي المنكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر جو ورسوله الله أمر 

الدماء،سفك من يصلحون: مما أكثر يفدون ما لكن كذلك، هو ١١قال: 
اه.الحرام...؛ا واستحلال 

معالنم عن والنهي بالمعروف الأمر من ءالحائز ': 3حمنمحنا الحوزي ابن وقال 
اينه،محاق لا من يا ظالم، يا نحو: القول، تحشن قاما والوعظ، التعريف الثلاظن: 

هنفعل إلا نحث i ؤإن قز، م الغر إل نزها يتعدى فتنه نحزك ذلك كان فإن 
إزالةالمقصود لأف ذلك؛ من المع أرا0ت والدي العلماء، حمهور عند حائز فهو 

الذيالمكر فعل من أكثر المنكر فعل عل علمه الأنباط ضان وخمل المكر، 
سيفهفا0 لثطان، يتعزض لا ١١زهمذك: أحمد الإمام قال وقد ازالمهء،. قصد 

يمابونكانوا فانم لأمزاثهم، التعرض من ليلق جرى ما قاما وعصام، مسلول 
٠.الأغلب^ ق احتملوهم عليهم، انبسطوا فإذا العلماء، 

مفاسدهمعليهم لمنت التي النبهة ثنت والمقول الراهثن وبتلك 
والحعاعة،الئنة أهل إحماع صماقة- ~بكل صاذمت التطرف فئة وان وباطلهم، 
قامالذي الكر، عن والنهي بالمعروف الأمر ل الرشيد، الحق منهجهم وحالمث 

از)ه/س.)0اسرال

ابرزي،بابن المشهور الحل، العدائي اسمى الهرم محمد بن عل بن الرحمن همد هوت )٢( 
هه٩٧ِمحنة توق عديدة، مؤلفات وله فنونكثرة، ق برز الواعظ، الحافظ الشيخ 
.CY-r-r;\١٣والنهاية)والبداية (، 0٤٣٣٣٩٩/ الحالة طبقات عل الذيل يطر: 

١(. ٩٧مفلح)١/ لأبن الشرعية الاداب انظرت )٣( 



النمل
الثاني

ددشرسمحالفته الإرماب 
٧٧لألإدثةوالإجابةضنمانم>محبم

والحكمةوالعام، الرفق عل وظاهره، وباطنه وآخره، وأوله ومحصله، أصله 
داكين بفر ولو استمسكوا قد الحماة العلا؛ كون أن هيهات وهيهات والحلم، 
والقيمأأالكريمة والخلال والشيم، الرحيمة المالئ 

أمولايشآرط اثدمع جماد مرحلا ي الآس اءن قوممم؛ شبهة ة الرابع الس 
سرةواتاام

معالدفع؟ جهاد مرحلة ل الأمة أف محزز وذن بالأق: ذلك عن ومحاب 
هذْم ور هل الشلمة!أ والمعاهدات الدولية، والمواثيق العالمية، الأنظمة 
حداءأم ا الؤُايوناوالعلماء الإسلامية، والمظإت الفقهية، المجامع المرحلة، 

؟ورويفيهم؟ المتعلس بار أث من الأسنان، 

ءلجز1ء  Jlxiوهو الشرعية، الواحات من واجب الدفع جهاد نعم، 
ونحتالئ/عته ارولأة بإذن إلا يءن لا ووجوبه صحنه شرط ولخن اساء، 
المسلمأن ولو نزا، الشر زيادة وعدم والاستطاعة، بالقدرة منوط وهو رايتها، 

للهئتق لأنه محرجا، له ثازق'وعاكوجعل ربه لخيره واجبات؛ من عنه يعجز ما ترك 
ويقولاتاأطلأق:آا، 4 ي ك بجعل آه ؤوس يقول؛ تعال وافه ذلك، ق عئؤحل 

اشنقلو وكذلك ]الطلأق:؛آ، بمق4 مْء بى لذ محتل أق ونزي سبحانه: 
1لدينالأءمة طاقات ووجه تعال، اقه إل والدعوة سم طلب إل المسلم 

السليم.والفهم الخميم، بالنفع ذلك لأل وبابه؛ محاله ل كل استطاعته- -حب 
الدين؛_ ءن ص ررومن زحمثآشق: تبة اين الإسلأم شخ قال 
ومحبةلأمة، والدعاء بقله، الصيحة من عله: يقدر ما فض والحهاد، بالسلطان 

انمنورام فإن عنه، يعجز ما يكلف إ الحر؛ من عله يقدر ما وض الحر، 



ضوءعلمي I وسيرالهكاب 
و|لأظبالسنة ا الإرهاب وظاضرة علل مي 

اه.الناصرا، والحديد الهادي، بالكتاب 

أنهالمهم ٠٠ثِهمنآثق؛ العثيمثن صالح بن محمد الشيخ الفضيلة صاحب قال 
لله،كله الدين ويكون العليا، هي الله كلمه تكون حتى الحهاد، لمون المعل محب 
جهادولو حتى الكفار، جهاد به يستطيعون ما المسلمين بائيي ليس الأن لكن 

واعية،بأمة ائته ياق حتى ممكن، غر الأن شك ق ما المهاخمة وجهاد مدافعة، 
أنيمكن محلا الوضع هذا عل نحن أما عسكريا، ثم ونفسيا، إنمانيا تستعد 

اه.نجاهدا، 

كناإذا أما الأعداء، دفع عل القدرة من قيه لابد —أيصا- الدفع فجهاد 
وأعراضناديارنا من وسكنهم طغنانم، نوجج كنا أو والعتاد، القوة ق دونهم 

ومحالفةعريض، اد وفالأرض، ق فتنة هو بل بجهاد، هذا فليس وأموالنا، 
افيه؛ الثلم وأحلكم افن، للمع 

جزدرواىدوبإاصارس فبهةإخراج الطلباماس: دِء 

وذلكالمسألة، هذه ق القول تفصيل محسن الشبهة، هذه عن الإجابة , ومحبإ 
ومومحت.دائم فسيان؛ العرب جزيرة ل الكمار بقاء أف 

محوز،محلا لهم- متدينا وطنا تكون أن معنى —عل فيها الدائم البقاء قاما 
YjXأنءتك ا'شمح ِتن آتُ وان تعال: لقوله فجم؛ المؤقت القاء وأنا 
وعمربكر أبا الخليفتض ولأف لالتربةتآُا، امح مأمنهءابلنه ئم أش َكلم يسمع حئ 

(.٣٩٦٨٨)ا(صوعالأتاوى)
الحهاد(ي )مهان عن نقلا ، ٥١٤١٤صفر نهر ق والثلأبتن، الثالث الخميس( )لقاء من )٢( 

)ص:تما0.



انفصل
اتثاني

دلسرإعةمعانقته الإرهاب 
الختوسبموالأدثمةوالإجابةملىثبه 

٧٩

دلالذي ءإل وأيفا الحزيرْ، هذْ من الكمار إخراج إل ثبادرا م ٠
روىفقد لكفر، الرسول ب أخر التي الشهادة له -ومحمقت نْخثئبم 

ءمُأول وب رمققه عنان وبمعة عمر مقتل محصة صحيحه ق البخاري 
(.الإسلأم«ُ دعى رحل بيد مم محعل م الذي ه ررالحمد زهثة: 

وهي:القضية، هل0 ق مهمة جزئية وثنت 

العرب؟جنيرة الكمارمن إخراج يتونى الذي من 
أءاهٌن لس من يدخله بلد كل أل عل الزمان هدا ل العام تواطأ وقد 

دخلوض دخول(، اسم)ناشرة الإذن ذلك عل أطلق البلد، ذلك دولة من با،ذن 
ذأك؛لاخلاف له خمل ولا وماله، ه نفعل الأمان له يكون (لأذن بزا بند أي 

•حق لغير عليه اعتداء 

الأمرولاة إياها دخولهم بعد العرب حزيرة من الكفار إحراج يتول والذي 
غرهملأحد محوز ولا بالدخول، الإذن o حصل نن الإخراج فيتول فها، 

سمن محء الشام 
وياوالإيذاء، بالقتل الستاص هزلأء بعض عل الأعداء من محصل وما 

والإماءةالأرض ق والإفساد الإحرام من وهو الإسلام، لهدي محالف دونه، هو 
بكرأف عهد ب الصحابة.ء اة ذلك يوضح واسن، الإسلام سعة إل 

وماالكقار؛1^ س ك عل الأعداء مهم أحد من محمر م هبجآ وعمر 
همالإخراج يتول الذي أل لعلمهم العرب؛ حزيرة من الإخراج بزعم دونه، 

دنجان عل والاتفاق البيعة قصة باب الصحابة، فقام كاب ل)صحيحه(، البخاري حه أخ )١( 
(.٣٤ ٩٧برقم)خممحتبمنئ، عفان 



ضوءعلى I ديسيراروهاب 
وأساب|رسذة ا الإرهاب وظاهرة علل مي 

ولأةالأمر)ا(.

وص:ثالثة، فضية وقفت 

عليهايترتب وما المسألة وهذه العرب، بجزيرة الراد ز العلم أهل اختلاف 
المجتهدون،العلماء هم فيها؛ الحكم يتول والذي الأمة، ل الكثرى السائل من 

وأفرادهم.الناس آحاد لا 
المصالحتحقيق من إليه دعت وما الشريعة، مقاصد باعتار أنه إل إضافة 

وعدموسلامتها واطمثناما، العرب جزيرة أمن ل المآلأت واعتبار المفاسد ودرء 
التخريبعن إلا نمر م الإرهابية الأعال تلك فان والإفساد، فيها الإحداث 
ودوحةأمن ساحة تكون أن لها اتله أراد حزيرة ل والهلع، والمنع والتدمير، 

إلالهادي والله ؤإمحاد، اد فبؤرة وليت وإصلاح، صلاح وموطن سلام، 
السبيل.سواء 

الضلالأوحال ل وأوقعتها المارقة، الفئة ب تلطخت التي العقدية التيه ومن 
الولاءوهو ألا العقيدة، أصول من عظيم أصل بدلالات جهلهم والغلو، والفتن 

فقدفيها قصر من وكدا مذموما، علوا غلا فقد حذودهما تعدى ومن والراء، 
وقنط.الحد تحاوز 

——بزعمهم وكئروها الإسلامية المجتمعات من ترووا ف لمتطئالفكر وأهل 
ايلمنجماعة أما فيها يعتقدون التي حماعتهم عن ولخروجها الكفار، مع لتعاملها 

والضم،الكم الضون لقايا والخدم انمح وبدل (، ٨٩٨٨)الفتاوى محموع يطر: )١( 
)صل:ما-بم0.

ء

1طتىلشدةادولأءواثبراءسهةاممهمائدالطلباتسادس٠٠ 



النمل
|ثذي

ألسربمةمالفتاه امهاب 
٨١واسمحالإجابةضضاسومحبم

;الأحماف:ا/آا،4 مندى رثامأ إمحم 4ودبم الشريفة، الأحاديث ق المعنة 
Vلكن ررومن لآمنآثئت يمنة ابن الإسلام شخ يقول الباطل، الترؤ هدا نشف وق 

فجوره،بحب البمض ومن إيانه، بحب الموالاة من أعطي فجور وفيه إيإن 
وسصااأ°.الذنوب ُشمد بالكلية الإيان من يرج ولا 

محلاالفرعية، الأحكام اتخذوا أمم عندهم: الخطل والمهم الزلل، وموصع 
منقام الذي فاور والولاء، الم لدلالة المنحرف فهمهم مع والراء، للولاء 
والأءصول،بالثوابت ص دون والأمان، اللام، تبل ؤإمحاد الدنيا، مصالح أحل 

دئنومحام أكث ■عي، لأ_جفيآق ؤ تعال؛ محال إليه، وتشرفت أباحته قد الشريعة فإن 
آ'شطانهغن \ثن ؛ن إي نسو تأزوم أن د_توةأ تن ِينثم ي ن حمن 

4رجهموم السلس يقاتل فلم الكفار س أذاه كفت من أو ومعناه: زالمتصة:مء، 
قمعه والعدل بالإحسان ؛مكافأته ذك يقابلون المسبن فإن ديارهم، من 

الإسلأم،ل لألك؛ر ترغيبا المعاملة وحن الصلة ق ولأن الدنيوي؛ التعامل 
وموكل٥ هاجح ِللئالم جشمواؤوأ0 سبحانه: قوله وكذا وموالاة، مودة دون وتكن 

عليه.ويدل ذك يفيد ٦[، ]الأنفال:١ 4 أش عل 

يوماستأجر النبي. كون المسلجن، غر مع الدنيوية التعامل صور ومن 
ضغمن واستدان ، الطريق عل ليدله حزيثا اللش، أريقط بن الله عبد الهجرة 
بالهيئةاليهودي جاره وعامل ٢، حولي عند مرهونة ودرعه وتول. الهول، 

(.٢٢٩-٢٢٧/٢٨)١(محموعاكاوى)
لاإذا أو الضرورة عند المثرين استئجار باب الإجارة، كاب )صححه(، و البخاري أحرجه )٢( 

٢<. ٣٦٣يركم)الإسلام، أمحل يوجد 
١(.٠  ٩٧٤برقم)الرهن، جواز باب الموع، كاب الكرى(، ق)المن المهقى أخرجه )٣( 



ضوءعالمي I تيسيرالوكاب 
والثياب cUuiJIا الإرهاب ظاهرة خ لل عص 

عننحرج مما الشطر عل حير أهل عامل يا إسلامه، ل سببا لكن تما والزيارة، 
ونائلوالثراء البج معهم التعامل جواز عل دلل ذك وق ، ونارهم زروعهم 

والملأبرالأطعمة من جرؤعلأ انته أباح فيا الكفار مع ونشتري فنبع المنافع، 
الغرقينثنفل ذك ومذ ايلمن، تعن التي المنافع من ذك وغر والأسلحة، 

نحفىيكاد لا مما العقدي، الحانب ل والموالاة والمودة الدنيوي التعامل محرد من 
والهوى.والغلو الحهل لكنه العلم، ق الراسخن عل 

محونانحبون كشرين محونا ارتحد محوله! ل تيمية ابن الإسلام شخ الله ورحم 
عليوالون بل دليلها، ولا معناها، يعرقون لا لأهواء، ا لأجا محونا ويبغضون 

وملفه المى عن صححا نقلا مقوله تكون أن دون يعادون أو إطلامحها 
ومقتضاها((لازمها يعرفون ولا معناها يعقلون هم يكونوا أن غر ومن الأمة، 

والخنورسولير أقه سول ومن ؤ وموالامم! المومنن محبة وجوب ل سبحانه محال أنا 
وحاربواالأوثان أهل تركوا القوم ولكن تالاندة:اُها، 4 أكلون نلمز أش جرب ؛ف ءامنوأ 
تالنور:«٤[.مره -ن نث محتا ى لث تزآق :?وينؤ الإيازت أهل 

والزؤخالثنر من يجزء والمعاملة المنافاة باب الماقاة، كتاب )صحب(، ز مسلم أخرجه ( ١ ا

(.٢٧٢والثل)ا/ العقل ودرءتعارض (، ١  ٦٣الغتاوى)ْ/ محموع يطر؛ )٢، 



اكمرلإثس

والدثاروارمادج الحقول 

تبحين ويتضمن 

اسالآوو:اسولواسم؛ج.
المحوام:عل وهي 

اساء.اثى والرجوع الشرعي الطم من النهل الأول: الطلب 

الشباب.وتوجيه بالبيان العلماء نهوض الثاني: الطلب 
الغلووالشطط.ومجافاة الرفقوالوسط، التنام الثالث: الطلب 

الأكفاء.ث وحصرها الفتوى انضباط الرابع: الطلب 
الثميعة•بمقاصد الاهتمام الخامس: الطلب 

الأمة.سلف منهج على اسم بفهم السادس: المطلب 
الفكري.بالأمن العناية السابع: الطلب 
1لغاثان.أبدي طالته لما الشرعي التجديف الثامن: |لمطلب 

الناصحة.لجان وتفعيل الحوار، باب فتح التاسع: الطلب 

واتتموى•البر على التعاون العاشر: المطلب 



مكافعةم السعودية المربية أثارالمة ث الثاني اسه 
الإرهاب.

دِءلاكافيت
الحرمينأمربلاد ثولأة عل الأثرسطاك1 الأول: لطلب ا "

الإنهاب.مواجهة ه القميفثن 

الفقهية.والجامع كبارايعلماء هيئة آثر الثاني: الطلب 

الحمعة.وخطب المسجد أثر التالث: الطلب 

الإرهاب.على القضاء ب الأمنية أئرالجهات الرابع: الطلب 
والأسرة.البت أثر الحامس: المطلب 

والدايس.ودؤرالعلم أشرالخامعان السادس: الطلب 

الإعلام.المابع:أثروطص لطلب ا '

o



النمل
الثالث

اسول
طدوالملأجمحامحث

٨٥

تٍء

و|لعللوالطول |للولت __ 
/؟

/أكللد 0■ 

الكامحية،الحلول أنر اقاء، الأمن آلفم دناك ض وترح الئاء، تق أن وبعد 
الإصلأحُين شع وص العاقة، والقناعات الزعوم لخلك الناقة، و1كنمات 

الإرهاُيةالغسثة مع تورم و والزير، والردع والوعظ، واصف والتربية، 
الظاهرْزك وحص1ا الز>ش، للقوم 1سضاء (؛ ٠٣المعمد وْكرها القئلفة، 

وأوبالدواص، البوايع من وسلامه، والعام وأمنه، للمجخمع ووقاية البغيضة، 
وأمحها:الحلول- -عثت 

اساءأاش وات>جوع الفرعي اسم من المهل ث الإوو الطلب 
ألصدق،ع تش، ي الأتمد والحرص الشرعي، العلم بطلب ذلك ركون 
أوالثمرْ، اّتعجال دون والتعب، هر والوالنصب اكلم، هذا ق والإخلاص 

المفقتص دون النجاة قارب العلمي اميل لأن اكٍجة؛ كطاء 
المه،ة،القضا؛أ ص لكم الشرعي؛لصحيح يترثخ؛لوعي ويه لاكارباض، 

الدمحيقة.العلمية والماثل 
ضزإفىبماسومئيزلأ

مناجفافديت وفذ النوال ومحبمل 
غائابالجماثه يزاحم ن ضا ت

وقلمااأحئردسق ذ أخطأ اذ في

وأصيلابجره لدبك واتيص 
جهولانفوذ أذ عندي العبد ف

محولانة ماد بالإذبونروم 
وصولاالشق صن الذي منح 



ضوءعلى I اووضأب تبمسي —لأنبَك ^
واسلأبالسنة ا الارهاب ظاضرة علاج مي جيب 

المامونن،العلماء يملازمة إلا الآمون الصحيح الوجه عل ذلك ينم ولا 
وهمالدجى، وكواكب الهدى، ومصابيح الأبناء، ورثة فهم إلهم، والرجوع 

أشبارهم،ولا المتعلحن، أنصاف وليس والمهإت، والنوازل الفتوى ل الموثوقة الحهة 
جزل[، YA:>U]ى ايثيثوأ بمائه ين لله يمز واثا سبحانه! يقول سذاتم، أو 
مناكز  ١٠ويقول.! [، ١ ١ ]الجائلة: 4 يملحن ألعلر أومأ وألذذ منكم منوا ا ء أدية آلثٌ 
؛.حئه«ُ لعالمنا ويعرف صيرنا نترحم ينَدا تجل نم مذ 

سينانآو ميم دان لإ ك ن بالورى كل على إشفاقا يبدون 
ألأدوامكمرة ملإ الشفا م وفأظس المكارم إذا النذور فيم 

الهادى،النور ذلك عن باعراصهم إلا زيغ، من وزيغ نحل، من نمل وما 
واستنباطوالمفاسد، المصالح من الترجيح عل الأقدر لأمم الحائي؛ المرئي والدليل 

الملمة.الأضرار واندفاع الأمة، واجتاع الأفهام، مزال عند الأحكام، 
وإويهء أذاعوا' آلحوف أو أ*لأمن مذ أمر جاءهم وِإد' ؤ سبحانه! قوله وق 

تالاء:ّآا/[ت4 منيم تقئوئ أفيذ تث منم أودألأَم وآك ألبمول إل ردوه 
لهمينبغي وأنه مم، اللائق عتر هدا فعلمهم عن لعباده اسمه- -جل ائته من تأديب 

ورومم بالأمن يتعلق مما العامة، والمصالح المهمة، الأمور من أمر جاءهم إذا 
هالرسول إل يردوه بل باساعته، يستعجلوا ولا يثبتوا أن بالخوف أو الومنن، 

منهم•الأمر ول أم 
العلمإء،موارد عن هؤلاء أعرض لذ إلا والتدمير التفجير قرن ذر وما 

هل Jsfومكانتهم، أقدارهم من والحط عليهم، والشغب فيهم، بالطعن وسعوا 

(.٥٤٤٣)الخامع صحح ل الألباف وصححه (، ٢٢٨٠٧)برقم )مسنده(، ل أحمد أحرجه ٢ ١ ر 



اصل
اتثاثت

اسول
٨٧ارواملأجوالأش

دبمآثئتبسمة ابن الإسلام شخ قال ]؛^:٩[، نشوة4 لا تقونوين ون تنتوى 
وسمليئا،وعملا وعلئا، تصيفا بالدين قاموا الدين هم الأمة، هده أول أن رروذلك 
وقال، الديين(( به الله بعث عِإ للأعراض موجب الدين، ي طعن فيهم، محالهنمن 

استخفومن آخرته، ذب بالعناء استخف ارمن نحمس: المارك ابن وقال 
الاسذمؤد ، مروءته٠١ ذهبت يالإخوان استخف ومن دنياه، ذهت بالأمراء 

