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املخلص :
ال شك أن املوقف الراهن الذي يعيشه العالم العربي واإلسالمي  ،بل والعالم أجمع يستوجب تضافر الجهود للوقوف صفا
ً
واحدا ملواجهة هذا الخطر الداهم املتمثل في اإلرهاب عامة (واإلرهاب الفكري )خاصة ،وال يمكن عالج بذرة اإلرهاب إال بالوقوف على
أسبابه ومعرفة دوافعه ،لذا رأيت أن اكتب في هذا املوضوع وتناولت في موضوعي هذا ما يلي :
ذكرت أسباب اإلرهاب الفكري ثم تناولت تعريف اإلرهاب على وجه العموم مع بيان مدلوالت اللفظ في القرآن ،ثم ذكرت مفهوم الفكر
ثم تعريف اإلرهاب الفكري على وجه الخصوص مع التركيز عليه رغم حداثة املصطلح بمفهومه املركب  ،ثم صور من اإلرهاب الفكري
وثنيت بنتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية على الفرد واملجتمع  ، ،ثم ذكرت صور من املمارسات االرهابية وآثارها السلبية على األمة
وموقف القرآن منها  ،ثم ختمت بسبل الوقاية من اإلرهاب الفكري  ،وكيفية عالجه في ضوء القرآن الكريم .
وبعدها الخاتمة  :وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات وأهم املصادر واملراجع  -الفهارس .
خطة البحث :وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون على النحو اآلتي:
مقدمة ، ،وثالثة فصول ،وخاتمة 0
املقدمة وتتضمن :أهمية املوضوع  ،مشكلة البحث ،أهداف البحث ،منهج البحث ،الدراسات السابقة  ،ملخص البحث .
الفصل األول :أسباب اإلرهاب الفكري 0
الفصل الثاني  :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره .
الفصل الثالث :سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري ،وكيفية عالجه في ضوء القرآن الكريم0
الخاتمة  :وتشتمل على أهم النتائج -والتوصيات -أهم املصادر واملراجع -الفهارس.
الكلمات املفتاحية :اإلرهاب ،القرآن الكريم ،اإلرهاب الفكري.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:

فإن خطورة املوقف الراهن الذي يعيشه العالم العربي واإلسالمي على وجه الخصوص ،بل والعالم أجمع يستوجب تضافر
ً
ً
الجهود للوقوف صفا واحدا ملواجهة هذا الخطر الداهم املتمثل في اإلرهاب عامة (واإلرهاب الفكري )على وجه الخصوص ،وهذا األمر
ً
يحتاج قدرا من املصارحة والوضوح واإلقرار بأن اإلرهاب قد استفحل خطره ،وبات الناس يتشوقون إلي الخروج من هذا الظالم
الدامس الذي فرضته فئة من املنتسبين لإلسالم ،فئة فقدت مقومات النظر والفهم الصحيح للنصوص الشرعية وأسلمت قيادها ملن
ً
سخرها لإلساءة لإلسالم ،إذا فالبد من الوقوف أمام وجه هؤالء وإقناعهم بالحجة والدليل وبيان مفهوم صحيح هذا الدين ،حتى
يرجعوا إلى صوابهم ألن الفكر ال يقاوم إال بالفكر ،وال يمكن عالج بذرة اإلرهاب إال بالوقوف على أسبابه ومعرفة دوافعه ،لذا رأيت أن
ً
اكتب في هذا املوضوع لعلي أن أفيد وأفاد مستعينا باهلل تعالى وحده واخترت عنوان بحثي هذا اإلرهاب الفكري األسباب – اآلثار ـ ـ
العالج ـ ـ ـ (دراسة في ضوء القرآن الكريم ).
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أهمية البحث:
 .1بحث قرآني يعالج ظاهرة دخيلة على الفكر اإلسالمي تتنافى مع منهجه القويم ،تتعلق بقضية هي من أخطر القضايا املعاصرة
للمجتمع اإلسالمي خاصة واإلنسانية عامة .
ً
ً
ً
ً
 .2بيان اهتمام القرآن الكريم ببناء الفكر اإلنساني بناء سليما حتى يصبح الفرد فعاال في املجتمع الذي يعيش فيه نافعا غير ضار.
 .3إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من تميز وانفراد غير مسبوق في مجال حماية الفكر وصونه من اإلرهاب الفكري وآثاره
السلبية على األمة .
 .4قول كلمة حق في إظهار سماحة هذا الدين وتصحيح املفاهيم الخاطئة التي ألصقت إليه ظلما وعدوانا .
 .5إظهار سماحة اإلسالم ويسره ودعوته إلى التعايش السلمي مع الغير وقبوله .
 .6إثراء املكتبة اإلسالمية بمثل هذه األبحاث  ،التي أصبحنا في حاجة ماسة إليها لدفع الشبهات عن ديننا ،وبيان مفهوم صحيح
الدين ،وبيان موقفه من اإلرهاب بكل أنواعه0

مشكلة البحث:
ما تمر به أمتنا العربية واإلسالمية من تمزق وشتات وإرهاب فكري وانحراف سلوكي من شرذمة قليلة أساءوا فهم الدين
فشوهوا صورته ،وكانت من نتائجه الكارثية ،تكفير املجتمعات بل وصل جهل بعضهم وسوء فهمه ملفهوم صحيح الدين بتكفير أبويه
ً
الذين هم أقرب الناس إليه ،بل واستحالل دمائهم ،فضال عن إزهاق األرواح البريئة ،وهتك األعراض واالستهانة بالدماء ،وانتشار
ً
للقتل في شتى األرجاء  ،وخطر هذا اإلرهاب لم يتوقف على بلد بعينه بل أصبح عابرا للقارات  ،وها نحن في هذه األيام نرى الخسائر
الكبيرة التي تتكبدها البشرية جمعاء ،دون تمييز بين دين أو جنس ،فضال عن إعطاء الفرصة للمتربصين لإلساءة لهذا الدين السمح
ً
القويم ،ورأينا من يذبح اآلدمي ،أو يحرقه أو يفجر نفسه لقتل األبرياء رافعا صوته بالتكبير ،حتى انهارت بسبب هذا الفكر املنحرف
العقيم دول وحضارات ،وشرد ماليين البشر من بالدهم على اختالف دياناتهم وأجناسهم  ،وألوانهم فمن أي مصدر استقى هؤالء
قو ُم هؤالء
ثقافتهم؟ حتى وصلوا إلى ما هم عليه من إرهاب فكري ،وانحراف سلوكي ،فكيف نرفع عن امتنا هذا البالء؟ وكيف ن ِّ
املنحرفين فكر ًيا ؟ من خالل بحثي هذا الذي يحمل عنوان ( اإلرهاب الفكري األسباب -اآلثار ـ العالج ـ ـ (دراسة في ضوء القرآن

الكريم)
أهداف البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

التعريف باإلرهاب الفكري.
الوقوف على ما نص عليه القرآن الكريم حول تقويم الفكر وتوجيهه واالعتناء به وسبل عالجه في ساعة سقمه ،وكيفية التوقي
منه.
إبراز الدور العظيم للقرآن الكريم في صيانة املجتمع ،واملحافظة عليه من شتى أنواع االختراقات التي تكون سببا في إيذاءه وتعكير
صفوه.
ُ
نعنا من
قطع الطريق على هؤالء املتشددين الذين أساءوا لإلسالم واملسلمين حتى أصبحنا منبوذين في معظم دول العالم وم ِّ
دخول بعض الدول بسبب هؤالء الذين شوهوا صورة اإلسالم واملسلمين ،نتيجة لفكرهم اإلرهابي العقيم0
تقويم هؤالء الشباب ومحاجاتهم بالقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية املطهرة ،وبيان لهم مفهوم صحيح الدين اإلسالمي.

منهج البحث:
تعتمد صياغة البحث على بعض املناهج التي تتطلبها الدراسة ومنها :
 .1املنهج الوصفي  :وذلك بتوصيف املشكلة وبيان حدودها .
 .2املنهج االستقرائي  :وذلك بتتبع اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تخدم الدراسة .
 .3املنهج التحليلي  :وذلك بتحليل النصوص للوصول إلى النتيجة .
 .4املنهج االستنباطي  :وتعتمد عليه الدراسة في استنباط نتائج النصوص واألقوال .
 .5تتبع ما كتب في هذا املوضوع من كتابات حديثه ،أو قديمة مع إبراز أهم ما وصلوا إليه  ،مع االعتماد على املصادر األصيلة في كل
فن من هذه الفنون .
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 .6التعريف بأهم املصطلحات الشرعية واملفردات اللغوية الواردة في البحث ،عزو اآليات القرآنية إلى سورها  ،وتخريج األحاديث
النبوية التي ترد في ثنايا البحث.

الدراسات السابقة:
لم أجد فيما أعلم دراسة مستقلة في هذا املوضوع ،ولكن مثل هذا املوضوع من املوضوعات املعاصرة املستجدة ،وقد
تتناولها البعض من زوايا متعددة  ،ولكن لم أر من تناولها من منظور قرآني كما فعلت وال بنفس مفردات ومنهجية هذا البحث ومن
هذه الكتابات :
 .1اإلرهاب الفكري ( مفهومه  ،بعض صوره  ،سبل الوقاية منه ) د/خالد عبد الرحمن القرش ي ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر
العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب نظمته جامعة امللك سعود اإلسالمية عام  2003م  ،عرضه صاحبه على أنه موضوع
ثقافي عام وليس قرآنيا يبحث عن األسباب والعالج واآلثار ؛ بل ذكر فيه تعريف اإلرهاب الفكري وبعض من صور هو لم يتعرض
لألسباب وال العالج وال آثاره ،مما يظهر الفرق بين الدراستين  ،فال توافق بينهما .
 .2دور القيادة الناجحة في معالجة االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم للدكتور عبداملحسن أحمد محمد علي بحث مقدم
للمؤتمر الدولي القرآني األول بجامعة امللك خالد  ،وهي ورقة بحثية لم يتعرض فيها الباحث ملا تعرضت له في موضوعي .

الفصل األول:أ سباب اإلرهاب الفكري
وسأتناول في هذا الفصل بعون هللا تعالى وتوفيقه بيان مفهوم اإلرهاب في اللغة ،ومقصوده في القرآن الكريم  ،وتعريف
الفكر وداللته في القرآن  ،وذلك من خالل اآليات القرآنية التي فصلت القول فيه وبيان مفهوم اإلرهاب الفكري وذكر أسبابه سواء
أكانت دينية أو اقتصادية  ،أو اجتماعية ،أو سياسية ثم أختم هذا الفصل بصور من اإلرهاب الفكري كالشائعات ،والتعصب،
والتعالي على اآلخرين والتقليل من شأنهم واحتقارهم  ،واالستهزاء والسخرية  .....الخ .

املبحث األول :بيان مفهوم اإلرهاب وفيه مطلبان:
املطلب األول  :مفهوم اإلرهاب في اللغة .
َ
َ
ْ
ََّ
َََْ َ َ
َ
َ
َ
َ
قال صاحب اللسان (:رهبَ :ر ِّه َبِّ ،بالك ْس ِّر ،أي خافَ .ور ِّه َب الش َيء :خافه .وأ ْره َبه َور َّه َبه واسترهبه :أخافه وفزعه،
ً
اس َت ْر َه ُب ُ
الر ُج ُل إذا َ
الناس؛ َوب َذل َك ُفس َر َق ْو ُل ُه َع َّز َو َج َّل ( َو ْ
واس َت ْر َه َبهْ :
ْ
وه ْم)(َ )1أي َأ ْر َه ُبوهم َوت َر َّهب َّ
ص َار ر ِّاهبا
اس َت ْد َعى َر ْه َب َته َح َّتى َر ِّه َبه
ُ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ ْ َ َّ َ
والراه ُب :املُ َت َعب ُد في َّ ْ
معة )()2وفى الصحاح ( أ ْر َه َب ُه واسترهبه ،إذا أخافه والراهب :واحد ُرهبان النصارى ،ومصدره
الصو ِّ
يخش ى ّللا َّ ِّ
ِّ ِّ
َ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ َ
والت َر ُّه ُبَ :
الت َع ُّب ُد )3( ).ومن خالل العرض السابق يظهر لنا أن مادة "رهب" تأتى ملعان متعددة منها " الخوف ،والتعبد،
الرهبة والرهبا ِّنية.
َ
َ
والخفة ،وغيرها من املعاني ومن معانيه البارزة في اللغة :الخوف ،والفزع ،ومنه َرهبا بالتحريك أي :خاف وارهبه وسترهبه أخافه
وفزعه ،وهو ما سنفصل القول فيه إن شاء هللا تعالى في تعريفه في االصطالح.
املطلب الثاني :مفهوم اإلرهاب في القرآن الكريم
لفظة اإلرهاب في القرآن الكريم وردت في دالالت مختلفة ال صلة لها باإلرهاب بمفهومه املتداول في هذا العصر الحاضر
وهو ترويع اآلمنين واالعتداء عليهم ،وقد عرضنا مفهوم اإلرهاب في اللغة فيما سبق ،ويلحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح
اإلرهاب بهذه الصيغة وإنما اقتصر على استعمال صيغ مختلفة االشتقاق من املادة اللغوية نفسها بعضها يدل على اإلرهاب والخوف
والفزع ،وبعضها اآلخر ،يدل على الرهبنة والتعبد وهو ما اشرنا إليه خالل بيان مفهومه في اللغة " وقد وردت مشتقات املادة ( رهب )
سبع مرات في مواضع مختلفة في القرآن الكريم لتدل على معنى الخوف والفزع :
َ
َ
َّ
َ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ( )4
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم َ ( :ي ْر َه ُبون ) في قوله تعالىِّ ( :لل ِّذين هم ِّل ِّرب ِّهم يرهبون) (فارهبو ِّن) في قوله تعالى( و ِّإياي فارهبو ِّن)
َ َ ُ َّ َّ
اس َت َط ْع ُتم من ُق َّوة َومن َب ْ َ ُ
اي َف ْار َه ُبون) (ُ ( )6ت ْره ُبو َن)( :و َأع ُّدوا َل ُهم َّما ْ
()5وقوله تعالى( :إ َّن َما ُه َو إ ََٰله َو ِّاحد َفإ َّي َ
ّللا
اط الخ ْي ِّل ت ْر ِّه ُبون ِّب ِّه عدو ِّ
ٍ ِّ ِّر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
(  )1األعراف آية .16
(  )2لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور  267/4مادة " رهب" ط دار الحديث القاهرة لسنه  1423هـ
3
( ) تاج اللغة وصحاح العربية مادة " رهب" 140/1للجوهري تحقيق احمد عبد الغفور العطار ط دار العلم للماليين ببيروت الطبعة الرابعة لعام  1407هـ 1987م ومعجم
مقاييس اللغة للقز ويني املتوفي(  ) 395هـ تحقيق عبد السالم هارون ط دار الفكر  1399هـ 1979م مادة رهب (. ) 447/2
4
( ) األعراف آية.154
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َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ً
(ً َ ْ َ )8
ُُ
ْ َ
َ َ ُ َّ ُ ْ (ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ )7
َ ْ ََُْ ُ ْ َ َ ُ
ور ِّهم
وعدوكم) (واسترهبوهم )في قوله تعالى (:واسترهبوهم وجاءوا ِّب ِّسح ٍر ع ِّظ ٍيم) (رهبة )في قوله تعالى ( :ألنتم أشد رهبة ِّفي صد ِّ
ََ ْ ُ ََ َ ََ َ ََ ُ ََ َ
م َن َّ (َ َ َ )9
اش ِّع َين)( )10كما وردت مشتقات املادة نفسها( رهب ) خمس مرات
ّللا) (وره ًبا) في قوله تعالى (:ويدعوننا َرغ ًبا وره ًبا وكانوا لنا خ ِّ
ِّ
ِّ
في مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة والتعبد رهبان ـ رهبانهم ـ رهبانية ونعرض أقوال بعض املفسرين في مادة ( رهب) من خالل
ً
ً
ََ ْ ُ ََ َ ََ َ ََ ُ ََ َ
اش ِّع َين) ( )11قال ابن كثير " :رغبا فيما عندنا ورهبا
تفسيرهم آليات القرآن الكريم منها قوله تعالى( :ويدعوننا َرغ ًبا وره ًبا وكانوا لنا خ ِّ
َ
مما عندنا " ( )12وقال األلوس يَ ( :و َي ْد ُع َون َنا َرغ ًبا َو َر َه ًبا ) أي  :راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من
َ
ردها " ( )13وقال القرطبي في قوله تعالى َ ( :و َي ْد ُع َون َنا َرغ ًبا َو َر َه ًبا ) أي  :يفزعون ألينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال الشدة  ،وقيل املعنى :
ً
يدعون وقت تعبدهم وهو بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف  ،ألن الرغبة والرهبة متالزمان "( )14فاللفظة إذا يدور معناها حول الخوف
َ ُّ َ
ْ َ َ ُْ
ُ َ
َ
اط
والتعبد والتذلل إلى هللا عزو جل وهي مقصد من مقاصد عبادة هللا تعالى  ،وفي قوله تعالى ( :وأ ِّعدوا ل ُهم َّما استطعتم ِّمن ق َّو ٍة و ِّمن ِّرب ِّ
َ
َ
َ ُ َّ َّ
(ُ )16
ْال َخ ْيل ُت ْره ُبو َن به َع ُد َّو َّّللا َو َع ُد َّو ُك ْم) (ُ )15
ّللا
(ت ْر ِّه ُبون) أي " :تخوفون به عدو هللا وعدوكم أي من الكفار " و (ت ْر ِّه ُبون ِّب ِّه عدو ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ُ
َ
ُ
( )17
ُ
ْ
َو َع ُد َّوك ْم ) يعنى تخيفون به عدو هللا وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب" وقال األلوس ي ( :تر ِّهبون) أي تخوفون به  ،وعن
الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب " ( ، )18فإن املقصود من إعداد العدة من أجل منع العدوان والظلم ولحماية
األمة اإلسالمية من االعتداء والتضييق عليها تلك األمة التي أمرت بالتزام الحق والعدل  ،ثم االستعداد للحرب والجاهزية له يدفع
َ
الحرب ويمنع وقوعها بسبب خوف من يعتزم نقض العهود  ،والواقع يشهد بهذا  ،واإلرهاب الوارد في اآلية في قوله تعالى ( ُت ْر ِّه ُبون ِّب ِّه
ُ
َ ُ َّ َّ
ّللا َو َع ُد َّوك ْم ) وفى بقية اآليات فهو يتعلق باملعتدين لصدهم عن عدوانهم متى حصل منهم ذلك واملخاطب به هم أولوا األمر
عدو ِّ
املعنيين بإعداد الجيوش للدفاع عن الدين واألعراض واألوطان  ،وليس هو إرهابا عدوانيا باملعنى املعاصر الذي يرفضه اإلسالم وينهى
عنه ويقف له باملرصاد  ،من خالل نهيه عن ترويع اآلمنين  ،وحثه على نشر السالم واألمان والحفاظ على األرواح واملمتلكات وحرية
العقائد ،ويالحظ هذا ايضا من ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم ملعان محمودة كالفزع إلى هللا تعالى واللجوء إليه في الرخاء والشدة
،واملداومة علي عبادته والتضرع إليه طمعا فيما عنده من الثواب والفضل.

ا ملبحث الثاني :بيان مفهوم الفكر وداللته
املطلب األول  :مفهوم الفكر لغة واصطالحا
أوال مفهومه في اللغة :
َ
ْ ُ ََ
َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ
ْ
ُ ْ َ ْ َ ُّي َّ َ ُّ
ْ َ
التأملَ ،قالَ
ُ
العلم وال النظر ،الجوه ِّر  :التفكر
الفكر وال ِّ
اط ِّر ِّفي الش ي ِّء؛ قال ِّسيبوي ِّه :وال يجمع ِّ
الفكرِّ :إعمال الخ ِّ
قال ابن منظور ِّ :
َ َ َ ْ َ َ
َ َ ( )19
ْ
َ
َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َْ َ
مر فكر أي ليس ِّلي ِّف ِّيه حاجة وقال الفيروز آبادي  " :الفكر ،بالكسر ويفتح  :إعمال النظر في الش يء
يعقوب :يقال :ليس ِّلي ِّفي هذا األ ِّ
 ،ويقال ومالي فيه فكر  ،وقد يكسر أي  :حاجة "(.)20

(  )5البقرة آية .40
(  )6النحل آية . 51
(  )7األنفال آية .60
(  )8األعراف آية .116
9
( ) الحشر آية .13
10
( ) األنبياء آية .90
(  )11األنبياء آية .90
12
( ) تفسير القرآن العظيم ( )261/3البن كثير ط دار التقوى مصر .
13
( ) روح املعاني ( )83/7لأللوس ي ط دار الكتب العلمية ببيروت لبنان الطبعة األولي  1422هـ 2001م.
14
( ) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( )302/6ط دار الحديث بالقاهرة ط 1423هـ ـ 2002م.
15
( ) األنفال آية.60
(  )16تفسير ابن كثير ( . ) 388/2
(  )17الجامع ألحكام القرآن ( .) 397/4
(  )18روح املعاني ( .)222/3
19
( ) لسان العرب ( ) 146/7البن منظور.
(  )20القاموس املحيط ( )638/1للعالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى ط دار إحياء التراث العربي  ،مؤسسة التاريخ العربي ببيروت لبنان ط الثانية  1420هـ
ـ2002م.
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َّ
ْ َ
اط ِّر ِّفي الش ْي ِّء ألن إعمال الخاطر أشمل وأعم من إعمال
ويمكن أن نخلص مما سبق بأن الفكر في اللغة :هو ِّإعمال الخ ِّ
َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ََٰ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ
وب ال ِّتي ِّفي
النظر ألنه قد يقع النظر على الش يء فال يدركه بسبب انشغال خاطره قال تعالى (ف ِّإنها ال تعمى األبصار ول ِّكن تعمى القل
ُّ ُ
ور )( )21ومن معانيه ايضا التأمل  ،وإعمال النظر في الش يء  ،أو ما يحتاج إليه وينشغل العقل به .
الصد ِّ
ً
ثانيا  :في االصطالح :وعرفه الراغب األصفهاني بأن "الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى املعلوم  ،والتفكير  :جوالن تلك القوة بحسب نظر
( )22
العقل وذلك لإلنسان دون الحيوان  ،وال يقال إال فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب".

وعرفه أبو الحسن األشعري فقال  ":إن الفكر هو النظر في األمر  ،ليقف الناظر على صحته أو بطالنه "(.)23
املطلب الثاني :دالالت الفكر في القرآن الكريم
وردت مادة " فكر" ومشتقاتها في القرآن الكريم في مواضع متعددة يدعوا فيها إلى إعمال العقل والتفكر والتدبر فيما حولنا
لالستدالل على وجود هللا تعالى ووحدانيته وكمال قدرته  ،وكأنما الفكر فريضة إسالمية وهى إحدى مهام اإلنسان أينما وجد وفى أي
زمان كان  ،وهى إحدى خصائصه املميزة له عن باقي املخلوقات ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم :
ْ ُ َ ُ َّ ُ َ ََٰ َ ( :
َ ََٰ َ ُ َ ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ) ( )25
َ ( )24
َ
ات لعلكم تتفكرون و قوله تعالى:
ات ل َعلك ْم تتفك ُرون) وقوله تعالى كذ ِّلك ُي َب ِّين ّللا لك ُم اآلي ِّ
قوله تعالى ( :كذ ِّلك يب ِّين ّللا لكم اآلي ِّ
َّ ََٰ َ َ
ْ
) َّ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ( ( )28
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ( )27
ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ )( )26
(ُ َ َ َ َْْ
َ
ات ِّلقو ٍم يتفكرون) وقوله تعالى ِّ :إنه فكر وقدر .
ق ْل ه ْل ي ْست ِّوي األع َم َٰى َوال َب ِّصير أفال تتفكرون وقوله تعالى ِّ ):إن ِّفي ذ ِّلك آلي ٍ
وهذه اآليات كما ترى تدعو إلى التفكر( َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر َ
ون) فقد بين هللا عز وجل لإلنسان حجج وبراهين ودالئل قوية ودعاه
إلعمال العقل بالتفكر فيما حوله من أمور الدنيا واآلخرة ليختار األنفع له وهذا ما أشرنا إليه في التعريف اللغوي من أن الفكر هو
إعمال الخاطر في الش يء ،ألن الفكر بهذا هو طريق النجاة ملن تنفعه فكرته ،ألن كل عمل يسبقه فكرة ،يصلح بصالحها ويفسد
بفسادها  .قال مكي  " :معنى اآلية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا واآلخرة تدل عليهما وعلى منزلتهما لعلهم يتفكرون في تلك اآليات" (،)29
وفي هذا املعنى يقول الزمخشري  (:في الدنيا واآلخرة ) إما أن يتعلق ب (تتفكرون ) ،فيكون املعنى :لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين ،
ً
( )30
فتأخذون بما هو أصلح لكم  ،كما بينت لكن إن العفو أصلح من الجهد في النفقة ،وتتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما منافع"
وقدم التفكر لالهتمام به ،ومقصود اآلية ليس أصل التفكر فقط ألنه ليس غاية لعموم التبيين ،أما املرجو واملنادى به هو عموم
َْ
ْ
ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ( )32
التفكر فيكون املراد لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا واآلخرة " ( )31وفى قوله تعالى ( ق ْل َه ْل َي ْس َت ِّوي األ ْع َم َٰى َوال َب ِّصير أفال تتفكرون)
قال القرطبي (:إنه فكر وقدر ) يعنى الوليد فكر في شأن النبي صلى هللا عليه وسلم والقرآن (وقدر) أي :هيأ الكالم في نفسه ،والعرب
تقول قدرت الش يء إذا هيأته"()33ووافقه األلوس ي في هذا املعنى( )34ومن خالل عرض أقوال املفسرين في آيات الفكر في القرآن ودراستها
وتحليلها نجد أن جميع األقوال تتفق على أن املراد بالتفكر هو :إعمال العقل فيما ينفع  ،مع تدبر آيات هللا عز وجل ليصل إلى كمال
ً
قدرة هللا عز وجل وعظيم فضله ولشغله بالحق بدال من أن يشغل صاحبه بما ال ينفع .