فادالُإإء عل ولأيهم للأمن، سلال ولأيهم آمتثال ض والإيماء الولأة عر 
والنصوص■للحق مناقب وكله للشريعة، 

طغيانذي وبني المندي جيل من وانمزآن ألإرسلأم ة محنا ن
Mرانالمحب في ران أفا؛نففاؤة ذاة ل والخي
ةافي"االم العداك يطنب ظ القرآنأومن من نمئ 

القباب:وتوجيه اسبانمان نهوض أ اثاني الطلب 
ارةقسئ إذ الإرهاب، عاصفة دفع ق العفلمى المزلة العلاج ولهدا 

ودءاةالمشن، ومحار العلم، أدعياء مل من إلا اكرع، ذلك ل المطرقون 
التخصصاتل جهودهم مضاعفة الأمان، الزاسخن العلماء فعل الفتنةأ 

النافثة،الدروس حصون ل الشباب وتحصن كافة، والدعوية والمعرفية، العلمية 
ضوالمسشلمة؛ والنقب، الفكرية، وهمومهم الملحة، بقضاياهم والاهنإم 

حشهمهو العالم أن الشباب يعر وكي المعتدل. الوسطي الشرعي المهج الحيل 

٦(.المرية)١/ السنة منهاج ( ١> 
(.٤٠٨)A/ الملأء أعلام ومثر سس)سة؛(، 

الماحية()ص:س.للفرقة الأنممار و 1لثافة اين نونية يطر: )٣( 



مسوءعلى I ُيسدرالههاب 
والحناياالسلة I |لإوهاب مىع|لوظاهرة 

الوادق.النقيق ووجدانيم الناطق، ولنا-م النابقس، وقلبهم الصادق 
وحكمة؛وتؤدة م ل والبيان، بالحجة ف المنهم الغكر محا-اة مع ذلك، 

التيالمعاصرة التمنية الوساثإ متوحن تممر، ولا تطول قد الإصلاح سبيل لأن 
لأيالماحة ص غابوا إدا اساء لأن الساقان؛ أنمر ق الغايات، أقفل نحقق 
لأيمض1ف »إن قال|§ئ: ما الخهل، رودس إل الناس رجع الأبماب، ن عب 
انحنغالب رتق إذا خر النوء، يمزع العنب بمص إنا تقني، انتزاعا العنب 
ؤأضئوا«),،.مح1وا دئئزاهموني'ءلم يإا'لأ، ثؤرتا اث.ر 

ستفحلأن قبل للعلاج المبادرة أهمية اممه— —حفظهم العلعإء عل نحفى قلا 
الأمة،ق الأمنة النقرة الروح تبعث بان كفيلة وولنات وممهثات وهي الخطر، 

المزتفك.والإرهاب المنحرف، الئاذ الفكر طواه شخج وأف 
وقضاياهالإسلام فهم لبيان ينزوا أو وقفهانمها، الأمة، لعلعاء الأوان آن لفد 

بياننزيد النحلة هده ق الأزليات أول وم العانة، واعية الدقيقة، الحزين 
والعلاقاتالحرب، ودار الإسلام، ودار والحرب، لم، والالحهاد، قضايا! 
والمعوالشورى، والبيعة، والخلافة، الحكم، ؤنظام والعاهذات، الدولية، 

الوهمويقع الحق لناف وصولا الدماء، وحرمة الحعاعة، ولزوم والطاعة، 
ولال صلة ولا العلي، التأصيل ق له ضنة لا لمذ اصاءّ المالية، واوعات 

وأحكامها.بالشريعة دراية 
الأمة:_ةن الشباب مكانة 

وملم(، ١٠٠)برقم العلم، يقبض نتف باب العلم، كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه ( ١ ) 
برقمالزمان، آخر ل والض الجهل وظهور وقبضه العلم رفع باب العلم، كتاب صحيحه(، )ل 
(٢٦٧٣.)



امماتث

اسول
٨٩ادواملأجوامحش

الفتيوساعدها الباسم، المشرق ووجها النضر، الأمة أمل هم الشباب 
أعقالأمم ي لأبم الأمور؛ عزائم ومحاط الشرور، افه- -بإذن تندفع  ٢٠۴٠الريان، 

الأءداء ٢٠۴-يتربص الأسباب وكلك جواهرها، أنفس المجتمعات وق أزاهرها، 
الموبوءةالأفكار غرس بعد الأئمة، لماربيم مطايا وئخذومم ، ٢٠٢٠ليرروا الألداء، 

وسائلمن ذكزها ممد والتي ، ٢٠٢٠التغرير أسباب ومن حياتم، ومنهج قولهم عق 
العلاج!وأسباب الوقاية، 

للاستغلالمدعاة وذلك الحياة، ق والتجربة الحرة وقلة المن؛ حداثة أ— 
والرم■ cPP؛و< والوقؤع الفهم، سوء مظنة العمرية الفترة هده لأن والاستعمال، 
وجموصايثائة، عاطفة ذوو الشباب العاطفية: الحإسة استغلال ب- 

~ْنوم، الرصين، والعقل الحكمة إلا يزقها ولا والاستقامة، الالتزام قتبل مق 
والويلأت.المهالك ق التورط ق ووظفت الدنيئة، الآرب ق استغلت - أسنب 

هيفالأسرة الأسرية: التربية صعق بالثاب: التغرير عوامل ومن ج- 
والرحمةوالوسطية، الأمأقامة عل وتربيتهم الشباب، لرعاية الأول المحصن 
التربويأثرها الأول المدرسة هده محقين ؤإذا والطرف، الغلو ونبذ والرفق، 

دالكذواوأفكارهم، أهوائهم ومحق وصاغوهم الشباب الغلاة تلقف التحصبنى، 
المسوولإنحئل بواجب النبوية الوصية جاءت لدلك الثران، وقل الهدم معاول 

ثنوزلوفم ناع »ئكلم قال الوجوه، أكمل عل بالأسرة الماطة التربوية 
صدثا(>°

أبوْغؤذْ كان ا مغلى ا فننالفنيان ناثبئ أ نف

عديوقوله الرقيق عل التطاول كراهة باب انمق، كتاب و)صححه(، البخاري أخرجه ١( 
العائلالإْام فضلة باب الإمارة، كاب )سحه(، ق لم وم(، ٢٤١٦)برقم ونمي، 
(.٤٨٢٨برقم)الجار، وعقوبة 



ضوءعلى I الوهاب تيسير 
و|رذلأبqilllH  I|لإوشاب ظاهرة علاج مي نينثبما 

أمللأفراد سواء والنار، للملموار شنع وسبب قاتل، داء الفرغ الفراغ؛ د— 
والانحرافالحريمة آسن ل ونالانحدار مدب، والضيغ الحثرة وهو للممجتمعات، 

الفكرأيائي *متبله حتى افعة، حقيقة يقلنه بِا يتعلق الشاب يكاد محلا مهب، 
منسحيق مكان ي به فيطرحون والدمار، والمنكر السوء قرناء أو المتطرف، 

ماتاتتيُ شق ؤكأ؛؛ا تعال؛ يقول للفرلخ، آله شجه وهى والإحرام، الضاد 
مآآقت يعصوف لا ندآد غلاط مالإكم علمتنا وآلجارْ آزس ومدها نارا وممنر أذم1تؤ 
تاكحريم:أ[ه ِولمثوق ثا رثنون أتنهم 

يعدتحديدا، العصر هذا ول الإعلام؛ ومائإ التغرير؛ أساب ومن ه— 
—لأمم ويا —بل الشاب تغرر التي الباتكة، والمخالب الفاتكة، الأسلحة من الإعلام 

خلالمن سهامه يبث الذي الإرهابي(، الفكر شطر وأهوائهم بأفكارهم وتعصف 
واجريمة.العنف شباك ل الشاب فيوقع والمنتديات، والشبكات القنوات 

والمدرسة،الأسرة من الصحيحة بالتربية وعلاجه ذلك عل القضاء ويتم 
المخالفةالعواطف وراء الانجرار من والحذر لهم، الصالحن الأصدقاء واختيار 
تشوشالتي بالأمور أمامهم التحدث من كذلك والحذر العلم، أهل لنصاثح 
أرواحهموتزكي مرامهم، تنقل التي الصحيحة الحاضن ؤإمحاد أذهانم، 

—.< ٧١—بحمد ومامون كشر بلادا ل وذلك وملكاتم، 

ائهشاضثلجمح

المحفوفةالهادئة، العلمية والمناقشات الناصحة طريق ذلك ل ويسلمك 

والقسوة،العنف حزم الإسلام لأن الحق، المريد المخالف، والرحمة بالشفقة 
لوذلك واليسر، والساحة والين، بالرحمة ذلك مقابلا الفعل، أو القول ل سواء 



النمل
رِنثبممح|الإفر الثالث

وللالقرة:هاراء، i أشنن باًفم بمد ولا آلبمز بطم أق محتد سجانه: قوله 
اللينتامح، القول ق سبحانه ويقول [، 4YA:_I ثم ممن آن أقه يرد 4 قوله: 

ؤَدلنبطنه: الخف نول ومنا زد:؛؛[، قتَفيآرص4 ص'. و ؤئئولأَلت,هملأ 
الإمالأدب ص وذك لآلءمان:ا؛ْا[، ه ديك ين لاثقوأ آلئف قيظ ثقا َمحق 

والمجالات.الشؤون كل ق النفع، 
حياة،بج بص هو الذي الراح، الدح ه قوله الموت مشكاة ومن 

بجبرمحئ اف ر)إئ ت وق يقول العف، ونشع الرفق عل الحث و الحياة، وروح 
للمنهجمرشدا ويقول. ، النف(( عل بمطي لا ما الئئق عل وبملى الزثمذ، 

'،الئئق،اطءم أئ.تمل خوا، ين باخل اضُ أزرذ »إئا الراحم: آرفيق الأسرى 
واللطف،والودة والأناة باوفق نزت اش اكوية اللوحة مدم بتن شتان ن ونط 
والعق.والغلظة المسوة مشهد ويبن 

الأبمج،بالحق وبابهم اجاة، محاورة ق الرحيمة، الموة أخلاق بيان مع 
يتممإلا أرسل وما الخلق، ْع التعامل ق والشفيق، الرحم، هو ه أنه وبيان 

الحومهي: الدين من فالرحمة ه- وأر هو -بش أقها ومحي الأخلاق، مكارم 
ونصححالمصطلحات وتحرير والشفافية، الوضوح مع والمظهر، لمخبر اق 

التصور.ل واللمس الخلط وعدم الفاهم 
ودءتالشرع، عليه حث اكى المشرق، الوسطية وجه المظام، العلمؤ ويقابل 

ألثنيي لإدآة بم=كوتي' تّثا محه ظثم نكدك 4 الحكمة، نصوصه ؛ليه 
ضاا)سلأمة آلأمة هوية هي وهده تالقرة:س[، 4 ثهيذا هوقم \وود وقؤن 

(.٢٥٩٣درءم)الرفق، ممل باب والأدب، والصلة الر كاب رصحيحه(، j لم مأخرجه )١( 
(.١٢١٩الصحيحة)ز الأس وصححه ٢(، ٤  ٤٧برقم)١ ق)مسنده(، أحمد الإْام أخرجه )٢( 



 /v؛T\ تيسيرٌهاب I ضوءعلى اوسن0واممداب1سهاب ظاهرة علاج غي ِربرثا 
فالوسحليةواعتدال، وتوثط توازن بل إهمال، ولا تفريط ولا إفراط لا الأمم؛ 

وأمر.ثيء كل من ومركزه القوة مكمن هو والوسط 
إشراقاتكون ما أمحوي هي النهار ومط الشمس إل — افه رعاك —يا ترى ألا 
كالا.يكون ما وأجدب حمالا يكون ما أرؤخ الشهر منتصف البدر ؤإل ؤإحراقا، 

ابنالعلامة يقول وأداما، وعقيدما أحكامها ل الإسلام شريعة هي وهكذا 
صريُين الموصؤع بالوسط الأحد وهو العدل، كله! هدا ونحابط  ١١د؛مةآلثنت القيم 

•والآحرة؛ا الدنيا مقالح بناء وعليه والتفريط، الإفراط 
الدينل متنضر كل أن قبلنا الناس ورأى لارأينا ؛ تحما،امح المنقر ابن ويقول 

'.لأ ينقطع 
ثئواعقه، إلا أخد شن ثثاة زلل بمل، شن ار؛ن ه؛ وقوله 
زَئارثوا«)،(.

معاندبائل الثتئة ل الأجدى الأثر له والحل، المسلك هدا أف وأحسب 
حياضإل — الإسلامية قضايانا من لكثير بلتم هو —بل محانف وحصم مكابر 
الله.بإذن العدل ومنهج الحي، 

)ا(الغوامم)ا/اة0.
ولدالمالكي، الإسكندري الدين فخر محمد، آبو المنير، ين محمد بن منصور بن الواحد عبد هو■ ( ٢ ) 

قو)أرجوزة( محليات، ت ل ير( )التغكتبه! من ونظم، شعر له ، مف هآ"ه، ١ ستة 
^٧٣٣نة باسمددية توق المرية، المدائح و وزديوان( المتع، القراءات 

(.٧٤٢للمناوي)r/ القدير (،وقيض ٩٤)ا/ حجر لابن الباري فتح انظر: )٣( 
(.)٩٣برقم ير، الدين باب الإيمان، كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه ( ٤ ) 



الفصل
الثالث

اسمحل
٩٣محسلأجواضد

ءةالأمم| وحصرهامؤ ايسوى اذساط ة ايرابع الطلب 
الأقطارعامة من العناية تستوجب التي ناجعة، الالأكيدة الحلول ومن 
وعظتمالفتوى، شعرة توقر الفضائية: والقوات الشرعية، والحهات الإسلامية، 

أواسمن، وأنصاف الأدعياء قل من علته التجاسر وعدم الإفتاء، ثب 
ويسقونالإرهاب، ألسنة بفتواهم يوججون الدين والصحفين، الإعلاميتن 

يتوارىوبدلك المؤهلون، الأكفاء إلا الفتوى من ينكل وأن المتطرف، الفكر بدور 
الشبابهبله الذي الحامي، المتهافت الإرهاب، اثيئ الإفتاء الإسلامي العالم عن 

والدمار.التكفير بقصد الأغرار، 

الأكفاءف المنحصرة الموصلة، المنقطة الفتوى ق محتدي مثال آلق وزف 
فُةبوأها مما ذلك، ق — الله —حرسها الشريفن الحرمن بادئ به ينعم ما الثقات، 

دورمن يفلل ولا وي~ الله -بفضل أحمع العالم ق المفتتن لدى والنفع الثقة 
قاطبه.الإسلامي عايا ق للفتوى الموثوقة الحهات 

الكنز،العام من الصادرة للفتوى العظم الأثر عل ساق شاهد وخثر 
الإنّْبل ق العذاب، صوف نال الذي تحمس، حنبل بن أحمد الإمام فتوى 

يركزأن عل والاحتساب-، الثبات إلا أبى نهمه —ولكنه واعتقاده فتياه عن 
فولتهوصدح الإفتاء، شعثرة حرمة ينتهك أن وعل مضلة، صالة بفتوى الأمة 

ووئإمام، عام من لرم فلله دلهم<()°، هؤلاء أصل ولا ثني ررأقتل الشهيرة: 
الثيح،والمقصد الصحيح، الفهم ق به يقتدون الفتوى أهل من كشزأ ليت محام؛ 
والمحن-التيارات وعواصف الفتن زلازل من وشباب، الأمة محصن الذي 

لأينامحزي)صتهصم<.ا(طلر:طبس 



وتينسلى I ب رسا تيسير 
السةواسدابا ||حوصاب ظامحرة خ لل عص 

اتشؤيعة:ساصد الإمام ث اثغامس الطلب ت/ُا 

وقواعدهاالشريعة بمقاصد العناية أن الإصلاح، رادة عل نحفى لا ومما 
وأسرارهالحكمها وتعزمحا وانتهاحا، وعملا واحتجالحا عل، وكليامات العامة 

لمهم أمر والأزمات، والنوازل والملثات، القضايا علاج ل وآثارها، ومراميها 
لسبحانه الحق حكم تولع لآ التي الشاذة، الفجة والأراء المنحرفة، المفاهيم علاج 
يضطلعولا المعصومة. والأنفس الدماء وحزمة والبمر، الرحمة من المكلمن: أحلكم 

علماؤها،و الأمة قادة إلا وأصل، فرع عل ينبني ضل، قول ق الأثمن الرلكز مدا 
الإعلامورحال الأقلام وحملة ومفكروها، ومثقليوهأ فيها، والعقد الحل وأهل 

والإصلاح.
المصالحمعرفة وحسن المناط، تحقيق معرفة ل العلم أهل منهج سلوك وذلك 

يونوإ والحزئيات. الفرؤع عل العامة الأحكام ْإيناع الشريعة، بميزان والمقاصد 
الضيقفهمهم قبل من إلا والتعكفية، التكضرية أحكامهم ل والحفاة، العلأة 

عبدبن العز الإمام قال الدين، لهذا العظيمة للمقاصد ؤإهدارهم بل المحدود، 
بكلأمر اممه أن لعلمنا والسنة، الكتاب ل ما مقاصد تتبعنا اءولو رحميه! السلام 

;؟?^١^!الشاطبي الإمام ويقول ، وج1ها< يمحه سر كل عن وزجر وحلمه، يمحه خثر 
مذاالاهتام وحب لدلك ، العبادأ، لمصالح وضعت أما الشريحة من اراستقرينا 

الأخطار.لوبتل ودرءا للأضرار، دفعا الأكبمر؛ الاهنام المقاصدي الحانب 
ضاسا|اضضدطلأ؛

(.٦٤١الأحكام)ص: قواعد )١( 
•0/Y)__(T>



الفصل
الثالث

امحلول
٩٥ادوالملأجوالإِث

والمراتب،الدرجات أعل إل والقائد والبصائر، الأبصار نور هو العلم لكن لما 
الرشيد،لف المنهج عل فهمه ومقتضاه، لازمه من لكن المناقب، أغل تنال وبه 

محلونا،الأمة أنز . المصطفى أصحاب لأتم السديد، الأسلم ونهيهم 
بعدهمومن وبئايا، فهنأ وأحسنها إنمايا، وأصدقها تكلما، وأقلها عل،، وأعمقها 

•علتهم- الله —رضوان المفضلة القرون من 

الفتنةباب فتح وعدم الصادقة النصيحة يقن محمع الذي القويم الفهم وهدا 
منالنجاة سبب هو والإصلاح بالدعوة الاشتغال مع وقوعه، قبل الشر ودفع 
منالصاق الصحيح الإسلام يمثل لأنه والثحناء، والفتن والأهواء، البيع 

نأرةثاقبة، شرعتة روية عن يصدر به المتمسك ولأن والمحدثات، الأوثان 
معالتعامل كيفية ل البديع، الشرق الفهم لهدا ماسة بحاجة نحن وكم واضحة، 

وعمومها،ودلالتها، الخوص، ضوء ق الواقيات، القبل واتخاذ كحيات، 
وننوحها.ناسخها ووخصوصها، 

السمالميم من ة وافيسليا فولا غاف من وكم 

وتلكوالتقصير. بالغلو باء إلا المومحق المسلك هذا عن حاذ أحد من وما 
حتىالسلف، لعلم الصحيح الفهم أمحصوا الذين الإرهاب لأهل الشنعاء الأثار 
وتستوجبه.ذلك، تؤكد الزائفة، والفهوم الطائشة لازعوم ية غدوا 

سماسااصثامجبحمحاص:

وأدوائه:أسقامه وطيب الإرهاب، من الوقاية ق تسهم التي الحلول من 
الانحرافدون الرفيع، والحصن المنيع، السياج يعد الذي الفكري، الأمن توفير 

منالمنبثقة السديدة، الثقافة عل المؤسس فالفكر والثقافة، والتوجه لفكر اق 



ضوءعلى I ردسرخ|نيهاب 
والحتابفة أ،د|وا |وبرهعالما ظاضرة و علل مي 

وليسوالتكفثر، التفجثر غوائل من الله— —بإذن حثها تمما منعتم القويم، الدين 
—محاسن —وكلمها الغراء الشريعة هذه محاسن من لأن وسك؛ ارتاب ذلك ق ثمة 
وثيقاارتباطا مرتبط فالأمن والأمة، والمجتمعات للأفراد الأمن بحفظ جاءت أما 

أولتكيئن إبمنثهم يلمسوأ ولم ءائتوأ ؛ولذن تعال! قال آلشرمة، حذْ بالإيان 
]الأنعام:آم[.ه تهتدون وئم ألأمن لم 

لأنته؛ ورك الأس لب هو بل الفكري(، )الأس الأس! ص أهز وص 
بأجسادهملا وأفكارهم، أبنائها بعقول تقامر إنا والحضارات والأمحاد الأمم 

ماعل وأمنوا وثوابت، أصول س عندهم ما عل الناس اطمأن فإذا وقوالثهم، 
معاكه•وأجل صوره أسى و< الأس لهم نحقق فقد ومبادئ، ومثل قتم س ليتم 

جاسفقل مستوردة وثقافات دخيلة وأفكار وافدة بمثادئ أفكارهم تلوثت ؤإذا 
علويقضى كيانيم حدد الذي المعنوي الخوف ذلك ديارهم، خلال الخوف 

بقائهم.مقومات 

الأفرادلدى الفكري الأس تعزيز عل الميمونة الشريعة حرصت، لذلك 
طريقعن ذلك ل المعل والقدح المجل الدور لها وكان والأمم، والمجتمعات 