املبحث الثالث :تعريف اإلرهاب الفكري
سبق وأن عرضنا مفهوم اإلرهاب في اللغة  ،والفكر في اللغة واالصطالح في املبحثين األول والثاني  ،وهنا نعرف مصطلح
اإلرهاب الفكري كمصطلح مركب  ،وذلك بعرض لبعض تعاريف الباحثين املعاصرين فعرفه أحدهم بقوله :أن اإلرهاب الفكري هو :
" نشاط يستهدف إفساد أي معتقد أو سلوك باستخدام الوسائل واألساليب املعنوية  ،التي تخل بأمن وأمان الوطن وتؤثر على
(  )21سورة الحج آية .46
22
( ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص  430للراغب األصفهاني ط دار الكتب العلمية ببيروت لبنان ط األولي 1418هـ ـ 1997م.
23
( ) انظر مقاالت اإلسالمين(  )536 /1أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري ط الثالثة دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
(  )24البقرة آية . 219
25
( ) البقرة آية .266
26
( ) األنعام آية . 50
27
( ) الزمر آية  42ـ والجاثية آية . 13
28
( ) املدثر آية .18
(  )29املحرر الوجيز (. ) 295/1
(  )30الكشاف ( . ) 260/1
(  )31يراجع في هذا املعنى روح املعاني (  ) 510/1لأللوس ي .
32
( ) األنعام آية . 50
(  )33الجامع ألحكام القرآن ( . ) 64 / 10
34
( ) روح املعاني( .) 136/15
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املواطنين"( ،)35وعرفه آخرون بأنه " نوع من أنواع االيدلوجية( )36التي تؤمن بعدم احترام الرأي اآلخر وتسلبه حقه في حرية التعبير ،
والعقيدة  ،وهو يحجر على العقول والحريات  ،ويحرم عليها التعبير بذاتها بحجة أن هذا مخالف لثقافة أو ملذهب أو عقيدة أو رأي ما ،
ويحمل اإلرهاب الفكري مفاهيم مثل التعصب  ،والتطرف  ،والتكفير  ،ويحمل عدم احترام التراث والتاريخ والحضارة "()37إلى غير ذلك
من التعاريف الكثيرة واملتعددة والتي تدور في دائرة واحدة مما يغني عن سردها اكتفاء بما ذكر ،خالصة القول :إنه بالنظر في
التعريفين السابقين للمعاصرين نجد أنه ليس هناك خالف يذكر في مضمونهما  ،ولكن يمكن الجمع بينها فيقال اإلرهاب الفكري هو:
كل نشاط من شأنه أن يعمل على فرض رأي معين "محدد" أو يجبر اآلخرين على سلوك ما  ،يعتقد من يقوم بممارسة النشاط أنه
صواب .
ويتضح لنا أنه ليس هناك شك في أن اإلرهاب الفكري إنما هو ثمرة ونتيجة للتشدد والغلو  ،وعدم قبول اآلخر وعدم قبول
الرأي  ،والرأي اآلخر  ،وهذا التشدد والغلو راجع إلى أن هؤالء يأخذون من الفقه والشرع حرفيته  ،ويقفون عند أقوال وأراء السابقين ،
دون الرجوع إلى النصوص الكلية للشرع وتحرى مقاصده وغاياته  ،كم نرى ونسمع للتجاوزات التي تقع من هؤالء الذين يسمون
ً
ً
بتنظيم داعش وكل من يسلك دربهم أو يعمل على مساعدتهم ظاهرا أو باطنا  ،فهذه صورة واقعية حية تعاني منها املنطقة بأثرها ،
لذلك كان من أشد وأخطر أنواع االرهاب ملا يترتب عليه من آثار سلبية مدمرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان  ،وعلى هذا فإن
هؤالء املتشددين يفرضون آراءهم وأفكارهم ظنا منهم أنهم على صواب  ،وفى املقابل ال يقبلون رأيا مخالفا لهم  ،فهم يطبقون مقولة
"من ليس معنا فهو ضدنا" وهو ما يؤدى إلى انتشار ما يسمى "باإلرهاب الفكري" ومن هنا يمكن أن يقال بأن هناك عالقة قوية بين
اإلرهاب الفكري بمفهومه السابق وبين التشدد والغلو في الدين بأنواعه  ،اليهودي ـ املسيحي ـ اإلسالمي  ،والذي يؤدى بدوره الى "
االنحراف السلوكي " من قتل  ،وتدمير وتخريب ،وترويع اآلمنين وتكفير اآلخرين ...الخ
وعلى هذا فاإلرهاب الفكري ال يمكن معالجته بمعزل عن مواجهة التشدد الديني وكل ذلك يقتض ى نشر وتعزيز ثقافة االختالف ،
واحترام أراء اآلخرين  ،والحوار البناء  ،لتصحيح وتقويم األفكار املغلوطة واملفاهيم الخاطئة .

املبحث الرابع  :أسباب اإلرهاب الفكري

ً
لإلرهاب الفكري أسبابا متعددة منها الدينية ـ والسياسية ـ واالقتصادية ـ واالجتماعية ـ والنفسية ـ والثقافية  ،وهو ليس
ً
ً
مقصورا أو محصورا على دين معين  ،فهو موجود في النصرانية  ،واليهودية ،واإلسالم  ،فال يمكن لنا أن نرمى به اإلسالم وحده كما هو
في عصرنا الحاضر  ،وخير دليل على هذا ما يحدث لألقليات املسلمة من قتل وتعذيب وتهجير وغير ذلك من صنوف أنواع العذاب في
معظم دول العالم في أيامنا هذه  ،وله أسباب متعددة ومتنوعة اقسمها إلى عدة مطالب:
املطلب األول  :األسباب الدينية
 .1الغلو والتشدد :نهى القرآن الكريم صراحة عن الغلو في الدين الذي هو "االرتفاع في الش يء ومجاوزة الحد فيه" .
ُ َ ْ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ
ً
اب ال تغلوا ِّفي ِّدي ِّنك ْم غ ْي َر ال َح ِّق) ( )39فقد نهى هللا سبحانه وتعالى أتباع الرسل جميعا بعدم
قال تعالى( :قل يا أهل ال ِّكت ِّ
مجاوزة الحد في دينهم ،ألن هذا يؤدي بدوره إلى نتيجة عكسية لم تأمر بها الشرائع السماوية ،فيصبح هذا من باب اتباع الهوى املؤدي
َ َ ُْ
ُ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ
اب ) يعنى اليهود والنصارى ( ال تغلوا ِّفي ِّدي ِّنك ْم ) ال تخرجوا عن الحد في عيس ى ،وغلو
إلى الضاللة ،يقول الواحدي( :قل يا أهل ال ِّكت ِّ
َ ْ
( )40
اليهود في تكذيبهم إياه ونسبته إلى أنه لغير رشده ،وغلو النصارى فيه ادعاؤهم اإللهية له وقوله  ( :غ ْي َر ال َح ِّق ) أي  :مخالفين للحق "
والنهي عن الغلو في الدين ليس مقصودا به اليهود والنصارى فقط بل وأهل اإلسالم ايضا وهذا ما ترجمته لنا السنة النبوية بمثال
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ
اب ال تغلوا ِّفي
عملي في موقف النبي  من الرهط الثالثة الذين ذهبوا إلى بيته يسألون عن عبادته ،وقال البغوي ( :قل يا أهل ال ِّكت ِّ
( )38

35

( ) انظر اإلرهاب الفكري  -مفهومه – بعض صوره – سبل الوقاية منه ( ) 26/1د خالد عبد الرحمن القرش ي بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية املنعقد عام 1425هـ  2004 -م .
36
( ) االيدلوجية :هي من أعقد وأغنى املفاهيم االجتماعية ،ويعتبر (كارل مانها يم)أن هناك صنفين من االيدلوجية :املفهوم الخاص ،واملفهوم العام ،فااليدلوجية بمفهومها الخاص
هي :منظومة األفكار التي تتجلى في كتابات مؤلف ما ،تعكس نظرته لنفسه ْواآلخرين ،بشكل مدرك وغير مدرك ،أما بمعناها العام :هي منظومة األفكار العامة السائدة في املجتمع
.أنظر االرهاب الدولي ص 201محمد عزيز شكري ط دار املاليين بيروت لبنان ط الثانية 1992م.
( )37انطر اإلرهاب تعريفه وآليات مكافحته لعبد املجيد مبلغي وآخرون ص 165وما بعدها ط مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي بيروت لبنان  ،املوقع اإللكتروني (ويكيبيديا
املوسوعة الحرة ) مقال بعنوان اإلرهاب الفكري  ،وانظر املشكلة في تعريف اإلرهاب ص 25لعالء الدين راشد ط دار النهضة العربية ط االولى عام . 2006
38
( ) جمهرة اللغة البن دريد( )96 /1ط دار العلم للماليين ببيروت الطبعة األولى  1987تحقيق رمزي منير بعلبكي.
(  )39املائدة آية .77
40
( ) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( )90/2للواحدي.
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َ
ُ َ ْ
ِّدي ِّنك ْم غ ْي َر ال َح ِّق ) أي " :ال تتجاوزوا الحد والغلو بالزيادة أو التقصير كل واحد منهما مذموم في الدين" ( )41وفي قوله تعالى َ ( :يا أ ْه َل
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َّ ْ
ْ َ َ َ ُْ
ّللا ِّإال ال َح َّق) ( )42قال األصفهاني ":الغلو  :تجاوز الحد ،يقال ذلك إن كان في السعر غالء ،وإذا
اب ال تغلوا ِّفي ِّدي ِّنكم وال تقولوا على ِّ
ال ِّكت ِّ
َ َ ُْ
ُ
ْ
كان في القدر واملنزلة غلو وفي السهم غلو ،وأفعالها جميعا غال يغلو  .قال تعالى ( :ال تغلوا ِّفي ِّد ِّينكم )النساء  ،171املائدة  77والغلي
والغليان يقال في القدر إذا طفحت " (،)43وقد نهى هللا سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم سواء أكان هذا بزيادة أو نقصان
 ،ألنه كما ترى زيادة عما أتت به الرسل ،وما طرأ الفساد في عقيدتهم ودينهم إال بعدما طرقوا باب الغلو وولجوا فيه ،الذي كان من
نتائجه االرهاب الفكري واالنحراف السلوكي ،والسنة النبوية املطهرة مليئة باملواقف التي تبين لنا موقف اإلسالم من هؤالء الغالة ،ألن
ً
أول ظهور لحاملي هذا الفكر في اإلسالم كان في املدينة املنورة  ،فكان أول من وقف أمامه وحذر منه هو النبي  وهو ما ظهر جليا في
موقفه من الرهط الثالثة ( عن أنس رض ي هللا عنه قال  :جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي ،فلما أخبروا
ً
كأنهم تقالوها وقالوا  :أين نحن من النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! قال أحدهم  :أما أنا فأصلي الليل أبدا ،وقال اآلخر :
ً
وأنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال اآلخر :وأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول هللا  إليهم فقال  ( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا
؟! أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له  ،لكني أصوم وأفطر  ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء  ،فمن رغب عن سنتي فليس مني )( )44ثم
بعد الفتوحات في عصر الخالفة الراشدة ظهرت طبقة من العباد الجهلة في فهم صحيح هذا الدين ،وتجمع حولهم أصحاب األهواء
وأهل النفاق وبعض الزنادقة ،ووقع ضحيتهم بعض الغيورين من حدثاء األسنان الذين حذر منهم النبي وكشف لنا صفاتهم
وسفههم وسوء مآلهم فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن على بن أبى طالب رض ي هللا عنه سمعت رسول هللا  وسلم يقول ( :يأتي في
آخر الزمان قوم حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خير البرية يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية ال يجاوز
إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة) ( )45ومن أشهر هذه الجماعات التي تكفر
املسلمين اليوم "تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام" والتي تسمى "بداعش" كما ذكرناها آنفا والتي لعبت دورا كبيرا في دعم
النظام الطائفي الشيعي في بالد العراق ،والنظام النصيري الباطني في سوريا ،وكان لها دور في التدخل األجنبي في هذه البالد بسبب
أفعالها القبيحة التي شوهت صورة اإلسالم واملسلمين في العالم  ،بسبب سوء فهمهم وتشددهم وغلوهم بدون وعي أو إدراك  ،فكان
من نتائج ذلك :
أ ـ إعطاء الفرصة للعدو بمحاربة اإلسالم باسم محاربة اإلرهاب .
ب ـ ـ تشويه صورة اإلسالم وتخريب املجتمعات وإشاعة الفرقة والضعف في الصف املسلم.
ج ـ ـ انتشار الفكر التكفيري.
أما صور الغلو في الدين فأبرزها :
 " .1اتهام الناس بالضالل واالنحراف وتكفيرهم وتقسيمهم من غير دليل ملجرد املخالفة في مسائل االجتهاد.
 .2الحكم على الناس عموما واملجتمعات وأهل الزمان بالفساد والهالك.
 .3إلزام الناس بما ال يسعهم وقهرهم على ذلك وهجرانهم إذا لزم األمر ذلك.
 .4الطعن في الرموز علماء الدين وتقليل الثقة بهم  ،وعدم تقدير جهودهم وعلمهم
ُ َ َّ
وهذا ينتفي مع الوسطية ونبذ العنف التي اتسم بها ديننا الحنيف فمن أسس القرآن الواسعة أن األصل في األشياء اإلباحة ( هو ال ِّذي
َْ
َ
ََ َُ
ُ َ
ُ َّ
يعا ُث َّم ْ
اس َت َو َٰى إ َلى َّ
األ ْرض َجم ً
ات َو ُه َو ِّبك ِّل ش ْي ٍء َع ِّليم)( )46وأن األصل في اإلنسان البراءة
خل َق لكم َّما ِّفي
الس َم ِّاء ف َس َّواهن َس ْب َع َس َم َاو ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
اس َعل ْي َها ) وهاتان القاعدتان هما أساس كل تشريع وحرية  ،وال تتم كل األسس وتقوى على النهوض إال بمعرفة
ّللا ال ِّتي فطر الن
( ِّفطرت ِّ
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُُ
أن سماحة اإلسالم هي أول أوصاف الشريعة اإلسالمية  ،وأكبر مقاصدها  ،كما في قوله تعالى(:ي ِّريد ّللا ِّبكم اليسر وال ي ِّريد ِّبكم
ْ
ََ ُ
َ َ
الد ِّين ِّم ْن َح َر ٍج ) السماحة  ،والوسطية ،وعلى ضوء هذه املقاصد العظيمة تتجلى حقيقة
ال ُع ْس َر ) وقوله تعالى  (:و َما ج َع َل عل ْيك ْم ِّفي ِّ
الوسطية واالعتدال  ،وأنهما كمال وجمال هذا اإلسالم وأن أفكار التطرف والتشدد واإلرهاب الذي يفسد في األرض ويهلك الحرث
والنسل ليس من اإلسالم في ش يء  ،بل هو عدو اإلسالم األول واملسلمون هم أول ضحاياه ،وهذه الجماعات الخارجة ال تحسب على
41

( ) معالم التنزيل (.)153/2
(  )42النساء آية . 171
(  )43مفردات ألفاظ القرآن ص ـ  408مادة (غال) .
(  )44أخرجه البخاري في صحيحه باب الترغيب في النكاح ( )2/7حديث رقم  ، 5063ط دار طوق النجاة ت محمد فؤاد عبد الباقي ط األولى 1422ه ومسلم في صحيحه في كتاب
النكاح باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه رقم  )1949 /5 ( 1401صحيح مسلم بن الحجاج (ت  261هـ)ت محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
(  )45أخرجه البخاري في صحيحه باب عالمات النبوة في اإلسالم ( )200/4حديث  ، 3611ومسلم في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج ( )1321/ 3رقم . 1066
46
( )البقرة آية .29
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اإلسالم وال على أهله املتمسكين بهديه بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين  ،بسبب تكفيرها املسلمين بالذنوب
( )47
واستحلت دمائهم وأموالهم "
 .2ضعف البصيرة بالو اقع والجهل باألحكام الشرعية .
"وهو األخذ بظواهر النصوص وعدم فهمها بمقاصدها الصحيحة  ،مما ينتج من ذلك االنشغال باملسائل الجزئية واألمور
الفرعية عن القضايا الكبرى التي تتعلق بمصالح األمة اإلسالمية وقضاياها املصيرية بحكمة وتدبر وإن من عالمات الساعة أن يتحدث
الرويبضة في شأن العامة والقضايا املصيرية ومن ال َه َّم له إال شهواته  ،أو من حمل بأفكار غريبة يتولى تربية الشباب فيستغل
عواطفهم بتحميلهم أفكارا تؤدى لتحمسهم بال ضابط وال رادع  ،وال رجوع ألهل العلم الصالحين الذين خبروا األمور ودرسوا معالم
( )48
اإلصالح جيدا"
 .3ترك املحكم وإتباع املتشابه.
َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
( )49
قال هللا تعالى  (:فأما ال ِّذين ِّفي قل ِّوب ِّهم زيغ فيت ِّبعون ما تشابه ِّمنه اب ِّتغاء ال ِّفتن ِّة واب ِّتغاء تأ ِّو ِّيل ِّه)
قال ابن تيمة في بيان املحكم واملتشابه " :في صحيح البخاري (أن النبي قال لعائشة يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
فأولئك الذين سمى هللا فاحذريهم) ( )50وهذا عام وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فإنه بلغه أنه يسأل
عن متشابه القرآن حتى رآه عمر فسأل عمر عن (والذاريات ذروا) فقال :ما اسمك؟ قال :عبد هللا صبيغ فقال :وأنا عبد هللا عمر
وضربه الضرب الشديد.
وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ .وهذا
ألنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة ال االسترشاد واالستفهام كما قال النبي ( إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه) وكما قال
َ ْ
َ ْ
َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َ َّ َ َ َ
ين ِّفي قل ِّوب ِّه ْم َزْيغ ف َيت ِّب ُعون َما تش َاب َه ِّم ْن ُه ْاب ِّتغ َاء ال ِّف ْت َن ِّة َو ْاب ِّتغ َاء َتأ ِّو ِّيل ِّه ) فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد كالذي يعارض
تعالى( :فأما ال ِّذ
بين آيات القرآن وقد نهى النبي  عن ذلك وقال (:ال تضربوا كتاب هللا بعضه ببعض )( )52( )51وقال الزمخشري(َ :ف َأ َّما َّالذ َ
ين في ُق ُلوبهمْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َ َّ َ َ َ
َزْيغ )" هم أهل البدع ( ف َيت ِّب ُعون َما تش َاب َه ِّم ْن ُه ) فيتعلقون باملتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه املبتدع مما ال يطابق املحكم ويحتمل ما
َ ْ
ْ َ ْ
(اب ِّتغ َاء ال ِّف ْت َن ِّة ) طلب أن يفتن الناس عن دينهم ويضلوهم َ(و ْاب ِّتغ َاء َتأ ِّو ِّيل ِّه ) وطلب أن يأولوه التأويل الذي
يطابقه من قول أهل الحق
( )53
يشتهونه " ووافقه القرطبي في هذا املعنى قلت :إنه بسبب سوء فهم هؤالء وجهلهم وقلة علمهم وإتباعهم للمتشابه وعدم إدراكهم له
ضلوا وأضلوا فانحرفوا بفكرهم العقيم فكان من نتاج ذلك تكفيرهم للمجتمعات وارتكابهم ألشنع األعمال من قتل وتخريب ،وتفجير
ونهب وغير هذا ،ويرجع ذلك بسبب عدم التفقه في الدين على أيدي العلماء الربانيين وتلقى العلم من أهله وشيوخه املتخصصين
بمعرفته  ،والراسخين فيه  ،والجامعين لفنونه من علوم في اللغة ،والفقه ،وأصوله ،والعقيدة ،وعلوم الحديث ،والتفسير وغيرها من
العلوم الشرعية النافعة الذي بمعرفتها يستقيم الفكر والسلوك .
املطلب الثاني :األسباب االقتصادية .
األسباب االقتصادية هي من أحدى أهم أسباب اإلرهاب الفكري ملا لها من تأثير بالغ في امتالء النفوس بالسخط وعدم رضا
ً
ً
الفرد على املجتمع الذي يعيش فيه فيترتب عليه عدم انتماءه لوطنه فيصبح صيدا ثمينا سهال في يد اصحاب الفكر املنحرف والتي
يمكن إيجازها في النقاط اآلتية:
 .1ظاهرة الفساد االقتصادي وعدم التصدي لها
اإلسالم حرم الفساد االقتصادي بكل صوره وأشكاله بأدلة قطعية من الكتاب والسنة وقد تناولها علماء اإلسالم بالتحليل
وبينوا العلة من تحريمها ومن تلك العلل أنها تؤدى إلى ضياع الحقوق وهالك األموال واملوارد ومحق البركة  ،وكل هذا يعود على الفرد
واملجتمع بالفقر وعدم التقدم  .ومن صور الفساد في املجال االقتصادي أكل أموال الغير بدون وجه حق وقد نهى القرآن الكريم عن
47

( ) بيان لهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بعنوان " :هذه أدلة ضالل داعش وبعدهم عن اإلسالم بتاريخ  3يوليو .2015
48
( ) أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف لصالح بن غانم السدالن  ،ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -
الرياض  -السعودية 1425هـ2004-م.
( )49آل عمران آية .7
( )50اخرجه البخاري في صحيحه باب (منه آيات محكمات ) آل عمران  ) 33/ 6(، 7رقم  ، 4547ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن أتباع متشابه القرآن ( ) 2053/ 4رقم . 2665
51
( ) اإلكليل في املتشابه والتأويل( )50/1ألبن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (املتوفى728 :هـ ط دار اإليمان اإلسكندرية .
( )52الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده باب حديث أبي أمامة الباهلي ()494/36ت شعيب األرناؤوط واخرين ط دار الرسالة بيروت ط األولى 1421ه  2001م .
53
( ) الكشاف (  )33 /3و الجامع ألحكام القرآن (.)391/ 2
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ََ
َ ُ َ َْ ُُ َ َ َ ُ ََْ ُ ْ
اط ِّل) (. )54
ذلك قال تعالى( :يأيها ال ِّذين َآمنوا ال تأكلوا أ ْموالكم بينكم ِّبال َب ِّ
ً
ً
وحرم اإلسالم السرقة وجعل لها حدا في حالة ارتكابها  ،حفاظا على أموال الغير حتى يمنع الفساد االقتصادي بكل صوره
السار َق ُة َف ْاق َط ُعوا َأ ْيد َي ُه َما َج َز ًاء ب َما َك َس َبا َن َك ًاال م َن َّّللا َو َّ ُ
َ َّ ُ َ َّ
ّللا َع ِّزيز َح ِّكيم ) ( )55كما حرم االعتداء على
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وأشكاله قال تعالى( :والس ِّارق و ِّ
ً
املال العام حفاظا على اقتصاد املجتمع  ،وحرم اإلسالم كل معاملة تؤدى إلى الفساد االقتصادي سواء كان اختالس ورشوة وتربح من
َ ( )56
َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
الربا )
الوظيفة  ،واستغالل الجاه والسلطان والربا وجعلها من باب أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى ( :وأحل ّللا البيع وحرم ِّ
َ
ُُ
َ ُ ُ
ْ
كما حرم اإلسالم اإلسراف والتبذير لسد الطريق أمام الفساد االقتصادي قال تعالىَ ( :وكلوا َواش َرُبوا َوال ت ْس ِّرفوا أنه ال ُي ِّح ُّب
ان َّ
ان َّ
الش ْي َط ُ
الش َياطين َو َك َ
ين َك ُانوا إ ْخ َو َ
ورا) ( )58وقوله تعالى َ ( :و َّالذ َ
ْاملُ ْسرف َين)( )57وقوله تعالى َ (:وَال ُت َبذ ْر َت ْبذ ًيرا إ َّن ْاملُ َبذر َ
ان ِّل َرب ِّه َك ُف ً
ين
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ ْ َ ُْ
َ َ َ َ ْ َ ََٰ َ َ َ ً ( )59
ُ
ِّإذا أنفقوا لم يس ِّرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ ِّلك قواما)
( َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ ْ َ ْ ُ َ )( )60
َّ
اس يستوفون
وقوله
َ كما حرم القرآن الكريم التطفيف في امليزان قال تعالى :ويل ِّللمط ِّف ِّفين ال ِّذين ِّإذا اكتالوا على الن ِّ
َ ْ ُ ْ َْ َ َ ُْ ْ َ ُ ْ ْ َ
ُْ
( )61
اس امل ْس َت ِّق ِّيم)
تعالي ( :وأوفوا الكيل ِّإذا ِّكلتم و ِّزنوا ِّبال ِّقسط ِّ
ً
ً
وما هذا إال حفاظا على األموال التي جعلها هللا قواما لهذه الحياة ومنعا ألكل أموال الناس بالباطل حفاظا على االقتصاد الخاص
والعام حتى ال يؤدى إلى أي مظهر من مظاهر اإلرهاب.
 .2عدم محاربة الفقر والبطالة
فقد حث اإلسالم على محاربة الفقر فأمر بالسعي لتحصيل الرزق والضرب في األرض قال تعالى ُ ( :ه َو َّال ِّذي َج َع َل َل ُكمُ
ُُ
ْز َ َ ْ ُّ
ْ َْ َ َ ُ ً َ ُ
الن ُش ُ
ور)( )62وحارب اإلسالم البطالة وحث على العمل واتقانه وذلك في قوله تعالى :
ض ذلوال ف ْامشوا ِّفي َم َن ِّاك ِّب َها َوكلوا ِّمن ِّر ِّق ِّه و ِّإلي ِّه
األر
َُ َُْ
ً
َ
َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ( )63
َ
َ
َ
( وق ِّل اعملوا فسيرى ّللا عملكم ورسوله واملؤ ِّمنون ) "وقد تكون البطالة سببا في تهديد واستقرار العديد من األنظمة والحكومات
في ظل املعدالت املتزايدة للنمو السكاني في هذه البلدان وزيادة الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك وخاصة في الدول العربية وأيما مجتمع
ً
تكثر فيه البطالة ويزيد فيه العاطلون وتنضب فيه فرص العمل  ،فإن ذلك يفتح أبوابا من الخطر على مصارعها  ،من امتهان اإلرهاب
واملخدرات  ،واالعتداء والسرقة"(.)64
 .3عدم معالجة مشكلة التنمية االقتصادية
َ َ ْ َْ َُ َ َ
َ
وذلك من خالل اإلفادة بالقوة الشبابية وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الجوانب في قوله تعالى ( :قالت ِّإحداهما يا أب ِّت
ْ ْ
َ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ ( )65
اس َتأ ِّج ْر ُه ِّإ َّن خ ْي َر َم ِّن استأجرت الق ِّوي األ ِّمين )
ومن خالل توفير اإلمكانات املادية ألصحاب الخبرات والتركيز على تنمية العنصر البشري وتوزيع ثمار هذه التنمية كافة بين فئات أفراد
املجتمع دون عنصرية أو طائفية (.)66
 .4ارتفاع األسعار واالحتكار وتدنى دخل الفرد:
"ذلك من الخلل في عدم التوازن االقتصادي في املجتمع قد يسبب اضطرابا في االستقرار وعدم الرضا  ،والذي قد ينتج عنه
كراهية وبغض األفراد للمجتمع الذي يعيشون فيه ومن ثمة السعي إلى االنتقام منه  ،ومن آثاره :عدم انتمائه لوطنه ونبذ الشعور
( )67
باملسؤولية الوطنية  ،ولهذا يتكون لديه رغبة في االنتقام"
وقد رجح بعض الباحثين إلى أن العوامل االقتصادية كالفقر والبطالة من أسباب اختيار طريق العنف واإلرهاب  ،لكون
( )54النساء آية .29
( )55املائدة آية .38
56
( ) البقرة آية . 275
57
( ) األعراف آية .31
(  )58اإلسراء آية .27
59
( ) الفرقان آية .67
60
( ) ا ملطففين اآليتان  1ـ . 2
61
( ) اإلسراء آية .35
62
( ) امللك آية .15
(  )63التوبة آية .105
(  )64انظر أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف لصالح السدالن صـ 28مرجع سابق.
( )65القصص آية .26
66
( )انظر البرنامج االقتصادي اإلسالمي في معالجة مشاكل مصر االقتصادية ( ) 3 / 1مسلسلة بحوث ومقاالت في الفكر االقتصادي اإلسالمي جامعة األزهر  ،لحسين حسين
شحاتة.
67
( )انظر اثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب  142مرجع سابق.
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الفرد عير قادر على الوفاء بحاجاته األساسية  ،وفاقد لألمل في املستقبل مما يحمله على النقمة على املجتمع ومؤسساته فلو سعت
الدول سعيا حثيثا في حل املشاكل االقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ألغلقت بابا واسعا من أبواب اإلرهاب .
املطلب الثالث :األسباب االجتماعية
أسباب اإلرهاب كثيرة ومتنوعة ومتجددة ويمكن أن تؤدى منفردة أو مجتمعة لحصول هذه الظاهرة ولكن نستطيع أن نقول
ُ
ً
إن البذرة األولى لنشئته هي اجتماعية أسرية إذ يشعر بها النشء منذ نعومة أظافره ثم تكبر وتترعرع بعد طاملا وجدت لها ارضا خصبة
ترعاها ولكن إذا تم مقاومتها فسرعان ما تنتهي وتندثر ومن أبرز هذه األسباب االجتماعية :
 .1التفكك األسري وعدم االهتمام باألبناء
" وهى تلك األسباب التي تكمن في أنماط التنشئة االجتماعية الخاطئة داخل محيط األسرة واملجتمع  ،والتي تؤدى بالضرورة
إلى نتائج سلبية تظهر على سلوك األبناء داخل محيط األسرة أو األفراد في املجتمع فيما بعد ،وقد يكون من هذه األسباب العنف
والقسوة في التعامل بين اآلباء واألبناء وعدم املراقبة لهم في مراحلهم العمرية املختلفة إذ لكل مرحلة ما يتناسب معها من املعاملة،
ً ً
وديننا الحنيف اهتم اهتماما بالغا بتربية األبناء تربية دينية سليمة فأمرنا بتعليمهم الصالة في صغرهم والتفرقة بينهم في املضاجع
فقال ( :علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في املضاجع )()68ومن باب تحمل
املسؤولية كاملة تجاه األبناء قال الرسول الكريم  ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ( )69وإن كانت هذه الظاهرة "التفكك
األسري" قد ظهرت بل وانتشرت في البالد العربية واإلسالمية  ،وذلك بسبب إهمال الوالدين ألوالدهم وعدم مشاركتهم في مشاكلهم
اليومية والنفسية ولذا" :نجد أن بعض األسر تعمل وبغير قصد في أكثر األحيان لدفع أبنائهم لالنحراف إذا أساءوا التصرف معهم
ً
فبدال من أن يكونوا الصدور املفتوحة التي يركن إليها األبناء والبنات عند الحاجة إلى املشورة والتعاون في حل املشكالت أصبحوا غرباء
عن أبنائهم أو ال يشعرون باملسئولية تجاههم سوى مسئولية اإلطعام واالكتساء  ،حتى إذا وقع االبن أو البنت في مشكلة عظيمة
أنصدم األبوان من جراء ذلك ،وقد ال تكون الصدمة بسبب انحراف أحد األبناء وإنما بسبب الحرج الشديد الذي يمكن أن يسببه
انحرافه في الوسط االجتماعي الذي سيطلع على ذلك " ( )70والقران الكريم اعتنى عناية فائقة بهذا الجانب  ،من تربية األبناء واالهتمام
بهم وغرس القيم في نفوسهم وحذر من اإلهمال في تربيتهم وبين لنا سوء ما يؤول إليه هذا األمر قال وتعالى َ ( :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا قووا
ِّ
َ
ُ َ ُ
أ ْن ُف َسك ْم َوأ ْه ِّليك ْم َن ًارا ) ( )71قال املفسرون في بيان معنى هذه اآلية الكريمة أي ":اتقوا هللا  ،وأوصوا أهليكم بتقوى هللا" ( )72وهذا ال
يكون إال من خالل املشاركة واملتابعة عن كثب حتى نتفادى تلك املشكالت التي تؤدي بدورها إلى آثار سلبية على الفرد واملجتمع .
( )73
 .2الفراغ .
الفراغ  :رغم أنه نعمة من نعم هللا على اإلنسان  ،ولكن قد تنقلب إلى نقمة على صاحبها إذا أساء إدارتها قال ( نعمتان
ُ
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ) ()74ألن النفس إذا لم تشغلها أنت بالحق أشغلتك هي بالباطل قال تعالىَ ( :و َما أ َب ِّر ُئ
َن ْفس ي إن َّ
س َ َأل َّم َارة ب ُّ
الن ْف َ
وء) (" )75والفراغ النفس ي والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر هدام وغلو وتطرف  ،وقد ثبت بالدراسة
الس ِّ
ِّ
ِّ
ً
سببا للعديد من الجرائم والجنايات واالنحرافات األخالقية  ،خاصة إذا لم يكن الشاب أو الفتاة من ذوى
أن الفراغ والبطالة كانا
( )76
املهارات أو املواهب أو االهتمامات الثقافية والعلمية " .
وقد حثنا القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى التأمل في مخلوقات هللا لتمأل وقت فراغك بما ينفع ،فأمرنا بالتدبر في مخلوقات
َ
َ
ً
ً
واسترجاعا ملا فات العقل بما ينفع من أمور الدنيا واآلخرة قال تعالى َ ( :و َج َع ْل َنا ا َّلل ْي َل َو َّ
الن َه َار َآي َت ْي ِّن ف َم َح ْو َنا َآية
هللا تعالى إعماال لفكرنا ،
68
( ) أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (  ) 258/11باب مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص  ،وأبي داوود في سننه ( )133 /1باب متى يؤمر الغالم للصالة  ،ت محمد محي الدين
عبدالحميد ط املكتبة العصرية بيروت لبنان  ،والدار قطني في سننه( )430/1باب األمر بتعليم الصلوات والضرب عليها  ،قال عنه األلباني حديث (حسن صحيح ) ط مؤسسة
الرسالة بيروت ط األولى 1424ه  2004م .
69
( )أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق  ،باب كراهية التطاول على الرقيق رقم ()901/2( ) 2368
ومسلم كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل رقم (.)1459/3()3408
70

( ) انظر األسرة املسلمة  ،للدكتور وهبه الزحيلي صـ 5وما بعدها املناخ األسري وعالقته بالتفوق الدراس ي  ،لعليوات ملحة صفحةـ 6والحرمات من الوالدين او أحدهم وعالقته ببعض املتغيرات
النفسية العتماد الهندي () 2/1

( )71سورة التحريم آية .6
( )72تفسير الطبري ( )491/23والنكت والعيون "( )44/للماوردي .
( )73حصاد اإلرهاب د ناصر بن مسفر الزهراني ط األولى العبيكان اململكة العربية السعودية.
74
( ) أخرجه البخاري في صحيحه باب ال عيش إال عيش اآلخرة ( ) 288 / 8رقم .6412
(  )75سورة يوسف آية .53
76
( )انظر قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث د  .عبدهللا السدحان صـفحة .40-39
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َ َْ
َْ
الن َهار ُم ْبص َر ًة ل َت ْب َت ُغوا َف ْ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
األ ْر َ
ض ًال من َّرب ُك ْم َوِّل َت ْع َل ُموا َع َد َد الس ِّن َين َو ْال ِّح َس َ
ض َم َد ْد َن َاها َوأل َق ْي َنا ِّف َيها
اب ) ( )77وقوله تعالى( :و
الل ْي ِّل وجعلنا آية ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
( )78
ََ
ُ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ َٰ ُ َ ْ ُّ
ََ ََْ َ
يب )
رو ِّاس َي وأنبتنا ِّفيها ِّمن ك ِّل زو ٍج ب ِّه ٍيج تب ِّص َرة و ِّذك َرى ِّلك ِّل عب ٍد م ِّن َ ٍ
ُ
ْ َْ
ُ
ْ َْ َ ُ َ َ
( )80
انظ ُروا َم َاذا في َّ
ُ ْ ُ
الس َم َاو ِّ َ ْ َ ْ
ض)
ض فانظ ُروا ك ْيف َب َدأ الخل َق) ( )79وقوله تعالى ( :ق ِّل
ِّ
ات واألر ِّ
وقوله تعالى  (:قل ِّسيروا ِّفي األر ِّ
فكلها آيات تدعوا إلى التدبر وإشغال العقل بما ينفع بالنظر في عظيم خلق هللا وحسن تدبيره كل هذا ليقطع على اإلنسان فراغه
العقلي والجسدي حتى ال يحيد عن الطريق السليم  ،فينصرف إلى ما يؤذيه .
 .3رفقة السوء والصحبة الفاسدة
فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن األبوين  ،واملدرسة  ،واملسجد  ،كل هذا مجتمعين ال يؤثر في سلوك األبناء بقدر ما يؤثر
ً
ً
فيهم الصديق منفردا  ،لذلك كان حتما ولزاما علينا أن ننتبه لهذا األمر ونعرف من يرافق أبناءنا  " ،فربما يزينون لهم القبيح حسنا ،
ُ
نصبون من أنفسهم فقهاء لزمالئهم ،
ويهونون عليهم ارتكاب الجرائم  ،فيتقبلون ذلك منهم على أنه نوع من أنواع التغيير واملتعة  ،وقد ي ِّ
فيفتون بغر علم  ،بل ويتطوعون للرد على اإلشكاالت الشرعية حتى ُيقبل الشاب على العمل السيئ وهو مطمئن النفس ،وكما يزينون
( )81
السوء في الجريمة  ،يزينون أيضا االنحراف في العبادة  ،بإهمال العبادات والطاعات ".
َ
َّ
ُ
َ
ُ
كحام ِّل
والجليس
وقد حذر النبي  من مجالسة قرناء السوء ومجالسة األشرار فقال ِّ ( :إن َما مث ُل الجليس الصالح
ِّ
السوء ِّ
َ
ُ
َ
َ
ُ ْ َ َ
ْ
َّ
ُ
ونافخ الكير ِّإما أن َيحرق ِّث َي َابك،
طيبة،
املسك،
ِّ
ونافخا ِّلكي ِّر فحامل املسك ِّإما أن يح ِّذيكِّ ،وإما أن تبتاع منهِّ ،وإما أن ِّتجد منه ريحا ِّ
َ
( )83
( )82
ِّوإما أن تجد منه ريحا خبيثة ) وقال ( :املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) .واهتم القرآن الكريم بهذا الجانب ملا
له من آثار سلبية في حياة اإلنسان دنيوية وآخروية  ،فأمر بمجالسة الصالحين ألنهم يعينون على طاعة هللا وحذر من مجالسة قرناء
َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُّ َ
الد ْن َيا َوال
السوء فقال تعالى ( :واص ِّبر نفسك مع ال ِّذين يدعون ربهم ِّبالغد ِّاة والع ِّش ِّي ي ِّريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم ت ِّريد ِّزينة الحي ِّاة
َ ْ ْ َْ
َ
ْ
َ ْ ُ ُ ُ ُ ً ( )84
ُت ِّط ْع َم ْن أغ َفل َنا قل َب ُه َعن ِّذك ِّرَنا َو َّات َب َع َه َو ُاه َوكأن أمره فرطا)
َ َ
َ َ ْ ُ َ َ ً َّ
ً
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
الظ ِّال ُم َع َل َٰى َي َد ْي ِّه َي ُقو ُل َيا َل ْي َت ِّني َّات َخ ْذ ُت َم َع َّ
الر ُسو ِّل َس ِّبيال يا َو ْيل َت َٰى ل ْي َت ِّني ل ْم أ َّت ِّخذ فال ًنا خ ِّليال ل َق ْد
وفي قوله تعالى ( :ويوم يعض
ْ
ْ
( )85
َ َ َّ َ
الذك ِّر َب ْع َد ِّإذ َج َاء ِّني)
أضل ِّني ع ِّن ِّ
أب فقد ولده بسبب قرين سوء قاده إلى هاوية املخدرات واملسكرات  ،وكم من
فقرناء السوء شر وبالء على من خالطهم  ،فكم من ٍ
ً
ً
ً
شاب اعتنق فكرا ضاال بسبب قرناء السوء فكان وباال على نفسه وأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه .
 .4وسائل اإلعالم الغير مسئولة:
التي ال تتحمل مسئوليتها تجاه مجتمعها وهي الوسائل "املغرضة" فوسائل اإلعالم على اختالفها وتنوعها سواء أكانت مرئية أو
مسموعة أو مقروءة أصبحت مما تعم به البلوى ،بمعنى أنه يصعب التوقي منها ،لتعدد وسائل الوصول إليها ،ولكن منها ما هو النافع
ً
ومنها ما هو الضار الذي يهدم القيم واألخالق عند شبابنا  ،إذا فما هو السبيل حتى نتجنب مضارها ،هل هي املراقبة لألبناء؟ فإذا تيسر
لنا ذلك في الصغر فإنه يصعب ذلك في مرحلة املراهقة ،ألن الشاب وقتها أصبح له خصوصيته يجب أن يحتفظ بها لنفسه ،ولكن يمكن
التوقي من مفاسد وسائل اإلعالم على تنوعها بما نغرسه من قيم وأخالق في نفوس أبنائنا منذ نعومة أظافرهم حتى إذا وصل إلى مرحلة
الشباب جعل من نفسه رقيبا على نفسه فال يقترب من هذه املواقع الهدامة  ،ويقول أحد الباحثين ":إن رسالة اإلعالم في الغالب ليست
نزيهة ،وقد تكون صريحة وواضحة أحيانا تركز على الشباب ملحو قيمهم الخلقية ،وقد تكون خفية غير واضحة تهاجم القيم الخلقية
بشكل غير مباشر واألدهى ولألسف أن أكثر البرامج التي خصصت للشباب في اآلونة األخيرة تعمل على تعطيل القيم الخلقي لديهم
وبلورة الشخصية االنحرافية وقد ثبت هذا من خالل كثير من الدراسات الجنائية التي كشفت اليوم عن أن أحد أسباب السرقة

( )77اإلسراء آية .13
78
( ) سورة ق آية .7-6
79
( ) العنكبوت آية .20
80
( ) يونس آية .101
81
( ) انظر النهى عن القدوة السيئة وبيان أضرارها  ،تأليف على الشحود صفحةـ 33ط األولى 1433هـ 2012 -م.
(  )82أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيد  ،باب املسك()96/7رقم ()5534ومسلم في كتاب :البر والصلة واألدب  ،باب استحباب مجالسة الصالحين ( )2026/4رقم ()2628
كالهما عن أبي موس ى األشعري.
(  )83رواه أحمد في مسند أبي هريرة – رض ى هللا عنه 398 / 13 -ط دار الرسالة  ،وأبو داود في سننه باب من نريد أن نجلس  ، 259 / 4والترمذي في سننه  ، 589 / 4والبيهقي في
شعب اإليمان فصل ومن هذا الباب مجانبة الظلمة  45 / 12قال الترمذي ( هذا حديث غريب )  ،وقال النووي إسناده صحيح.
(  )84سورة الكهف آية .28
85
( ) سورة الفرقان اآليات .29-28-27
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والعنف والدعارة وتعاطي املخدرات هو األفالم الهابطة" ( ،)86فأصبح اإلعالم الغير الهادف يمثل مصيبة على املجتمع جراء ما سينتج
ً
عنه فقد حاد عن طريقه الصحيح فبدال من أن يبث في املجتمعات القيم واألخالق والتماسك والترابط ويعالج قضايا عصرية يتضرر بها
املجتمع ،أصبح ينفخ سمومه فيها وال نجنى من وراءه إال الويالت بسبب أصحاب األفكار الفاسدة واملغرضين في هدم قيم املجتمع
وسلخه من هويته اإلسالمية والعربية ،وقد توعد هللا عز وجل في كتابه الكريم تلك الفئة املضللة التي تسعى جاهدة على نشر الرذيلة
ْ
ين َآم ُنوا َل ُه ْم َع َذاب َأليم في ُّ
ين ُيح ُّبو َن أن َتش َيع ْال َفاح َش ُة في َّالذ َ
َّ َ
الد ْن َيا َواآل ِّخ َر ِّة
ِّ ِّ
ِّ
بالعذاب األليم في الدنيا واآلخرة فقال تعالى ( :أن ال ِّذ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
ّللا َي ْعل ُم َوأ ُنت ْم ال ت ْعل ُمون)("، )87وأنه متى وجد إعالم هادف صاحب رسالة صادقة يشارك في بناء مجتمعه ويعيش معه أفراحه
و
وأحزانه  ،وجد مجتمع ذو قيم وأخالق وفضيلة  ،وعلى العكس فأي مجتمع فيه إعالم هابط ساقط غير مسئول في فحواه ورسالته التي
يعمل على نشرها وتقديمها ملجتمعه كتشويه صورة اإلسالميين وغيرها من الحمالت الشرسة واملمنهجة ضد اإلسالم وأهله ،تجد
( )88
مجتمعا يغلب عليه االنحالل الخلقي ،والبعد الديني ،واإلرهاب الفكري والتأثر بالحضارات الزائفة " .
املطلب الرابع :األسباب السياسية لإلرهاب الفكري
فظاهرة "اإلرهاب الفكري" ظاهرة مركبة ومعقدة وأسبابها كثيرة ومتداخلة  ،ونعول هنا على األسباب السياسية وتتمثل في
النقاط اآلتية :
 .1اإلحباط السياس ي .
" وهو الناتج عن التناقض بين النظام السياس ي الدولي واملبادئ والقيم التي تدعوا إليها لجان حقوق اإلنسان الدولية،
وفقدان ميزان العدل ومعيار الحزم في القرارات الدولية التي تمنع أطماع الدول املنفذة ،فإن من جراء ذلك اإلحباط تولد الكبت في
( )89
نفوس املتضررين ،وقد يؤدى هذا الكبت إلى انفجار السلوكيات غير املنضبطة ،وامليل إلى العنف ثم األعمال اإلرهابية".
 .2إهمال الرعية أو التقصير في حقوقهم .
ً
"على جميع من يلي أمرا من أمور املسلمين أن يقوم بما أمره هللا تعالى به بأداء األمانة ،وحفظ الديانة ،والنصح لألمة،
والصدق مع الرعية ،وتلمس حاجات الناس ،وتحقيق الحياة الكريمة لهم ،واالستفادة من طاقاتهم وشغل أوقاتهم وتسهيل أمورهم
املادية واملعيشية وأمورهم املعنوية واإلنسانية وإشاعة التعليم ،وتشجيع املعرفة ،وصيانة العقول ،والحفاظ على األفكار ،وهكذا من
القيام بكل ما من شأنه أن يحفظ األجسام واإلفهام ،والقلوب ،والعقول ،واألخالق واألرزاق ،ومتى ما أهمل أرباب املسئولية رعاياهم،
أو قصروا مع شعوبهم ،أو تشاغلوا عن محكوميهم ،فذلك مفتاح الضياع  ،وطريق املهالك ،ومتنفس الضالل" ( )90قال صلى هللا عليه
وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته")91( .وكذلك فإن هذا اإلهمال يؤدى بدوره إلى سوء العالقة بين الحاكم واملحكوم وذلك
َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ
نت فظا
ّللا ِّلنت لهم ولو ك
بسبب تدني املشاركة السياسية من خالل الشورى التي أمر هللا بها رسوله في قوله تعالى ( :ف ِّبما رحم ٍة ِّمن ِّ
ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
األ ْمر) ()92وقوله تعالى َ ( :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ور َٰى َب ْي َن ُه ْم َوم َّما َر َز ْق َن ُاهمْ
ِّ
غ ِّليظ القل ِّب النفضوا ِّمن حوِّلك فاعف عنهم واستغ ِّفر لهم وش ِّاورهم ِّفي ِّ
ً
ً
َ
ُ
نف ُقون) (")93ومن املعلوم أن فقدان الشورى يؤدى بدوره إلى تهميش بعض الفئات اجتماعيا وسياسيا واستبعاد األقليات والفئات
ي ِّ
( )94
املعارضة وحركات الرفض  ،ويخلق جوا من الشعور بالظلم ويدفع هؤالء املظلومين إلى االنخراط في العمل السياس ي العنيف".
 .3ما تمارسه بعض الدول الكبرى من إرهاب دولي.
فما تمارسه بعض الدول الكبرى أصحاب األطماع السياسية تجاه الدول الفقيرة من سيطرة واستعمار وسيطرة على
مقدرات البالد وانتهاك حقوق الناس وأخذ أموالهم بالباطل واحتالل األراض ي وانتهاك الحرمات والقتل والتدمير وهتك األعراض وإجبار
الناس على الرحيل وترك أراضيهم ومنازلهم وأوطانهم ،فهذا هو عين اإلرهاب ،ثم بدوره يولد اإلرهاب والعنف والتطرف بسبب ما ملئ
(  )86انظر أفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمة د خالد البشر صـ  10-9جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ط األولى 1426هـ 2005-م.
87
( ) سورة النور آية .19
88
( ) انظر بحث بعنوان تدهور القيم الخلقية لدى الشباب وعالجها في ضوء الكتاب للدكتورة فوزية بنت صالح الخليفي  49منشور بمجلة تبيان للدراسات القرآنية مجلة علمية
محكمة العدد العشرون نشر سنة 1436هـ  2015 -م السعودية.
89
( ) انظر اثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب صـفحة .139
(  )90انظر أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف صـ. 7
(  )91سبق تخريجه.
(  )92آل عمران آية .159
93
( ) الشورى آية .38
( )94اإلرهاب املفهوم واألسباب والعالج "ملحمد الهوارى" بحث مقدم للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،السعودية
1425 ،هـ  2004 -م صـ .23
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ً
قلوب هؤالء الشعوب التي وقع عليها كما هائال من الظلم واالستبداد ،والذي يمكن التسليم به أن أسباب اإلرهاب قد تكون منفردة
كاألسباب الدينية والعقدية ،و االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية ،وقد يجتمع على الفرد أكثر من سبب فتكون مجتمعة ،وحتى
ً
نقي شبابنا ومجتمعاتنا من اإلرهاب وويالته علينا أن نعمل جاهدين على تجنب أسبابه ،والعمل أيضا على إيجاد حلول مناسبة حتى
نمنع وقوعه سواء أكان من الناحية الدينية أم االجتماعية أم االقتصادية أم السياسية .