سمسرةأو فكرية قرصنة كل س عليه والحفاظ حمايته ل أسهمت متعددة وسائل 
وعقيدته.ثوابته تمس أو قيمه نحدش أو مبادئه تهز ثقافية 

قائمةرأس عل الفكري الأس وياق أمة، لكل أسامي مطلب الأس إن 
سالمسلمة البلاد ل خاصة والشباب عامة المجتمع حماية لخحون الهامة، الغايات 
دينية.وفريضة عيا، مم واجبا الهدامة الدخيلة الأفكار 

حيثالكريمة الأيات س العديد ل جاءت قد الفكري الأس وحقيقة 



النمل
الثالث

اسود
٩٧محالملأجواثد

تىبركت عامم لعنت وأثموأ ،امنوأ آلمرى أنز أة ؛وولؤ سحاةتؤناكت طق يقول 
الأمن•نحقق من أعظم بركة وأي تالأماف:آبم[، نأ'لآزضه آلكم 

]إبراهيم:ّْآ[.ى ءامنا أيلي ندا أجمل رن إمممم هال وإذ ءؤ جرؤعلأت قال 
'لثءرحله إءلبهم ءزج' ئرنش ولإينف قريش• عل به عغتجل الله من ما وهذا 

منوذامتهم يع تن أنتهر أرت ئ؟ ألت ندا رب وتدرأ ئ?ا وأتم 
لهنمحقن :ؤآونم بقوله؛ آخر مرصع ل قريش عل الله ومن قرص[، ]سورة 4 نوف 
تالقصص:به[.ه ثيء دمِزتير إلته ثمحئ ءاما ->رما 

والأمانة،والمؤمنون، والأمن، الإيإن، منها؛ اشتق وما الأمن مقرئة إن 
النعمةوهذه والمنع، الخوف نحنب و والاستقرار، والطمأنينة الكية معنى تفيد 

بامرمشروطا نحققها الله جعل - المكري للأمن العزيز المهم الزاهد -وهي الحيلة 
تعال:قال والمجاة، والسلامة الأمن أصحابه تلغ الذي الإي،ان وهوت مهم، 

تالأنعام:أ\،[.ه قهثدوذ وهم ألأمر لقي أزكك ُهم إبمئ4ر ثبثوأ ولذ هزأ ءِآذن 
وينهلممنها، من يمتح ولا بحال، تعوض ولا بإل، تقدر لا نعمة فالأمن 

سيد?بمدي واستمسكوا الإيإن، وحققوا الرحمن، أطاعوا الذين إلا سلنالها من 
أذنألله يعد ؤ الكريم؛ ووعده العظيم، قوله ل سبحانه يقول .، عدنان ولد 

ينأذمي آنتنف محت آ'لأرمحبم ذ ؤتننمهز آلصتنيحنت ؤعكأؤأ منكن ثا،يأ 
ال؛تدق أقاييهم بمد ئ ثثتدم لهم تيمي أقف دبجخ ثم وئثكس تلمهز 

يىسثامح]الورتهه[.ذ،وركث> 
قلقمن فيها وما العال أحوال رمقنا إذا إشراها العمة هذه عظمة وتزداد 

وقالرافدين، بلاد ق إخواننا حال وخصوصا وهلع، واصطراب وقنع، وخوف 



ضوءعدى I ويلسر|لهكاب >حمَ 
واثلأبالمميتة ا الإركاب تلهاكرة علذج مى ~-نثا"1 

إفلاساستصحابنا مع ذلك، . — عليه وملامحه ريب —صلوات الثقلمن سيد مرى 
-زعموا.اسلمن والأمن بالسلام مرج التي الزائفة، الدعاوى 

التالية:النقاط _ء المكري الأمن أهمية تلخيص وبمنكن 

التلاحمبتحقيق وذلك خصاضها، أهم للأمة محقق الفكري الأمن أن — ١ 
والغاية.والمنهج الفكر ز والوحدة 

فروعه.حمح ق الأمن ق خلل هناك سيكون الفكري الأمن غياب ق أنه ٢- 
وثوابتها،ومسلمانيا لأمة ا عقيدة من جذوره يستمد الأمة هده ي الفكر أن ٣— 

ودانيتها.ونخصبتها هويتها محدد الذي وهو 

لحفارةوالنمو والتطور للابدلع الحقيقي المدخل هو الفكري الأمن تحقيق أن ٤" 
وثقافته.المجتمع 

يرديا لهم ووقاية خاصة وللمناب عامة للمجتمع حماية تحقيقه ل أن ' ٥ 
هدامة.دخيلة أفكار من علتهم 

العفوجرائم عامة للجريمة التصدي كيفتة و يحث الفكري الأمن أن ٦- 
خاصة.

علهايتفق التي الغاية لأن حياصها؛ عن وذبا للشريعة صيانة تحقيقه ق أن ٧- 
فيه.والتشكيك الطعن هي الإسلام أعداء حميع 
3،الفكري الأمن لغرس الدووب عي العى نأن والشعوب، الأمم فعل 

بشتىوالتثقيف التوجيه وبرامج التربية، وحطط التعليم، مناهج عثر الأجيال، 
والاجتماعات،والمحاضرات، والندوات، رات، المؤتموالوسائط: ائل الوس



النمل
الثالث

اسول
٩٩والملأجوامح"داد

أدواءعن النسل وتقطع الإرهاب، نوادر محبم كي ذلك؛ وسوى والتقنيات. 
الئلنوالإرعاب.

الحرمينبلاد الماركة الديار هذه عل أغدق أن عهثل ائته لمنكر ؤإنا 
وين'\ش'\القيم ابن العلامة يقول السني، والأمان الحي، الأمن نعمة الشرضن 

وعادته،ائته توحيد قسسه الأرض ل صلاح كل أن وجد الُالم أحوال تدبر لاومن 
[.٥١٠ ت البقرة ل ب؛ ثناء س ا< كَلحنته محصن ■آؤ'وآش ، إقتإئ؟؛"اا رسوله وطاعة 

تأكثرها من أن يرى الضال، الماكر أصحاب انحراف أسباب ل التأمل إن 
العقلوجعل للأهواء، وتطويعها أعناقها وئ للنصوص، والنحرض التأؤيل 

يقول;حث تهمذآش القيم ابن العلامة در وفه النقل، عل حكنا 
بطلأنواللتحريق ذي وين فا بن آلإنلأم بلنة واصل فدا 

اقتضتفقد والباطل الحق بثن الصرل وجود ءَقتجل الله منة من إن وحنث 
مناندرمى ما ومحدد عنه، وينافح به يقوم من الدين لهذا بمتئ أن تازلقوساك حكمته 
الرسالة؛وأنوار النبوة مشكاة عن البشرية وبعد الزمان تقادم مع لامعيا معاله، 

منمنة مائة كل رأس عل الأمة بيه يبعث افه ارإو ت لقوله مصداقا 
منكوكبة الملاحقة أحقابه عثر التاؤيح عقد ازدان وليلك ؛ دينهااا لها نحدد 

(.٢٦المم)A لأبن الثواثد، بدائع )١( 
عيونبشر تحقيق الماجنة( للفرقة الانتصار j النافية ب)الكافية الماة وهى الونية، يفلر: ا ٢ ر 

)ص:ا"ا0.
وصححه(، ٤٢٩١)برقم المائة، ثرن ل يذكر ما باب )الملاحم(، كتاب ل داود أبو أحرجه ر ٣١

الأنقلانمحيحة)بمبمه(.



ضوءعلى I لدلأسرٌضاب .حمحك 
السنةوالشنابا مىثجذلاكر0اولرهداب ُرجزنزاذ 

وانتحالالغالن، تحرض الله دين عن ينفون الدين الربانين العلياء من المجددين 
الحاهلمن.وتأويل البطين، 

بحفظالعلمية، الدين معال وبعث إحياء هنات التجديد من والمقصود 
منوتنقيته به، ملمتس هو مما الدين من هو ما وتمييز نقية، الصحيحة النصوص 

والاستدلالالطر مناهج وبعث والسلوكية، والعملية الطرية، والبيع الانحرافات 
لالمسلم المجتمع واقع لتقريب الصالح؛ السلف عليه كان ما عل الصوص لفهم 

لكلالإسلامية الحلول وضع حلال؛ من الأول النموذجي المجتمع إل م كر 
الناقعالاقتباس ضوابط ووضع الحياة، أوجه عل نافدة الدين أحكام وجعل طارئ، 

الصالح.السلف بفهم والسنة الكتاب نصوصي أبانته ما عل حضارة كا من الصالح 
بالدينعلز ما كل إزالة ل منحصرة المجددين هزلأم مهمة أن ينفح وبيدا 

المحذرعواصف ومنها! وآياء0، رونقه غرن التي المحاكان مظاهر من 
بالدينوالعودة المفضلة، القرون عليه كانت ما إل الماس وإعادة والإرهاب، 

أنزلهاك،ا طرية غضة تكون أن إل فيه والامتناط الاستدلال ومناهج وأصوله، 
5تقو.رسوله إل وأوحاها اممه 

الناهجة:تجاز ومميل اسواره باب فتح ث التاسع الطلب ت/،ا 

المغلوطة،المفاهيم من كينا يصحح أصيل، شرعي دعوي منهج الحوار 
المنطلقهذا ومن السليم، والعقل القويم، الفكر مدارج إل بأصحابه ويأخذ 
الفكريةالانحرافات أصحاب محاورة ايلمن علماء عل فان الرحب الأبلج 
وفقالعلمي، الحوار بأدب الضبط القاع، الحاد بالحوار وخارجها، الأمة داخل 
الإصلاحية.غاياتيا تحقيق ل ومتدرجة متاتية، مدروسة خطة 



الفصل
الثالث

اسول
١٠١ادمحانملأجوالأث

نبتهمحاطتا — تعال محوله ل العزيز الكتاب به جاء ما الحوار عيه ثم ودليل 
يىإش ؤفدضر اثسنة وألموعملؤ ألكمن ريك سليل إل آنغ ؤ س 

عنومتعدا امتا متالحوار هذا يكون أن الضروري قمن ]المحل:ه؟ا[، ألحس؛؟- 
كلامق وين'\ش'.أ عاشور ابن قال والرهان. والحجة الأسلوب ل مرتفثا التجريح، 

لمنالإرشاد ق ه الرسول مقامات من مقاما يقوم من كل ارإن حكيم". محيم 
الحسنة،والموعظة آلحكمة، ١^٠^،! للطراس سازكا كون أن محب سياقهم، أو 

حلتقوغتر الإسلامية، الأداب عن منصرمحا كان ؤإلأ أحسن، هي بالتي والجادلة 
.للتلف((ا الأمة مصالح يعئخس أن وثمحشى الأمة، سيامة من فيه هو يا 

إلاالخض أنل قتدو >ولأ واس: قوله والمض الساق ذات وق 
لالعنكبوتتأ؛[.ه لحسن هل ُافي 

أكلهاوآتت جدواها، ا،شجئدة المنيبة الحوارات هده مثل أثبتت ومحي 
علواستقام رشده، إل المنحرف بالفكر المتأثرين من كشر آب حيث وثارها، 

الله~بحمد الصحيح الهج 

الشؤونوزير الشيح، آل العزير عيد بن صالح الشيح/ معال كشف ومحي 
منأكثر ثني من تمكنت الوزارة أن والإرشاد، والدعوة والأوقاف الإسلامية 

غيرواالغالية الفئة من ٢( ٥ )٠ أن موصحا الفكر، ق الغلو عن شخص ( ٨٠٠)
)الإنارنت(،الدولية المعلومات شبكة عل معهم مطولة حوارات بعد أفكارهم 

مباشرة،استثارات خلال من كت حوارات عر أفكارهم فغروا الباقون أما 
اليوم.مدار عل هاتفية وحطوط 

اكميرواضر)ا/؛م(.



ضوءعلى I ٌدهاب تيسيز \ججمَِ  |كسةوالأظبا جظاضرةالدرضاب ميعلل ~-رثناح 
وحملة)الكينة( حملة الإسلامية والشؤون الداخلية وزارنا أطلقت كا 

معالتحاور ق الله- -بحمد نجحتا ومحي الغلو، منابع لتجفيف الناصحة(؛ )لحان 
والهدىالحق رياض إل -بمم والفئة القتر، ق الغلو إل يميلون الدين من العديد 

الرقيقالشفيق والقول الصائب، الأمثل بالأسلوب وذلك والاعتدال، والومطية 
وصفاء.ورحمة لطفب ل القلوب إل يتسلل الذي 

محورينعل الضال الفكر أصحاب مع حوارها ق المعنية الحهات حرصت كا 
فتكعلالتاف أما له، والتصدي الفكر ق المغالاة من الوقاية نحص الأول مهمن: 
أوالمتحاطفن، لدى الخاطئة المفاهيم تصحيح ا ثانيمن علاجية أساليب بوضع 

الخاطئ.التوجه هدا أصحاب حتى 
شكةالحوار؛ لتفعيل الخن الحرمين بلاد اتحدتما التي الوسائل ومن 
بشانالمواقع من الكشر مع التخاطب جور مدت حيث الدولية، المعلومات 

ومنه.افه —بفضل مباركة متميزة نجاحات ذلك ل وحققت الإرهاب، محاربة 

وئسيجهاالأمة، أتاء ين والإحسان والمعروف والتقوى، الإ عل التعاون 
بهالئناذة، ولواء الناده، ومنشور الثناذة، قزام الأخيار: ورعانيا التراص، 
لالكريم اقلق عل الحيع ويتوارد المجتمع، بن والألفه المزد؛ تئشممم 
وبمعيرجى، ما والأس الحر س فتهم نواب؛ عل والخز بالحق، التواصي 

محالوالشحناء، واقوى والنقاء، الحهل ويندحز قشي، الذي ال والفالشن 
لالاتدة:أ[،وآلندونء: الأمم عل تاومأ ولا زادنموى آلم عل ءؤز0ثاوزا سبحانه: 

قولويقه يوصحه الزافىا الإسلام للمجتمع المنشود الئعار هو وذلك 



—ةق|ممص
الواحدالجد مثل زننافهم وئزاحمهم، توادهم، ِو المومنئ ارمثل ء: الصطفى 

نالش«)ا(.لألم الجد ثاؤ ث ثذار عضؤ ث كقى ا1\ 
خدمةولأتم مع الحمع التحام النبيلة، والغايات القيم تلك معالم ومن 

إخلالوالضلال؛ الانحراف فئة من المدمرة السالك فهذه لبادنا، وحفظا لديننا 

مقوماتوكل والمكتسبات، والاقتصاد والإنسان والعرض، والأرض بالدين 
الحياة.

واضقللاعالإمكانات، كل واستنار الطاقات، كل توظيف أيضبما: معالمه ومن 
والمسجدوالأسرة البيت باتناث مكتعل والحفاظ أمننا رعاية ل القنوات كافة 

وتعاوئايقظة والفعاليات؛ المناسط وكل الإعلام ووسائل والحامعة والمدرسة 
مشبوه.تصرف أو مريب سلوك كل من وتحدينا 

التوبةومداومة وطاعته، الله عل والإقبال الذنوب، ترك عل الحرتتس مع 
والدعاء.

الكالمتلك خطر يتنبهوا أن وسبابنا وأحبابنا أبنائنا لكل موجهة والدعوة 
التعاونعلمن الحق!— —وائم وذلك وراءها، يقف ومن الضالة، والأفكار المنحرفة، 

والتقوى■الر >، 

ومطلعمغيب محي ثراها سواك اغين لخمس ألرمد للعيون وفل 
نعيولا سنفيق لا ا باهواتهيورها الته ا أطفا نيوئومنامخ 

وتعاطفهمالوص تراحم باب والأداب، والصلة المر كاب )صحيحه(، ل لم مأحرجه ١( 
٢(. ٥٨٦برقم)وتعاضدهم، 



اسولالنمل 
ارلأجو|ملآشوادمالثالث 

اص|1ء1تث 

1واررماو01ق1فات1ز في استولي؛/ الخريليم |ل0هدكةز أثار 

••وتِءءدِء 

وهيعلاس:
ئاثريهتي اسرس بلاد > ٠١لولأة اسل انماذ الأثر الأود: الطلب مع 

الإرهاب:4واجهة 

تمتاولم مطال، أو هوادة دون الإرهاب، ظاهرة لقمع أحمع، العام انوي 
ذلكتحاول العام- مطومة ل أساس ركن -وهي الثرضن الحرمن بلاد 

الدفاعية،السرية الوسائل بشقي يقاومها و فلوله، يتعقب و الكاسر، الوحش 
الفكر؛ة،والقدرات آلشرية المهارات وأينع الأنتيامة، الأءث وأنقى!خلط 

عالمثاالمحتدى المثل وغدت الإرهاب، صخور تفتيت ل الصدارة أحززت حتى 
الحرمانلخادم المورق الهم لكن الذي الأثيم، الباغي التطرف عل لقضاء ال 

قال:اممه- -رحمه له صافية كلمة ض الثرضن، 

إفسادحقيقته ل هو المعاصر الإعلامي المياس المصطلح ل الإرهاب وإن 
فمنلدا جنسية، ولا دين ولا وطن له ولمس ذلك، محرم ودسا لأرض، ال 

زلماوما كنا ما وهدا لمروره، تفاديا جذوره اجتثات أجل من المعاون الطساش 
والمديةخطره. يستفحل لا حتى لمعالحته المعاون طلب ل ونلمح به نطالب 
وتعزيزلدعم نستطيعه ما بكل تسهم المجلس دول ل وأحواتبا العودية العربية 
الإسلاميةشريعتنا ْع ذلك يتوافق أن شرط عل الصدد هدا ل الدولية الحهود 



ضوءمملى I |روكرب تيسير 
والختابالسنة ا االرشاو_ا ظايمرة علدخ شي 

البشرية.خثر فيه لما قدما القي ليتسنى الدولية الشرعية به توصي ما ومع محة، ال
السامحاتبتطبق رهن المنطقة لشعوب والاستقرار والسلام الأمن نحقق إل 

الرغبةأو التقدير، سوء عن الناحمة الأخطار ل الوقؤح تتجنب الش الرشيدة 
علالتعاون من لأبد لدك الأخرين، حقوق وغمط والتساهل للهيمنة الحامحة 

المنطقيةالصيغ إمحاد أجل من ودولئا، ؤإسلأما وعربتا اقلميمثا المستويات كافة 
عنبعيدا لأصحاب الحقوق تعود حتى ط القاثمة المشكلات لمعالحة والموضوعية 

وأمانأمن ق أجع العال؛ ويعيش بل المنطقة، تعيش وبدك المعايثر ازدواجية 
كريمة؛١.هانئة وحياة واستقرار 

القمرانع يإلا يرجم ونبس مورفة حميراء مذ اَلآزض غز وكم 
الشرضنالحرمين خادم حكومة تبنت الهدف، ولدات المضار، نفس ول 

الدولنطاق ل الإرهاب، لمحاقحة معاهدتثن توقيع إل الدعوة الله— قفها و— 
تلكعل يقضي دول مؤتمر وعقد وتقليم الإسلامي، المؤتمر ومنظمة العربية 
رجاليبذله فيا الطاق هدا ل المتميزة الباسلة الأمنية جهودها ظهرت كا النابتة. 
ؤيقضوامحاصروا أن قيامحي وقت ول الله— —بحمد استطاعوا فقد الثوامحل، الأمن 

افهتوفيق -بعد ذك ل معتمدين العدوانية، ومحططاتمم الإرهابية، التنقليان عل 
كلويعدون والتربية، والإصلاح، والرحمة، والمناصحة، الحكمة، عل وعله— 

لمحتدي مثلا جعلهم مما مُهلأ الفكري بالحوار ويرحبون بالعفو، تائب به مغرر 
والتطرف.والعنف الإرهاب مكافحة 

ألأبصارونزهة (، ٥٠٥)معموم لابن الدح، أنونع ل الربح أنوار ف قابوس، للأمتر البت )١( 
(.٣٣٢)د;هم لأن 



اسولالنمل 
وامملأجوالإثطرافالث 

الوعلارارفرنة وأوهى تجزها فلم يوهيا ا بوقخرة يسمكناطح 

بخجررىفلأم ه فينفى أن ذاخرا امض البحر بمر لا 

ثاض ادقريفتيرحس اثحومم خادم كلمات ضامص مميل ت اتفانى سلب 

انمنيزعبد بن الله عبئ الملك الثرضن الحرتين خادم وكلمات خطب يعد 
احتاعيةأم ثقافية لكنت سواء المختلفة للروي حافلا سجلا الله- -رحمه سعود آل 
منكشر ق عالج ولقد وتعددها. المنامان لكثرة وذلك اقتصادية؛ أم سياسية أم 

وتطرففكري، خلل من والمنيفع التحمس الشباب بعض أصاب ما كلماته 
وماالغلو داء من ناع الفكري الخلل ®إن الأمر: هدا ل قال مما ولكن سلوكي 

منبري الله فدين إرهاب، من التطرف إلثه يقود وما تطرف ن إليه ينئي 
الرصاصاتإن والتسامح. والرحمة الرفق دين إنه الإرهاب، من بري الكراهية، 

منتطلق لا المجتمعات ونحرب الأمتن وترؤع والأطفال الماء تقتل التي 
النبيلة.ومقاصده الطم ديننا فهم أساء منحرف فكر من تنطلق ما بقدر البنادق 

هناومن اللكمة سوى تقاومها لا والكلمة بالفكر، إلا محارب لا الفكر إن 
الغلولفم للتصدي اللازمة الفكرية الأدوات المؤتمر إعطاء إل أدعو فإنني 