املبحث الصامس :صور من اإلرهاب الفكري
لإلرهاب الفكري صور كثيرة ومتعددة منها ما هو قديم  ،ومنها ما هو مستحدث في أيامنا هذه ولكن الهدف واحد وهو زرع
الخوف والذعر والشتات في نفوس الناس  ،وسوف نعرض في الصفحات اآلتية بعضا من هذه الصور لإلرهاب الفكري ومن هذه
الصور :
 .1الشائعات
وقبل الخوض في تفاصيلها نذكر مفهومها في اللغة واالصطالح :
( )95
الشائعة في اللغة " :يقال شاع الحديث والخبر  ،إذا ذاع وانتشر " ومنه خبر شائع " :ومعناه قد اتصل بكل احد فاستوي علم الناس
به ولو كان علمه عند بعضهم دون البعض" ()96وقال الراغب " :الشياع  :االنتشار والتقوية يقال  :شاع الخبر  ،أي  :كثر وقوي  ،وشاع
ً
القوم انتشروا وكثروا"()97إذا الخبر الشائع هو املنتشر بقوة  ،والذي قد ذاع سيطه بين األوساط املتباينة  ،ولكن ليس له في مطابقة
الواقع نصيب ،لفقدانه للدليل والبرهان  ،فهو مختلق من وحي خيال من روجه لغرض خبيث في نفسه .
ً
ً
( )98
أما معناها في االصطالح  :فقد عرفها البعض " بأنها الخبر املختلق كليا أو جزئيا الذي ليس عليه دليل وال برهان" وعرفها آخرون :
بأنها معلومة غير معروفة املصدر غير ثابتة يجرى نشرها لهدف سياس ي معين يكون مفروض في الغالب (.)99
فهناك تعاريف متعددة للشائعة ومرجع هذا التعدد في التعاريف أن كل تعريف يركز على خصوصية معينة ربما ينفرد بها عن غيره ،
ويمكن وضع تعريف جامع للشائعة في معناها االصطالحي بأنها "الصبر املثير املتعمد الذي يهدف إلى نتائج ضارة وال يستند إلى دليل
وحجة في الو اقع" ()100ولعل هذا التعريف يكون أرجح من اآلخرين لعمومه ولشموله ملفهومها .
دالالت لفظ الشائعة في القران الكريم :
الناظر في القران الكريم يرى أن الشائعة لم ترد بصيغة املصدر وإنما ورددت بصيغة الفعل "تشيع" في قوله تعالى ( إن
َ َ
َ
( )101
َّ َ
ين ُيح ُّبو َن أن َتش َيع ْال َفاح َش ُة في َّالذ َ
ين َآم ُنوا ل ُه ْم َعذاب أ ِّليم)
ِّ ِّ ِّ
ال ِّذ ِّ
ِّ
وقد وردت اآلية الكريمة في ذم الذين خاضوا بالكذب واالفتراء في مقام عائشة أم املؤمنين رض ى هللا تعالى عنها  ،وذلك في
( )102
أعقاب اآليات التي تحدثت عن حادثة األفك ،قال مجاهد  :يعنى " " تظهر ويتحدث بها في شأن عائشة -رض ي هللا عنها "
وقد جاء التعبير عن الشائعة في القرآن الكريم بألفاظ أخرى متعددة  ،لكنها تفيد املعاني التالية  :اإلذاعة ومنه قوله تعالى:
َ َ َ ُ ْ َْ َ َْ
األ ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا ِّب ِّه )(( )103أذاعوا به) أي  ":افشوه وبثوه في الناس قبل قدوم رسول هللا  وقبل مأتى
ِّ
) ِّوإذا جاءهم أمر ِّمن ِّ ِّ
سرايا رسول هللا  ،)104( "وهذا ما يعاني منه املجتمع من نشر شائعات كاذبه تعمل على فقدان األمل واليأس بل وكراهية الحياة
فيصبح الفرد بهذا مؤهال الرتكاب أي مخالفة  ،وهو ما يسعى لتحقيقه ناشر األكاذيب ،ومثله الصوض  :ومنه قوله تعالى َّ ( :الذ َ
ين ُه ْم
ِّ
ْ َ
في َخ ْوض َي ْل َع ُبو َن ) ()105وقوله تعالى َ ( :و ُك َّنا َن ُخ ُ
وض َم َع الخا ِّئ ِّض َين)()106حيث وردت من معاني الخوض إشاعة التهم على النبي صلى هللا
ِّ
ٍ
95

( ) ينظر :مقاييس اللغة البن فارس ()235/3وينظر تهذيب اللغة لألزهري ( )40/3والصحاح للجوهري ( )124/3وتاج العلوم للزبيدى (.) 301/21
96
( ) انظر لسان العرب (" )191/8شيع".
(  )97انظر مفردات ألفاظ القران صـ " 470شيع".
98
( ) ينظر الشائعات وكالم الناس ملحمد عثمان الخشت () 11 / 1مكتبة ابن سينا الطبعة األولى 1996م.
99
( ) ينظر معجم املصطلحات السياسية أو الدبلوماسية ( )115 / 1خليل احمد خليل ط دار الفكر ببيروت الطبعة األولى عام 1999م.
100
( ) ينظر أحكام الشائعات في القانون العقابي () 1 /124لعلي الشرفي  ،بتصرف يسير ندوة أساليب موجهة الشائعات  ،مركز الدراسات والبحوث أكاديمية نايف للعلوم األمنية
عام 1422هـ.
(  )101النور آية .19
(  )102تفسير مجاهد () 490 /1املجاهد بن جبير املالكي املتوفي عام 104هـ  ،تحقيق محمد أبو الفضل ط دار الفكر اإلسالمي الحديثة القاهرة مصر ط األولى عام 1410هـ.
(  )103النساء آية .83
104
( ) انظر جامع البيان للطبري (  )568/8وما بعدها.
(  )105الطور آية .12
106
( ) املدثر آية .45
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عليه وسلم  ،ألن الغرض منها زعزعة الثقة بنبوته صلى هللا عليه وسلم لغرض خبيث وهو أن ينفض أصحاب رسول هللا من حوله
ُ
ُ ُ َ
قال ابن زيد " :قولهم محمد ساحر ،محمد كاهن  ،محمد شاعر " ( )107ومنها اإلفاضة في قوله تعالى َ ( :و َما َتكون ِّفي شأن َو َما َت ْتلو ِّم ْن ُه
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َن ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً ْ ُ ُ َ
( )108
يضون ِّف ِّيه )
ِّمن قرأن وال تعملو ِّمن عم ٍل ِّإال كنا عليكم شهودا ِّإذ ت ِّف
ْ ُ ُ َ
( )109
ومن
يضون ِّف ِّيه)هي إشاعة األخبار الكاذبة في حق القرآن الكريم قال الضحاك " :إذ تشيعون في القرآن الكذب"
( ِّإذ ت ِّف
ُُ
َّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َّ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َن ْ َ
َ
( )110
َ
قال القرطبي :
معانيها اإلرجاف  :ومنه قوله تعالى ( ل ِّئن لم ينت ِّه املنا ِّفقون وال ِّذين ِّفي قل ِّوب ِّهم مرض واملر ِّجفو ِّفي امل ِّدين ِّة)
َ َْ
ُْ
( َوامل ْر ِّج ُفون ِّفي امل ِّد َين ِّة) "قوم كانوا يخبرون املؤمنين بما يسوئهم من عدوهم  ،فيقولون إذا خرجت سرايا رسول هللا  : إنهم قد قتلوا
أو هزموا  ،وأن العدو قد أتاكم "()111ألن اإلرجاف هو العمل على نشر األخبار الكاذبة  ،واملداومة عليها حتى أقناع املتلقي بكثرة
تكرارها وقد سماهم هللا باملرجفون بمعنى أنهم امتهنوا هذا األمر وصاروا ُيعرفون به وفي هذا املعنى يقول ابن عاشور "واإلرجاف :
إشاعة األخبار  ،وفيه معنى كون األخبار كاذبة  ،أو سيئة ألصحابها يعيدونها في املجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها
صادقة  ،ألن اإلشاعة إنما تقصد للترويج بش يء غير واقع أو مما ال يصدق  ،الشتقاق ذلك من الرجف والرجفان وهو االضطراب
والتزلزل " ()112وفي هذا املعنى يقول النابلس ي  " :اللفظ مسوقة إلى كل إنسان متلبس بهذه الصفات مجتمعة أو ببعضها  ،إنسان مقيم
على معصية لئن لم ينته لنغرينك به  ،إنسان يروج األخبار السيئة إلضعاف عزيمة املؤمنين لئن لم ينته فهناك عقاب اليم  ،إنسان
( )113
يفسد في األرض لئن لم ينته فهناك عذاب اليم"
وبعد العرض السابق للفظ الشائعة في القرآن الكريم سواء كان بلفظ " تشيع " أو بمفردات أخرى دلت على نفس املعنى،
وذكر أقوال املفسرين في بيان معاني تلك املفردات يتضح لنا جليا أن املعاني جميعها تدور حول أن "الشائعة" ،أو الخوض ،أو
اإلفاضة ،أو اإلرجاف ،هو قصد إشاعة الخبر الكاذب ون شره بقصد الفتنة وإضعاف همة وعزيمة املؤمنين وصرفها عن الحق  ،وهذا
ً
سالح خطير فكما أن السالح الحربي يستهدف جسد اإلنسان فإن سالح الشائعات يستهدف فكره وعقله وقلبه ،فهو أشد خطرا من
السالح الحربي  ،وآثاره سلبية ونتائجه وخيمة وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر (اإلرهاب الفكري) " ومن هنا أطلق عليه البعض:
الحرب املعنوية ،أو الحرب النفسية ،أو الحرب الباردة ،انطالقا من أنها ال يستعمل فيها أسلحة النار ووسائل التدمير ،وال يقع فيها
جرحى وال قتلى ،ولكن هي األخطر واألهم ،ألنها تعمل في التأثير على اتجاهات شعب ما ،لتوجيهه الوجهة التي تخدم أهداف مثير
اإلشاعة ،أو الدعاية الكاذبة ،أو اإلعالن املغلوط ،وقاصدوها" ( )114وتعمل ايضا على إثارة الفتنة وزرع الضغينة والكراهية وبث
املخاوف والتوتر في نفوس أفراد املجتمع  ،وزعزعة األمن وإضعاف الثقة بين املواطنين وقيادة وطنهم
ً
أنموذجا لبعض الشائعات التي وقعت في زمن النبوة .
حادثة اإلفك  :وهى من أخطر الشائعات التي وقعت في زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ونال منها النبي ما نال من األذى بسبب
هذه الشائعة التي حكم هللا عليها بالكذب والبهتان في معرض الحديث عنها فسماها باإلفك  :إذ هو أشد أنواع الكذب وأقبحه قال
َّ
ْ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َّ
تعالى (إن َّالذ َ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ًّ َّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َّ ُ ْ ُ ْ
ين َج ُاءوا ب ْ ْ ُ ْ َ
اإلث ِّم َوال ِّذي َت َول َٰى ِّك ْب َر ُه
ِّ
اإلف ِّك عصبة ِّمنكم ال تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ِّلك ِّل ام ِّر ٍئ ِّمنهم ما اكتسب ِّمن ِّ
ِّ ِّ
(ْ ْ )115
م ْن ُه ْم َل ُه َع َذاب َ
(اإلف ِّك ) " اسم يدل على كذب ال شبهة فيه فهو بهتان يفاجأ الناس وهو مشتق من األفك بفتح الهمزة وهو
)
يم
ظ
ع
ِّ
ِّ
ِّ
( )116
ل
قلب الش يء " وكانت شائعة اإلفك حو أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها واتهامها في عرضها من رأس النفاق عبد هللا بن أبي بن
سلول ومن سار في ركابه (")117وحاش هلل أن يدور حول البيت النبوي مثل هذه الريب ،ولكنها نفوس املنافقين املريضة اململوءة غيظا

(  )107ينظر النكت والعيون ( )148/6لعلي بن محمد املاوردي  ،تحقيق السيد بن عبداملقصود بن عبدالرحيم ط دار الكتب العلمية ببيروت.
108
( ) يونس آية .61
109
( ) ينظر جامع البيان للطبري (.)114/1
(  )110األحزاب آية . 60
111
( ) املرجع السابق.
112
( ) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور () 108 / 22ط الدار التونسية للنشر  1984هـ.
113
( ) موسوعة النابلس ي اإلسالمية ،التفسير املطول سورة األحزاب  33ـ الدرس ()18-16تفسير اآليات 60وما بعدها من سورة األحزاب لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلس ي
بتاريخ 1992/1/10م .
(  )114انظر اإلشاعة صـ 6للدكتور احمد نوفل ط دار الفرقان للنشر  ،ط الرابعة 1418هـ األردن  ،واإلشاعة وأثرها على امن املجتمع ملحمد بن دغبش سعيد القحطاني  ،صـ ، 5ط
األولى 1418هـ طبعة دار طويق للنشر والتوزيع الرياض.
(  )115النور آية .11
116
( ) انظر التحرير والتنوير (.) 105 /10
(  )117ينظر القصة بكاملها في صحيح البخاري كتاب املغازي باب حديث االفك برقم  )1517 /4( 3910وصحيح مسلم كتاب التوبة  ،باب في حديث االفك  ،برقم 2770
"."2129/4
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( )118

وحنقا على الدين ،وقد وجد اإلرهاب الفكري من خالل أسلوب اإلشاعة الرخيص وسيلة لتوهين قوة الصف اإلسالمي وزعزعته"
" إذا فاإلشاعة ،أو الدعاية الكاذبة ،أو اإلعالن املغلوط ،والتي جميعها تصب في خدمة اإلرهاب الفكري واإلساءة لآلخرين من األمور
التي ينبغي محاربتها والقضاء عليها " )119( .وذلك من خالل :
ً
ً
ً
أوال :التمسك بتعاليم ديننا الحنيف قوال وعمال ألنه هو الدرع الواقي لحماية مجتمعاتنا من مخاطر الشائعات واالبتعاد عن الخوض
َ َّ َ
ْ ُ
( .)120
فيها ونتذكر محاسبة هللا لنا قال تعالى ( َّما َيل ِّفظ ِّمن ق ْو ٍل ِّإال ل َد ْي ِّه َر ِّقيب َع ِّتيد)
َ َ
َ ُ َ
ً
َ َ َّ َ ُ
اسق ِّبن َب ٍإ ف َت َب َّي ُنوا أن
ثانيا :البعد عن تصديق الشائعات وترويجها وإتباع أمر هللا تعالى في قوله سبحانه (يا أ ُّي َها ال ِّذين َآمنوا أن ج َاءك ْم ف ِّ
َ
َ
ُت ِّص ُيبوا ق ْو ًما ِّب َج َهال ٍة)(.)121فهذه اآلية القرآنية الكريمة منهج حياة لتفادي مثل هذه اآلفات .
ً
ثالثا :محاسبة كل من تسول لهم أنفسهم  ،أو يثبت تورطهم في نشر الشائعات أو إعادة تدويرها ،وإنزال العقوبة املناسبة بحقهم
َّ
والتشهير بهم لردعهم ليكونوا عبرة ورادع ملن يتجرأ على العبث بأمن الوطن ومقدراته كما توعدهم هللا تعالى في قوله تعالى َ ( :وال ِّذي
َّ
َ َ
َت َول َٰى ِّك ْب َر ُه ِّم ْن ُه ْم ل ُه َعذاب َع ِّظيم)(. )122
 .2التعصب .
الصورة الثانية من صور اإلرهاب الفكري التعصب وقبل الحديث عنه نود أن نلقي الضوء على مفهومه في اللغة
واالصطالح ،ليتضح للقارئ الكريم ماذا نقصد من إيراد هذا اللفظ :مفهومه في اللغة  " :التعصب من العصبية وهي :أن يدعو الرجل
إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناؤوهم ظاملين كانوا أو مظلومين "( )123وعلى هذا فالتعصب هو اإلصرار على نصرة من هو لك
ً
ً
سواء أكان  ،رأيا  ،أو مذهبا  ،أو ذو عصبة لك  ،بدون وجه حق  ،وهو ما نعنيه هنا .
ً
و في االصطالح  :يمكن تعريف التعصب بأنه " شعور داخلي يجعل اإلنسان يتشدد فيرى نفسه دائما على حق ويرى اآلخر على باطل بال
حجة أو برهان  ،ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها احتقار اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه وإنسانيته
( )124
".
والتعصب ممقوت بكل صوره وأشكاله سواء كان تحيز الشخص إلى طائفة أو مذهب  ،أو قوم  ،أو فكر فيدفعه ذلك إلى
االعتقاد بأن ما يحمله أو ينتمي إليه هو الصواب الذي ال يحتمل الخطأ وما عداه هو الباطل املرفوض  ،وهى صورة خطيرة من صور
اإلرهاب الفكري  ،ألن فيه فرض للرأي وعدم قبول األخر ،وموقف اإلسالم كان صريحا في رفض التعصب والتحذير منه  ،ملا له من
آثار سلبية مدمرة كإثارة الفتن  ،وغرس مشاعر الحقد والكراهية  ،وسفك الدماء بين الناس  ،ومنع اآلخرين من ممارسة حقوقهم
املشروعة كحق التعبير وإبداء الرأي  ،وهو ما يحدث بالفعل في واقعنا املعاصر من هؤالء أصحاب الفكر اإلرهابي املتعصب ملا يريدون
هم دون النظر إلى رأي غيرهم ،سواء أكان التعصب ديني  :فسببه وقف املشركون أمام دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما
َ ُ
َ ُ
َ
حجتهم في ذلك إال تعصبهم لدين أباءهم وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى َ ( :ب ْل قالوا ِّإ َّنا َو َج ْد َنا َآب َاء َنا َعل َٰى أ َّم ٍة َو ِّإ َّنا َعل َٰى
َ ُ
َ َ
َ
ال ُم ْت َر ُف َ
َآثار ِّهم ُّم ْه َت ُدو َن َو َك ََٰذ ِّل َك َما َأ ْر َس ْل َنا ِّمن َق ْب ِّل َك في َق ْرَي ٍة ِّمن َّن ِّذير إ َّال َق َ
وها ِّإ َّنا َو َج ْد َنا َآب َاء َنا َعل َٰى أ َّم ٍة َو ِّإ َّنا َعل َٰى آث ِّار ِّهم ُّم ْق َت ُدون ) )125( .أي
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
" :أنهم ال حجة لهم في عبادتهم األصنام إال تقليد أباءهم  ،وذلك ما يقولونه عند املحاجة إذ ال حجة لهم غير ذلك  ،وجعلوا إتباعهم
إياهم اهتداء لشدة غرورهم بأحوال آباءهم بحيث ال يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق" )126( .فسبب تكذيب هؤالء املشركين لدعوة
الرسل هو التعصب والتقليد األعمى ألباءهم مع علمهم اليقيني بصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،لنعلم أن التعصب والتقليد
َ
ُْ
ُ َ ُ َ َ َ
َ َ َُ َ َ َْ
است ْي َق َن ْت َها أ ُنف ُس ُه ْم ظل ًما َو ُعل ًّوا فانظ ْر ك ْيف كأن
األعمى من أخطر صور اإلرهاب الفكري أيضا كما قال هللا عز وجل (وجحدوا ِّبها و
َعاق َب ُة ْاملُ ْفسد َ
ين) (.)127
ِّ ِّ
ِّ

118

( ) انظر اإلشاعة صفحة  45د احمد نوفل بتصرف .
119
( ) ينظر اإلرهاب الفكري صـ. 73
120
( ) سورة ق آية .18
121
( ) الحجرات آية .6
( )122النور آية .11
(  )123لسان العرب (  ) 62 /1مادة عصب .
(  )124موقع االلكتروني ( الحوار ) بحث بعنوان التعصب وأنواعه وأضراره وحكمه للدكتور مشعل الحدادي نشر بتاريخ 2011 /8 / 15م .
125
( ) الزخرف اآليات .24-23-22
(  )126التحرير والتنوير (. ) 90/12
127
( ) النحل آية .14
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أو تعصب اجتماعي  ":القائم على قيم وعادات وأفكار ومبادئ رثة بالية نتمسك بها ونؤمن بها ملجرد أنها نابعة من قبيلتنا " كاألخذ بالثأر
( )128
ووأد البنات والقتل للشرف والعصبية القبلية  ،وما يفرض على املرأة بمنعها من حقوقها كاإلرث  ،والتعليم  ،واألمومة  ،وغيرها"
التعصب الثقافي ":ويأتي هذا من جملة تراكمات أسرية مجتمعية عبر سنوات حياته وحقنه بجملة من اآلراء واألفكار واملعتقدات
الثقافية القابضة على عقله إلقفاله  ،والتأثير عليه وغسل دماغه وحشوها بتيارات ثقافية موجهة ضده بأي شكل من األشكال ،
وتتجلى فكرة التعصب الثقافي بإلغاء اآلخر ومنع الحوار  ،واألخذ بفكرة التسلط والهيمنة الفكرية  ،والعنف ضد اآلخر  ،واالستالب
( )129
الفكري  ،ومحو حق الشعوب األخرى  ،ومحو ثقافتهم وجذورهم وأصالتهم "
نماذج من هذا التعصب :
كاملبالغة في حب آل البيت  ،كما فعل الشيعة مع علي بن أبى طالب الذي وصل ببعضهم  ،كاإلمامية والرافضة  ،إلى تأليهه
وادعائهم فيه الخوارق واملعجزات ما ال يكون إال هلل سبحانه وتعالى أو لألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم بل وصل األمر أن قتل
اثنان من العلماء الذين أنكروا هذا األمر واملبالغة فيه (. )130
واملبالغة في التعصب للمذهب والئمة املذهب وربط الحق بهم ،ومما ورد في ذلك مما يعكس مدى التعصب املقيت للمذهب وصاحبه
والذي يؤدى بدوره إلى اإلرهاب الفكري الذي هو مفتاح كل شر قول بعضهم " :إن من عاند مذهب الشافعي فقد عاند الحق وباء
بعظم اإلثم ومن أراد إهانته  ،أهانه هللا" ( )131وغير ذلك من صور التعصب املقيت الذي ينتهي املطاف به إلى الفرقة وكثرة الخالفات
بين الناس وزرع الفتن وغيرها من السلبيات .
 .3التعالي على اآلخر والتقليل من شأنه .
من صور اإلرهاب الفكري التعالي والتفاخر على اآلخرين والتقليل من شأنهم سواء كان هذا التعالي بسبب اللون ،أو الجنس،
أو الغنى والفقر ،واملراد به هو :املباهاة باملكارم واملناقب من حسب ونسب وغير ذلك ،إما في املتكلم وإما في آبائه .
َ َ
ْ
والفخر هو  :التمدح بالخصال واالفتخار وعد القديم ،وتفاخر القوم  :فخر
وفي معناه اللغوي يقول ابن منظور :الفخر
ُ
بعضهم على بعض ،والتفاخر :التعاظم  ،والتعالي " ()132فمعناه كما ترى يرجع إلى التكبر ،والتعاظم ،والتعالي على الناس ،مما يمأل
القلوب كراهية وحقدا  ،ومما يؤدى إلى تغيير سلوك الفرد وفكره فتنعكس بصورة سيئة على املحيط الذي يعيش فيه ومن هذا
ّللا َال ُيح ُّب َمن َك َ
املنطلق أكدت النصوص الشرعية على ذم التعالي والتفاخر على اآلخرين والتحقير من شأنهم قال تعالى (:إ َّن َّ َ
ان
ِّ
ِّ
ُم ْخ َت ًاال َف ُخ ً
ورا)( )133أي  :ال يرض ى من كان مختاال فخورا فنفى هللا سبحانه وتعالى محبته ورضاه عمن هذه صفته أي  :ال يظهر عليه
آثار نعمه في اآلخرة وفى هذا ضرب من التوعد ،واملختال ذو الخيالء :أي  :الكبر  ،والفخور  :الذي يعد مناقبه كبرا ،والفخر :املدح،
والتطاول ،وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا ألنهما تحمالن صاحبيهما على األنفة من الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في اآلية
فيضيع أمر هللا ،باإلحسان إليهم" ( .)134ثم بين هللا سبحانه وتعالى لنا أن معيار التفاضل بين الناس ال يكون بالحسب والنسب أو اللون
أو الجنس أو املكان وال بغيرها كما يعتقد البعض ،إنما يكون بالتقوى قال سبحانه وتعالى  ( :إ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ع َ
ند َّّللا َأ ْت َق ُاك ْم إ َّن َّ َ
ّللا َع ِّليم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
خ ِّبير )( ، )135ومن أحاديثه  التي تنهى عن هذه الصورة البغيضة بسبب ما يترتب عليها من أضرار بالفرد واملجتمع  ،عن ابن عمر
رض ي هللا عنهما ،أن رسول هللا خطب الناس يوم فتح مكة فقال ( :يا أيها الناس إن هللا قد أذهب عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها ،
فالناس رجالن ،بر تقي كريم على هللا  ،وفاجر شقي هين على هللا  ،والناس بنو آدم ،وخلق هللا آدم من تراب) (، )136وكما ثبت في
الصحيح عن النبي  ، أنه قال " :إن هللا أوحى َّ
إلي  :أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد ،وال يبغ أحد على أحد" (. )137
 .4االستهزاء والسصرية .
" إن السخرية واالستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على املؤمنين  ،أسلوب يرفضه اإلسالم بكل أشكاله وألوانه ألنه
صورة من صور اإلرهاب الفكري  ،ملا له من آثار سلبية على اآلخرين  ،والذي يسعى مرض ى النفوس من خالله إلى التأثير في اآلخرين،
128

( ) انظر مجلة الباحثون العلمية عدد  39أيلول 2010م.
129
( ) املرجع السابق.
130
( ) انظر اإلرهاب الفكري  ،مفهومه بعض صوره  ،صـ 86بتصرف يسير .
131
( ) انظر طبقات الشافعية ( )102/1للسبكي.
(  )132لسان العرب ( ) 48 /5مادة "فخر" .
(  )133النساء آية .36
(  )134تفسير القرطبي ( . )192/ 3
135
( ) الحجرات آية .13
(  )136سنن الترمذي  ،كتاب تفسير القران  ،من سورة الحجرات برقم  3193وقال عنه هذا حديث غريب.
137
( ) صحيح مسلم  ،كتب الجنة وصفة نعيمها  ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة أهل النار  ،برقم (.)2198/4( )5109
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ومحاولة صدهم عن ما هو فيه من سلوك واعتقاد  ،وذلك عندما يفقدون جميع األسلحة التي بها يغيرون عقائد الناس وأفكارهم،
وهذا النوع من اإلرهاب الفكري قديم بقدم اإلنسان وصراع الخير والشر  ،موجود بوجود األنبياء والرسل وقيام دعواتهم وتصدي
أعداء الحق وأتباع الضالل لهم "()138وسوف نعرض أنموذجا ملا حدث مع بعض األنبياء والرسول كما حكاها القرآن الكريم  ،مع بيان
آثارها السلبية على دعوة الرسل عليهم السالم  :ما كان من املنافقين مع رسول  في مجالس العلم وسخريتهم واستهزائهم بما قال بعد
خروجهم بهدف تشكيك املسلمين ملا جاء به النبي  ففضحهم القرآن الكريم وكشف لنا عن سوء نيتهم وخبث طويتهم وذلك في قوله
تعالى َ ( :وم ْن ُهم َّمن َي ْس َتم ُع إ َل ْي َك َح َّت َٰى إ َذا َخ َر ُجوا م ْن عند َك َق ُالوا ل َّلذ َ
ين ُأ ُوتوا ْال ِّع ْل َم َم َاذا َق َ
ال ِّآن ًفا) ( ")139فقد صدر منهم هذا القول على
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َ ُ َّ
ُ
140
َ
َ
جهة االستهزاء أي  :لم التفت إلى قوله (وأنفا) يراد به الساعة التي هي أقرب األوقات إليك " ( ) وقوله تعالى (:و ِّإذا لقوا ال ِّذين آمنوا
َ ُ
َ ُ
ُ
ُ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
اط ِّين ِّه ْم قالوا ِّإ َّنا َم َعك ْم ِّإ َّن َما َن ْح ُن ُم ْس َت ْه ِّزئون ) ( )141قال ابن تيمة "االستهزاء هو السخرية  ،وهو حمل األقوال
قالوا َآمنا و ِّإذا خلوا ِّإل َٰى ش َي ِّ
واألفعال على الهزل واللعب  ،ال على الجد والحقيقة فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة
االعتبار كما سخروا باملطوعين من املؤمنين في الصدقات  ،والذين ال يجدون إال جهدهم بأن قالوا هذا مراء"( ، )142ونجد تحذيرا آخر
َ
َ
َ ُ
َ
َ َ
َ
من هذه الصورة من اإلرهاب الفكري في قوله تعالى َ ( :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ال َي ْسخ ْر ق ْوم ِّمن ق ْو ٍم َع َس َٰى أن َيك ُونوا خ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َوال ِّن َساء ِّمن
ِّ
َ ُ َ
ي
ِّن َس ٍاء َع َس َٰى أن َيك َّن خ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن )( )143وهكذا يستمر هذا النوع من اإلرهاب الفكر ويسخر بعض الناس في هذا الزمان من املؤمنين ،
وخاصة الدعاة منهم واملصلحين الذين يحملون هم الدعوة  ،يستهزئون بهم في هيئتهم ومالبسهم وصالتهم وأحوالهم  ،ومما ال يخفى
على عاقل أن هذه األفعال من باب ممارسة اإلرهاب الفكري لصدهم عن الحق  ،أو لصرف غيرهم عنهم ممن يتأثرون بهم وبدعوتهم ،
وما تم ذكره من هذه الصور هو على سبيل املثال ال الحصر ،وإال فالصور كثيرة ومتعددة  ،والهدف منها واحد " .

الفصل الثاني :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية على الفرد ،واملجتمع
"()144

" اإلرهاب الفكري يستهدف قيم وأخالق املجتمع وروحه أيضا وله تأثير مدمر إن تمكن من بلوغ أهدافه "و يعد من أهم
مهددات األمن والنظام العام  ،ومن أبرز وسائل تقويض األمن الوطني بمقوماته املختلفة  ،حيث يهدف إلى زعزعة القناعات الفكرية ،
والثوابت العقدية  ،واملقومات األخالق ية واالجتماعية  ،وال شك أن جميع االنحرافات الفكرية والسلوكية والنشاطات املضرة بمصالح
ً
ً
الناس ومقاصد الشرع ،يكون ورائها إرهابا فكريا " ( )145فمخاطره متعددة على الفرد واملجتمع وكيان الدولة واستقرارها السياس ي
ً
واالجتماعي واالقتصادي َ ،
وض َر ِّره يبدأ بصاحبه أوال ثم يلحق باملحيطين به ،وتزادا خطورته ويعظم ضرره إذا ترجم ذلك إلى أفعال
يقوم بها الفرد  ،أو إلى سلوك يسلكه ُممثل في الظلم  ،واالعتداء  ،واإلفساد في األرض وهو ما سنوضحه خالل هذا الفصل بعرض آثاره
السلبة على الفرد واملجتمع وبعض املمارسات اإلرهابية املوجودة في وقتنا الحاضر وموقف القرآن الكريم منها.

املبحث األول :نتائج اإلرهاب الفكري وآثاره السلبية
أوال :آثاره السلبية على الفرد :وتتمثل فيما يأتي :
 .1انعزال الفرد حامل هذا الفكر عن املجتمع األصلي وتكوين جماعات تحمل نفس فكره
"عادة تكون السلوكيات الظاهرية الت ي تعبر عن حامل هذا الفكر هو انعزاله كفرد عن املجتمع األصلي الذي يعيش فيه ،
كتعبير عن افتقاده للقدرة على التكييف النفس ي واالجتماعي  ،واضطراب عالقاته مع املحيطين به  ،ثم ينتهي األمر بتكوين جماعات
منفصلة عن املجتمع األم الذي نبذه املتطرفون ونبذوا قيمه  ،فيصبح فريسة سهلة للوقوع في شباك الجماعات املتطرفة التي تحمل
ذات الفكر الذي يحمله أو فكر مقارب له  ،فالهدف الذي من أجله ينعزلون يكون االبتعاد عن املجتمع الكافر  ،والرغبة في تكوين
ُ
مجتمع جديد " ( )146وهذا يخالف مفهوم صحيح ديننا الحنيف وما يدعوا إليه من األلفة واملحبة والترابط .
 .2كراهية املصالف
138

( ) ينظر اإلرهاب الفكري مفهومه وبعض صوره  ،صـ. 74
139
( ) سورة محمد آية .16
140
( ) الجامع ألحكام القران ( ) 238 /16بتصرف .
(  )141البقرة آية .14
(  )142الفتاوى الكبرى " "22/6البن تيمية املتوفى  728هـ الناشر دار الكتب العلمية ببيروت لبنان  ،ط األولى لعام 1408هـ 1987 -م.
(  )143الحجرات آية .11
144
( ) انظر األسرة ودورها في وقاية أبنائها من االنحراف الفكري ( )117/ 1ألحسن مبارك طالب.
(  )145انظر إسهام اإلعالم التربوي في تحقيق االمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة .53
146
( )انظر التطرف الديني  539نشأته وأسبابه وأثاره وطرق عالجه  ،د منى أبو بكر زيتون  ،ط دار املعارف بالقاهرة 1437 ،هـ 2016/م الطبعة األولى.
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ُ
"أنه يدفعه إلى كراهية كل من يخالف اعتقاداته  ،وليس املسيحيين واليهود فقط أو أصحاب الديانات األخرى هم من
ُ
يكرههم أصحاب هذا الفكر  ،بل إن جميع املذاهب والفرق اإلسالمية األخرى التي ال تحمل نفس فكره وال تؤمن بمعتقداته فهذا األمر
ً
()147
يؤدى إلى كثرة النزاعات وكثيرا من العزلة عن اآلخرين "
ً
ثانيا :آثاره السلبية على املجتمع .
ويمكن اجمالها في النقاط اآلتية :
 .1أنه يضر بعقيدة املجتمع :وذلك بما يحمله من أفكار مخالفة لشريعة اإلسالم  ،ومناقضة ألركانه  ،ومنافية ملنهجه القائم على
الوسطية واالعتدال.
 .2تشويه صورة اإلسالم وقيمه النبيلة :املتمثلة في الرحمة والعدل والتسامح والشورى واملساواة وغيرها  ،فيكون سببا للتنفير
من الدخول فيه واعتناقه " ،فالقيام باألعمال اإلرهابية التي تزعزع األمن واالستقرار يترتب عليه تشويه سمعة اإلسالم وتنفير الناس
منه وإلصاق التهم به واإلسالم منها براء ،بل يحذر االسالم من االرهاب ومن أصحاب الفكر املغلوط  ،وينهى عن امليل والتجاوز
()148
والتطرف والغلو في الدين "
َ
 .3أنه سبب من أسباب اإلفساد في االرض الذى نهى هللا عنه وذم مرتكبيه :قال تعالى َ ( :وإ َذا َت َو َّل َٰى َس َع َٰى في ْاأل ْرض ل ُي ْفس َد ف َيها َو ُي ْهلكَ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ّللا ال ُي ِّح ُّب ال َف َس َاد)()149ويهدد الضرورات الخمس التي أمر هللا تعالى بحفظها ورتب العقوبات على من انتهك حرمتها ،
الحرث والنسل و
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
150
ْ
ً
َ
فهو طريق لسفك الدماء وانتهاك األعراض واإلضرار باألموال واملمتلكات قال تعالى ( :وال تقتلوا أنفسكم ِّإن ّللا كان ِّبكم ر ِّحيما ) ( )
ََ َْ ُُ َ َ َ ُ ََْ ُ ْ
ْ ْ َ َ َ َ
َّ
َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ ً ْ َ ْ َ
اإلث ِّم َوأ ُنت ْم ت ْعل ُمون) (" )151
وقوله تعالى ( :وال تأكلوا أ ْموالكم بينكم ِّبال َب ِّ
اس ِّب ِّ
اط ِّل وتدلوا ِّبها ِّإلى الحك ِّام ِّلتأكلوا ف ِّريقا ِّمن أمو ِّال الن ِّ
فالعمليات االرهابية املرتكبة من قبل أصحاب الفكر اإلرهابي املنحرف  ،هي من قبيل اإلفساد سواء بقتل األفراد أو تدمير ممتلكاتهم
واتالف اموالهم أو العمل على إخافتهم وترويعهم)152( ".
 .4أنه أداة من أدوات انقسام املجتمع واألمة :بسبب كثرة النزاعات والخالفات والتناحر بين الفئات املختلفة وهذا يخالف ما دعانا
َ َ
َ َُ
َ ْ َّ
يعوا َّ َ
يعا َوَال َت َف َّر ُقوا )( )153وقوله تعالى َ (:و َأط ُ
ّللا َجم ً
ْ ُ
ّللا َو َر ُسول ُه َوال َت َن َاز ُعوا ف َت ْفشلوا
ِّ
هللا إليه وأمرنا به قال تعالى َ( :واعت ِّصموا ِّبحب ِّل ِّ ِّ
ََ ْ َ َ ُ ُ
يحك ْم )()154
وتذهب ِّر
لم يشهد التاريخ فترة انقسمت فيها الدول االسالمية والعربية على أنفسهم مثلما حدث في هذه األيام بسبب الخالفات الفكرية وما
َّ
ً
هذا إال آثارا لإلرهاب الفكري الذى سيطر على بعض العقول املتحجرة الذين ال يرون إال ما رأوا دون النظر الى غيرهم.
 .5يعمل على ضعف االقتصاد وتدميره :وتتلخص اآلثار السلبية االقتصادية لإلرهاب في عدة محاور هي :
ً
أوال  :اإلضرار بالقدرة التناسبية لالقتصاد املحلى في مجال جذب االستثمار  ،ذلك أن اإلرهاب يوفر بنية طاردة لالستثمار مهما كانت
طبيعة البنية التحتية املادية والقانونية املتاحة  ،ومها كانت الظروف االقتصادية والتنموية من مضمونها.
ً
ثانيا  :يؤدى تراجع املناخ االستثماري بسبب اإلرهاب إلى تقليل فرص العمل املتاحة  ،والى تدني مستوى التدريب والتأهيل الذي يمكن
أن يتوافر عليه عنصر العمل املحلي  ،وموازنة باألحوال الطبيعية.
ً
ً
ً
ثالثا :استنزاف مقدرات املجتمع وتوجيهها إلى محاربة اإلرهاب عوضا عن صرفها نحو دعم العملية التنموية  ،وهذا يعنى أنه بدال من
إنشاء الطرق وإقامة املدارس واملستشفيات واملشاريع الحيوية  ،يتوجه اإلنفاق نحو برامج مكافحة اإلرهاب ،وفي هذا إلغاء للكثير من
البرامج التنموية.
ُ
فهذه أهم اآلثار السلبية لإلرهاب الفكري على الفرد واملجتمع وغيرها كثير ،فما ذكر على سبيل املثال ال الحصر ،وإال فآثار اإلرهاب
ً
اما على املجتمعات كافة أن تتضافر جهودها للتصدي لإلرهاب الفكري بكل صوره وأشكاله ألنه ال يفرق
أكثر من أن ُتحص ى ،لذا كان لز
ُ
في ساعة وقوعه بين محسن ومس يء حتى ُننقذ من شروره العباد والبالد  ،ألن آثاره السلبية سواء كانت على الفرد أو املجتمع تتنافى مع
147

( )املرجع السابق .541
148
( ) سياسة اإلسالم في التعامل مع الفتن املعاصرة ( ) 155/1رسالة علمية "ماجستير" جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  ،كلية الدراسات العليا  ،قسـم العلـوم الشـرطية عـام
1426هـ .
(  )149البقرة آية .205
(  )150النساء آية .29
(  )151البقرة آية .188
152
( )انظر موقف االسالم من االرهاب (  )330 / 1محمد عبدهللا العميرى  ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرياض لعام 1425هـ .
(  )153آل عمران .103
154
( ) االنفال آية .46
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َ َ
دعوة ديننا الحنيف من نشر املحبة واأللفة والتسامح والتعاون على البر والتقوى ،قال تعالىَ ( :و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالبر َو َّ
الت ْق َو َٰى َوال ت َع َاو ُنوا
ِّ ِّ
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
َع َلى ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
اب)( )155وترك النزاع والخالف قال تعالى ( :وأ ِّطيعوا ّللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا
اإلث ِّم والعدو ِّان واتقوا ّللا ِّإن ّللا ش ِّديد ال ِّعق ِّ
ِّ
َ َ
ََ ْ َ َ ُ ُ
َّ َّ
َ ( )156
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
والدعوة إلى توفير حياة كريمة بعمارة االرض وترك االفساد فيها ،قال تعالى  ( :و ِّإذا
وتذهب ِّريحكم واص ِّبروا ِّإن ّللا مع الص ِّاب ِّرين)
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ُّ ْ َ َ َ ( )157
َ َ َّ َ َ
ُ
ْ َْ
ض ِّليف ِّسد ِّفيها ويه ِّلك الحرث والنسل وّللا ال ي ِّحب الفساد ) .
تول َٰى سع َٰى ِّفي األر ِّ

املبحث الثاني :املمارسات اإلرهابية في عصرنا الحاضر وموقف القرآن الكريم منها
تأتي صور املمارسات اإلرهابية كتطبيق عملي ملا يوجه إليه اإلرهاب الفكري ،فهو من باب األصل والصورة أو السبب
ً
ً
واملسبب لكونه نتاجا طبيعيا للفكر املنحرف ،لذا أوجه دفة بحثي إلبراز هذا الجانب بصورة موجزة ألستوفي عنوان بحثي وأبدأ :
املطلب األول  :صور من تلك املمارسات وآثارها املدمرة على األمة
إن اإلرهاب الفكري دون مبالغة أو تجاوز للحقيقة هو "صندوق الشرور" في هذا العصر  ،ألن أخطاره ال تتوقف عند قتل
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ ْ
ّللا ِّإال ِّبال َح ِّق)( )158أو تدمير املمتلكات  ،أو إشاعة
األبرياء الذي حرم هللا قتلهم إال بالحق قال تعالى  (:وال تقتلوا النفس ال ِّتي حرم
ً ً
الخراب والدمار في العالم  ،وإنما تمتد إلى كل ش يء على وجه األرض تقريبا بدءا من البيئة  ،ومرورا باالقتصاد والسياسة واألمن وانتهاء
بالثقافة ومنظومة القيم  ،ونذكرهنا بعض الصور لتلك املمارسات :
"صوره تتحور وتتشكل في أشكال متعددة ومتنوعة حسب فكر وإمكانيات منفذيه  ،فتجد من أشكاله الشائعة في اآلونة
األخيرة  :كخطف الطائرات ،وعمليات القرصنة البحرية ،واختطاف الرهائن  ،واغتيال الدبلوماسيين والشخصيات املحمية دوليا ،
وتفجير املباني  ،ووضع القنابل في وسائل املواصالت  ،واغتيال امللوك والرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء  ،واملسئولين الحكوميين ،
وكذلك الهجوم على املدنيين العزل من السالح ،ووضع املتفجرات في البريد ووسائل االتصال  ،وتفجير دور العبادات دون تفرقة بين
مسجد أو كنيسة  ،أو أماكن التجمعات واملناسبات املختلفة  ،غير أنه من الصعوبة بمكان حصر العمل اإلرهابي على هذه القائمة
ً
دون غيرها التي لن تكن شاملة لجميع تلك الصور واألعمال خاصة أن التطور التكنولوجي املتسارع للعالم قد يفرز أعماال أخرى غير
واردة في تلك القائمة  ،ولكنها تستوفي املعايير املتعارف عليها بحكم ما تنتجه تلك األعمال الجديدة املبتكرة من رعب وخوف في أذهان
البشر يكون له األثر نفسه لألفعال املتعارف عليها بأنها إرهابية وتستدعى املكافحة )159( " .ومن آثاره املدمرة على العالم :ما اظهرته
إحدى الصحف اليومية املعاصرة بعمل إحصائيات آلثاره املدمرة تبين فيه أعداد القتلى التي كانت ضحية العمليات اإلرهابية في الفترة
منذ عام  2014حتى ابريل  2017على مستوى العالم باألرقام على النحو التالي :
ً
 .1في عام  2014وصل عدد القتلى جراء العمليات اإلرهابية إلى  32675قتيال ـ إضافة إلى  34785جريحا .
ً
 .2وفي عام  2015وصل عدد ضحايا اإلرهاب إلى  28328قتيال و  35320جريحا.
ً
 .3وفي عام  2016وصل عدد القتلى إلى  15505قتيال ـ في حين وصل عدد الجرحى إلى  17529جريحا.
ً
 .4وفي عام  2017وصل املاض ي إلى  2059قتيال وعدد الجرحى عدد القتلى حتى شهر ابريل إلى  3209جريحا .
وهذا يعنى أن عدد ضحايا العمليات اإلرهابية خالل الفترة من عام  2014إلى ابريل  2017يصل إلى  78577فتيال و  90843جريحا ،
كما وصل عدد النازحين واملشردين بسبب العمليات اإلرهابية حول العالم خالل هذه الفترة من  2014حتى ابريل  2017إلى ما يزيد عن
 20مليون شخص  ،وهذا وبال شك يكشف التهديد الخطير الذي يمثله اإلرهاب لحياة الناس كل الناس  ،على ظهر األرض بغض النظر
عن عقيدتهم أو مذهبهم أو جنسيتهم  ،وفقا ل ـ "مؤشر اإلرهاب العالمي  "2016الصادر عن معهد االقتصاد والسالم األمريكي " فإن
االقتصاد العالمي قد تكبد خسائر وصلت إلى  89.6مليار دوالر بسبب اإلرهاب في عام واحد فقط عام  ، 2015وال يتوقف األمر عند
إزهاق األرواح  ،وتخريب االقتصاد  ،وإنما يمتد إلى تخريب التعايش بين البشر  ،ودفع أصحاب الثقافات والحضارات واألديان
والطوائف إلى املواجه والصراع  ،فاإلرهاب يستهدف دول العالم كلها بال استثناء  ،وال يمكن ألي دولة مهما كانت إمكانيتها وقدراتها أن
تكون في مأمن من أخطاره  ،ولذلك يمكن أن يقال أن اإلرهاب ال دين له  ،وال وطن له  ،واملسلمون هم أكثر من يدفع الثمن جراء هذا
(  )155البقرة آية .205
(  )156املائدة آية .2
157
( ) األنفال آية .46

158

( )اإلسراء آية . 33
159
( ) ورقة بحثية بعنوان جرائم اإلرهاب في ضوء التشريعات القديمة والحديثة  ،د علي حسن الطوالبه موقع وزارة الداخلية البحرينية .

https:/www.