.الأسلأمء ثاب أمام الطريق ولإيفاح الخاطئة، المفاهيم ولتصحيح والإرهاب 
الحرمنبخدمة يتشرف الذي الوطن هذا ارإن اتله—ت -رحمه أيصا وقال 

يضمأن يمكن لا مكان، كل من الملمن قلوب إليه تبوئ و_اكي يفن، الثم 

١(. ٩٨والأدب)T/لغة الق اللكمل )١٣^ التسع اسمان شرح انظر: للأعشى، الست ١( 
أ١  ٥٢>١/ التحل ذ سرزدق محبمب <، ١ ٢  ٤٣/ الغرمحة)Y الحاسة ف متاذر لابن المت )٢< 
(.٤٢١ض: وكلمات، خطب اكريفن الحرمن خادم ينظرن )٣( 



ضوءعلى I الوهاب ليسير 
والقيابالسنة I الإرهاب ظاهرة >نمىضج 

محرففكرا يقبل لن أنه كا الإملامية، العقيدة ثوابت عن شعرة محيي نحرج فكزا 
تكفرل الشريرة الأهداف لخرير خادعة شعارات ويتخذ الإسلام، تعاليم 

العندلةالوسطية عن بديلا يرضى لا عودي الشعبنا ؤإن وارهاحم، المسلمين 
.والإ؛احيةاا الانحلال ترفض ما بقدر والخقممب الغلو ترمحص التي 

قواعدعن الخروج نتيجة تأق المريقة الأفكار أن كلماته من كشر ل ُيرن ومحي 
الذيالشيطان وسوسة من هو الفكري الانحراف وأن وأصوله، وأحكامه المع 

الإرهابيةالأحداث راإن ت المعنى هذا حول - الله —رحمه محال ومحي لأوليائه السوء يزين 
الحنيفالمع قواعد عن خارج منحرف منهج وحصيلمة مريضرب، فكر نتاج 

لهمول فاسد، صمثر وراءه يقفا ومبادئه الدين أصول عن بعيد وأحكامه، 
عنناء القويم، النهج عن بعيد السوي الطريق عن زائغ وتفكر وأمل، الشيطان 
عليها((الماس اممه فطر التي اللمبة للفطرة ومناف المستقيم الصراط 

محلنافحاربته وأشكاله؛ صوره بكل للارهاب الملكة ارتميت أيمان ومحال 
ومبادئهأفكاره وتفنيد وقواعده أصوله احتتات عل وعملت عالميا، وأدانته 

عليهايستند التي الأدلة وحافت بطلانما وبنان ومبادئه أفكاره اد فوإيضاح 
لأحكامه٠١مطبقة بالدين ملتزمة حذا والملكة يقس، اذ الفكر هذا أصحاب 

خرويستثمرها إلا سانحة — الله —رحمه يفن الثم احرمن لخادم تسنح ولا 
الدينأن محفل تل ي ويؤكد ووسطيته، الإسلام ساحة عل التأكيد ق استتار 

وإحرام،تطرف من إليه ينسبو٥ أن المتطرفين بعض محاول مما بريء الإسلامي 

(.٤٢١)صر؛ وكلمات، حطب الثريفن الحرمن حائم ينظر؛ ( ١ ) 
(. ٤٧٦)صن! ولكان، حطب انثرفين الحرمين حائم ينظر؛ )٢( 
(.٤٧٧وئات،)^:خف الثريفين الحرمين خادم يطر: )٣( 



النمل
الثالث

اسول
واملأجواصر

والإرهاب.والطرف العف صد الحنق الدين أن أكد وكم 
بالطرفالإسلام يتهم من مع ن أن له يوسف ارومما ت — الله —رحمه يقول 
يقال،ما آخر إل للعلم وعدائه المعاصرة، الحفارة عل وبخطورته والإرهاب 
فهوإليه، ينب مما البراءة كل برئ إليه، يسيئون من وصد الطرف صد والإسلام 

اا؛.ا بالإنسان.. بالنا فا بالحيوان والرفق بالحسنى والدعوة التسامح دين 
هد0يند الصحيحة العقيدة عل نشا الذي السعودي الشعب أن ألكل وكم 

!— انفه —رحمه فقال بديلا والاعتدال الوسطية بغر يرضى ولا الإجرامية الأعال 
الغلوترفض التي المعتدلة الوسطية عن بديلا يرضى لا السعودي شعبنا ررإن 

والإباحية(ا.الانحلال ترفض ما بقدر والتعصب 

فقط؛الفكر ل الإسلام وسطية بيان عل كلماته ل الحرمين خادم يقتصر ولم 
كمخلموقالإنسان مع وتعاملت أيقا، العمل ثملت الإسلام ومطية أن يبن بل 

أناركا الله—؛ -رحمه يقول والحد، الروح بين فوازنت وتعال سبحانه الله كرمه 
عملبل فته، هانئة ر أو ترهب فلا وجهاد، وجهد وعطاء كفاح دين الإسلام 

سبحانهالله كرمه كمخلوق ان الأنمع يتعامل فالإسلام وإخلاص. وطهر وعبادة 
وآلبمرُلر ل وثلنم ءادم مى كزننا الكريم؛ كتابه ل قال حيث وتعال 

.#تالإماء:ب[؛ا مامحلا 

لصيانةضروري أمر - الله -رحمه الحرمين خادم كلمات مضامين وتفعيل 
فهمعل ليكونوا المنمقة. والأقوال الزخرفة بالازاء الاغترار من الشباب عقول 

ابنالإسلام شيح يقول وأخراهم، دنياهم اد فمن ويلجوا الصالح لف ال

١(. ٤٣وكنات،)ص؛حطب الشرفن الحرمين حائم ينظر؛ )١( 



ضوءعلى I سسلٌشاب 
وأسابالسلة ا الاوشاب ظاهرة خ علل غي 

قتلالدنيا؛ فساد فاعظم الدنيا، ل ؤإما الدين، ق إما اد ءالفدبمناث«: تنمية 
هوالذي الدن اد فأعظم يعد الكبار أكثر كان ولهدا الحق•؛ بغير النفوس 

الكق\أ.

الشرعي،الدليل ل ناظر كل عل ارمحب دِمهآثنت الشاطئي الإمام ويقول 
بالصواب،أخزى فهو به، العمل ل عليه كانوا وما الأولون، منه فهم ما مراعاة 
ا<؛ والمثل العلم ق وأقوم 

خبمراناس النربح يوم حصادها فاق الهدى درب احطات آمة يا 
تيجانتعلموه ا كمالرؤؤس يعلو علما به كنت منهج الى عودي 

تايهقهية ئجامع وا ء ارالعس كبهينة آثر تث: اث اسلب لأتَت 

كبارهيئه لدن من الإرهاب، مكافحه ي بدلت التي الحميدة الحهود ؤمن 
الفتاوىإصدار الدعوية، والمحاضرات العلمية، الدروس إقامة الموقرة! العلياء 

وصرره،خطره وتفضح الإرهاب، تجزم التي النافعة، والبحوث الرسمية، 
ل- بعلمها الله -نفع هيثة ال بيانات نصوص أحد — انكؤيم القارئ أنها - ؤإليك 

الشأن:هدا 

ابتداءبالطائف المنعقدة لأربعثن وا التاسعة دورته ي العلماء كبار هيئة بيان 
هحث.جاءفيه:

اهتدىومن وصحبه آله وعل الله، رمول عل واللام والصلاة لله، اءالحمد 
بعد؛أما بهداه، 

٢(. ٥٣/ ١ ر المشم انمراط اقتضاء )١( 
<CY  ٢٨٩>مأ/ الرائقان.>

©



ةقأعمُ
المنعقدةوالأربض التاسعة دورته ل العناء كبار هيئة كلس درس فقد 

الإسلاميةالبلاد من كشر ق يجرى ما ه،  Y١٤١٩/؛/تاريخ من ابتداء بالطائف 
المنشآت،ونحريب الدماء، سفك من عنه ينشأ وما والتفجثر، التكفير من وغرها 

ؤإتلأفبريئة، أرواح إزهاق من عليه يترتب وما الأمر، هدا حطورة إل ونقلنا 
المجلسرأى فقد واستقرارهم، لأمنهم وزعزعة للناس، ؤإحافة معصومة، أموال 

اللبسؤإزالة للذمة ؤإبراء ولعباده، ف ضخا ذلك حكم فيه يوصح بيان إصدار 
التوفيق:وباض فقول ذلك، ل الأمر عله اشتبه من لدى لمفاهيم اق 

والتحريمالتحليل أن فكا ورسوله، الله إل مرده مرعي، حكم التكفير أولأ: 
قولص بالكفر وصف ما كل وليس التكفو، فكدك ورسوله، انته إل والإيجاب 

•الملة عن محرجا أكر كفنا يكون فعل، أو 
الكتابدل من إلا نكفر أن محز ب ورسوله الله إل التكفير حكم مرد كان ولما 

يترتبلما والظن، الشبهة محرد ذك ق يكفي فلا واصحة، دلالة كفره عل والسنة 
يترتبما أن مع الشبهات، تدرأ الخدود كانت ؤإذا الخطيرة، الأحكام س ذك عل 

حدرولدك الشبهات، يدرأ أن أول فالتكفير الكفثر، عل يترتب مما أقل عليها 
لأخي:قال انرئ ش فقال: كافر، لس شخص ض ألكني اضقسالخكم 

.بمنظبج(( 

الاعتقادأو العمل أو القول هدا أن منه يفهم ما والسنة الكتاب ق يرد وقد 
منكنيْ الحكم وهدا كفره، ص يمنع مانع لوحود به، اكف س كفر ولا كفر، 

قال،ي فهو تأويل بضر أخاه أكفر من باب الأدب، كاب رصحيحه(، ق البخاري أخرجه )١( 
قالمن إيان حال يان باب الإيان، كتاب )صحيحه(، ل لم موأخرجه (، ٥٧٥٣)يرقم 

كافر،ُرثم0أ<.يا الملم لأخه 



ضوءعلى I زدسدرالهضاب 
والخنايا|للأدنة ا |لجوشارا ذط_1هدزة خ لل عص 

الإرث،ق كيا موانعها وانتفاء وشروطها، أما؟؛ا بوجود إلا تتم لا التي الأحكام 
الكفروهكذا الدين، كاحتلأف مانع لوجود -ها يرث لا وقد -مثلا- القرابة سببه 
غضبأو فرح لغلبة الكفر بكلمة الملم يطق وقد به، يكفر فلا المؤمن علته يكره 

غديأثث راال1هلم قال: الذي قصة ق كيا القصد، لعدم ما كفر فلا نحوهما أو 
الفرح.ندة من أحطا ، ريكا،ر وآنا 

والمال،الدم استحلال من خطرة أمور عليه يترتب التكفجر ز والتسرع 
يسوغفكيف الردة، عل يترتب مما وغورها النكاح، وفخ التوارث، ومنع 

شبهة.لأدنى عليه يقدم أن للمؤمن 

عليهمالتمرد من عليه يترتب لما أشد؛ كان الأمور ولاة ق هذا كان ؤإذا 
والبلاد،العباد وفاد الدماء، وسنك الفوضى، ؤإشاعة عليهم، السلاح وحمل 
اضمن عندكم براحا، ّكترا ثروا أل ءإلأ فقال: منابذتيم، من ه الني ُرغ ولهذا 

وأفادوالإشاعة، الظن محرد يكفى لا أنه دروا({ أذ )لإلأ قوله: قافاي ، برهادلأ فيه 
القيار،ولعب الخمر وشرب كالظلم ولوير، الفسوق يكفي لا أنه اا'كهراا< قوله؛ 

أي:ببواح ليس الذي الكفر يكفي لا أنه »ثزالخا« قوله: وأفاد المحرم، والامتشار 
صريح،دليل من لأبد أنه برهان1؛ فيه الله من ررعندَكم قوله: وأفاد ظاهر، صريح 
المد،ضعيف الدليل يكفي فلا الدلالة، صريح الثبوت، صحيح يكون بحيث 

مهياالعناء من أحد بقول عثرة لا أنه اذه(( ءامن قوله: وأفاد الدلالة، غامض ولا 

برقمما، والفرح التوبة عل الخفس ل باب التوبة، كتاب )صحيحص(، ز لم مأحرجه ا ١ ١ 
(٢٧٤٧.)

أمررابعدي "سترون يجأ•' المي قول باب الفتن، كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه ؛ ٢ ٠ 
طاعةوجوب باب الإمارة، كتاب ي)صحيحه(، لم موأحرجه (، ٦٦٤٧يرقم)تنكرونيا"، 

الصامت.بن عبادة عن (، ١ ٧ ٠ برقم)٩ معصبة، غر ل الأمراء 



النمل
الثالث

اسمحو
١١٣ارواسدجوامحش

انتهياب من صحح صريح دليل لأوله يكن م إذا والأمانة العلم ل لته مز بلغت 
الأمر.خطورة عل تدل الخيول وهده جو، رسوله سنة أو 

ءمحجل:اش لقول العظيم، خطره له التكفير ل الترع أن القول: وحملة 
أشقعأ تأن وأ'وتبجامح والأم بتلق وئ *Q ظثت ا'كوأحشك ثو ؤشإئا-رم 

نالأعرافتّآّآ[.ه لأهايق مآ أيده عد ثمولوآ وآن نهق تزويدء ؤ ما 
الأعراض،وانتهاك الدماء استباحة من الخاطئ الاعتقاد هذا عن نجم ما ئانئا: 

المنشآت،ونحريب والمركبات، المساكن وتفجيِ والعامة، الخاصة الأموال وسلب 
لحرمةمحك من ذلك ق لما المملمثن؛ بإحماع ثرئا محرمة بمالها الأعال فهده 

والاستقرار،الأمن لحرمات وهتك الأموال، لحرمة وهتك المعصومة، الأنفس 
ورواحهم،وغدوهم ومعاشهم، اكنهم مق الطمن الأتن الماص وحياة 
عنها•حياتم ف للناس غنى لا التي العامة للمصالح وهتك 

انتهاكها،وحرم وأيدامم وأعراضهم أموائم للملمن الإسلام حفظ وقد 
حجةخطة ل فقال أمته . المل به بلغ ما آخر من وكان ذلك، ق وشدد 
ِوهدا كخزثةِثنيإ لحزاِم عئ؛ئلم وأ-ءزاصكلم زأئزالئلم »إن : ١^١٤

يذ«)ا(،ئئالهأ ;لمنق؟ قل »1لأ ه: قال ثم ءئااأ، تيثلمشفي;شثلم 
ءامواوقال '، ؤءزئهااا زئاله دقه خزام التف غل أأنام ثل IIو: وقال 

محئثزمايلأ(.
(.١٢١٨)برقم الني.ت;نحو، حجت باب الحج، كاب رمحجحء(، ل ملم أخرجه )١( 
وخذلهالمسلم ذلأم تحر؛م باب والأدب والصلة الر كاب )صححه(، ق لم مأخرجه )٢( 

(.٢٥٦٤)برقم وعرضه، وماله ودمه واحتقاره 
٢(. ٥٧٨يردم)الظلم، تحريم باب والأدب والصلة الثر كاب ز)صححه(، ملم أخرجه )٣( 



ضوءعلى I الوهاب تيسير 
والحلأبالسلة ا الإرهاب ظاهرة لاج عض 

سبحانهفقال الوعيد، اشد معصومة نمنا قتل من بحانه الله توعد وقد 

ذِإتاحن؛ئا جهلمد ثمحزآوص مثمث مويى يمثل وش ؤ المؤمن- ق حل 
jّبحانه وقال اكاء:سم 4 عظيئا عداء لت وآثر وتنه- عقه أقن وغث 

يبمتئمور بن محقاث محاق الخطان قتل حكم ل ذمة له الذي الكافر حق 
الشاء:آه[ا4 مومكثؤ رمة ونحور آنيه، إق محقثة قدبثه يثق وتينهم 

قتلإذا فكيف والكفارة، الدية فيه حطا قتل إذا أمان له الذي الكافر لكن فإذا 
افه.رسول عن صح وقد أكر، يكون والإثم أعظم، تكون الخربمة فإن عمدا؟ 

آ.الحنة١٠أ رائحه يرح ١٠معاهدا محتل ررش قال! أنه 
وسنهانته كتاب من برهان بغر الناس تكشر حكم يبتن إذ المجلس إن ئالعا؛ 

يعلنفانه وآثام، شرور من عليه يرتب لما ذلك، إطلاق وخطورة رسوله 
البلدانبعض ل بجري ما وأن الخاطئ، المعتقد هذا من بريء الإسلام أن للعام 

والخاصة،العامة والمرافق والمركبات للمساكن وتفجر اشئة، للدماء سفك من 

لممكل وهكذا منه، بريء والإسلام إحرامي، عمل هو للمنشآت ونحرب 
منحرف،يكر صاحب من تصرف هو ؤإنا منه، بريء الأخر والثوم بالله يؤمن 

علولا الإسلام، عل عمله يمتسب فلا وحرمه، إثمه يجمل فهو صالة، وعقيدة 
بحبلالمسنماكن والسنة، بالكتاب المعتصسمن الإسلام، بدئ المهتدين لمن الم

جاءتولهذا والفطرة؛ يعة الثم تأباه ؤإحرام إفساد محض هو ؤإنا الكن، الله 
ومن4 تحال! الله قال أهله.، مصاحبة من محذرة بتحريمه قاطعة الشريعة نصوص 

أللوهق قنهء ق ما عق اشَ وينهي أليما آيمحتوه ق ولم» تحتنثك من ألثا؛ي 

برقمحرم، بغر معاهدا قتل من إثم باب الحزيةا كتاب رمححتحه(، ق الخاري أحرجه ٠ ١ ١ 
(٢٩٩٥.)



النمل
الثالث

اسود
والملأجوالأث طر

١١٥

ألث  ب  :ج:  نإذ\  رك  تش  ذ  أ'لأمح  لمحت  فها  نمحى  ي  ثَلكل  ن'دة
لا  تجن   ^١ ر؛ج:  زإذا  مز  َلأ  أس  أشَ  آحذت  آفزأ  بالإى  سيه'  جهم

زنصأنيلا   4 تالشصة: ٢٠٤  — ٢٠٦  ] •

والواجب  عل  حمع  الملمن  ق  كل  مكان  التواصي  بالحق،  والتناصح
واكعاون  عل  الر  والقوى،  والار  المعروف  والنهى  عن  المنكر  بالحكمة
والموعظة  الحسة،  والخيال  باش  هى  أحن،  كا  قال  القه  نبمثقواك:  محتاومح؛

هز  أي  أكوئ  زلأ  2\نؤ\  ي  آلإز  ئآلتنث0  ؟تقو!  أدةِإن  أثث  قيد  أبم4
]المائدة:آ[،  وقال  .ئياهوث\كت  ؤ  وآلمحندن  وآلمحثق  بميمُ  محتاء  بمص  ي'حمث
بمزوف  وإز0  م  ا'لققر  رشزرك  ألقوة  ؤأزث  آلرؤْ  ومميرك

أشَقزق;  أزكك  سأ   ١^١٤ أشَ  محط  ذكث   4 تاشة:ا>ا،  وقال  >محل:
وألتم  ت.جأ  إة  آلإذأن  م  ثر  :ئآ  إلا  الذ  ءامحأ  محمح-أ  ثبُب

ويواصوأ  الحي  وزاصنأ  هر   4 ]العصر:ا-م.
وقال  الني  جو:  ر)الدين  اشبمهءا،  قلنا؛  لمن؟  قال؛  ارلته  ذم

ولأئئة  انسق  زعائتهلم«)ا(،  وقال  غيهآلصلأْومحمت  1امثل  المومنذ  ِفي  يوائم،
ثثرانحهلم،  زثناشهم  ثقل  شد  انزاجد  إذا  انم  مق  عفر  تداعى  ه  ءم

ابنيبالقهروالخش«ر   ،' والأيات  والأحاديث  ل  هذا  المعنى  ممرة.
ونال  اممه  سبحاة  باسإئه  الحسنى  وصفاته  العل  أن  يكف  الآس  ص  مع

ر  ١ ) أخرجه  م لم  ز)صحيحه(،  كاب  الإيان،  باب  بان  أن  الدين  المنحة،  برقم) ٥٥ .)
 )٢( أخرجه  البخاري  ق  )صحيحه(،  كاب  الأدب،  باب  رحمة  الاس  والهائم،  ؛رذم  ( ٥٦٦٥ ،)

وأرجه  ملم  و  )صحيحه(،  كاب  ألر  واكلة  والأدب،  باب  وِاحم  المؤس  وتعاطغهم
وتعاضدهم،  برقم) ٢٥٨٦ •)



ضوءعلى I تيسيرٌشاب 
والخنابالسنة ا |وبرهاب وظاهرة علل مي 

والبلاد،العباد صلاح له ما إل المسلمين أمور ولاة حمع يوفق وأن المسلمين، 
يصلحوأن كلمته، بم ويعل دينه، بم ينصر وأن والمفسدين، الفساد وقمع 

والقادرذلك ول إنه الحق، بم ينصر وأن ملكن، كل ق حمنا المسلمين أحوال 
ا.اه وصحبها، وآله محمد بينا عل وملم الله وصل علميه، 

الفكرمن كثف الذي الأق، بياما اممه- -وفقهم العلبماء كار هيئة آثار ومن 
فيه؛حاء وقد وناره، شرره وأخمد أستاره، وهتك أسراره، المنحرف 

والمرسلين،الأنبياء شرف عل والسلام والصلاة العالمذن، رب لته ارالحمد 
بعدتأما . أحمعن.. وصحبه آله وعل محمد نبينا 

قانعقدت التي والحسن، التاسعة دورته ق العلماء، كار هيئة محلمس فإن 
جرىما استعرض قد اا/اُ/ةآ؛اه، تاريخ من ابتداء )الطاف(، مدينة 

معصومن،أناس وقتل نحريبا، استهدفت تفجثرات، من المملكة ق مؤخرا 
وإزعاجا.فزعا وألحدمحت 

معدةحقيرة، ومتفجرات الأسلحة، محازن من اكتشفن ما استعرض كا 
الله،حزم وفيها الإسلام، حمر هي التي البلاد، هده ق ودمار نحريب باعال للقيام 
الحقيرةالاستعدادات هذه مثل ولأن ه، الله رسول ومسجد المسلمين، وقبله 
يزعزعتما الأرض؛ ق والإفساد التخريب أعال من الإجرام لارتكاب المهيأة 

ويعزضوالعامة، الخاصة الممتلكات وتدمير الأنفس، لتل ونحيت الأمن، 
هذهنحاه البيان من البلاد علماء عل محب لما ونظرا الأخطار، لأعظم الأمة مصالح 

ها،ثم ودفع لكشفها، الأمة أفراد كافة بين التعاون وجوب من الأخطار، 
(.٣٦٢-٣٥٧/٥٦)١(محلةالمحوثالإلأب)



السل
'زةةوجلالإئار الثالث

الأس،هذا ضد خطرس عنكل الإبلاغ عن المكون وتحريم مها.، وكحذير 
دراءةالوو0، -ا Laو باب زل الفرورة تدعو لأمور نيان الوجوب الجلس رأى 

محسادأداة يكونو\ أن س اللمس أباء عل وإشفأمحا للأمة، ونصيا _، 
ضءل تعال اه أخد وفد والقزقة، والفتة كلالة لدعاة وأتباعا وتخريب 

أَوفأاون بمثذ ه أق ؤأوإد سحانه؛ الله قال للماس، سنوا أن الميثاق العلم 
َان:ي\ِا[.]آو 4 لسنث, 

ص>، الحفاظ أم ف التهاون من ومحيينا للناس، وتذكرا كله، لذلك 
يل•ما بيان يرى المجلس فإن الأخطار؛ ص البلاد 

وسروئئل، محجر، ص والإفساد: التخريب أعال الخام أن أولا: 
اتلأفاب، الأنفس عل وعدوان خطثر، إجرام صل للطكات؛ 

موصعملا الرادعة، الزاجرة الرعية للعقوبات شم فهو سرمة، للأموال 
فيها،الأءمة أص ول س ءل الخروِج وتحريم ملطابا، حفظ ومقتضات الشريعة، 

جاهلة،مٍة ثاث نجات، ايائ زقازق الثاغة، من تحزخ ررئذ الني يقول 
عتب،.م آو عصبقا إل يدعو أو لصت، يصب عئثة زايه محث قاتل نثن 

بمّيىدلا وياجزها، وها يفرب أنتي، عل حزغ ذقن جاهلئه، شله شل، 
٠.<اا مق زلت مر قليل نيدث، غ4د لذي مي ذلا زمه، قخ 

فدلكالخهاد؛ ص وقتل تفجر ص يراد وما المخريات، هذه أن زعم وس 
ثيء•ف الله ميل ق الحهاد من فلت صال، جاهل 

اسينءائ ْلأزمة وجوب ف الإمارة، محاب (، ١  ٤٧٦ق)صحح()م طم ئترج، ا( 
.٢١٨٤٨برقم)الخاص، رُنارتت الطاعن صل الخريج وتحريم حال م وق الض ظهور محي 



لىف،_وءI يا الوها تبيممير 
؟الخلاب|وأ!أ؛ة ا |ولرهاب ظاهرة ج علل فى 

منهو إنا وراءهم؛ ومن أولئك به محام ما أن وعلم ظهر قد فإنه سبق، ومما 
إليه،والرجوع عغجل اض تقوى وعليهم افن، والضلال والخرس، الإفساد، 
محامية،وشعارات عبارات وراء الانسياق وعدم الأمور، ل والتبصر والتوبة، 

منم إنا الدين، من حشقتها ف ولثت ال، الفعل وحملها الأمة، لتفريق تزمحع 
بزهيقوم من عقوبة يعه الثم موتم نقمت ومحي والمغرضن، الحاهلمن تلبيس 

علبدلك الحكم ومرد عمله، مثل ارتكاب عن والزجر ردعه، ووجوب الأعال، 
القضاء.

الدولةيه تقوم ما يؤيد العناء كبار هيئه محك فإن مبق؛ مما تبثن ؤإذا ثانيا• 
والعبادالبلاد لوقاية عنهم، والكشف الفئة، لتلك تتبع من بالإسلام— الله عزما ا— 

أنالحميع عل ومحب بيضتهم، وحماية المسلمن، ديار عن الفتنة ولدرء شرهم، 
الوعل الخعاون من ذلك لأن الخطر؛ الأمر هدا عل القضاء ق يتعاونوا 

يماوفوأولا وآذنموئ ألم عل سبحانه! محوله ل به انته آمرنا الذي والتقوى، 
ٌآء.]الماودةتآنمةابب:' نديي آس محِإق واثقوأ وائدون ألإثم فل 

الذنوب،كبائر من هذا فإن إيوائهم، أو هؤلاء، عل التستر من المجلس وكثير 
العلماءفسر ومحي (، محدتا«ا اوى الاهس لا؛ص النيؤقو! قول عموم ق داخل وهو 

الأرضل بضاد ياق من بأنه الحديث! هذا ل ارالمحدتأ( 

افعلهم؟ أوايد أعانهم، بمن فكيف آواهم، فيمن الشديد الوعيد هذا كان فإذا 

تعالاش لغر الذبح تحريم باب الأصاحى، كتاب (، ١  ٥٦٧)V/ )صحح،( ل لم مأحرجه ا ١ ر 
١(. ٩٧٨)برقم فاعله، ولعن 

ولعنتعال انفه لغثر الذبح تحريم باب (، ١ ٤ ١ / ١ ٣ ) لم مصحح عل النووي ثرح ينظر؛ ( ٢١
.( ١٩٧٨)عله،برقم فا 



اى^^^رل
اثثاثمث

أسول
١١٩و1ملأجواهار

الماصإرشاد وكثفوا واجبهم، يقوموا أل العلم بأهل المجلس تحب ثالثا: 
الحق.بذلك لمتبن الخعلمر، الشأن دا هق 

أوالإحرام، هذا تموغ وآراء فتوى من بمدر ما المجلس بمنكر رابعا: 
يغرى  ٠٣٧١شان الله ظم وقد وأشنعها، الأمور، أخطر من لكونه عليه، تشجع 
امحَمحأ'محمحا تعال'• قال الشطان، أمر من أما وتئن منهآ، عائم وخدر علم، 

إنامح؛اا: ين عدو م إنن آلمحثلن ئثلزت ئبمزأ زلأ ي ظد أ'لأنض ق ث 
ويقول[، _AH-mلأئقون4 افِنا ي تئولوأ نآن نا'كنثمح تآنئمُاتي 

قئأروأحزم وهذا نلن ئدا \تكزت آنقظأ شص لنا هووا زلا ؤ سبحانه: 
عدابزم تمل تع :@؟ دمدمة ي َشالمةدب عد ممزوة اقن إن آوقزب آئه عق 

الجغإة عذثَ ه ك ةس نا ثق وزلا خثزعلأ: ؤيقول آل؛أه 
تاألآراء:ص4 تتئرلأ تئ ؤ؛بمكن م زامحزا'وات 

صءش لكذ ذلألإ، إل ذعا »_ ؤألتأنه اضًجؤ رمول عن صح وقد 
•نقا« آثامهم مذ ذلك ينمص لا تبعه، من آثام نل اْلإثم 

ذإنالإجرام؛ هدا تسوغ المي الأراء أو الفتاوى هذه مثل منه صدر ومن 
للأمة،ثصحا الترع؛ يقتضه ما نحوه لمجرى القضاء، إل إحالمه الأمر ول عل 

^،٧١الأدوال ْن المحيير العلم: الأ4 آتاه من وعز للدين، وحماية للذمة، وإُراأ 
ْنوص الواحات، أهم من هدا أن نحفى ولا زورها، وكشف فادها، وبيان 

داكذر ودعءلم وعامتهم، لمس، المولأئمة ولرسوله، ولكتابه، فه، المصح 
منولكنت والقلاقل، الفتن وزرع الأمن، زعزعة ب آلمنمود كان إذأ الفتاوى 

ومنبمة أو سة نة ض من باب العلم، كاب (، ٢٠٦٠ق)سه()؛/ ملم أخرجه )١( 
٢(. ٦٧٤برقم)صلألة، أو هرى إل دعا 



ضوءعلى I الوضاب تيسير ( ٦٢٠٦^^
والأتابالعسة ا اللوهُارِا ظاشرة خ علل مي رَموبمب 

ومنالشباب، من للأغرار استهداف ذلك لأن والهوى؛ بالحهل الله دين 3، القول 
والنمويهالواهية، بحججها عليهم والتدليس الفتاوى، هده بحقيقة عنده علم لا 

ولاالإسلام، دين ق وعظيم شنيع هدا وكل الباطلة، بمقاصدها عقولهم عل 
السامية،أهدافها وعمل الشرعة، حدود عزف ممن الملمين، من أحد يرتضه 

تفريقأسباب أعظم من العلم، عل المتقولن هؤلاء وعمل الكريمة، ومقاصدها 
بينها.العداوات ونشر الأمة، 

وثرثنونوالعلماء، الدين عل يتجرؤون الذين مع الأمر ول خاسئا:عل 
وقع،ما بين ويربطون أهله، وعل عليه والحرام الدين أمور ي التساهل للناس 

الدينية.والمؤسسات التدين وبين 

الأعالهذه ربط من الكتاب، بعض به يتفوه ما لثستنكر المجلس وإن 
ثوابتمن للنيل الأحدان هذه ل استعان يستنكر كا التعليمية، بالماهج التخريبية 

الدعوةمن والنيل الصالح، السلف، عقيدة عل القائمة المباركة الدولة هذه 
للآذبمآنثما عبدالوهاب بن محمد الإسلام شيخ يما قام التي الإصلاحية 

كتابه،ل ذلك الله وأوجب بالاحتإع، بالأمر جاء الإسلام دين إن سادنا: 
زلايميتا أش بمل وآشلموأ ؤ محبمل: الله يقول والتحزب، التفرق وحزم 

لنتشينا وبأ دبين صزأ آذن ؤإة سبحانه؛ ويقول اء، ءمران:ّاا, ]آل ةئنمأ4 

نهمداخولد التميمي، مليان ين الوهاب عبد بن محمد الدعوة ومحدد السنة محي العلامة الإمام م• ا  أ
والأحماءوالمدينة والحجاز المرة فأتى رحل ثم وغره، والده عن العلم أخد ، ٥١١١٥محنة 

و)القواعدالحائية(، ائل و)مالتوحيد(، )كتاب منهات مفيدة المصنفات من عدد له وغرها، 
١ه3حم'.آمح.٢ ٠ ٦ منة مات وغرها، المعاد( زاد و)محتصر الثلاثة(، و)الأصول الأربعة(، 

الأفكار)روصة ثى المنجد، وتاريخ ٦(، / )ا بشر لأبن نجد، تاريخ ي المجد عنوان ينظر؛ 
(.٢٥٧)!/ والأعلام (، ٧٥/ )١ غنام لابن والافهام(، 



النمل
الثالث

اسول
ادواثملأجمحاأأئ

١٢١

وخقوه،دينهم، فرقوا الذين من ه اضرسوَلث محرأ [، ١٥زالأنعام;ا<  ٠٤سإ ؤ نير 
الذنوب.كائر من وأنه الفرق، تحريم عل يدل هذا شبا، ولكنوا 

مل؛_ُن وس الطاءت، لزوم وجوب الضرورة•- الدين من يجأ وقل 
آووننأيٍئرأ أقَ آييآ آقن:١;£! ني ءؤ ءثول: أض يقوو ارنج، ئ  ٧٠ق لمين الم

هرمل زال مال: ؛;٠ هريرة أي وص د:اه[، أكأمحم.؛ء4 نأه 
شوص نتمهك...«)اا، ذنشطك قنركثبمرك، زالئأغةِفي الئئغ ءءلبمئ 
دسءذافص اشخ ص ؛_rj، ثن ه:» اش رسول قال هؤنبمثمال: هريرة 

'،محافاا؛ ص 1لآبيت َينص نس أطاءني، يقذ الار ممر نقذ افَ، ض فقن 
ُمبف بمدهم جاء وس ت.ئةمح الصحابة ص الأمة ث هذا عل ار ّوقد 

المعوامماءة)أ؛.
و1كرقن،و1لكة الضلالة دعاة ص محير الجالس ذكرْ؛ تميم ُا لم 

ْعصةءل وحرضوهم أمءم، لمى العل فقلوأ الأرزن هدم j ظهروأ الد,ن 
ْإاضيقول ادمءات، أعظم ص وذلك علمهم، والخروج أمءم ولاة 

خمغ،قاصربدْوص الأمة قذْ آئز ُيهمق آذ أز1ئ ثنن زهأائ، قأاث نئكون 

مف سالآماء دجُب باب ألإىرة، محاب ١(،  ٤٦٧ي)صبه()م ض اعرجه  ٢١)
(. ١٨٣٦)برقم العصية، ل وتحريمها معصية 

الإءاموراء ُن بم-ل يأب واله، ابهاد ئأب ، ٢١>مم.٨. قبه( ك.بمالظى )٢( 
جةالإمام باب الإ>؛، كاب ، ٢١ ٤٦٦)م )صحح( ق ومسلم ، ٢٢٧٩١يرقم ب،، رض 

■(  ١٨٣٥برقم)ب، ؤظي ورص ٍن قأتل؛٠ 
المب،دب >يآ0، للألك؛ش والخاض 1لآ س اءظد أمل شرح ظر:  ٢٣)

بمُلغالخفي الم م لأبن الطحاؤة، اتجدة وشرح ، ٢١)_:؟Y يب ابن الإتلأم لشخ 
اكخالألاق)ا/اام(.



فو،على I |روكاب للسير __\مآآَِ 
والخلأب cLiuillا اولرهءارٍا ظالمرة ج علل غى َّمبمبما 

وتحذيروالمرقة، والفتة الضلالة لدعاة تحذير هذا ول ، لكل(ا مذ لكث لأثق 
والأحرق.الدنيا لعذاب العئوس الغى ل التكادي عن ولكم ف سار لن 

المستقيم،الصراط عل فيه والبر القويم، الدين 7آذا التمسك والواجب 
بإحسان،تبعهم ومن الصحابة فهم وفق والسة، الكتاب عل البني 

حشالمستقيم؛ والصراط القويم، المنهاج هذا عل والشاب النشء تربية ووجوب 
والفتةالضلالة دعاة تام ومن الفاسدة، التيارات من الله بتوفق بمكوا 

الأنبياء،وورثة علم، حملة ويكونوا الإسلام، أمة بم الله ينفع وحتى والمرقة، 
وهدى.وصلاح خثر وأهل 

وعلمائها،البلاد هذه قتادة حول الالتفاف وجوب عل التأكيد ويكرر 
الفتن.أوقات الأوقات، هذه مثل ل تأكدا الأمر ؤيزداد 

الله،أمر ل والتساهل العاصي، من ومحكوبن- -حكاما الحمح بجدر كا 
ويقيمواالله، أمر عل وليستمموا ضم، من ويحذروا حقيرا العاصي فشأن 

المم.عن ونهرا بالمعروف، ويامروا دينهم، شعائر 

علالمسلمبن لكمة الله وجمع سوء، كل الملبن بلاد وحمثع بلادنا الله وقى 
إنهنحورهم، ل كيدهم ورد الدين، أعداء أعداءه الله وكبت والهدى، الحق 

ومنوصحبه، آله وعل محمد نبينا عل وسلم الله وصل قريب، سمثع سبحاذه 
٢؛.اه الدين« يوم إل أثره واقتفى دربه، عل سار 

الملمينأمر فرق من حكم باب الإمارة، كتاب (، ١٤٧٩)V/ )صححه( ل لم مأحرجه ا ١ ' 

ةءتتمع.س



النمل
امماث

اسول
١٢٣ارلأجواملآشو»ثمع

بمكةالعال؛ لرابطة الخابع الإسلامي الفقه يلمع أصدر القرار هزا وبمثل 
الإرهابيةالأعال تحريم يفيد ما المكرمة 

صابمامادع؛؛ماسومماد؛

ازذيالآ؛من المطمئن المكان فهو المسلمن، محلوب ق عظيمة أهمبة للمسجد زن 
وبماسنأمرهم، قه يجمعون المقروصة، الصلاة لأداء مرات خمس فيه يجمعون 

ضبينهم، والتقوى م ءل فثه ؤتعاونون وفلاحهم، صلاحهم لتحقق فيه 
وأموادم.وأنفسهم دسهم عن انمدوان وصد ، ٢٠۴٠تحيط ام ثلمكلأت 

ولدوروخا، وعقيدة شلوئا لم الان بالأتتعز ام الأول المدرسة وهو 
الخصالونحسدت وخلمفام ه الرسول عهد ق الكرام 1لضخب فيه تربى 

كءب، ل ودرة انمل، ق وإخلأس القول، j صدق من فيهم فلمدة 
٢•فريد إّلامي سلوك ذلك عن 

يازوجهوذلك الديار، خثر ل المدرار وعطاءه الربانية مسثرته يواصل هو وها 
منوالتحذير والمعاملات، والعادات الامحقادات ل السديد الشرعي الهج إل 

موالمحرمات، والممجثرة الكسة والمشارب والأفتراءات، !لشبه ْراطن 
والمحاضرات.والمدوات الدروس 
ووضوتوص الناس، إرشاد ق الكبر الأثر الخمعة لخطة ن أي 

أوسب لكن محكلمإ ورشادهم، وعزهم صلاحهم مواطن وبيان وتحذيرهم، 
الدورةل صادر ١(  ٤٨)رنم ترار ( ١٨١)ص: الخان العدد الإسلامي، اص صع محلة يظِ: )١( 

الخادمةالدورة عثر الخاص والعدد ه،  ١٤راا/ا/\،» يمارخ والخلاثثن الخانية 
ضةظريحاآ-آ"آ/،ا/آآةاه.

بممممحف.)ص:،/اُ( محار محمد لعل الإسلام، j المجد دور ينظر: )٢( 



ضوءعلى I تيسيراياب 
والختابالسنة ا ارؤ|هالما تلهاضرة عليج مي 

الدينية،العلوم من ومتمكنا الدين، بأمور تامة ومعرفة واسعة دراية عل الواعظ 
لهالنامح, استجابة لكنت متميز، وأسلوب منهج وذا والمعرفة، الاطلاع وواسع 
والوعاظوحطباوها الماحي أئمة يكون أن محب لدلك وأقوى، أمع فيهم وتأثم٥ 

الخطبتقديم من يتمكنوا حتى وحلما وعلمنا شرعتا تاهيلأ موهلن المرشدون 
والتيواليومية، المعاصرة الأحداث تناقش التي الدينية والدروس الأسرة، النافعة 

حيرالمسجد وكون والغلو، التعصب عن بعيدين يكونوا حتى الأمة حماهم ب تمتم 
منالوقاية ق كير المسجد فدور ، والتطرف والإرهاب العف من للوقاية وسيلة 

والدنيوية،الدينية برسالته ملمين علته القائمون لكن متى أنواعها بمختلف الحرائم 
الله—.—بحمد الماركة البلاد هده مساحد ق والرجاء الأمل هو وذلك 

اءضالإرهاب:ص>

لاستئصالالأمنية؛ الخهات مع السنية البلاد هده ق الذهبية الحلقات وتضافر 
العتيدة،الداخلية وزارة به تقوم ما التضافر ذك صور ومن الكاسر، الإرهاب شاقة 

قالمتألقة، الفولاذية والعزيمة الأوفر، والنصب الأكم، ء تنهض؛العب، حيث 
—بعدولها سدنته، عل والقبض وحرئومته، والإرهاب وفكره، التطرف اجتثات 

الثتاقوالتفان تكل، لا التي الساهرة الدووبة الخهود سبحانه— المول توفيق 
الأنتصاراتحنث الساطعة، لكلثهس الثعر هدا ل وآثارها يمل، لا الذي 

علالصادق التوكل مع ذك كل المكنيات، وهتك المؤامرات، إحباط ق المتتالية 
والظالمن.الظلم دحر ل ومعنته، وتأيده نصره ق تاثق'وثاك الباري 

بخباياالشاملة ؤإحاطتها الوزارة، لدى العميق الإدراك ذلك: يوضح 
الشريعة،نور حيال القضإت دميم وكونه الُالم، ق الدنيئة وأغراضه الإرهاب، 

١(.)صتّآه صد لمحمد الإرهاب، مكافحة ل والأمنية الاحتاعية الوات دور ينظر؛ ' ١  ا



النمل
الثالث

اسول
١٢٥ادوالملأجوالآش

الذيالشاق اكفصياب البيان ق ذلك ينجل ققلمِ، ولا نقر ق لها تئن لا وأنه 
الاض/١^، المو صاحب الداخلة وزير الماف المائب سو به تفضل 
عصِانعيش أظ الوكد من ررإن قال: حيث اممه- -رحمه العزيز عبد بن نايف 

غترءالا لأءهداف وأصبحت الثقافات، فيه وتلكثرت الفاهم، فيه اخلطت 
هناكوأدا والصفاتc  ١٢٠٦٢٥^لهذه المحدد هي رعيتها، عن الطر بصرف 
أوجنسية أو دين للارهاب كان إذا وفيا الإرهاب، ماهية تحديد ق ير خلاف 