policemc.gov.bh/research/terrorism
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الفكر املنحرف  ،ألنهم هم أكثر ضحايا اإلرهاب حول العالم  ،وهذا ما تؤكده اإلحصائيات التي تقول أن  %82من ضحايا العمليات
اإلرهابية خالل الفترة من عام  2007إلى عام  2011من املسلمين  ،و %18فقط من غير املسلمين ،كما تؤكده مظاهر الكراهية
للمسلمين "()160والتي تنتشر بشكل متسارع على املساحة العاملية .
املطلب الثاني  :القرآن الكريم وموقفه من هذه املمارسات اإلرهابية
املتأمل في آيات القرآن الكريم يجد آيات كثيرة متعددة تحذر من اإلفساد بجميع أشكاله ،وتحذر من ترويع اآلمني ،أو سفك
الدما  ،أو االعتداء على األموال واملمتلكات بأي حال من األحوال وقد سرد القرآن الكريم أنواعها وتوعد مرتكبيها بأشد أنواع العذاب ،
وهذا ما سنعرضه فيما يلي :
 .1نهى القرآن عن القتل وتوعد مرتكبيه:
َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ
وأمره باملحافظة على النفس البشرية دون النظر إلى دين أو نوع أو جنس قال تعالى  ) :وال تقتلوا النفس ال ِّتي حرم ّللا ِّإال
ْ
ِّبال َح ِّق )( )161فقد نهى القرآن الكريم عن االعتداء على النفس سوأ بالتخويف والترويع أو إزهاق الروح  ،فمقصود اآلية كل نفس دون
تفريق بين مؤمن أو غيره  ،وهنا تظهر سماحة اإلسالم ودعوته العاملية للسالم ونشر األمن واألمان  ،وفي هذا املعنى يقول ابن عطية
َّ ْ
"األلف والالم التي في ( َّ
الن ْف َ
س) هي للجنس (ِّإال ِّبال َح ِّق) التي تقتل به النفس وهو ما فسره النبي  في قوله( :ال يحل دم املسلم إال
بإحدى ثالث خصال كفر بعد إيمان  ،أو زنى بعد إحصان  ،أو قتل نفس أخرى ) ()162
 .2أمر القرآن الكريم باملحافظة على النفس وحرمة التعدي عليها:
َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
163
ان ِّبك ْم َر ِّح ًيما ) ( ) فكما حرم هللا عز وجل االعتداء على النفس األخرى مع
في قوله تعالى ( وال تقتلوا أنفسكم ِّإن ّللا ك
تنوعها  ،حرم ايضا اعتداء االنسان على نفسه التي بين جنبيه بأي ش يء كان سواء بارتكاب املعاص ي فيوردها مورد الهالك او بالتعدي
على اآلخرين قال أهل التفسير  " :وأجمع أهل التأويل على أن املراد بهذه اآلية النهى أن يقتل بعض الناس بعضا  ،ثم لفظها أن يقتل
الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب املال بأن يحمل نفسه على الغرر املؤدى إلى التلف  ،ويحتمل أن يقال " وال
( )164
تقتلوا أنفسكم " في حال ضجر أو غضب  ،فهذا كله يتناوله النهى "
َٰ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
( )165
النهى عن قتل املسلمين أو املعاهدين قال تعالى َ ( :وَال َت ْق ُت ُلوا َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
النفس ال ِّتي حرم ّللا ِّإال ِّبالح ِّق ذ ِّلكم وصاكم ِّب ِّه لعلكم تع ِّقلون )
َ
وحرم االسالم ايضا االعتداء على املعاهدين ووص ى في هذا وشدد باألمر املؤكد املقرر كما نصت اآلية الكريمة  ،قال ابن عطية َ ( :وال
َّ
ُ
َت ْق ُتلوا) اآلية متضمنة تحريم قتل النفس املسلمة واملعاهدة ومعنى اآلية (إال بالحق ) الذي يوجب قتلها وقد بينته الشريعة وهو الكفر
باهلل ،وقتل النفس  ،والزنا بعد اإلحصان  ،والحرابة وما تشعب من هذا (ذلكم) إشارة إلى هذه املحرمات و (الوصية) األمر املؤكد
َ
ََٰ َ
املقرر " ( )166ثم التنفير الكبير والوعيد الشديد والتعظيم والتهويل على اإلقدام على هذا الفعل ومنه قوله تعالى ( ِّم ْن أ ْج ِّل ذ ِّل َك ك َت ْب َنا
َْ
َ َ َ َ َ ْ ً َْ َ ْ َ َ
األ ْرض َف َك َأ َّن َما َق َت َل َّ
اس َجم ً
الن َ
ََ َ ْ َ َ
يعا)( ، )167فقد بينت اآلية الكريمة أنه من قتل
س أ ْو ف َس ٍاد ِّفي
ِّ
عل َٰى ب ِّني ِّإسرا ِّئيل أنه من قتل نفسا ِّبغي ِّر نف ٍ
ِّ
ً
ً
نفسا واحدة بغير حق سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ألن لفظ (نفس) نكرة  ،والنكرة تقتض ى العموم  ،فكأنما قتل الناس جميعا ،
ففيه ما فيه من التعظيم والتهويل من اإلقدام على هذا الفعل الشنيع ملا للنفس البريئة عند هللا تعالى من حرمة ،والقرآن الكريم جعل
قتل النفس الغير مسلمة املعاهدة  ،مثل قتل النفس املسلمة في حال القتل الخطأ سواء بسواء تجب فيه الدية والكفارة في قوله تعالى:
ص َّد ُقوا َفإن َك َ
ََ َ َ
ان ملُ ْؤمن َأن َي ْق ُت َل ُم ْؤم ًنا إ َّال َخ َط ًأ َو َمن َق َت َل ُم ْؤم ًنا َخ َط ًأ َف َت ْحر ُير َر َق َب ٍة ُّم ْؤم َن ٍة َو ِّد َية ُّم َس َّل َمة إ َل َٰى َأ ْه ِّل ِّه إ َّال َأن َي َّ
ان ِّمن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َ ِّ
ِّ ِّ
( وما ك ِّ ِّ ٍ
ِّ
َّ َ
َ
َ َ
ُ
َ
َق ْوم َع ُدو َّل ُك ْم َو ُه َو ُم ْؤمن َف َت ْحر ُير َ َق َبة ُّم ْؤم َنة َوإن َك َ
( )168
ان ِّمن ق ْو ٍم َب ْي َنك ْم َو َب ْي َن ُهم ِّميثاق ف ِّد َية ُّم َسل َمة ِّإل َٰى أ ْه ِّل ِّه َو َت ْح ِّر ُير َرق َب ٍة ُّم ْؤ ِّم َن ٍة )
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ ر ٍ ِّ ٍ ِّ

( )160جريدة األيام العدد  10312االثنين  3يوليو.
161

( ) اإلسراء آية . 33
162
( ) املحرر الوجيز ( ) 452/3والحديث في مسند أحمد ( )351/20رقم  1305مسند أنس بن مالك رض ي هللا عنه  .ومسند البزار البحر الزخار() 35/2باب أبو أمامة بن سهل رض ي
هللا عنه .أبو بكر أحمد بن عمرو املعروف بالبزار (ت292 :هـ)ت محفوظ الرحمن زين هللا ،ط مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة
الطبعة :األولى1988 ،م).
(  )163النساء آية .29
( )164الجامع ألحكام القرآن (  ) 41/3وما بعدها  .واملحرر الوجيز ( . )42 /02
( )165األنعام آية .151
166
( )املرجع السابق (.)362/2
167
( )املائدة آية . 32
168
( )النساء آية .92
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 .3النهى عن اإلفساد في األرض بجميع صوره وأشكاله:
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
من ترويع لآلمنين وقطع للطريق وتدمير وإخالل باألمن وغير ذلك من وجوه اإلفساد :في قوله تعالى  ( :و ِّإذا تول َٰى سع َٰى ِّفي
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ْ َْ
ّللا ال ُي ِّح ُّب ال َف َس َاد) )169( .أي :هو أعوج املقال وسيئ الفعال فذلك قوله وهذا فعله كالمه
ض ِّليف ِّسد ِّفيها ويه ِّلك الحرث والنسل و
األر ِّ
كذب  ،واعتقاده فاسد  ،وأفعاله قبيحة  ،فهذا املنافق ليس له همة إال الفساد في األرض وإهالك الحرث  ،وهو محل نماء الزروع
ً
والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين ال قوام للناس إال بهما وقال مجاهد  :إذا سعى في األرض إفسادا منع هللا القطر فهلك
ْ
َ َّ ُ َ
ّللا ال ُي ِّح ُّب ال َف َس َاد ) أي  :ال يحب من هذه صفته وال من يصدر منه ذلك "( )170وختام اآلية الكريمة أظهرت موقف
الحرث والنسل ( و
َ َّ ُ َ ُ ُّ ْ
َ
َ
َ
القرآن الكريم من تلك املمارسات بأوجز العبارات في قوله تعالى  ( :وّللا ال ي ِّحب الفساد) وفي قوله تعالى مغلظا العقوبة على هؤالء
َّ َ
َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ
َ ُ
صل ُبوا أ ْو ُت َقط َع أ ْي ِّد ِّيه ْم َوأ ْر ُجل ُهم ِّم ْن
ض فسادا أن يقتلوا أو ي
املعتدين املنحرفين  َ ( :إنما َٰجزاء ال ِّذين يح ِّاربون ّللا ورسوله ويسعون ِّفي األر ِّ
ْ
َ
َ
( )171
خ َالف َأ ْو ُي َنف ْوا م َن ْاأل ْرض َذل َك َل ُه ْم خ ْزي في ُّ
الد ْن َيا َول ُه ْم ِّفي اآل ِّخ َر ِّة َعذاب َع ِّظيم ) فهذه اآلية الكريمة تبين الجزاء الشرعي لهؤالء
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اإلرهابيين املحاربين الذين يسعون في األرض باإلفساد والتخريب  ،وقد حدد العلماء من يستحق أن يطلق عليه هذه اللفظة "فقال
االمام مالك  :املحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية السالح وكابرهم على أنفسهم وأموالهم  ،وقالت طائفة  :حكم ذلك
في املصر أو في املنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة  ،وهذا قول الشافعي وأبي ثور ايضا "( )172وهو بعينهم
املوجودين في أيامنا هذه .
 .4نهى القرآن عن البغي.
ً
( )173
قال
" وهو مجاوزة الحد ،يقال بغى بغيا :تجاوز الحد واعتدى وعدل عن الحق ،واالستطالة على الناس والفساد"
األصفهاني  ":والبغي على جزئيين ،أحدهما :محمود  :وهو تجاوز العدل إلى اإلحسان والفرض إلى التطوع  ،والثاني :مذموم  :هو تجاوز
الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه ،والبغي في أكثر املواضع مذموم  )174(.واملتأمل في آيات القرآن الكريم يجد جملة من اآليات
القرآنية التي تنهى عن البغي بمعناه املذموم  ،وهو مجاوزة الحد في االعتداء على اآلخرين وإيقاع األذى بهم بأي نوع من أنواع اإلرهاب
َّ َّ َ ْ
ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ
ّللا َيأ ُم ُر
اإلث َم َوال َبغ َي ِّبغ ْي ِّر ال َح ِّق ) ( )175وقوله تعالى ِّ ( :إن
والتخويف منها قوله تعالى  (:قل ِّإنما حرم ِّربي الفو ِّاحش ما ظهر ِّمنها وما بطن و ِّ
ْ
َْْ َ ْ
ُْ َ ْ ْ
ْ َ
اإل ْح َس ِّان َو ِّإ َيت ِّاء ِّذي ال ُق ْرَب َٰى َو َي ْن َه َٰى َع ِّن ال َف ْحش ِّاء َواملنك ِّر َوال َبغ ِّي)( )176ومعنى البغي في اآلية هو التعدي على الناس بغير وجه حق
ِّبالعد ِّل و ِّ
ً
أيا كان نوعه  ،وهو بعينه ما يفعله هؤالء في اعتداءيهم على أعراض الناس ودماءهم وممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم ،قال ابن كثير :
( " )177
"وقوله تعالى ( :واإلثم والغي بغير الحق ) أما اإلثم فاملعصية ،والبغي  :أن تبغي على الناس بغير الحق )
وبعد العرض السابق لآليات القرآنية وأقوال املفسرين فيها والتي تنهى عن املمارسات اإلرهابية بكل صورها  ،ولم تسمح بأي نوع من
ً
أنواع التعنيف أو اإلساءة ،حفاظا على اآلخرين ،وضع لنا القرآن الكريم أحكاما شرعية توجب معاقبة من يمارس تلك األعمال
ً
ً
ً
اإلرهابية بما يتناسب معها ،فقد تكون هذه العقوبة حدا منصوصا عليه  ،وقد يكون تعزيرا متروكا تقديره للحاكم  ،والغرض من هذا
كله القضاء على تلك املمارسات اإلرهابية والحد منها للحفاظ على ما أمر هللا به أن يحفظ ويعش الناس في استقرار وسالم وهي من
أسمى مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة.

الفصل الثالث :عالج اإلرهاب الفكري وسبل الوقاية منه
نوضح من خالل هذا الفصل كيفية الوقاية من اإلرهاب الفكري قبل الوقوع في براثنه وذلك من خالل العمل على نشر
الثقافة اإلسالمية الصحيحة  ،وبث روح العدالة وتطبيقها والعمل على نشر الحرية وتحمل املسئولية  ،وتحقيق مبدأ املساواة  ،ثم
نعمد إلى املبحث الثاني من هذا الفصل لنبين فيه كيف عالج القرآن الكريم اإلرهاب الفكري بأسلوب فريد معجز يصلح ألن يكون
ً
ً
أنموذجا فريدا في حل تلك املشكلة التي استفحل أمرها وأصبحت مما تعم به البلوى فنبدأ بسبل الوقاية:

169

( )البقرة آية . 205
170
( )تفسير ابن كثير (.) 302/ 2
171
( )املائدة آية .33
172
( )الجامع ألحكام القرآن (.)512/3
( )173لسان العرب ( )468/1مادة بغى.
( )174معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ) 66/1مادة بغى.
175
( )األعراف آية . 33
( )176النحل آية.90
177
( )تفسير ابن كثير (.)256/2
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املبحث االول  :سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري.
نود أن نبين املقصود من الوقاية هنا :
ً
ُ
"يقصد بالوقاية  :مجموع التدابير التي تتخذ تحسبا لوقوع مشكلة ،أو ملشكلة قائمة بالفعل  ،ويكون الهدف من هذه التدابير القضاء
ً
الكامل ،أو القضاء الجزئي على إمكان وقوع املشكلة أو املضاعفات ،أو املشكلة ومضاعفاتها جميعا  ،وأهم ما في هذا التعريف أنه يشير
صراحة إلى أن الوقاية قد تكون كاملة وقد تكون جزئية ،سواء كانت من الدرجة األولى أو الوقاية من الدرجة الثانية ،أو الوقاية من
الدرجة الثالثة ،الوقاية من الدرجة األولى وهي مقصودنا هنا ويكون الهدف هو منع املشكلة أو االضطراب من الحدوث أصال وذلك
( )178
باتخاذ التدابير والوسائل الوقائية قبل حدوثها بالقضاء على أسبابها".
فالدرجة التي نريد أن نصل إليها هنا هي الوقاية من الدرجة األولى لهذه املشكلة العضال التي تهدف إلى هدم اإلنسان وكل ما يحيط به،
وآثاره السيئة لسنا عنها ببعيد ،أرواح تزهق ،دون تفرقة بين صغير أو كبير ،ذكر أو انثى ،مسلم أو غير مسلم  ،ممتلكات تدمر ،ماليين
من البشر تشرد ،دول تسقط ،وأوشكت أن تزال من خرائط هذا العالم ،فنريد هنا في هذا املبحث أن نمنع وقوع مشكلة اإلرهاب
ً
الفكري ،أصال فإذا ما منعنا مقدماته استطعنا أن نمنع بفضل هللا تعالى وقوع نتائجه  ،وذلك يكون باتخاذ التدابير والوسائل الوقائية،
قبل حدوثها بالقضاء على أسبابها ألن الفكر ال يعالج إال بالفكر وذلك من خالل األمور اآلتية :
ً
أوال :العمل على نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة
فمن أهم أسس الوقاية من اإلرهاب الفكري وتحصين النشء من آفات اإلرهاب واضراره تعلمه للثقافة اإلسالمية
الصحيحة ،والعمل على نشرها من خالل وسائل اإلعالم املختلفة:
وأقصد بالثقافة اإلسالمية الصحيحة هي ":مجموعة العلوم واملعارف التي عرفت لألمة اإلسالمية على مدى تاريخها  ،واختالف
عصورها  ،ولها جوانب ثالثة يتفرع عن كل منها علوم ومعارف .الجانب األول الجانب الديني  :ويتفرع عنه علوم الشريعة من تفسير
وحديث وفقه  ،وغير ذلك من كل ما له صلة بالعقيدة والشريعة .
الجانب الثاني الجانب اللغوي  :ويتفرع عنه علوم اللغة من نحو  ،وصرف  ،وبالغة وأدب  ،وغير ذلك من كل ما له صلة باللغة
العربية.
الجانب الثالث الجانب املادي  :ويتفرع عنه كل العلوم الكونية من طب  ،وفلك  ،وطبيعة  ،وكيمياء ،وجبر  ،وهندسة  ،وغير ذلك من
( )179
كل ما يتعلق بالكون ومظاهره  ،وهذه الجوانب الثالثة يكمل بعضها بعضا "
وهذا التعريف أشمل من غيره  ،وأكثر تفصيال  ،إذ وجه العقول إلى جوانب معرفية  "،لم يكن يدور بخلد الكثيرين من أفراد األمة أنها
مدرجة ضمن الثقافة اإلسالمية  ،وهى التي احتواها الجانب املادي وعليه :فالثقافة اإلسالمية الواجب تثقيف املسلم نفسه بها هي
ُ
معرفته بما كلف بمعرفته من أمور دينه العقدية  ،والتشريعية والخلقة  ،واللغوية  ،والكونية  ،ثم التفاعل معها بعقله وقلبه ووجدانه
ً
 ،تفاعال يجد أثره سلوكا مترجما في عالم الواقع سواء كانت تلك املعرفة عن طريق السماع من العلماء أو الدعاة أو من غيرهم  ،أو عن
طريق القراءة  ... ،الخ وأهم مظاهر هذا السلوك املترتب على تلك الثقافة العلم باهلل تعالى أو املعرفة الصحيحة به سبحانه  ،مع
( )180
القيام بحقوقه  ،عن خضوع وطاعة وحب "
حكمة تقييد الثقافة باإلسالم :
"ويمكن القول إن القيد بكونها إسالمية هو  :اعتبارها قائمة على كتاب هللا وسنة رسوله وتستقى منهما بدءا وال تلجأ
لسواهما إال إذا لم يتوفر فيهما الش يء املطلوب" ()181وهذا القيد من أهم ما تتميز به ألنها بذلك تصبح ربانية املصدر .
ومن هنا يمكن أن أقول :إن العمل على نشر الثقافة اإلسالمية بمفهومها السابق ذكره  ،يبنى املناعة الذاتية املدافعة للعوامل
املسببة لخروج السلوك البشري عن جادة الصواب لتجفيف املنابع التي تولد اإلرهاب الفكري  ،فهي سبيل من ُس ُبل الوقاية من
اإلرهاب الفكري ألنها تعمل على تحصين العقل من العدول عن الطريق السليم .ويمكن تحديد ضرورة تعميم الثقافة اإلسالمية
الصحيحة في الجوانب التالية:
 " .1أنها تشكل جهاز مناعة ضد التيارات الوافدة  ،كما تشكل جهاز مناعة في املرحلة املتقدمة من العمر.
( )178مقال للدكتور على عبده محمود األمين العام التحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة واملعوقين  ،موقع االتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة واملعوقين  ،الشبكة
العنكبوتية  ،تاريخ النشر  27يوليو 2010م.
179
( ) مباحث في الثقافة اإلسالمية د /بكر زكي عوض صـ ، 11مطبعة رشوان بالقاهرة .
(  )180انظر الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث صـ.225
181
( ) مباحث في الثقافة اإلسالمية صـ ، 11صـ. 12
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 .2فيها رد التيارات العلمانية التي باتت تشكك في اإلسالم وقدرته على مسايرة الحياة وإصالح الركب ودرء اتهامه بالقصور تجاه
املستجدات.
 .3تمكن الشباب من الرد على بعض الشبهات املثارة ضد اإلسالم من أهله وغير أهله .
 .4اجتاح شباب العالم اإلسالمي تيار إرهابي مأجور لحساب الغرب  ،وقد اختلطت املفاهيم على أولئك  ،والثقافة اإلسالمية
( )182
الصحيحة كفيلة بدرء ذلك كله عن الشباب".
 " .5تهدف الث قافة اإلسالمية الصحيحة إلى إيجاد مجتمع قائم على القيم واألخالق واملبادئ  ،وتجعل العالقة بين األفراد قائمة على
أساس من التراحم ال التناحر .
( )183
 .6تعد الثقافة اإلسالمية الواعية صورة طيبة لإلسالم وهى ترد على أهل الجهل جهلهم  ،والتخلف تخلفهم".
" .7الثقافة اإلسالمية خير سبيل لربط حاضر الفكر بماضيه  ،فأصول الثقافة اإلسالمية واحدة وجذورها تضرب في التاريخ إلى
( )184
عصر النبوة  ،وهى ميزة تميزت بها تلك الثقافة عن غيرها من الثقافات األخرى" .
وبهذا يتكون لدى املسلم والطالب املسلم الوعي العلمي الصحيح بحقيقة اإلسالم السمح  ،فيكون هو املسلم القوى الصالح  ،الذي
تتكاتف قواه إلعالء كلمة هللا تعالى وتحقيق شريعته في عالم الواقع  ،مع تنمية الوالء في كيانه ألمته ووطنه كي يسمو بها في مراقي
الكرامة والتقدم.
ً
ثانيا  :بث روح العدالة وتطبيقها في جميع املجاالت .
الج ْور  ،يقال َ :
"العدل" ضد َ
"ع َد َل" عليه في القضية من باب ضرب فهو "عادل"
وقال ابن منظور  " :عدل العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم  ،وهو ضد الجور وفي أسماء هللا تعالى العدل وهو :الذي ال يميل به
الهوى فيجور في الحكم  ،والعدل  :هو الحكم بالحق يقال هو يقض ى بالحق ويعدل" )185( .وعلى هذا فاملقصود بالعدل في اللغة هو
القضاء بالحق الذي هو ضد الجور واتباع الهوى  ،بإعطاء كل ذي حق حقه فتستقيم لذلك النفوس وتطمئن القلوب .
مفهوم العدالة في القرآن الكريم:
ً
فاضت نصوص القرآن الكريم باألمر بالعدل والحث عليه وإقامته بين الناس جميعا ال فرق بين مسلم وغيره  ،وال شريف
ً
ووضيع  ،وال بين أبيض وال أسود  ،وقد بينت آيات القرآن الكريم "العدل" بكل أنواعه في أكثر من ثمان وعشرين موضعا من ذلك :
( َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َٰ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َْ
اع ِّدلوا ُه َو أق َر ُب ِّل َّلت ْق َو َٰى )( 2)186ـ العدل مع املحكومين" :إن
 1ـ العدل مع األعداء قال تعالى :وال يج ِّرمنكم شنآن قو ٍم على أال تع ِّدلوا
سياسة الحكم في اإلسالم  :تقوم على أساس العدل من الحكام للمحكومين  ،عدل ال يميل ميزانه ،وال تتغير قواعده بسبب الحب أو
البغض  ،وال يتأثر بالقرابة بين األفراد  ،وال بالتباغض بين األقوام  ،فهو عدل يتمتع به جميع املحكومين  ،ال يفرق بينهم حسب وال
نسب وال جاه وال مال وال دين ،تلك قمة في العدل لم يصل إليها أي قانون دولي إلى هذه اللحظة ولن يصلوا  ،والذين يمارون في حقيقة
هذه العدالة ويظنون أن ُ
النظم الوضعية فيها ما يقرب من عدالة اإلسالم ،عليهم أن يراجعوا عدالة األقوياء والضعفاء بين األمم ،
وعدالة املتحاربين بعضهم إلى بعض"( )187وهي املقصودة هنا .
مجاالت العدالة :
 -1العدالة االجتماعية 2 .ـ ـ العدالة االقتصادية  3 .ـ ـ العدالة القضائية  4 .ـ العدالة الدولية  :فمن مجاالت العدالة التي تتعلق
بالسياسة العدالة الدولية واملتأمل في هذا املجال يجد أن اإلسالم أوجب على املسلمين الوفاء باملعاهدات واالتفاقيات التي تبرمها
ً
الدولة مع غيرها من الدول قال تعالىَ ( :و َأ ْو ُفوا ب َع ْهد َّ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
يد َها) (" )188ولكي تكون العهود سبيال
ّللا ِّإذا عاهدت ْم وال تنقضوا األ ْي َمان ب ْعد ت ْو ِّك ِّ
ِّ ِّ ِّ
للسلم الدائم ومحاربة اإلرهاب  ،يجب أن ُتبنى على العدالة واملساواة وعلى األخوة اإلنسانية  ،ال على تحكم القوي في الضعيف  ،أو

182

( )املرجع السابق صـ 30وما بعدها .
183
( )الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث صـ. 237
( )184املرجع السابق صـ 32وما بعدها  ،وينظر ال لتطوير الخطاب الديني أ.د محمد محمد أبو شامة ( )82/1وما بعدها الطبعة األولى مكتبة وهبة القاهرة ،الطبعة األولى
1426هـ2005م.
( )185لسان العرب (" )430/1عدل".
186
( ) املائدة آية .8
( )187انظر أضواء على النظم اإلسالمية صـ ، 67أ د محمد سعد شعيب  ،ط الثالثة 2012م  ،مكتبة الجامعة طنطا مصر .
188
( ) النحل آية .91
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تحكم العالم بوسائل الحضارة والقوة مع غير املتمكن والعالم بها  ،ألن الدول التي عمتها العلوم املتقدمة مسئولة عن الدول التي لم
( )189
تنل حظا كبيرا من هذه العلوم"
فلو طبقت هذه العدالة بالنظرة الشمولية في املجتمعات كما سبق عرضها لشعر الناس بالراحة النفسية والطمأنينة  ،ولزاد انتمائهم
ووالئهم لوطنهم الذي يعيشون فيه  ،وبالتالي لقطعنا الطريق على التطرف واإلرهاب الفكري  ،فحافظنا على األموال واملمتلكات ،
ُ
وأحكمت غلق جميع املسالك في وجه أعدائنا واملتربصين بنا وبديننا وأوطاننا.
ً
ثالثا  :الحرية وتحمل املسئولية .
" فالحرية ضدها اإلكراه واإلسالم يحاربه بكل صوره وأشكاله  ،ألن اإلكراه يؤدى إلى نقيض املطلوب  ،وإلى شيوع النفاق
الذي هو قاعدة الغدر والخيانة والتربص  ،ألنه ضرب من الضروب التي توجد اإلرهاب الفكري  ،هللا سبحانه وتعالى بفضله ورحمته
( )190
َ ْ َ
الد ِّين
لم ُيكره الناس على دين بعينه  ،ألن اإليمان قناعة وقبول قلبي والقلب ال سلطان عليه إال لخالقه"
قال تعالى  ( :ال ِّإك َراه ِّفي ِّ
ْ َ
َ َّ َ َّ َ ُّ ْ
الرش ُد ِّم َن الغ ِّي )( )191ولكن ما الحرية التي نقصدها هنا وهو ما سنوضحه في النقاط التالية :
قد تبين
ُ
ُ
مفهوم الحرية في اللغة  :نجد أن معناها يدور حول أن الحر هو :الش يء الخالص النقي من الشوائب الصافي الطيب الذي ال كدر فيه ،
وهي ترمي إلى معنى الحرية الحقيقي وهو أن يبدي اإلنسان رأيه ويعبر عنه بنفسه دون أن يتدخل أحد بفرض رأي عليه أو إجباره على
( )192
ش يء غير راض عنه .
مفهوم الحرية في االصطالح :
" هي امللكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو  ،ال عن أي إرادة
أخرى غريبة عنه )193( ".أو هي  ":خاصية إنسانية رفيعة ُتخلص اإلنسان من كل سيطرة ُترهبه ُوتخيفه أو تعوقه أو تتحكم في فكره
( )194
ووجدانه  ،أو حركته أو إرادته  ،فتجعله يصدر أفعاله طبقا ملنهج هللا تعالى لعباده".
ولعل التعريف الثاني هو الصواب :ألنه جامع لكل مجاالت الحرية  ،والذي من خالله تنزع الخوف والرهبة من النفس التي تؤدى
بدورها إلى أفكار مخالفة يكون نتيجتها اإلرهاب الفكري  ،وما يترتب عليه من آثار سلبية  ،وهى في نفس الوقت تحقق للعقل مجاالت
فسيحة من التأمل والتفكير الصحيح  ،وتصرفه عما هو ضار من اإلرهاب الفكري وغيره  ،ويمكن إبراز أهمية الحرية في حياة الفرد في
النقاط اآلتية :
 .1أنها تحرر اإلنسان من الطغيان والهوى  ،وتحرره من عبودية البشر  ،وأنها تحرر العقل من األساطير والخرافات " فاإلسالم هو
َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ض
الدين الذي يحث العقل على النظر والتفكير فيما حوله قال تعالى ( :أمن يبدأ الخلق ثم ي ِّعيده ومن يرزقكم ِّمن السم ِّاء واألر ِّ
َ ََٰ َ َّ
ّللا )( )195وأنها طريق إلى التنافس الطيب فبها تنطلق املنافسة بين العقول البشرية من أجل التسابق إلى االستحواذ على
أ ِّإله َّمع ِّ
( )196
الحكمة  ،وقطف ثمار الجهد البشري املتراكم في التحسين والتطوير وحسن األداء  ،وكل هذا ال يتم إال بالحرية الواسعة "
ً
ً
ً
 .2الحرية طريق إلى االستقرار واألمن " فالتجارب البشرية قديما وحديثا تبين بما ال يدع مجاال للشك أن الظلم والكبت والقمع
يساعد على انتشار الخوف والقلق والفزع والهلع  ،وأن الناس عندما ينعمون بالحرية يحسون باألمن على أنفسهم وأموالهم
( )197
وأوالدهم  ،ويبعدهم عن اإلرهاب الفكري ومنطلقاته " .
ً
رابعا  :تحقيق مبدأ املساواة.
ملا لهذا املبدأ من أهمية قصوى في الوقاية من اإلرهاب الفكري ،لتأثيره الفعال واملباشر في فكر الفرد وسلوكياته ،وقبل أن
ُ
ُ
فصل القول فيه ،أود أن ألقي الضوء على مفهوم املساواة :
ن ِّ
معان فجاءت بمعنى العدل  ،واالستقامة  ،والوسط والنصفة والكمال والخلو من
وردت كلمة املساواة في اللغة بعدة ٍ
َ
َ
العيوب  ،ولم تأت بمعنى املماثلة إال فيما صدر من مجمع اللغة العربية من معاجم حديثة  ،ففي مختار الصحاح جاء "السواء" أي :
189

( )انظر املجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم للشيخ محمد أبو زهرة (  )96/2وما بعدها ط مجمع البحوث اإلسالمية مصر .
190
( )انظر :الوقاية من التطرف واإلرهاب ( ) 1043/2د عبد الرؤوف احمد عايش  ،أبحاث املؤتمر الدولي القرآني األول بتصرف .
191
( ) البقرة آية .256
(  )192مرجعي في هذا التعريف لسان العرب ( )182/4وأساس البالغة للزمخشري (  )163/1بتصرف ط 2003
( )193انظر  :مشكلة الحرية .د زكريا إبراهيم صـ ، 18ط دار مصر للطباعة 1972م.
( )194أضواء على النظم اإلسالمية صـ ، 91د محمد سعد شعيب.
195
( ) النمل آية .64
( )196انظر مسألة الحرية في النظام السياس ي اإلسالمي  ،الدكتور رحيل محمد غرابيه صـ 96و صـ 97بتصرف .
197
( ) انظر أضواء على النظم اإلسالمية ص  100بتصرف .
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َ ْ َ
َ
ى َ َ َ
( )198
ف" َ ،
وع ْدل  :هو قول حسن ،قال
انبذ ِّإل ْي ِّه ْم َعل َٰى َس َو ٍاء) ( " )199وأهل التفسير على أن معنى "سو " نص
العدل "
قال تعالى ( :ف ِّ
( )200
وسوى أي عدل  ،وأصله من قولك  :جلس في سوآء الدار باملد أي  :في وسطها  ،ووسط كل ش يء أعدله " وقال
سيبويه :يقال سوى ِّ
َ
َ
(ً )201
ْ
َ
ً
َ
اذا فاملقصود من املساواة في اللغة هو :العدل
انبذ ِّإل ْي ِّه ْم عل َٰى َس َو ٍاء) قال الكسائي السواء العدل"
النحاس أيضا قوله تعالى  ( :ف ِّ
ً
الذى تتطلع إليه النفوس فإذا ما طبق اطمأنت القلوب وسكنت وزاد انتماءها ألوطانها فال ُيرى منها إال خيرا  ،وابتعدت عن األفكار
السيئة ولم يجد املغرضين للوصول إليها أو التأثير فيها سبيل  ،وقد وضح العلماء املساواة التي سعت إليها الشريعة اإلسالمية " فهي
مساواة مقيدة بأحوال يجري فيها التساوي  ،وليست مطلقة في جميع األحوال  ،ألن أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في املواهب
( )202
واألخالق  ،وهذا يؤدى إلى ترقب املنافع منهم وتوقع املضار  ،وهذا يفض ى إلى التفاوت في معاملة الناس "
واملساواة املطلوبة هنا  ،املساواة العادلة بين جميع البشر في كافة الحقوق والواجبات املدنية والسياسية والقانونية في تلقى الشريعة
واألمر بالعبادة والتقرب إلى هللا تعالى  ،وفي األمور املعلومة بالضرورة مساواة أمام هللا وأمام القانون مساواة تامة بين األفراد ،
والجماعات  ،واألجناس  ،ال فضل فيها لرجل على رجل  ،وال أبيض على أسود  ،وال لعربي على أججمي فالناس سواء في اعتبار البشرية ،
وحقوق الحياة بحسب الفطرة  ،وال أثر ملا بينهم من االختالف في األلوان واللغات واألنساب واألقطار  ،ولهذا دعت جميع الشرائع إلى
ْ ُ
ََ ُ
ََ ُ َ
التساوي في حفظ الدين  ،والنفس  ،والنسل  ،والعرض  ،والعقل " ( )203قال تعالىَ ( :يا َأ ُّي َها َّ
الن ُ
اس ِّإ َّنا خل ْق َناكم ِّمن ذك ٍر َوأنث َٰى َو َج َعل َناك ْم
َ
ُش ُع ًوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َ ُفوا إ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ع َ
ند َّّللا َأ ْت َق ُاك ْم إ َّن َّ َ
ّللا َع ِّليم خ ِّبير)( )204وبعد العرض السابق يمكن أن أقول :إنه بتطبيق تلك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ار ِّ
املبادئ كما حددها اإلسالم فإن الفرد يشعر بالراحة وسعة الصدر وتغلق أبواب الفتنة أمام أولئك الذين يتخذون املفاضلة وعدم
ً
املساواة ذريعة الحتقان النفوس بالكراهية والشحناء حتى تفرز لنا أفكارا منحرفة فيتولد منها اإلرهاب الفكري واإلسالم يحرص على
ً
ً
املساواة حرصا شديدا ويريدها إنسا نية كاملة غير محدودة بعنصر  ،وال قبيلة  ،وال بيت  ،وال مركز  ،كما يريدها أبعد مدى من دائرة
االقتصاديات وحدها ،فلو استطعنا أن نفعل هذا لقضينا على الفكر اإلرهابي في مهده وألمن الناس من شرور هؤالء في أوطانهم .

املبحث الثاني :عالج اإلرهاب الفكري في ضوء القرآن الكريم
وذلك من خالل األمور اآلتية :
ً
أوال  :تطبيق الشريعة اإلسالمية
املتأمل في حال األمة اإلسالمية وما حل بها من نكبات وخسائر جسيمة سواء أكانت في األرواح أو املمتلكات ،أو غيرها يعلم
علم اليقين أن سبب ما حل بنا إنما هو بسبب عدم تحكيم الشريعة اإلسالمية  ،وكلما تأخرنا في تطبيقها كلما زاد األمر تعقيدا  ،ألنه
بتطبيقها يسود العدل والحرية واملساواة وتطمئن النفوس ،وترتاح القلوب ،فال يكون هناك مجال للفكر اإلرهابي املنحرف  ،ألنه ال
مكان له وحل محله الوئام واملحبة والتعاون على البر والتقوى " ،ولعب تعطيل الشريعة اإلسالمية الدور األكبر في نشأة اإلرهاب عامة ،
واإلرهاب الفكري خاصه بحجة أن اإلسالم غير مطبق ،فنشأت أغلب الجماعات اإلسالمية ألجل إعادة تطبيق الشريعة اإلسالمية
املعطلة ،وصارت الجماعات اإلسالمية املعتدلة واملتطرفة تبرر وجودها بغياب الشريعة ،فكان منها الجماعات املتطرفة والتي ترعرعت
في غياهب السجون ،فرفعت شعارات تكفير الحكام الذين ال يحكمون بشرع هللا ،وتكفير املجتمعات وإطالق وصف املردة على جميع
املسلمين الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية ،بل وصل الحال ببعضها كما نرى في هذه األيام إلى عمل خالفة مزعومة  ،كتنظيم
الدول اإلسالمية في العراق  ،والشام  ،وهى ما تسمى بـ "داعش" التي أحلت دماء املسلمين وأعراضهم وأموالهم بتلك األفكار املتحجرة
التي ال تمت إلى مفهوم صحيح الدين بش يء  ،وقامت بتنصيب املدعو أبو بكر البغدادي خليفة لهم  ،وفعلت من املنكرات واملوبقات ما
ً
ال يسع املجال لذكرها ،أصبحت بسبب هذه األعمال مبررا الجتياح العراق  ،وسوريا من ِّقبل الدول الغربية  ،باإلضافة إلى إيران
( )205
وميلشياتها الرافضة "

198

( ) مختار الصحاح للرازي صـ 323وما بعدها  ،ط دار التراث للنشر مصر.
199
( ) األنفال آية .58
(  )200الجامع ألحكام القرآن (.)212/11
(  )201اعراب القرآن للنحاس ( ) 101 / 2ألبي جعفر النحاس املتوفي سنة  338هـ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط األولي 1421هـ .
(  )202انظر أصول النظام االجتماعي في اإلسالم لإلمام محمد الطاهر بن عاشور صـ ، 144ط الشركة التونسية للتوزيع والنشر.
203
( ) انظر أضواء على النظم اإلسالمية  36وما بعدها .
(  )204الحجرات آية .13
205
( ) بحث للدكتور محمد إقبال فرحات () 321/1وما بعدها بتصرف .
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ََ
وقد تظاهرت آيات كثيرة من آيات القرآن العظيم تحث على التحاكم إلى شرع هللا تعالى  ،ومن هذه اآليات :قوله تعالى ( :فال
َ
َ
وك ف َيما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َال َيج ُدوا في َأ ُنفسه ْم َح َر ًجا م َّما َق َ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ
ض ْي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت ْس ِّل ًيما) ( )206فاآلية الكريمة
ور ِّبك ال يؤ ِّمنون حت َٰى يح ِّك ُم ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
أفتتحها هللا عزو جل بالقسم َ(ف َال َو َرب َك) بأننا ال نصل إلى درجة اإليمان ( َال ُي ْؤم ُنو َن) إال إذا تحاكمنا إلى شرعه سبحانه ( َح َّت َٰى ُي َحك ُم َ
وك
ِّ
ِّ
ِّ
ُ َّ َ
َ ُ ْ َ َ ً َّ َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
) ،ثم ال يتوقف األمر على هذا بل يمتد إلى عدم وجود ضيق في النفس لتطبيق الشرع (ثم ال ي ِّجدوا ِّفي أنف ِّس ِّهم حرجا ِّمما قضيت) مع
َ
اإلذعان الكامل لهذا ( َو ُي َس ِّل ُموا ت ْس ِّل ًيما ) ومن هنا يتضح لكل ذي بصيرة أهمية تطبيق الشريعة في جميع أمور حياتنا ألن فيها الخير كل
الخير وعالج جميع مشكالتنا املعاصرة .
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َ َ َ َّ ُ (َّ َ َ َ َ )207
َ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
"( ِّبما أراك ّللا) معناه على قوانين الشرع
اس ِّبما أراك ّللا)
وقوله تعالى  ( :إنا أنزلنا ِّإليك ال ِّكتاب ِّبالح ِّق ِّلتحكم بين الن ِّ
جار على سنن الوحي وهذا أصل في القياس  ،وهذا يدل على أن النبي  : إذا رأي سببا أصاب  ،ألن هللا تعالى
إما بوحي أو نص أو بنظر ٍ
( )208
أراه ذلك  ،وقد ضمن هللا ألنبيائه العصمة " .
وقد ذكر الدكتور وهبه مصطفي الزحيلي في قرارات وتوصيات الدورة الخامسة ملجلس مجمع الفقه اإلسالمي املنعقد
بالكويت 6-1جمادى األولى1409هـ املوافق 15-10ديسمبر 1988م بشأن تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ،فبعد اطالعه على البحوث
املقدمة من األعضاء والخبراء في موضوع " تطبيق أحكام الشريعة" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
قرر املجلس ":أن أول واجب على من يلي أمور املسلمين تطبيق شريعة هللا فيهم  ،ويناشد جميع الحكومات في بالد املسلمين
ً
ً ً
ً
املبادرة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وبتحكيمها تحكيما تاما كامال مستقرا في جميع مجاالت الحياة ،ودعوة املجتمعات اإلسالمية
ً
ً
ً
ً
( )209
أفرادا وشعوبا ودوال لاللتزام بدين هللا تعالى وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكا ونظام حياة "
ً
ثانيا  :تجفيف منابع اإلرهاب .
"إن تجفيف مصادر اإلرهاب ماليا ،ورعائيا والكشف عن مستغليه  ،وعن مستثمريه في مشاريع سياسية تستهدف تدمير
مجتمعاتنا الشرقية بما تتسم به من تعددية دينية ومذهبية وعرقية يتالزم بالضرورة مع ضرورة العمل على تجفيف مصادره
ً
وتحديدا من خالل التربية على صحيح الدين والعقيدة" (" )210وربما يقع البعض في دعم اإلرهاب الفكري دون
الثقافية والتربوية،
قصد  ،وذلك يكون من خالل االستماع له ،والتفاعل مع أحداثه  ،ويكون بالتصرف والقبول ،أو باإلججاب والتأييد ،أو باالستماع
فقط وعدم اإلنكار )211(" .قال  :في حديثه الصحيح( :من رأى منكم منكرا  ،فليغيره بيده ،فإن لم يستطع  ،فبلسانه ،فإن لم
يستطع فبقلبه  ،وذلك أضعف اإليمان)( )212ومن العجيب ما نسمع به ونرى في هذه األيام التي انتشر فيها اإلرهاب بصورة مخيفة في
الدول اإلسالمية والعربية ،أن يكون وراء هذا الدعم الضخم لهذا الفكر اإلرهابي دولة عربية تسعى باتجاهها هذا إلى تدمير األمة
ً
بأسرها فما الصالح من هذا ؟! فعلى بقية الدول العربية واإلسالمية أن يقفوا يدا واحدة على من يسعى إلى نشر الفساد في األرض قال
ْ
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ
ً
ً
َ َ َ َ َّ َ َ
ْ َْ
ّللا ال ُي ِّح ُّب ال َف َس َاد ) ( )213ثم إن الوقوف صفا واحدا في وجه
ض ِّليف ِّسد ِّفيها ويه ِّلك الحرث والنسل و
تعالى  ) :و ِّإذا تول َٰى سع َٰى ِّفي األر ِّ
َ
ً
ً
إنسانيا وهو من أعظم وجوه التعاون على البر والتقوى قال تعالى َ ( :و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالبر َو َّ
الت ْق َو َٰى َوال
هؤالء الداعمين لإلرهاب واجبا
ِّ ِّ
َت َع َاو ُنوا َع َلى ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
( )214
اب)
اإلث ِّم والعدو ِّان ۚ واتقوا ّللا ِّإن ّللا ش ِّديد ال ِّعق ِّ
ِّ
"ألن بعض مجتمعات املسلمين ال تشكوا من اتساع الجهل ومن ارتفاع نسبة األمية فيه فقط ،ولكنها تشكوا أكثر من عمق
التجهيل التضليلي وأسوأ وأخطر ما في هذا التجهيل ،أنه َي ُ
صب في استراتيجيات خارجية تستهدف تشويه صورة اإلسالم ،وتمزيق
َ
( )215
مجتمعاته وشرذمة دوله ".
وهذا بالفعل ما يسعى إليه داعمي اإلرهاب الفكري بنيتهم الخبيثة  ،فتجفيف منابع اإلرهاب سواء كانوا مموليه أو مشجعيه أو
مروجيه أو متسترين عليه ،أو معتنقين لفكره من أهم عوامل عالجه والقضاء عليه .
(  )206النساء آية .65
207
( ) النساء آية .105
208
( )الجامع ألحكام القرآن ( .) 267/5
209
( )انظر الفقه اإلسالمي وأدلته ( )5166/7أ .د وهبه مصطفي الزحيلي  ،أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق  ،كلية الشريعة  ،الناشر دار الفكـر سـوريا
دمشق الطبعة الرابعة .
( )210الغلو والتطرف . 41
( )211اإلرهاب الفكري  127د خالد القريش ي.
( )212صحيح مسلم  ،كتاب اإليمان  ،باب كون النهى عن املنكر من اإليمان( )69/1برقم .49
213
( ) البقرة آية . 205
( )214املائدة آية .2
215
( )انظر الغلو والتطرف . 41
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ً
ثالثا :جمع املفاهيم املغلوطة وبيان حقيقتها
فمن أهم طرق عالج اإلرهاب الفكري " جمع املفاهيم املغلوطة وبيان حقيقتها  ،وردها باألدلة والبراهين الساطعة بعد إجماع
العدول من علماء األمة عليها  ،ونشر ذلك في كل الوسائل الورقية وااللكترونية واملسموعة واملرئية بلغات العالم " ( )216لكي يرجع
هؤالء إلى صوابهم  ،ويعلموا حقيقة ما هم عليه من الزيف والضالل والفكر اإلرهابي املنحرف.
ً
رابعا  :قيام العلماء واآلباء بدورهم
متابعة العلماء لتصرفات الشباب والشابات فـي الطاعـات  ،والتبصـير بأخطـائهم بكـل سـبيل ممكـن ،وتقـديم النصـح لهـم حتـى
ُ
ال يتركوا الساحة فارغة ألهل االهواء واملصالح  ،وهذا األمر ال يتوقف على مكان معين بل يشمل كل تجمع للشباب حتى ال نعطى فرصة
للمغرضـين أن يســيطروا علــى أفكــار شــبابنا بمعسـول كالمهــم فالبــد مــن تــوجيههم وذلــك عـن طريــق العلمــاء املتخصصــين الربــانيين قــال
َ
َ
ُ
ََ َْ َ َ
َ ْ َ َ َ َ َّ
َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ( )217
َ
نذ ُروا ق ْو َم ُه ْم ِّإذا َر َج ُعوا ِّإلي ِّهم لعلهم يحذرون)
الد ِّين وِّل ُي ِّ
تعالى  ( :فلوال نف َر ِّمن ك ِّل ِّف ْرق ٍة ِّمن ُه ْم طا ِّئفة ِّل َيتفق ُهوا ِّفي ِّ
ً
"ألنه إذا نظرنا إلى عصرنا الحاضر نجد أن جانبا من القصور الـذي تعانيـه األمـة  ،نـاتج مـن قلـة العلمـاء العـاملين علـى حمايـة
العامــة مــن الفســاد العقائــدي  ،لــذلك نجــد أن الســاحة الدعويــة ســادها التســيس  ،وقــل فيهــا التعلــيم والتــدريس"( )218وهــو مــا أخبــر بــه
ض ْالع ْل َـم ب َق ْـبض ْال ُع َل َمـاء حتـى إذا َلـ ْـم ُي ْبـق َعاملًـا َّات َخ َـذ َّ
رسـول هللا " :إ َّن َّ َ
ّللا ال يقـبض ْالع ْل َـم ْانت َز ً
اعـا َي ْن َتز ُعـ ُـه م ْـن ْال ِّع َب ِّـاد َو َل ِّكـن َي ْقــب ُ
النـ ُ
ـاس
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ُ َّ ً َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُّ َ َ َ ُّ
( )219
رؤساء جهاال فس ِّئلوا فأفتوا ِّبغي ِّر ِّعل ٍم فضلوا وأضلوا "
ْ
َ
ومتابعة اآلباء أبنائهم وبناتهم في تصرفاتهم  ،ومع من يتواصلوا من خالل شبكة التواصل االجتماعي فكل هذا من باب تحمل
املسئولية تجاه أبناءهم لوقايتهم من األفكار اإلرهابية وهذا هو الدور الحقيقي لآلباء واألمهات في أخطر مرحلة من مراحل حياة
أبنائهم  ،قال  " :كلكم ر ٍاع ومسئول عن رعيته  ،والرجل في أهله ر ٍاع وهو مسئول عن رعيته  ،واملرأة في بيت زوجها وراعية وهى
( )220
مسئولة عن رعيتها"
ً
خامسا  :الدعوة إلى الوسطية واالعتدال وعدم الغلو في الدين
الغلو في الدين آفة من اآلفات التي توصل الفرد إلى اإلرهاب الفكري  ،والتطرف االعتقادي  ،والفهم الخاطئ للدين وقد يدفع
اإلنسان إلى محاولة فرض رأيه على اآلخرين بالقوة  ،وهو ما أثبته الواقع في أيامنا هذه  ،ألن الفكر ال يعالج إال بالفكر  ،وال يمكن أن
يقابل بالقوة  ،ألنه وقتها تصبح املعركة خاسرة ألن الغلو يسمم العقول واألفكار "فإن الواليات املتحدة تعترف أنها أنفقت أربعة آالف
مليار دوالر في الحرب على اإلرهاب ولكن النتيجة لم تكن إال املزيد من اإلرهاب وتعذر تكاليف املرحلة الحالية من هذه الحرب  5,2مليار
ً
( )221
دوالر سنويا وال ش يء يضمن أن تكون النتيجة أفضل ".
َ ُ
وديننا الحنيف دين الوسطية  ،واالعتدال قال تعالى َ ( :و َك ََٰذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
الر ُسو ُل َعل ْيك ْم
ِّ
ِّ
ِّ
َشه ً
يدا) ( )222ال يعرف للغلو طريقا  ،ويمكن تجنبه ببيان مفهوم صحيح هذا الدين وتصحيح املفاهيم الخاطئة  ،وتفعيل مبدأ الحوار
ِّ
بين الشباب ومن يفيدهم في هذا األمر من خالل وسائل اإلعالم املرئية منها واملسموعة  ،وأماكن تجمعات الشباب العامة .
ً
سادسا  :معالجة املشكالت االقتصادية
وهذا يكون بالقضاء على الفساد ومحاربته سواء كانت سرقة ،أو رشوة ،أو أي نوع يؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل
ً
ً
وتضييع املنفعة على اآلخرين مما يسبب احتقانا في النفس وكبتا يتولد منه سخطا ورغبة في االنتقام املؤدي بدوره إلى اإلرهاب الفكري،
ً
ثم االنحراف ،ومعالجة املشكالت االقتصادية كمحاربة الفقر و البطالة ،بتوفير فرص عمل للشباب لتشغل وقته بدال من أن يصبح
ً
معظم وقته فراغا فيصبح فريسة سهلة مستساغة في يد الغير من أصحاب األفكار املحرفة  ،وقد دعي القرآن إلى العمل وحث نبي
اإلسالم  على العمل أيضا ،فقد عمل صلى هللا عليه وسلم في رعاية الغنم ،وعمل في التجارة ،وحث أصحابه عليها ،فكان ممن

216

( )املرجع السابق . 33
217
( ) التوبة آية . 122
(  )218انظر الغلو والتطرف  109سلسلة مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ط األولى 1438هـ 2017م.
(  )219أخرجه البخاري في صحيحه باب  :كيف يقبض العلم ( )31/1رقم  ، 100ومسلم في صحيحه كتاب العلم ـ باب رفع العلم وقبضه  ،رقم . 2673
( )220أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق  ،باب كراهية التطاول على الرقيق رقم ()901/2( ) 2368
ومسلم كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام العادل رقم (.)1459/3()3408
(  )221انظر الغلو والتطرف . 39
222
( ) البقرة آية .143
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اشتغل بها أبو بكر الصديق ،وعبدالرحمن بن عوف ،وطلحة بين عبيد هللا ،رض ي هللا عنهم وغيرهم كثير قال ( :ما أكل أحد طعام
ً
( )223
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده  ،وإن نبي هللا داوود كان يأكل من عمل يده)
"فإذا استطعنا حل املشكالت االقتصادية بمعالجة أسبابها وتم إتاحة فرص عمل للشباب على اختالفها  ،وملئنا أوقات
فراغ شبابنا بالعمل النافع  ،نكون بذلك قد َّ
حصناه من الوقوع في االنحراف الفكري  ،حتى ال يجد أعداء اإلسالم إلى الشباب سبيال "
( )224وهناك تجربة ناجحة في هذا املجال يؤيد ما ذكرناه وهي تجربة واقعية معاصرة لدولة "ماليزيا " يقول أحد الباحثين في ماليزيا "
ونحن إذ نندد ونشجب ونستنكر أفعالهم يجب علينا أال ننس ى معرفة األسباب التي أدت بهم لهذا وجعلتهم ثائرين متمردين وخارجين
على الحكومة فالبد من فهم تلك األمور إذا كنا جادين في معالجة األزمة ،ومما هو جدير بالذكر أن أهم أسباب اندالع العنف
الطائفي عام  1969م في ماليزيا هو العامل االقتصادي وليس التنازع العرقي فحسب بدليل أنه بعد تحسن الحالة االقتصادية وتحقيق
( )225
العدالة االجتماعية تحقق األمن والسالمة في ربوع ماليزيا ".
ً
سابعا :حث الناس وإرشادهم على الرجوع في أمور الفتوى في الدين إلى العلماء املتخصصين
واألخذ على يد أولئك الذين يتصدون للفتوى بغير علم ،فضلوا  ،وأضلوا  ،وأفسدوا معتقدات الناس بفتواهم التي ليس لها
ً
مستند شرعي ،وفي الوقت نفسه ال يجرؤون فيه على احتراف أي علم أخر خوفا من العقاب الذي رتبه القانون ،مع إعطاء الفرص
للعاملين في مجال الدعوة اإلسالمية بالتعبير عن أراءهم وال بد من مواجهة اإلرهاب الفكري  ،بالفكر املثمر والحوار البناء الهادف إلى
اإليضاح واإلفصاح ،ولنقف بحزم ضد مروجي الفتن ،ولنتثبت من األنباء واألخبار قبل االتهام قال تعالى َ ( :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ِّإن
ِّ
َ ْ
َ ( )226
َج َاء ُك ْم َفاسق ب َن َبإ َف َت َب َّي ُنوا َأن ُتص ُيبوا َق ْو ًما ب َج َه َال ٍة َف ُت ْ
ص ِّب ُحوا على َما ف َعل ُت ْم َن ِّاد ِّمين).
ِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
َّ ُ
الفعالة في عالج اإلرهاب الفكري في مجتمعنا حتى نقي أنفسنا وشبابنا من مساو َئ هذا الفكر
فهذه بعض العوامل
ً
اإلرهابي املتطرف الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر  ،فنسأل هللا عز وجل أن َي ُرد شبابنا إلى دينه ردا جميال ،وأن يأخذ بأيديهم
إلى ما فيه خير البالد والعباد  ،وأن يقي بالد املسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولى ذلك والقادر عليه .

الصاتمة:
الحمد هلل الذي وفقني إلتمام هذا البحث مع ما فيه من الخلل والزلل ،وبعد هذا العرض يجدر بنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم
جملة مما توصلت إليه الدراسة من خالل ثنايا هذا البحث من توصيات ونتائج.
ً
أوال :النتائج:
 .1مادة َ(ر َه َب )ومشتقاتها في القرآن الكريم لم تشتمل على أدنى داللة تدل على جواز ممارسة أي نوع من أنواع اإلرهاب من قتل
وتفجير وتدمير وايذاء لألخرين أو إحداث أي نوع من أنواع اإلفساد في االرض ،بل إن بعضها يدل على معاني عظيمة ،فالرهبة من
هللا عز وجل من أفضل العبادات القلبية التي تصل باإلنسان إلى الخشوع والخضوع والخوف منه سبحانه .
 .2أسباب اإلرهاب الفكري متعددة فمنها الدينية متمثلة في الغلو والتشدد  ،والجهل باألحكام الشرعية  ،والتقليد األعمى الذي ال
يستند إلى دليل ،وأسباب اقتصادية كظاهرة الفساد االقتصادي ،وانتشار الفقر والبطالة واالحتكار ،وانتشار املعامالت
املحرمة ،وأسباب اجتماعية متمثلة في التفكك األسري وعدم متابعة األبناء  ،والفراغ  ،ورفقاء السوء ،ووسائل اإلعالم املغرضة
وأسباب سياسية كاإلحباط السياس ي ،وإهمال الرعية ،والتقصير في حقوقهم ،وما تمارسه الدول الكبرى من إرهاب دولي من
ضغوط على الدول الصغرى .
 .3من أهم سبل الوقاية من اإلرهاب الفكري العمل على نشر الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،وبث روح العدالة والعمل على
تطبيقها  ،إعطاء مساحة كافية من الحرية بدون قيود  ،تحقيق مبدأ املساواة .
 .4عالج اإلرهاب الفكري يتمثل في العمل بجدية على تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وتجفيف منابع اإلرهاب ،مع مواجهة حاملي هذا
الفكر وتصحيح معتقداتهم املغلوطة ،وقيام املجتمع بدوره تجاه هؤالء ،والدعوة إلى الوسطية واالعتدال وترك الغلو والتشدد في
الدين ،ومعالجة املشكالت االقتصادية .
 .5للقرآن الكريم السبق في مكافحة أعمال العنف واإلرهاب في وضع العقوبات الرادعة لها .
(  )223أخرجه البخاري في كتاب البيوع ـ باب كسب الرجل وعمله بيده ( )57/3حديث رقم .2072
224
( ) بحث مقدم املؤتمر القرآن األول (  )490/1د عبداملحسن احمد  ،بتصرف .
(  )225انظر االرهاب وخطره على السالم العالمي ص  89تعلم مجموعة من العلماء طبع سلسلة مجمع البحوث اإلسالمية عام 1438هـ  2017 -م .
226
( ) الحجرات آية .6
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ً
ً
 .6أن القرآن الكريم من خالل آياته العطرة وضع حلوال نتوقى بها من اإلرهاب وحلوال لعالجه ،مع وضع معالم واضحة للتصدي
لألعمال اإلرهابية والوقاية منها وتحقيق األمن داخل املجتمعات .
ً
ثانيا  :التوصيات
 .1العمل على العناية بالشباب والتأكيد على حل مشاكلهم ،ومشاركاتهم في القضايا املجتمعية  ،وعدم تهميشهم أو أقصاءهم .
 .2العمل على نشر الثقافة االسالمية الصحيحة من خالل تدريسها بجميع مراحل التعليم ،فهي تعمل على تحصين الفكر وتقويم
السلوك وتعمل ايضا على غرس أصول املعرفة في كافة جوانب العقيدة واألخالق لدى الدارس .
َ
 .3العمل على ايجاد فرص عمل للشباب حتى تشغل أوقاتهم بما ينفع ،ومن ث َّم ال يؤدي بهم الفراغ إلي التطرف .
 .4قيام املسجد والجامعة واملدرسة واألسرة بدورهم تجاه الشباب  ،من تقديم النصح لهم واالهتمام بهم ،مع عمل دورات تدريبية
وبرامج تربوية لآلباء واملربين ،لتعزيز األساليب التربوية عند التعامل مع الشباب وطرق احتواءهم والتعرف على اهم حاجاتهم
النفسية .
وبعد :فهذا جهد املقل وعمل املخل ،فإن كان من توفيق فمن هللا وحده ،وإن كانت األخرى فحسبي أني بشر أصيب وأخطئ ،وآخر
دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

آبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز1420(،ه) القاموس املحيط ،دار إحياء التراث العربي ،ط الثانية  ،بيروت لبنان
إبراهيم ،زكريا )1972(،مشكلة الحرية ،دار مصر للطباعة ،القاهرة .
اإلرهاب وخطره على السالم العالمي بقلم مجموعة من العلماء مجمع البحوث اإلسالمي االزهر ط االولى  1437القاهرة .
األشعري ،أبو الحسن علي بن اسماعيل ،مقاالت اإلسالميين ،دار احياء التراث العربي ،ط الثالثة .
األصفهاني ،الراغب1418(،ه) معجم مفردات غريب القرآن ،دار الكتب العلمية ،ط االولى ،بيروت.
أمين ،جمعة )1419(،قضية اإلرهاب الرؤية والعالج ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة .
األندلس ي ،أبن عطية )1422( ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،دار الكتب العلمية ،ط االولى  ،بيروت.
األوزعي ،املعروف بأبن القيم الجوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واالرادة ،دار الكتب العلمية بيروت.
االلوس ي ،محمود 1420(،ه) روح املعاني ،دار الكتب العلمية ،ط االولى ،بيروت.
أبو زهرة ،محمد ،املجتمع اإلسالمي في ظل اإلسالم ،مجمع البحوث اإلسالمية ،مصر .
ابن تيمة)1408( ،الفتاوى الكبرى ،دار الكتب العلمية ،ط األولى ،بيروت
ابن تيمة ،الشيخ اإلسالم1411(،ه) درء تعارض العقل والنقل ،تحقيق محمد رشاد سالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط الثانية،
الرياض السعودية .
ابن دريد)1987( ،جمهرة اللغة ،دار العلم املاليين ،ط االولى ،بيروت.
بن عاشور ،محمد الطاهر )1984( ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،تونس
بن عاشور ،األمام محمد الطاهر ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم  ،الشركة التونسية للتوزيع والنشر .
ابن كثير ،أبي الفداء ،تفسير القرآن العظيم ،دار التقوي بالقاهرة ،ط االولى .
بن نبي ،مالك1404( ،ه)مشكلة الثقافة ،ترجمة د عبدالصبور شاهين ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط الرابعة ،دمشق سوريا.
ابن منظور1423(،ه) لسان العرب ،دار الحديث ،ط االولى ،القاهرة.
البخاري ،محمد بن اسماعيل1422(،ه) صحيح اإلمام البخاري ،دار طوق النجاة ،ط االولى.
البغوي )1420(،معالم التنزيل ،تحقيق عبد الرزاق املهدي ،دار احياء التراث العربي ،ط االولى .
البيهقي1423( ،ه)شعب األيمان ،تحقيق مختار الندوي ،مكتبة الرشد  ،ط االولى ،الرياض
بيان لهيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بعنوان هذه أدلة ضالل داعش وبعدهم عن االسالم بتاريخ  3يوليو . 2015
البيضاوي )1418( ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق محمد عبد الرحمن املرعشلي ط دار احياء ،التراث ،ط االولى.
جريدة االيام العدد . 10312
جريشة ،علي )1976(،أصول الشريعة اإلسالمية مضمونها وخصائصا ،ط االولى ،مكتبة وهبة ،مصر .
جالجل ،محمد )2009(،مخاوف الدعوة اإلسالمية في العصر الحديث (عرض وتحليل وعالج ) ،جامعة االزهر ،مكتبة الجامعة طنطا ،مصر .
الجندي ،أنور ،الثقافة العربية إسالمية أصولها وانتمائها ،دار الكتاب اللبناني ،لبنان .
الجوزية ،ابن قيم )1381( ،اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تحقيق محمد الكيالني ،ط االخيرة ،مكتبة مصطفى الحلبي ،مصر .
الجوزية ،ابن القيم ،الطرق الحكمية في السياسية الشرعية ،دار البيان العربي ،القاهرة.
الجوهري1407( ،ه) تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ،دار العلم للماليين ،ط الرابعة ،بيروت.
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الخشت ،محمد عثمان )1996(،الشائعات وكالم الناس ،مكتبة ابن سيناء ،ط االولى ،القاهرة .
الخليفي ،فوزية بنت صالح )1436(،بحث بعنوان تدهور القيم الخلقية لدى الشباب وعالجها في ضوء الكتاب ،مجلة تبيان القرآنية بالسعودية .
خلفوه ،خالد محمد1434(،ه) أثر االحتساب في مكافحة اإلرهاب ،ط األولى ،الوعي اإلسالمي الكويت.
الذهبي ،سير أعالم النبالء ،دار الكتب العلمية ،ط األولى ،بيروت لبنان .
الرحيلي ،وهبه ،األسرة املسلمة ،دار الفكر سوريه ،دمشق سوريا .
الزحيلي ،وهبه الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،ط الرابعة ،سوريه دمشق .
الزمخشري )1420(،أساس البالغة ،ط دار الفكر للطباعة ،بيروت لبنان.
الزهراني ،ناصر مسفر1435(،ه) حصاد اإلرهاب ،مكتبة العبيكان ،السعودية ،ط األولى.
زيتون ،منى ابو بكر1436(،ه) التطرف الديني نشأته أسبابه وآثاره وطرق عالجه ،دار املعارف ،ط االولى ،القاهرة
السدالن ،صالح )1425(،أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف ،ط األولى ،جامعة االمام محمد بن سعود .
سنن ابي داوود ،تحق يق محمد محيي الدين عبد الحميد ط املكتبة العصرية ،صيدا بيروت
سنن الترمذي ،تحقيق بشار عواد ط الغرب االسالمي بيروت لبنان ..
سياسة اإلسالم في التعامل مع الفتن املعاصرة ،رسالة ماجستير (جامعة نايف للعلوم األمنية).1426
شحاته ،حسين ،البرنامج االقتصادي اإلسالمي في معالجة مشاكل مصر االقتصادية سلسلة بحوث ومقاالت في الفكر االقتصادي اإلسالمي ،جامعة
األزهر.
شرح العقيدة الطحاوية ،دار الرسالة ،بيروت لبنان .
الشنقيطي ،محمد األمين ،أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر بيروت ،لبنان 18 .1415
شعيب ،محمد سعد )2003( ،أضواء على النظم اإلسالمية ،ط الثالثة ،مكتبة الجامعة طنطا  ،مصر .
الصنعاني ،محمد بن ابراهيم1405(،ه) إرشاد النقاد ،تحقيق صالح الدين مقبول ،دار السلفية ،ط االولى ،الكويت .
الطبري ،محمد بن جرير1420(،ه) جامع البيان ،تحقيق أحمد محمد هارون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت
عبدهللا ،معتز )1997(،الحرب النفسية والشائعات ،دار غريب ،ط األولى ،القاهرة.،
عزيز ،محمد شاكر )1992(،اإلرهاب الدولي ،دار العلم للماليين ،ط الثانية  ،بيروت لبنان
العسقالني ،أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تحقيق محب الدين الخطيب ،دار املعارف ،القاهرة .
عمر ،أحمد مختار عبدالحميد )1429(،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتب ،ط األولى.
العمري ،محمد عبدهللا1425(،ه) موقف اإلسالم من االرهاب ،جامعة نايف للعلوم االمنية ،الرياض.
عوض ،بكر زكي ،مباحث في الثقافة اإلسالمية ،مطبعة رشوان ،القاهرة .
غرابية ،رحيل محمد ،مسألة الحرية في النظام السياس ي اإلسالمي ،مكتبة الجامعة طنطا ،القاهرة مصر .
فرحات ،محمد اقبال )2016(،اإلرهاب الفكري وعالجه في ضوء القرآن ،بحث مقدم للمؤتمر القرآني االول جامعة امللك خالد أبحاث املؤتمر جامعة
امللك خالد السعودية.
الفيومي ،محمد آداب الحوار ومفاهيمه ومجاالته ،مكتبة الحسين ،القاهرة .
القحطاني ،سعيد ،قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضالل في ضوء الكتاب والسنة ،مكتبة سفير بالرياض
القحطاني ،مسفر بن علي1424( ،ه)فقه االستطاعة ،مكتبة الذخائر للنشر والتوزيع ،ط األولى .
القرطبي1423(،ه) الجامع ألحكام القرآن ،دار الحديث ،ط األولى ،القاهرة.
القريش ي ،خالد )2003(،اإلرهاب الفكري مفهومه  ،بعض صوره سبل الوقاية منه ،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.
لوقا ،نبيل ،اإلرهاب في اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم ،دار الوفاء املنصورة ،ط االولى ،مصر.
املاوردي ،على بن محمد ،النكت والعيون ،تحقيق السيد بن عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت .
مبلغي ،عبد الحميد وأخرون ،اإلرهاب وآليات مكافحته ،مركز الحضرات لتنمية الفكر االسالمي ،ط األولى ،بيروت لبنان.
متولي ،عبد الحميد ،الحرية العامة ،دار املعارف ،مصر .
محمود ،عبد العظيم1417(،ه) التبعية الثقافية وسائلها ومظاهرها ،دار الوفاء ،ط االولى ،املنصورة مصر.
مسند األمام احمد بن حنبل الشيباني املتوفي  241ط مؤسسة الرسالة ط األولى .1421
مسند البزار تحقيق د محفوظ الرحمن وتكميل عادل سعد ط دار العلوم والحكم .
الندوي ،أبي الحسن1405(،ه) الحضارة العربية الوافدة وأثرها في الجيل املثقف ،ط االولى ،دار الصحوة ،القاهرة .
النملة ،عبد الكريم1420(،ه) املهذب في أصول الفقه املقارن ،مكتبة الرشد ،ط االولى، 0الرياض.
نوفل ،أحمد )1418(،اإلشاعة ،ط الرابعة ،دار الفرقان للنشر ،االردن .
النيسابوري ،ملسلم بن حجاجـ ،صحيح اإلمام مسلم  261،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت لبنان .
الهواري ،محمد1425(،ه) اإلرهاب املفهوم واألسباب والعالج ،جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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Abstract:

There is no doubt that the current situation in the Arab and Islamic world, and
indeed the world at large, necessitates concerted efforts to stand united against this imminent
threat of terrorism in general and intellectual terrorism in particular. The seeds of terrorism can
only be dealt with by standing on its causes and knowing its motives. In this subject I dealt with
the following topics:
I mentioned the reasons of intellectual terrorism and then dealt with the definition of
terrorism in general with the statement of the meanings of the word in the Koran. Then I
mentioned the concept of thought and then the definition of intellectual terrorism in particular,
focusing on it despite the modern concept in its composite concept. The individual and the
society. Then I mentioned pictures of the terrorist practices and their negative effects on the
nation and the position of the Qur'an from them, and then concluded with ways of preventing
intellectual terrorism and how to cure it in the light of the Holy Quran. And then the conclusion:
and includes the most important findings and recommendations and the most important sources
and references - indexes.
Keywords: Terrorism, Quran, Intellectual Terrorism.

References:
[1] ʿbdạllh. Mʿtz, Ạlḥrb Ạlnfsyh Wạlsẖạỷʿạt, Dạr Gẖryb, Ṭ Ạlạ̉wly̱, Ạlqạhrh, (1997).
[2] ʿmr. Ạ̉ḥmd Mkẖtạr ʿbdạlḥmyd, Mʿjm Ạllgẖh Ạlʿrbyh Ạlmʿạṣrh, ʿạlm Ạlktb, Ṭ Ạlạ̉wla, (1429)
[3] ʿwḍ. Bkr Zky, Mbạḥtẖ Fy Ạltẖqạfh Ạlạ̹slạmyh, Mṭbʿẗ Rsẖwạn, Ạlqạhrh.
[4] ʿzyz. Mḥmd Sẖạkr, Ạlạ̹Rhạb Ạldwly, Dạr Ạlʿlm Llmlạyyn, Ṭ Ạltẖạnyh , Byrwt Lbnạn, (1992)
[5] Ậbạdy. Mjd Ạldyn Mḥmd Bn Yʿqwb ẠlfyrwzẠlqạmws Ạlmḥyṭ, Dạr Ạ̹hyạʾ Ạltrạtẖ Ạlʿrby, Ṭ
Ạltẖạnyh , Byrwt Lbnạn, ,(1420h)
[6] Ạbn Dryd, Jmhrẗ Ạllgẖh, Dạr Ạlʿlm Ạlmlạyyn, Ṭ Ạlạwla, Byrwt, (1987)
[7] Ạbn Ktẖyr. Ạ̉by Ạlfdạʾ, Tfsyr Ạlqrận Ạlʿẓym, Dạr Ạltqwy Bạlqạhrh, Ṭ Ạlạwla.
[8] Ạbn Mnẓwr, Lsạn Ạlʿrb, Dạr Ạlḥdytẖ, Ṭ Ạlạwla, Ạlqạhrh, (1423h)
[9] Ạbn Tymh. Ạlftạwy̱ Ạlkbry̱, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, Ṭ Ạlạ̉wla, Byrwt, (1408)

102

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

عبد الصبور األنصاري

اإلرهاب الفكري األسباب ـ اآلثارـ العالج ــ دراسة يف ضوء القرآن الكريم

[10] Ạbn Tymh. Ạlsẖykẖ Ạlạ̹slạm, Drʾ Tʿạrḍ Ạlʿql wạlnql, Tḥqyq Mḥmd Rsẖạd Sạlm, Jạmʿẗ
Ạlạ̹mạm Mḥmd Bn Sʿwd Ạlạ̹Slạmyh, Ṭ Ạltẖạnyh, Ạlryạḍ Ạlsʿwdyh, (1411h)
[11] Ạ̹brạhym. Zkryạ, Msẖklẗ Ạlḥryh, Dạr Mṣr Llṭbạʿh, Ạlqạhrh, (1972).
[12] Ạ̉bw Zhrh, Mḥmd, Ạlmjtmʿ Ạlạ̹slạmy Fy Ẓl Ạlạ̹slạm, Mjmʿ Ạlbḥwtẖ Ạlạ̹slạmyh, Mṣr.
[13] Ạlʿmry. Mḥmd ʿbdạllh, Mwqf Ạlạ̹Slạm Mn Ạlạrhạb, Jạmʿẗ Nạyf Llʿlwm Ạlạmnyh, Ạlryạḍ,
(1425h)
[14] Ạlʿsqlạny. Ạ̉by Ạlfḍl Ạ̉ḥmd Bn ʿly Bn Ḥjr, Ftḥ Ạlbạry Bsẖrḥ Ṣḥyḥ Ạlbkẖạry, Tḥqyq Mḥb Ạldyn
Ạlkẖṭyb, Dạr Ạlmʿạrf, Ạlqạhrh .
[15] Ạlạlwsy, Mḥmwd ,(1420h) Rwḥ Ạlmʿạny, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, Ṭ Ạlạwly̱, Byrwt.
[16] Ạlạ̉ndlsy. Ạ̉bn ʿṭyh, Ạlmḥrr Ạlwjyz Fy Tfsyr Ạlktạb Ạlʿzyz, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, Ṭ Ạlạwla,
Byrwt, (1422)
[17] Ạlạ̹rhạb Wkẖṭrh ʿly̱ Ạlslạm Ạlʿạlmy Bqlm Mjmwʿh Mn Ạlʿlmạʾ Mjmʿ Ạlbḥwtẖ Ạlạ̹slạmy
Ạlạzhr Ṭ Ạlạwla 1437 Ạlqạhrh .
[18] Ạlạ̉sẖʿry. Ạ̉bw Ạlḥsn ʿly Bn Ạsmạʿyl, Mqạlạt Ạlạ̹Slạmyyn, Dạr Ạḥyạʾ Ạltrạtẖ Ạlʿrby, Ṭ
Ạltẖạltẖh .
[19] Ạlạ̉ṣfhạny. Ạlrạgẖb, Mʿjm Mfrdạt Gẖryb Ạlqrận, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, Ṭ Ạlạwla, Byrwt, (1418h)
[20] Ạ̉myn. Jmʿh, Qḍyẗ Ạlạ̹rhạb Ạlrw̉yh Wạlʿlạj, Dạr Ạltwzyʿ Wạlnsẖr Ạlạ̹slạmyh, Ạlqạhrh, (1419).
[21] Ạlạ̉wzʿy. Ạlmʿrwf Bạ̉bn Ạlqym Ạljwzyh, Mftạḥ Dạr Ạlsʿạdh Wmnsẖwr Wlạyẗ Ạlʿlm Wạlạrạdh,
Dạr Ạlktb Ạlʿlmyẗ Byrwt.
[22] Ạlbkẖạry. Mḥmd Bn Ạsmạʿyl, Ṣḥyḥ Ạlạ̹mạm Ạlbkẖạry, Dạr Ṭwq Ạlnjạh, Ṭ Ạlạwla, (1422h)
[23] Ạlbgẖwy. Mʿạlm Ạltnzyl, Tḥqyq ʿbd Ạlrzạq Ạlmhdy, Dạr Ạḥyạʾ Ạltrạtẖ Ạlʿrby, Ṭ Ạlạwla,
(1420)
[24] Ạlbyḍạwy, Ạ̉nwạr Ạltnzyl Wạ̉srạr Ạltạ̉wyl, Tḥqyq Mḥmd ʿbd Ạlrḥmn Ạlmrʿsẖly Ṭ Dạr Ạḥyạʾ,
Ạltrạtẖ, Ṭ Ạlạwla, (1418)
[25] Ạlbyhqy. Sẖʿb Ạlạ̉ymạn, Tḥqyq Mkẖtạr Ạlndwy, Mktbẗ Ạlrsẖd , Ṭ Ạlạwla, Ạlryạḍ, (1423h)
[26] Ạldẖhby. Syr Ạ̉ʿlạm Ạlnblạʾ, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh, Ṭ Ạlạ