التيالإرهاب لحافحة العربية الاتفاقية ق تحديده حاولنا ما وهذا وطن، أو حد 
والمءحاربإرهابتا، ليس حق عن فالمدافع الحرب، والعدل الداخلية وزراء وقعها 

إرهابيا•يس الحقوق واغتصاب والباطل الظلم واجهة مق 
والمنتهللوالقانون، الشمع عن الخارج الفعل صفة هو مفهومنا: ق مهاب 

الأرأفتودده ولا دين، يقره لا الذي الشبطاف الفعل وهو الأخرين، لحرمات 
أوضيقة، ذاتية لأهداف بالأخرين، الإصرار إل حيف فعل الأنانية، القيم ولا 

منغلقة.جاهلة لمفاهيم 
أنالارال من >ال ياي يمض لا الثدي التاريخ عم الإرهاب ن أي 

الأدارفه يبحز ملكن كل ق فهو وطن، أو جنسية أو بعقيدة مرتبطا يكون 
أوطانبمم،أو عقائدهم عن الطر بصرف المقوس، ورضي والحهلمة والحاقدون 

والإءلأميألمي"ي الخطاب ق توجها هناك أن موخزا نلحظ أسف بكل ولكن 
جادةمحاولة هناك أن ويبدو بالإسلام، الإرهاب يربط مفهوم لحييي العالمي 

والإرهاب.الإسلام يقن متصل تلازم لخلق 
ولخ:اعقل، ذي عل نحفى ولا جرة، الإسلام صد الخرب عل والشواهد 

أهمها ٣١شعوب ءل لمهلمقها حفارته ثنايا من ملوكية معايم الغرب استنبط 



وعذيعلى I ساب تيسير __\مبمم 
والخيابالسلة ا اويوه1دا ظاكرة علاج غي َنيب 

العرقيةوالفرقة الإنسان، حقوق ل المعايثر هذه تمثلت وقد الإسلامية، الدول 
يكلذلك عل ماعد ولقد )الإرهاب(، مصطلح وظهر ذلك، إل وما والإثنية، 

ومجب، الغ مع معاملأما ل تشط بدأت الإسلامية الحاعات بعمر أن أسف 
هؤلاءيعفر من حطثرة تحاوران وحدثت النهج، نفس المسلمين الأفراد بعض 

واستباحةالأخرين تكفثر حد إل والشطط الغلو  ٢٠٢فبلغ النصوصى، فسثر تل 
والمسلمين،الإسلام عن لبنة الالغربجة الغكرة غذى الشطط وهذا الدماء، 
لتصويرالغربي، الرأي عل السيطرة ق مؤثرا دورا الغربجة الإعلامية الألة ولمت 

إسلاميأو عرب ملمح أي أصح حتى وفوض، وقل إرهاب دين الإسلام 
بعضمن للإسلام المعادية القوى واتحدت مكان، أي ل للعربي؛ خوف مصدر 
صلبإل خلاله من ينفذ هدمحا سامحنا عداء تعادحا التي الإسلامية النبمأذج 

وهذهانية، الأنومعاداة والإرهاب بالتخلف لوصفها الإسلامية، القلقة 

٠.الإسلأم<أُ عل الغرب الحكم حيثيات شكلت النإذج؛تصرمحاما 

لالمملكة رأي حول المؤتمرات- أحد هامش -عل سؤال عن إجابة وق 
الأمريكية!المتحدة الولايات ل حدثت التي الإرهابية العمليات 
يعلموكا الإرهاب، وهو الساعة موصحع عن نتحدث ٠٠افه—. —رحمه قال 

قبل،من ولكن الأن ليس واصح، موقف الإرهاب من موقفها المملكة أن الجميع 
قبلحتى سنوات، قبل الإرهاب من مستهدفة كانت الجميع يعلم كا والمملكة 
الأعالأفظع من الله بيت عل الاعتداء ولكن الشريف، المكي الحرم عل الاعتداء 

قريبةحيدا تعلموما أحداث ذك تلا الحميع، لدى معلوم وهذا الإرهابية، 

القرى.أم جامعة (،  ١٣٨-١ ١ روس:َا أمير، ل وطن أمن سعود، آل العزيز عبئ بن نايف ينظر؛ ا ١ ر 



اصل
مم.صاثثادق

الولاياتق حدث ما نتيجة فقط وليس بجدد، ليس المملكة موقف إدا ويعيده، 
جهاتمن صدر علمت وكمما والتأكيد الشهر، هدا أوائل ل الأمريكية المتحدة 
الإسلامية،عقيدما مطلق من أمريكا ل حدث ما صد المملكة أن سعودية مزولة 
منوالأبرياء والأطفال اء التتقتيل صد والمملكة الخميع، لدى المعلومة وثوابتها 
حقالإسلام يعرفون للذين قعي ثيء وهذا الممتلكات، وتبديم الرحال 
المملكةموقف ؤإن المملكة، واقع هو الذي الواقع مع يتعاملون والدين المعرفة، 

محاسدول مع عمدت المملكة أن هذا عل والدليل ثك، موصع ولا بجديد لسم 
منأكثر قبل وهذا الإرهاب، مكافحة استراتيجيه إل للوصول الخليجي التعاون 

التيالإرهاب ملكقحة اتفاقية إل العرب الأشقاء ْع وصلنا كا سنوات، عشم 
والأتفاقيةعري، إجماع هناك وكان ، ٢١٩٩٨عام ق العربية الخامعة ق وقعت 

ذلكوق واصح، بشكل وتعريفه الإرهاب عن تتحدث وهي لديكم، معلومة 
أجع،للعالم العرب العدل ووزراء الداخلية وزراء محلس من نداء صدر الوقت 
أناوللأسف الإرهاب، لمكافحة دولية اتفاقية إل بالوصول المتحدة الأمم ولهيئة 

أولكانت تعرفوما التي المملكة اتفاقية إن ثم الدعوة، لهاز0 يستجيب من نجد لمر 
موفإدا إيران، مع ونماها اتفاقية وآخر الإرهاب، مكافحة هى فيها مادة 

الأمر.هدا من واصح المملكة 
اثرالسثواضة؛اسدس: الطلب 

مبيناواصحا، نظائا لها وصع حيث عظع، اهناما بالأسرة الإسلام اهتم 
التيالخاصة الفرد بيئة هي الأسرة أف باعتبار أفرادها، من فرد كل مسؤولية فيه 

منالأوفر الحظ الإسلام جعل لذلك سلنا، أو إمحاثا وسلوكه شخصيته ق تزثر 
اللهرسول سمعت لآةقعنمح'قال عمر بن الله عبد فعن والزوجة، الزوج عل المسؤولية 



ضوءعيي I ردسدرالهكاب 
والخثابأسعيه ا |ربوهالما ضرة فناعلاج مي 

عنوطول زاع الإمام رث، ص طول وئئم رغ، ءُقثتمم قوون يه 
روجهابيت ِو راعيه والرأْ رث، ص طول وهو اهله ِفي رغ والرجز رث، 

فالوالدان'، زعيه<ار عن وطول ّثه ثاو ق رغ والخادم رعيها، ض وطوق 
رامابقوله! الثني. إليه أشار ما وهذا حياته، بداية ل الطفل عل تاثترا أيثر هما 
،بمجناه<؛ أو يتصزاني، أو ت؛ودايه دا؛واْ الفطنة، عق يولد إلا مولود مذ 

وتأثرهلهم محاكاته طريق عن الأول سنينه حرات كل أمرته من كتب فالطفل 
عنهم.والقيم العادات وأحد ، ٢٠٢

ايلمزنوحث حسنة، تربية الأولاد بريئة قوآئأْلأئم الّثي أم ولقد 
آولأدّكبءأكرموا قال! أنه محقي النبي عن رمحمحفيتث مالك بن أنس فعن ذلك، عل 

ألصمن أمحصل يحل مذ ولدا والد نحل أرما ءقققُ وقال ، آديلماا وأحسنوا 
لخض«)،(.

وتعليمهمالصغر، مند الأبناء تربية كيفية ;همنه الغزال الإمام أوصح وقد 
منالصبيان رياضة ل الطريق أن واعلم يقول؛ حيث أحلاقهم، وتحسن الأدب، 

لولغ العبد باب والحجر، الديون وأداء الاستقراض كتاب )صححه(، ل البخاري أحرجه ( ١  ر
الإمامفضلة باب الإمارة، كتاب )صححه( ل لم موأحرجه (، ٢٤١٩)برقم منيه، مال 

(. ١٨٢)٩ رقم الخاثر، وعقوبة العائل 
وهلعليه يصل هل فإن الحبي أملم إذا باب الحنائز، كتاب رصحيحه(، ل البخاري أحرجه ا ّ ١ 

بابالقدر، كتاب )صححي(، ل لم موأحرجه (، ١٢٩٢)برقم الإسلام، الحبي عل يعرض 
(.٦٩٢٦)برثم الفطرة، عل يولد مولود كل معز 

وصعقه(، ٣٦٧١)برثم البنات، إل والإحسان الوالد بر باب )ّنته(ا ل ماجه ابن أحرجه ( 1٣ 
(.١٦٤٩)الأسفياسة 

لالألبان وصعقه (، ١٩٥٢)برثم الولد، ائب ل جاء ما باب )سننه(، ز الترمذي أحرجه 1 ت  ا
لضعيفةصا0.



اصل
ز3لسجواشد الثالث

نفيسةجوهرة الطاهر وقلبه والديه، عند أمانة والصبي وأوكدها، الأمور أهم 
ماكل إل ومائل نقش، ما لكل قابل وهو وصورة، نقش كل من خالية ساذجة 

لوشاركه والأخرة، الدنيا ل معد عليه ونشاه وعلمه الحر عود فإن إليه، به يال 
شقيالهائم إهمال وأهمل الشر عود وإذ ومؤدب، له معلم وكل أبوه ثوابه 

امحقؤ'-كأما مقجل: الله قال وقد له، والوال عليه المتم رقبة j الوزر وكان وهلك 
الدنيانار عن يصونه الأب كان ومها لاكميم:أا، نال...ه ن؛يؤ أثقؤ ؤ\ ن\نن\ 
محاسنويعلمه ومدته يؤدبه بان وصيانته أول، الأخرة نار عن يصونه فبأن 

ا.السوءء قرناء من ومحففله الأخلاق، 
وعلوالسنة، الكتاب وقق أبنائها نحاه رسالتها أداء أحسنك إذا الأسرة إن 

مجمعتكوين ل نمهم قاما لآ؛نذآثئ الغزال به أمتعنا ما لحو عل الأمة، علماء منار 
فرطتإذا أما والإرهاب، الإجرام إل والميل الانحرافات عن بعيد فاصل 

وجادةالإجرام طريق بأبنائها ينلك فإما الرسالة هده أداء ل وماونت 
والإرهاب.والغلو التطرف إل والميل والفكري، اللوم الانحراف 
والطاقات،الإمكانات بكل جاهدة، لتسعي المباركة الديار هده وإن 

فالمسؤولية، ستشعر اض المثالية الأسرة لبناء والثقافية؛ والعلمية، المادية 
يقاسولا تحفظ فإما نشاز، أمثلة من كان وما الجيد، والمستقبل السعيد، الحاصر 
عليها.

(.٧٢للغزال)T/ الدين، علوم إحاء طر: ١( 



علراصءI الوهاب تيلسر 
و|لأتابالسنة I الإرهاب ظاهرة غى 

اثجاسماتودوراسمموالمدارس:اثر السابع: الطلب 

الطالبمنه ينهل الذي العلمي الوسط والمدارس العلم ودور الحامعات تمثل 
منالمرجوة الشخصه تتكون وفيها المجتمع، ق والثقافة الاجتاعية القيم 

التعليميةات للممومالمهم الأمني الدور لنا يثرن ولذا المعتدل. التوي الثياب 
السعوديةالحامعات تنظيم ق والمتمثل والتطرف، والعنف الإرهاب قاومة مق 

وورشومؤتمرات ونيران محاصرات من! والثقافية، الدعوية الناشط من للعديد 

تعملالتي الخهود سلك ق تنسلك والإرهاب، المتطرف الماكر محاربة ل عمل 
منالمجتمع وتحصن والرهان، بالحجة مقارعتها و السامة، الأقلكر محاثبة عل 

محتل،نشاز سلوك أو فعل أي لمارسة الفرص وتقليل والإحرام، الفساد غوائل 
الفرصةتوفرت إن الإجرامية ؤإرادته الفرد اتحاهات تغبر ل الأساس, وقتل 

السلوك.هدا مثل لمارسة ليتيم والمقدرة 
تلكماخلال من والحناء، الغلو مسالك دون الحامعية الوقاية جهود وتثمر 

لتحقيقالرامية والاجتاعية، والثقافية العلمية لواجباتيا المجتمع أنساق حميع أداء 
الطالبل السامية الأخلاقية القيم تنغرص ما فبقدر الحبيب، الوطن استقرار 

والرخاءالهناء عليه ويرفرف الأمن، المجتمع ذلك يسود ما بقدر الأمة من والفرد 
والاستقرار.

علالمحافظة ق المهم الحيوي الأثر والوجه المرب الأستاذ عاتق عل ويقع 
نقلمن وظيفته ق يوليه الذي البنائي الدور خلال من واستقراره، المجتمع بناء 

المجتمع.ق والقيم للمعايثر 
لالمعل القدح ولها الحانب، ثبدا المهتمة السعودية الحامعات أبرز ومن 

ذلك:



الفصل
^ءم اممادق

تالأمنية للعلوم العربية نايف جامعة 
الداخليةوزراء لمجلس العلمي الحهاز هي الأمنية للعلوم العربية نايفا جامعة 

والمادة، لأسامحي ا نظامه من الثانية المادة بموجب بالمجلس الملحق العرب، 
عقدمع الحامعة إقامة فكرة نشأت وقد ٠ه للجامعة الأمحامحي الظام من الأول 

بدولةالعين مدينة ق عقد الذي العرب والأمن طة اك لقادة مؤتمر أول 
الداخليةلوزراء الثال المؤتمر وأصدر م،  ١٩٧٢عام المتحدة العربية الإمارات 

الطارئالمؤتمر وق الحامعة، بإنشاء قرارا م ١  ٩٧٨عام بغداد ق عقد الذي العرب 
وزراءمحلس أنشئ م ١  ٩٨٢عام بالرياصم عقد الذي العرب الداخلية لوزراء 

يتعلقما كا ق العلمي الحهاز واعتبرت به، الخامعة وألحقت العرب الداخلية 
علوالبحوث والدراسات والتدريب العال بالتعليم المتصلة الأمنية بالسياسة 
يل•ما تحقيق عل العمل إل الحامحة ومدف العربين< المستوي 

الحريمةصد الاجتاعي للدفيع الرئة المقلمة إطار j أنشأت ما أول الحاسة ص لكن )١( 
الثالثالمؤتمر ل التسمية عدلت يم والتدريب(، الاجتاعى الدقلمح لدرامات ايعربير )المركز 
عدلتئم والتدريب(، الأمية للدراسات العرمحي؛ )المركز اسم إل العرب الداخلية وزراء لمجلمر 
إلعثرة الرابعة دورته ز ( ٢٦٧)رقم العرب الداخلية وزراء محير قرار بموجب التسمية 

العربالداخلية وزراء محلمر بقرار التسمية عدلت نم الأمنية(، للعلوم العربية نايف )ألكديمية 
ناف)جامعة إل  ٢٢—ه/ا/ة•* ٤ بتاريخ عقدت التي والعشرين الحادية دورته ل ٤ ' ٧ رقم 

الأمنية(.للعلوم العربية 
جامعةنطاق ق ااينثا، العرب الداخلة وزراء لمجلمر الأمامي الظام من الثانية المائة تنم ( ٢ ر 

الداخليةوزراء )محلمر ويمي العرب، الداخلية وزراء من يتألف محلس العربية الدول 
بالرياض((.الأمنية للعلوم العربية ناش جامعة به تلحز العرب( 

الأمنيةللعلوم العربية ناش ءحامعة يل: ما عل للجادهق الأمامي النظام من الأول المادة تنهر ( ٣ر 
وزراءبمجاسر ملحقة الإسلامية، الشريعة هدي عل تعمل أمنية ثقافية علمية ة موميالرياض 
العرب.الداخلية 



ضوءعلى I الوصايا تيسير 
السةواممدابا الإرهاب ظاهرة خ علل غي 

الأمنميادين ل والمتعمقة المتخصصة العليا الدراسات رص إتاحة ' ١ 
متغراتمواجهة عل قادرة علمية كفاءات ؤإعداد والعدالة، الشامل بمفهومه 
العصر.

مبادئمن تضمه وما الإسلامي، الخنائي التشريع بأحكام التعريف ٢— 
متكاملة.تطبيقية ونظم 

المستوىعل الأمنية المجالات لكفة ل التدريب بمستوى النهوصن ٣— 
العلمية.المستجدات يواكب با وتاهيلهم المدربين واعداد العرب، 

الخريمةبمكاقحة المتخصصة الدراسات محال ل البحوث إثراء — ٤ 
الخاصة،الميدانية العلمية والأبحاث والدراسات الفلم وتطوير منها، والوقاية 

الشامل.بمفهومه الأمن نحدم التي والأبحاث 
العلميةوالمؤسسات الخامعات مع العلمي والتعاون الروابط توثيق ٥— 

العربي،المستوي عل والخنائية، العلمية والمؤسسات والاحتاعية، والعدلية الأمنية 
معها.والخبرات المعلومات وتبادل والدول، 

عربيةمقلمة هي إذ والقني؛ والإداري المال بالاستقلال الخامحة ونمع 
بإ،الحاصر لأسامحي ا ونظامها الدبلوماسية، الصفة لها اعتبارئة، شخصية ذات 

وكليةالتدريب وكلمة العليا الدراسات كلية حلال من العلمية أنشطتها وتنفذ 
ومركزفيها والبحوث الدراسات ومركز اللغات وكلمة الخنائتة الأدلة علوم 

والحابالآل.الملومات 

واتحادالعربية، الخامعات لكتحاد الخامعية، الاتحادات من عدد ل عضو وهي 
للجامحات.الدول والاتحاد الإسلامية، الخامعات ورابطه الإسلامية، الخامعات 



النمل
الثالث

اسول
١٣٣ادوادملأجوالأش

لمواجهةالعرب الأمن رجال ناهل حلال من الحامعة إسهامات وترز 
الأمنمفهوم• من انطلامحا ا الأمنية المشكلات ومعالحة أنواعها، بشتى الحرب 

المستجدة،القضايا مع للتعامل سبة المط الحلول إمحاد عل والعمل الشامل، 
الإجرامية.الظواهر من وغرها الإرهاب كفناهرة 

وجاءتمميزة، وعناية كبترا اهتماما الإرهاب متكلمة الحامعة أولت ومحي 

يقدمهاالتي الأنشطة من عدد صمن المشكلة تلك مكافحة محال ل جهودها 
وهىالعلمية، أقسامها خلال من تنفيذها يتم التي السنوية، عملها برامج صمن 

ومرمالحنائتة، الأدلة علوم وكلية التدرب، وكلة العليا، الدراسات كلية 
والبحوث.الدراسات 

صاساثض:؛موطشالإظتم:

المتطرزرة،يتقناته العصر، هدا ل الهاء الفاتك اللملاح فانه الإعلام أنا 
اّظقيالإفساد منها ثريرة، أو ضعيفة بنفوس مني إن وذلك المتوعة، ووسائله 

والحضاري.والروحي، 

والمجتمع،الدين يتكاليات المشرق، الوجه الإعلام يعد ذاته الومحت ول 
وسائلأمثل من محإن وأحكامه، بالدين المتربصين مكايد دون الحصن والحصن 
بلادإعلام الكائدة، والمذاهب اكءذة، الأفكار تحارب م والاتصال الإعلأم 
العقيدةعل المؤسس الإعلام ذلك سبحانه— الله —حماها الشريفن الحرمن 

المسئولة،آثاره ومن المعتدل، الوسطي والنهج اللمناءة، الهادفة والمعلومة الصحيحة، 
بكافةالحريمة عل القضاء ل الدزوب وسعيها الصحيحة، الصادقة الأحبار نشر 

أخطارهم،عل والتنبيه محططاتيم، وكشف الإرهاب، طغمة أحلمار وفضح ضروب، 



فيسوءلى I سسرالوضاب 

والخلأبالسلة I الارضاب ظاهرة لدج عض 

آوالصحافة، عر سواء بالشباب، وتغريرهم لأتم وجها شبههجم • ٣٠والتحدي 
المواطن؛لدى الأمني الحر تحقيق إل نعتا الشبكات، أو القنوات، أو الإذاعة، 

بتننتواصل وتحققا والإحرام، والإفساد العبث، أهل لوثات عن يصان كي 
أمنل توثر أن شاما من بادرة كل عل للخضاء الأمة، وأفراد الإعلام رجل 

بم،وأعنا ين الغد مارب عن الإبلاغ ل ونتواصل بل وطناننته، الجنمع 
الماسكة.لتراصة للأمة الفريد النموذج هو وذلك 

الأمنرجال محررها التي الأنتمحارات شر للاعلأم: المهنة الأثار ومن 
والندوات،اللقاءات، وبق الباغية، الغئة عل والأخرى، الفينة بن الصناديد 

الإرهاببعلاج صله له ما وكل لأالإذترنت؛ا، المعلومات شبكة عر والموتمرات، 
باسلةعتون ووجود الجمع، لدى الاطمئنان يورث مما عليه، السيطرة وكيفية 
لوائهم،ر الومثل ررمثل .•ت لقوله تحقيقا ورعايته، حفظه عل تنهر أمينة، 

نائزله تداعى عصئ منه اسقى إذا الواحد الحند مثل وتعاطفهم ونزانحهم، 
ذائئى<،)ا(.ابمدباص 

•CO••ئ/؛، 

وتعاطفهمالمومنن تراحم باب والأدب، والعلة الر كتاب )صححه(، ل لم مأحرجه )١( 
٢(. ٥٨٦)برقم وتعاضدهم، 



" ئ
وِءملإ:أهيمائتاء:

واستنبطاالتطرف، الفم ومحاطر الإرهاب، أدواء شحصنا أو وبعد 
عشهعأمن وانتشنا والسنة، الكتاب آفاق ل حئقنا ثم والبواعث، الأسباب 

الأنينتح والإدلاج، القرى ق سبحانه الله حامدين والعلاج، الواقية الحلول 
يل؛ما المهمة نتائجها خلاصة من لكن وقد الميمونة، الخاتمة رحاب ق مطايانا 

وأنالمحالر، أمن تبمدد وأخطبوط العصر، قفية وأنه الإرهاب، خطورة — ١ 
علبئا دول أو حماعات أو أفراد يإرمه الذي العدوان هوت المختار تعريفه 

وعرضه.وماله وعقله ودمه دينه ز الإنسان، 

أهمها؛وانتشاره، وقوعه إل أدت وبواعث أباب للارهاب ٢— 
قاعدةؤإهمال الشريعة، ومقاصد ه رسوله وستة ائته كتاب الحهل 

الإرهاب.ظاهرة نشوء ل الرئيس السبب هو الآلات؛، اعتار لا 

هذاق الوقؤخ إل بالضرورة تودي وخيمة، نتائج إل يودي المنحرف الفكر 
الأمن.المستنقع 
مزلقعليهم والتطاول البلاء، الشريعة وحملة الفقهاء العناء عل الاجتراء 

والتخرسة.الإرهابية الأعإل مهاوي ل التردي إل أصحابه محرف خطر، 



ضوءعلى I تيسهراروهاب 
1 الإرهاب ظاهرة علاج مي  I وأسلابلسنة

مالأتإل ينظرون لا الدين العلم وادعياء الفتن أنصاف عن الأخذ أن كإ 
الإرهابية.بالأعإل القيام إل المودية الأسباب من فتاوتم، 

الموثوقة،غر الإعلام وسائل ومتابعة والمجتمع، الأسرة من الخاطئة التربية 
مسبالإنترنت*ا، ١١المعلومات شبكة عل الأسنة المواقع بعضي من والعب 

إلونودي الأمة، باب ث ل الهدامة الأفكار تغدي التي الأسباب أخطر من 
المنحرف.الفكر معتنقي ال انضإمهم 

وأفرادها،ومحتمعاب الأمة عل فادحة وأصرار وخيمة عواقب للإرهاب ٣" 
وأنكاهاتأشدها من 

والمعاهدين،المستأبن من وغرهم لممن الممن المعصومة الأنفس قتل 
العامة.والمرافق الممتلكات وتدمثر الأموال وإتلاف 

والدولة.المجتمع أمن وزعزعة والإفاد، الاضطراب أبواب فتح 
الأخرى.المجتمعات أمام ؤإنراقاته الدين هذا حمالتان تشويه 
اش،إل الدعوة عن والصد المهمة، قضاياها عن وصرفها الأمة إشغال 

الأعإلعل الخناق وتضييق وأهله، بالإسلام للممتربصن الباب وفتح 
الخرية.

المخالفةأشد محالف الإرهاب أن يؤكدان والواقع الشرعة الأدلة أن ٤- 
الأتية;الأوجه من وذلك السمحة، الإسلامية للشريعة 

للإنسان.الإسلام تكريم عل نيه حت "

والتنطع.للغلو ونحسيده والاعتدال، التوسط منهج الإرهاب محانبة 



المجتمعات.تكفثر مباءات ق الوقؤع "
التخرسة.بالأعال الأرض ق للأفاد قيقه حت "

الحإعة.ومحالفة الطاعة، عصا وشق الأمة تفريق ءء 

منوالرهان، بالحجة تفنيدها م ومغاممات قلمه الإرهاب للمفتوكن ٥— 
الشريعة،مقاصد ضوء عل الأمة، من الصالح السلف وأقوال والسنة الكتاب 

الشبه!تلمك ومن 

للحكام.تكفرهم ثبهة 

الحكام.عل الخروج استباجمم ا هة ج "

والسلاح.باليد المنكر تغيير بهة ث "

الدفع.جهاد مرحلة ق الأمة إن قولهم: بهة ئ "
العرب.حزيرة من اتكفار إحراج ثهة ث "

والراء.الولاء لعقيدة آلحاطئ لمهم ا "
يستأصلالذي الشرعي العلاج ذكر لزاما لكن الإرهاب عل للقضاء — ٦ 

الأق•النحو عل وهو اممه~ —بإذن شاقته 

عنهم•الشرعي العلم وتلقي الرثانيتن، العلياء حول الالتفاف ضرورة أ? 
لأبوالشطط؛ الغلو عن والعد الرفق، والأحد الوط، ص لتزام ا »

الدكناء.اللجة هده ل النجاة قوارب 

الأكفاء.ق وحصرها الشرعية الفتاوى ط ص "



ضوءعلى I تيسيراساب \بس7ك  ارسذةواثابا الاريهاب فناشرة علاج مي َثئرا 
الأمة.هذه سلم، منهج عل العلم وفهم عته، الثم المقاصد الاهتام 
الهدامة.المشارب دون المنح الحصن لأنه الفكري؛ بالأمن والعناية الاهتام 

الخالي.أيدي طالته لما الشرعي جديد خل "
والتقوى.الر عل والتعاون الناصحة، ولحان الحوار تفعيل 

هيإذ انفه— —حرسها يفن الشر الحرمين ؛لأي بائار والتنويه الإشادة ٧— 
الحلولوإمحاد عواره، وفضح المنحرف، الفكر عل القفاء ز الأمثل النموذج 
ذلك!ل الموفقة والأثار الدنووبة، الحهود ومن عليه، للقضاء الناجعة 

دينهتم وضر الله حفظهم - الأمر ولاة أثر 
اءوالخاعاسمة.س "

الحمعة.وخطب المجد أثر 

ئرا-لحهاتالأبة.أ "

ثرالمتوالأصة.ا "
والمدارس.العلم ودور الحامعات أثر 

العلومات.وشبكات الإعلام وسائل ثر أ "
ؤسمداث!امساسث

ثغورمن ثغر أي ل القرار واتخاذ الولاية ائته بوأه من اضطلاع صرورة — ١ 
الإرهاب.لظاهرة التصدي ز العظمى بمسوولامم الأمة 

لالراد بدورهم للقيام المخلصن والدعاة الربانين العلماء همم استنهاض ٢— 
الظاهرة.هده لعلاج والمعرفة بالعلم الأمة تحصن 



الخطرة.القضة لهذه التصدي ق الأقلام وحملة والآر؛وين المكرس أثر تفعل ٣" 
للمسحالفكري الأمن حماية ق فاعل بدور الأمنية الخهات قام أهمة - ٤ 

الإرهاب.محاربة ق الحصون أهم من باعتباره 

أهدافهوتحقيق للارهاب، لتصدي العالي المركز أهداف بتفعيل المبادرة - ٥ 
ملموشا.واقعا 

وحماس،الدين إشراقات ببيان يعنى حضاري مشروع إل الأمة تنادي ٦- 
ويسره.ورحمته ورفقه 

الشاملةوالاضراتجيات احطط بإعداد تعنى عليا هيئة لإنشاء السعي ٧— 
حيالها.المستجدات كل ورصد الظاهرة، هده لعلاج 

إلهمدف والأهلتة، الحكومية القطاعات بين تنسيقية محار تشكيل — ٨ 
القضية.هده لعلاج الباء والتصدي الأمثل التعاون 

والاجتامةوالأمنية الشرب العلوم شتى ق مسيرا تأهيل عل العمل ٩- 
الإرهاب.عل للقضاء والفكرية والضبة 

الحطثرة.القضية لهده للتصدي متخصصة فضائية قناة إنشاء أهمية — ١ ٠ 

الإسلام،محاسن ببيان يعنى للترحمة، متخصصة جهات تكوين أهمية - ١١ 
اللغات.بشتى العالم، ق ونثرها 

بدراسةمتم متخصصة ومعاهد وأكاديميات جامعية كليات تحصبصر — ١ ٢ 
التطرف.وفكرها الإرهاب ظاهرة 

بتق إسهاما المجال، هدا ق المتخصصة الكب ونشر طباعة عل العمل -  ١٣



ضوءعلى I الوهاب تيسيم 
وأسلابسلة ا الارهاب ظاهرة خ لل عض 

الأمة.ق المكري الوعي 
الخباب.تحصن المختلفة التعليم مناهج ق الإرهاب دراسة مفردة إضافة — ١ ٤ 

القضية.هذه وعلاج لدراسة متخصصة بحث كرامي إنشاء — ١٥

الناصحة.ولحان الحوار مراكر تفعيل ■ ١٦

منطقه.كل ق المعنية بالحهات ورطها المجتمع، ل الأحباء مراكر دعم - ١٧
الموثوقة،مصادره من العلم وأخذ والاعتدال، الوسطية عل الخباب تربية —  ١٨

أوقاتوشغل لهم، الوظيفية الفرص وتبة بقضاياهم، العناية ومزيد 
التنوعة.النافعة يايرامح فراغهم 

والتطرف.الغلو حول الشبهات نحلية " ١٩

وردودللامتفزاز سنا تكون التي الانحراف ظواهر علاج عل العمل " ٠٢ 
المشبوهة.التغريب كدعاوى الأفعال، 

بعضأحطاء انحاذ وعدم بالإسلام، الإرهاب، ظاهرة ربط بعدم التنادي - ١٢ 
الدين.عل حجة الأفراد 

والتصديله، المغذية الوسائل واحتناث الإرهاب، مناع نحفيف عل العمل — ٢٢
اشتري.الغزو ألوان لحمع 

وربطللفتوى، عالي رف ميثاق عل والتوارد الفتاوى، ضبط أهمية — ٢٣
الكبرى.الفقهية والمجامع العليا، العلمية النوازل؛الهيئات فتاوى 

الوالدينوقيام الصالحة، الأجيال وتنشئة والأسرة، بالبيت العناية تكثيف -  ٢٤
التربوي.بدورهما 



I CO ى—اشق الع-
والخطباء،الأئمة اختيار بحس والعناية السجد، رسالة إحياء عل العمل - ٢٥

خطةعل والتركيز وتأهلهم، مستواهم من للرفع الكثفة الدورات ؤإقامة 
بكفاءةالإرهاب ظواهر لمعالحة وأسلوثا؛ ومضوا إعدادا الحمعة: 

واقتدار.

الإيانثةوعقدتم الهبة الإّلأمة بمادئهم الأجيال ربط عل التركز - ٢٦
حفاء.ولا غلو ولا تفريط، ولا إفراط فلا المعتدل، الوسطي ومنهجهم 

عشدْالمؤهل المعلم اخسار بحس والعناية التربوي المدرسة دور تكثيف - ٢٧
عدادمحللكفتها، الخلميمية المراحل عل والتركيز وسلوكا، ومنهجا وفكنا 
الوخيمة.ونتائجه المنحرف الفكر لمحاربة الأستراتجية الخطط 

عصرالعصر، هدا ق كرى أهمية من لها لما الإعلام وائل استثار صرورة - ٢٨
المعلوماتوشكة الفضائيات عل والتركيز الفنيات وقفزة المعلومات رة ثه 

أمنعل للحفاظ لها، إعلامي شرف متثاق وضع عل والعمل »الإنترتت« 
الفتنة.أساب ونبي الأمة، 

بذلك،الفكر وحملة التقمذن وعناية الأصيلة ثقافتنا حفظ عل العمل —  ٢٩
•الفكري الأمن عل الحفاظ مع يتمئى يا والطباعة، للنشر ضوابط ووضع 

•والأمة المجتمع مصلحة عل حرصا وآدابه بضوابطه الحوار باب فتح — ٣ ٠ 
وعقدوالأبحاث الدراسات بإعداد والدراسات البحوث مراكز قيام — ٣١

تشحيماالفكري، الأمة أمن بمدد ما كل ترصد التي والوتمرات الندوات 
للدواء.ووصفا للداء 



ضوءعلى I ننمسر|لهكاب 
اسئءواممناباب ||جودقءلظاكرة خ علل مي 

الإرهاظاهرة لعلاج حفاري إسلامي بمثرؤع الاضطلاع — ٣٢

ه:الإنماء سيد جوارمسجد ض رساثةريةوضاء« 

اللهرسول مسجد حوار من والصفاء، الحب ملؤه وصوت ونداءا رحمة رسالة 

التيالبادئ من النثاء، العالية الإسلأ)،بة الحامعة والور العلم منبر من وه 
والاعتدال،والرحمة والود بالحب المعطرة الإسلامية حفارتنا منها انطلقت 

لدماءحقنا والكرامة، والمروءة الإيان، فيكم ندعو سواء، كلمة إل هلموا 
اللهكتاب هدا وبينكم، بينتا محكم الله ّلرع هذا العليا، لمصالحهم وحفظا لبن ال

تناسيكمالسلف منهج وهذا إليها، ندعوتم الله رسول سنة وهده به، نخاطبكم 
والشبهة،والعصب الهوى سكرة من تقيموا وأن الملبن، حماعة إل تفيئوا أن به، 

والفال.والدمار 

والرهانالدليل ضوء عل انا ألما، نحررون الخائف، يفصلون العناء، هؤلاء 
فتخرجوهعلم من عندكم فهل والقواعد، والمقاصد والإمامة، الكفر اثل مي 

١[.تالمرة:ا١ 4 ثكدقمى طئن إن إزسآطلم هتاوأ ألإثل لما، 
ئلمباطل عل الإقامة لماذا ونمائْ؟ا خطزْ قرف يزم عل لإصرار لماذا 

اوالعمر؟ بالرحمة الخببمر، اللطيف، أمر وقد والخدكر، لفجثر ١ لماذا ا ويكري؟ إؤمه 
بكاذاوالإحرام؟؟ والرعب الفتنة أنفاق ي بالأمة والزج والاغترار ألتغرير متى إل 

فالناس بتن يفضى محا جادله جل الجار عل صل الم يوم ربكم تلاقون 
اا القيامة؟ يوم نحاحكم جاءت إذا فهاا إلا إله لا تفعلون؛١٠ ماذا ا الدماء؟ 

هدهبسب ظالمة حملات من والمسلبن بالإسلام حل تا لالحوالب هو ما 
الأفعالالمشينة؟ا



ح3(سسة اضامI وتِء 
اياطل،ق الخالي من خثر الحق إل فالرجوع عودتكم؟ ورجاونا أملط 

[.٥٠]القصص: 4 أهو؛ثهم ئيث هاعلمزأنا تك بمحيإ قو ان هؤ 
الحرسبلاد محفظ أن العل وصفاته الحسى، باسائه سحاته افه نال 

وأنالجالأت.ا كافة ق واستقرارها وأمنها وعقيدما وقائما ؛٧^ (لشرضن، 
م؛م•جواد المعتدين،إذه وعدوان الكائدين، كيد المدن وبلاد عها بمرق 

الخحث،*■يا إمال من وأعان، وفق ما عل عثييل اممه أشاكر قاف وختافا 
العيية.الإسلامية الحامعة رحاب ق العقد المبارك، المؤتمر هزا ق به للإدلاء 

لمهنا لعباده، نافعا الكريم، لوجهه خالقنا محعلمه أن عهثل الله سائلا 
وذخره،أحره محرمي وألا أحمع، والعالم بل الأمة، قضايا أهم من قضية علاج 

مسثولخر إنه وياباه، يسخطه عإ والتجاق ويرضاه، محبه لما نلمع يوفق وأن 
العالن.رب طه الحمد أن دعوانا وآخر مامول، م وأق 

أحمعتن.وصحبه آله وعل محمد نيا عل وبارك وسلم  ٠٥١وصر 
•وِءءوِ€•



ومء|موساماجعواسر

و|ل0هء1دم|ّر|دء ضمرس 

الكربمم.القرآن 

سمصامميرووط4ماممحأ

دارالبجاوي، محمد بن عل تحقيق: العربي(، ابن الله عبد بن لحمد القرآن، أحلكم - ١ 
لبنان.— العرفة 

والتوزيع•للشر سحنون دار الطاهر، بن محمد عاشور ابن واكوير، التحرير ٢- 
القرشىكنثر بن إسإعيل الفداء لأي العظم(، القرآن )تفر كم ابن -ضر ٣- 

الفم.دار ط. الدمشقي)تسه(ا 

م؛؛ربن محمد جعفر لأنجا القرآن(، آي تاويل عن البيان )جامع الطري: م - ٤ 
بمصر.العارف دار شاكر، وأحمد محمود تحقيق -، ٠٥٣١ منة التول الطري، 

رية،ص الكتب دار طبعة عن ط.م القرآن( لأحكام القرطبي)الخامع تفسثر — ٥ 
ه.١  ٣٨٧سنة والشر للطباعة الحربي( الكاتب دار نشر 

المتوقالسيوطي، الدين حلال الرحمن عبد للأمام الماثور، فر ق المنثور الدر ٦- 
الفكر.دار .، ٥٩ ١١سنة 

درويشعدنان تحقيق: الكفوي، الحسيني موص بن أيوب البقاء لأب الممات، ٧- 
م.١ ٩  ٩٨- ه ١ ٤ ١ ٩ - يثرون - الرسالة ة مؤّالمصري، ي حم- 

الكتبةاقي، البعبد قواد لمحمد الكريم، القرآن لألفاظ المفهرس المعجم ٨- 
تركيا.— الإسلامية 



وءغنمعلى I |روكاب تيسير 
و|وحتاداوسة ااا اولركار؛ا ظاهرة ج عللمي 

دِءصاضدةواثريى؛

تحقيق؛تنمية، بن الحليم عبد ن أحمد الإسلام؛ لمخ المقيم، الصراط اقتضاء ٩- 
الأول،الطبعة الكويت، — الإسلامي التراث إحياء حمعية حافظ، عل فواد 

٥١٤٢١..

مصر.- الخطاب عمر دار موسى، ين إبراهيم للناطي الاعتصام، - ١ 

دسعه ن محمد الإمام جامعة مانر، رثاد محمد د. تحقيق؛ تيمية، لأن الاستقامة، " ١١
ه.١ ٤  ٠٣— الأول الطعن المنورة، —المدينة 

رشادمحمد د. تحقيق: الاستقامة، انظر تيمية، ان والنقل، العقل تعارض درء - ١ ٢ 

الإسلامية.سعود ن محمد الإمام جامعة الكتاب نشر ه، ١ ٤ ٠ ١ مانر 

المجدي،قاسم ين محمد ين لعبدالرحن المجدية، الأجوبة ل نية ال-  ١٣
١ه.٤  ١٧— السادسة الطبعة 

-ية الأن الغرباء مكتبة عجال، عل محمد تحقيق؛ تيمية، لأن الكري، عل الرد " ١٤
ه.١ ٤ ١ ٧ الأول، الطبعة المنورة، المدينة 

إمإعلبن سال( بن إسحاق بشر أب بن إسإعل ثن لل الثغر، أهل إل رّاله " ١٥
مكتبةالخنيدي، محمد شاكر الله عبد تحقيق؛ بلال، ن موسى ن بدايله عن 

١م. ٩٨٨الأول، الطبعة دمشق، — والحكم العلوم 
تحقيق:ه، ٤ ١ ٨ ت اللألكائي، انته لهبة وا-لحاعة، المنة أهل اعتقاد أصول ثرح - ١ ٦ 

.٣١٩٩٥— اه  ٤١٦ط؛، الرياض، دارطيبة، الغامدى، أحمدسعدحمدان 
محمدد. تحقيق: محمد، أبو الرماري خلف ن عل بن للحن المنة، شرح ~ ١ ٧ 

ه.١ ٤ ٠ ٨ الأول، الطبعة ^U،، ~~ القيم ان دار القحطال، سالر سعيد 



—-ى ومء|ضسصُسر 
وتجبالتركي نحضق: الحنفي، العز أب لابن الطحاوبمة، الشدة ثرح - ١٨

•بيروت الرسالة، مؤسسة الأرنووط، 

عتون،بمر تحقتز'• المم، لأبن الماحية.، للفرقة الانتصار ق الشاقة الكافية -  ١٩
طاهةاه-هبم.دمشق، المان، دار مكتبة 

هلقرنعقد ف المضة الدرة لشرح الأثرية الأسرار وسواطع البهية الأنوار لوامع - ٠٢ 
الحندالفاريني سام بن أحمد بن محمد العون أبو الدين، لخص المرضية، 
-الثانية الطبعة: دمشق، - ا مكتبتهالخاص مؤّة ه(ا ١ ١  ٨٨)المتوق: 
٢٠^١٤٠٢ ١٩٨٢.

بتروت■- اللجة الكتب دار - تيمية لابن الموية، المة منهاج - ٢١
ءاطمحط مح: القيم- لأبن تض، نمحإياك نعد إياك بتن الكثن انمدارج - ٢٢

ه.١٣٩٢لبنان، — العلمية التتكتب دار الفقي، 

 C/3 ٠وقروحه اسيث كتب

ّةّالهند، آباد، حيدر العثانتة، المعارف دائرة ط. حجر، لأبن التهذيب يذيب - ٢٣
١٣٢٧^

ارفالمعدائرة يا انم، أبو حام أبي بن عدالرحمن الرازي والعديل، الحرج - ٢٤
..٥١٣٧٣الأول الطبعة آلعثإنية، 

ه. ١٣٩٥^المحريب التراث إحياء دار ط. ماجه، ابن سنن - ٢٥

ت.بدون الدولية، الأفكار بثت الأشعث، بن سليإن داود أبو داود، أبي؛ منن -  ٢٦
شام،محمد أحمد نحمق: ءسى، أبو عسى بن محي الرُدي الرذي، نن - ٢٧

ه. ١٣٥آ الأول الطبعة لمان، سروت، ننكر، د|ر 



ضوءعلى I دىلسؤالهضاب 
و|لأدابااو|1اة ا |ودرهاب ظاهرة ج علل غي 

القاهرةيان(، هائم الله عبد تحقيق؛ عمر، بن عل الدارمملني الدارقطني، سنن  ٢٨

المدويم هائتحقيق: تحق ن، بن عل ن أحمد اليهقي أ بتهقى المن  ٢٩
ه.١٣٥٥الهند، المعارف، دائرة وآخرون، 

,ط ّآه.ا ٠ ٣ سنة النوق المائي عل بن نعيب ين أحمد للحافظ ائي، المسن "" ٠٣ 
مصر.الحلبي، الباي مصطفى 

ابندار .، ٥٥٢ ٦ ت إس،اعيل، بن محمد الله عبد ش للبخاري، البخاري، صحيح - ١٣ 
طا،ه؟ةاه.فارسكور، — رجب 

لبنان.يثرون، المكر، دار للمنووي، لم، مصحيح ثرح - ٣٢

الفارسي،بلبان بن عل الدين، علاء لأمير ١ بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح -  ٣٣
ط^يثرون، الة، الرسمومة الأرنووط، شعيب تحقيق؛ -، ٥٧٣٩سنة المتون 

٥١٤١٨.

القشريلم مبن الحجاج بن لم مالحس أنجي، للأمام ملم، صحيح - ٣٤
طا،؟أةاه.فارسكور، — رجب دارابن -، ٥٢٦١سنة النوق النتمابوري، 

العسقلأنحجر ين عل ين أحمد للحافظ البخاري، صحيح نرح الباري قتح " ٣٥
العلميةالبحوث لإدارات العامة الرئاسة ننم — السلفية المطبعة (، ٥٨ ٥٢)ت 

والإرشاد.والدعوة والإفناء 

،١ ط ثرون، يالرسالة، ة موس، ٤٥٢ ١ ت حنبل، بن أحمد زمام ١ مسند — ٣ا 

.٥١٣٨٦

٢٤٢٢



١٤٩موساإراجعواسروِء

الحقإرشاد تحقيق: الوصل، الم بن عل بن لأحمد الوصل، يعل أب ضد - ٣٧
١ه.٤ ٠ ٨ - الأول الطبعة جدة، - الإسلامية للثقافة القبلة دار الأثري، 

دنص تحقيق/ سراف، القاسم أبو أيوب بن أحمد بن ليان الهمر، العجم - ٣٨
والخكم-الموصل.١^٠٢ ٠^ م، ١  ٩٨٣ه/ ١ ٤ ٠ ٤ ط.٢، ألملفى، ألجد عبد 

م'اصاص

مكة،ق التجارية الكبة الحفي، أس محي عابدين ابن عابدين، ابن حاشية -  ٣٩
الفةالثانية،صاه.

الخو5اني،ص_د ض دل ُن دصأ الأزهار، حدائق عل الحدفق الحرار الميل - ٤ ٠ 
الأول،الطبعة ثرون، ي- العلمية الكب دار زايد، إبراهيم خمود تحقيق: 

ه.١ ٤ ٠ ٥ 

المعرفة.دار ابنتيمية، الإسلام لشيخ الشرعية، الياّة - ٤١

 Tا1وطن-دار سار، محمر بن ءدأش تحمق: ضين، لأين اكوح، اإياب لقاء - ٤
الاض،اسالأول-؟ا؛اه

ا.لخحفلطاعن فهد اللك محمع ا صع اين الإ،لأم كح اكظوى، جموع - ٤٣
م.١  ١٩٩٥ه/ ٤ ١ ٦ الزرْ، األية الميق، 

الفقه؛اصهل كتب 

-الفكر دار - بكر \لي بن محي الميم، ابن اسن: رب عن الموقعن إعلام - ٤٤
يثرون-

محمد،أنجا ال-دين لعز الصغرى، بالقواعد مى المالمقاصد اختصار ق الفوائد - ٤٥



— —)uالوهاب نسس —0؛ I ضوءعلى والحلأبالسلة ا ظاكرة!!ورهاب علاج مى ََنكبما 

عادة،المطبعة رحمن، —عبد الدين جلال تحقيق؛ الملام، عبد العزيز وعبد 
الفةالأول-سثم

لامالعبد بن العزيز عبد الدن لعز ام، الأنمصالح ي الأحكام قواعد " ٤٦
.٣١٩٩٠ه/ ١ ٤ ١ ٠ الريان، مومحة ه، ٦ ٦ ٠ نة ز التو السلمي، 

لرمعبد بن دريس ن أحمد للمقراف الفروق، أنواء ق الروق أنوار كاب " ٤٧
اللام.دار محمد، حمعة وعل سراج أحمد محمد تحقيق؛ ه(، )ت،ض الصنهاجي 

اللحمي-المكبةموسى ن إبراهيم الشاطئي، الشريعة؛ أصول ل الموافقات - ٤ ٨ 
.ه ١ ٣ ٩ ٥ — مصر — ٢ ط. — الكرى التجارية 

ومءصاسواص:

ه(،١ ٠ ٢ >ته الزبيدي، مرتضى لمحمد القاموس، جواهر من العروس تاج ~ ٤ ٩ 
ه.١ ٤ ١ ٤ يرون، - الغكر دار شري، عل تحقيق؛ 

يرون،- لجان مكبة \/ه(ا ١ لحرجاف،)تاّ محمد بن لعل التعريفات، - ٠٥ 
٢١٩٧٨.

قالمترف الجوهري، حماد بن لإساعيل العربجة، وصحاح اللغة تاج الصحاح، - ١٥ 
م.١  ٩٨٤ه/ ١ ٤ ٠ ٤ ط,؟، يرون، للملأين، العلم دار ٤ه، ٠ ٠ متة حدود 

نشرشم(ا ١ )ت\ النيروزآبادي يعفوب ن محمد الدن لمجد المحط، القاموس - ٥ ٢ 
القاهرة.— ركا٥ وث الحلبي موسة 

طبعةمن مصورة طبعة لأه(ف ١ ١ )ت منظور ن مكزم ن لمحمد العرب، لسان -  ٥٣

والرحمة.للتاليم المصرية الدار نثر - بولاق 



■')3(ومءأضساسمُسر 
تحقيق'■، ٠٣٩٥سنة اكوو قارص، بن أخمد الخن لأءبي اللغة، مقاييس معجم - ٥٤

•إيران العلمية، الكتب دار هارون، السلام عبد 

صصسئوامحام:

•٢٠١٩٨٠' بثروت ~ للملاض العلم دار - الزركل الدين خر الأعلام، - ٥٥
؛؛روت.- المعارف مكنة - كم بن لإسإعيل والنهاية، البداية - ٥٦

الشولكف،عل بن محمد للعلامة السابع؛ القرن بعد من بمحاض الطالع الدر - ٥٧
القاهرة.عادة، الومطبعة ثروت، المعرفة، دار نشر ه. ١ ٢ ٥ ٠ سنة المتول 

دارالقنوجي، لصديق والأول، الأخر الطراز مم جواهر من المكلل التاج - ٥٨
اراض،طا،1اةاه/هبما،ام.الملأم، 

العلمية،الكتب دار البغدادي، تابت بن عل ن أحمد الخطيب بغداد، تاريخ - ٥ ٩ 
بيروت.

اصرنتحقيق• غنام، ابن لحسبن والأفهام، الأفكار روضة المص نجد تاريخ - ٠٦ 
١ه.٤ ١ ٤ - الثالثة الطبعة يثرون، - الشروق دار الدينالأسد، 

بحسن عبدالرحمن نحمز؛ عنان، ن أحمد بن محمد الذهبي الحفاظ، تذكرة - ١٦ 
ه.١  ٣٨٨الرابعة الطبعة العثمانية، العارف دائرة العلمي، 

عشانمحمد الرحمن عبد لليوطي والقاهرة، مصر أخبار تبا المحاصرة حن - ٦٢
يثرون-~ العلمنة الكب دار ه، ١ ٤ ١ -٨ ١ ط ٩ه(ا ١ )ت١ 

يثرون-الحديدة، الأفاق دار الحيل، الماد لأن الذهب، ثذرات -  ٦٣

الٌقلأنيطحجر ن عل بن أحمد للحافظ الثامنة، المائة أعيان ل الكامنة الدرر - ٦٤



ضوءعلى I ليسيلالوكاب آ ٦٥٢١__ 
؟الخلابالسلة ا ذااهدر0الإرضاب علاج غى ََبهما 

وط.ثررت، بللمطثوعات، الأعلمي مؤسسة منشورات )ّأتاره(، ستة المتون 
بثروت•الجل، دار 

الحبل،اض عل بن الله لعبد أحمد، الإمام مدهب كتب أساء ل المنضد الدر " ٦٥
الأولط. جرون، يالإسلامية، البشائر دار الدوسري، مليان ين جاسم تحقيق• 
ه. ١٤١٠

القاهرة.- التراث دار - المالكي عل بن إبراهيم فرحون لأبن المذهب، الدياج " ٦٦
بيروت.— المعرفة دار — رجب لابن الحابلمة؛ طبقات عل الذيل - ٦٧

الأرنووطنعيب تحقيق؛ الذهبي، عتان بن أحمد بن لمحمد النبلاء، أعلام سير — ٨، 
ه.١ ٤ ٠ ٢ الثال، الطبعة بيروت، — الرسالة ة موسأحرى، ومحموعة 

سنةالمتوق الخاوي، الرحمن عبد بن لمحمد التاسع، القرن لأهل اللامع الضوء - ٦٩
بيروت.الحياة، مكتبة دار اُه(،  ٠٢)

١ط - العلمية الكتب دار - بكر ش بن الرحمن عبد المتوطي، الحفاظ: طبقات - ٠٧ 
-لمان-ساه.

الحبلالبغدادي الفناء يعل أي بن محمل الحين أب للمقاحمحى الحنابلة، طبقات — ١٧ 
العربيةالملكة ين، لعثبمسليان بن حمن عبدالر د• تحقيق، ه ت ٢ ٦ سنة النوق 

الملكة.تأميم عل عام مائة بمرور للاحتفال العامة الأمانة الحولية، 
 ٢ V — عز،بن هاب ال عبد نص أبو الدين تاج بكي، للالكرى، الشافعية طبقات

الثانية.الطبعة يثرون، — المعرفة دار 

الخزي،الح صبن سلتان تحقيق: وي، الأدته محمل بن لأحمد الحرين، طفات - ٧٣
١ه.٤  ١٧المنورة، المدينة والحاكم، العلوم دار الأول، ط. 



~ح3(~ وِءأءرساماجءداسد 
امذ، lHمحسذ تحقيق؛ يشر-، ابن الجدي لعثإن نجد، تاريخ ق المجد عنوان - ٧٤

ه.١ ٤ ٢ ٠ - الأول الطبعة الرياض، - الحبيب دار كثري، 
هماس،إحسان ت تحقيق الكض، شام بن لحمد عليها، والذيل الوفيات فوات -  ٧٥

فروت.— الثقافة دار 

عدسنبن الاه همد تحقيق: الحوزي، لأبن حنل، بن أحمد الإمام مناقب -  ٧٦
ه.١ ٤ ٠ ٩ — الثانية الطبعة القاهرة، — والشر للطباعة هجر الزكي، 

العلمي،محمد بن الرحمن لعبد أحمد، الإمام أصحاب تراجم ل الأحمد الهج - ٧٧
ط•نوتيخى، عائل الحب، ب الدين محي محمد تحقيق: (، ٨٢٨سنة)التوق 

١ه.٤  ٠٣يثرون، الكب، عالآ الأول، 

الدعوةكلية منثوران النمثكي، ا بابأحمد الديباج، بطريز الابمهاج نيل — ٧٨
م.١٩٨٩ه-١٣٩٢،١الإسلأمة،راLس،ط

.٨٣٨١سينطلينأبماسي،طفى - ٧٩

دارعباس، إحسان خلكان، بن محمد بن أحمد العباس أبو الأعيان، وفتات - ٠٨ 
•يرون صادر، 

ومءكسأخرى:

بثروت،المعرفة، دار محمد، بن محمد حامد أبو الغزال الدين، علوم إحياء - ١٨ 
٨٤٠٣.

البحوثإدارات رئاسة مفلح، ابن لمحمد المرعية، والمنح الشرعية الأداب -  ٨٢
السعودية.— العلمية 



ضوءعلى I الوشاب يبسيز 
والذف1و_1السفة ا الدرشاب ظاكرة خ علل مي َسبما 

—الثانية الطبعة الإسكندرية، لعس، بري لمحمد والثباب، الإرهاب — ٨٣

٢٠١٩٩٦.

القاهرة،— الحرية دار الدين، عز حلال لأحمد السيامي، والعنف الإرهاب " "٨٤
٢٠١٩٨٦.

سنمنثور غتر بحث الملكي، الرحمن ب بن لفهد والإعلام، الإرهاب - ٨٥
ايفنأكاديمية الإرهاب( مكافحة ل المعلومات )تبادل التدريبية الحلقة أعال 

الأمنية.للعلوم العرمحة 

الحموي.لإبراهيم الإرهاب، وعلاقته الفكري الانحراف - ٨٦

منالقريشي، الرحمن عبد بن لخالد الإرهاب، وعلاقته الفكري الانحراف - ٨٧
الدعوية.للدراسات السعودية الخمعية بحوث 

ثروت،العربي، الكتاب دار هس ١ سنة المترو القيم، لأبن الفوائد، بدائع -  ٨٨
لبنان.

اد،العبالمحسن لعبد التفجثر، التكفثر المفتوبن لثقايا والتيكثر النصح بذل — ٨٩
ه.١ ٤ ٢ ٦ — الأول الطبعة المنورة، المدينة 

جامعةمطبعة عوض، الدين محيي لمحمد الجنائي، الدول القانون ل دراسات "٩ 
القاهرة،سام.

الإسلامي،؛ ibJ؛لرابطة العامة الأمانة محتار، محمد لعل الإسلام، ل المسجد دور — ١٩ 
مكةالمكرمة-ساه.

.١٢٠  ٩٧٥- ه  ١٣٩٥يثرون، العلمية، الكب دار القيم، لابن الروح، - ٩٢



ومءأضساسمل'س~ز3ب
والإنماءالعلمية الحوت لإدارات العامة الرئاسة الإسلامية، البحوث محلة - ٩٣

والإرشاد.والدعوة 

•المكرمة مكة الإسلامي، اسر لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع محلة - ٤٩ 
العر؛يةاف جامعة انمري، انته عد بن لمحمد الإرهاب، من الإسلام موقف - ٩٥

ه.١ ٤ ٢ ٥ - الأول الطبعة !لرياض، الأمنية،للعلوم 
الطبعةالحل، ا أبسلمان د• الإرهاب، من السعودية العربية الملكة موقف - ٩٦

الأول-^س

المكرمة،مكة القرى أم جامعة أمتر، ل وطن أس سعود، العزيزآل عبد بن نايف - ٩٧
١٤٢٩^

•وَء • مج و٠ 



-ى—ومء|ضسامثيئت 

|اءوصوطتممرر||| 

انمضةالوضئ 
٥القيمة 

١١البحث: خطة 

١٥السيل: 

٢الإرهاب: أسباب ول: VIالبحث 

••••••••••••••••••••الشريعة؛ مقاصد ؤإهمال والسنة بالكتاب الخهل ١- 
الفكري!الانحراف ٢— 

اءالفقهعل والئطاول الخكإء، العناء كار ار الطعن عل الحنأة ٣- 
٢٩موثومحة! غر مرحعتة عن والأحد النبلاء، 

٣١الآلات!: قاعدة))اعتبار تطيل ٤- 
٣١أّابلخإبت ٥- 
٣٣إعلامية! أساب ٦— 

٣٥••••••••......•••••• ٠٠الأمة!.شاب إل وتسللها الهدامة الأفكار تغلغل ٧" 
٣٧والأضرار؛ العواقب الثايى: المبحث 

٣٨وحمالياته! الدين إشراقه تشويه ١" 
٣٨•••••••••••والمساس! والمعاهدين لس الممن المعصومة الأنفس قتل ٢- 



ضوءعلى I اوودماُا تيسير \7؛7ك 
واسابأسينه ا الارهاب ظاهرة خ علل مي ََبئعا 

٤١.........والإفساد: الزعائ أبواب وفتح والاستقرار، الأمن اضطراب ٣- 
٤١.....العامة:والمتلكات الرافق وتدمثر الأموال، وإئلأف التوت، هدم - ٤

٤٢الهمة:......................................قضاياها عن الأمة صزى ٥- 
الحرية،الأعال عل الخناق وتضيق الإسلامية، الدعوة عن الصد ٦— 

٤٣..............................وأهله:بالإسلام لمارصسآن الباب وقتم 
شبهمن والإجابة والإلية ممثحيعة لمش معا ني:١^^٧ انف الفصل ي م'• 

٤٥به السوسن 

٤٧..........................الشؤمفين: للأمبلين الإرهاب مخالفة الأول: المبعث 

٤٧....................٠ للإنسان:الإسلام تكريم عل نحنه الأول: المطلب أ
٤٨......................للمئلمئ: ونحسيدْ للوسطبة، محالفته الخان: المطلب '
٥٢..........................الأرض:j الإفساد من كونه الثالث: الطلب '

٥٤.........................ضوابط: بدون التكض )طالق الراع: المطلب 
٦٣..............الحاعة: عن والخروج الطاعة عصا شل الخامس: المطلب، 

٦٧....................ومغالطاته: الإرهاب فكر شبه عن ألاحابة التانى.' لمبحث 

٦٧٠..............................للحكام:تكفرهم ئبهة الأول: المطلب '
٧.........٠ ....٠ الحكام:...٠. عل وج لحر ا استباحتهم شبهة الخان: المطلب 

٧....٤ ..٠ والسلاح:.............٠ باليد الكر تضر شبهة الثالث: لطلب ا '
٧٧...........الدفع؛جهاد مرحلة ز الأمة أن محولهم؛ ثبهة الراع: المطلب 
٧٨.............. العرب: جزيرة من الكفار إحراج سبهة الخامس: المطلب 



~-ر3ِ؛ا~ومءIضسامضبئت 
٨• ■ والراء: الولاء لشدة الخاطئ الفهم المادس: ب س" 

٨٣•اسوىواسملآجوا؛تثاد.................................. القاص النمل وِء 

٨٥والعلاج: الخيول الأول: البعث 

٨٠••••••••••ااعلاء: إل ءقهم-جوع الشرعي العلم  ٧٢٠الأهل الأول: لطلب "
٨٧•الشباب؛ وتوجيه بالبال العلياء موض الثاني(؛ الطلب 

٩٠•••••••••والخطط: الئلمن ومحافاة والوط، اوفق التزام الثالث: المطلب "
٩٢••■•••••■■••••••••الأكفاء: ل وحمرها الفتوى انفاط الرابع: الطلب "

٩٣••••■•■■•••••■•■■■■•••■■••• ت الشريعة بمقاصد الاهتام الخامس؛ المطلب 
٩٤•■•••••'■••ت لأمة ا لف منهج عل العلم لفهم العناية الادس؛ الطلب "
........•■•••■••■••••••■•■••••■0آالفكري: بالأس العناية اع: 1لالطلب "
٩٩■•••■••••••■••■اص: أيدي طالته ط الشرعي التجديد الثامن: لمطلب ا "
١'* ■•••■••••■•• الناصحة؛ لخال ومعيل الحوار، باب فتح التاسع: المطلب "
١٠٢■•••••••■••■••••••■•••■•••والتقوى: الر عل التعاون العاشر: لمطاب ا "

٠١ ٥ مهاب؛......... ْكافعة ق السعودية ؛كوبية المملكة أم |كانى: !نبعث 

الشرفيازض بلاد أمر لولأة الخ1ءل الارز |لأثر الأ/ل: لظل أ "
١٠٥الإرهاب: واجهة مل 

رحمهيس الشر الحرمان حائم كليات مفامقن تفعل ايئاف: المطلب 
١٠٧الك 

١٠٥•••■•■•••••■••■الفقمحة: والمجاْع العناء كار مئة أثر الثالث: المطلب 



ضوءعلى I |روهالما تبملنيء \متبك 
ارسنةواثظبI ميصذ|اهيةسموهاب بنا 
١ ٢٣......................... المعي: وخطب المسجد أثر الراح! الطلب 

١٢٤.......الإرهاب: عل القضاء ق الأب الخهات أثر الخاص: لطلب ا "
١٢٧...............................الستوالأسرة:أثر المطلبالماص: "

١٣٠................والمدارس:العلم ودور الخامعات أثر اح: انالطلب 
١٣٣.................................الإعلام:وسائل أثر الثامن: المطلب "

١٣٥سماثغاس 

١٣٥النتائج: أهم أولا: 

١٣٨التوهبميات: ئانيا: 

١٤٢ه:....................اَلآنبياء سيد مسجد جوار من ونداء، رحمة رسالة 

١٤٥والحائر المراجع فهرس 

١٥٧الموضوعات فهرس 


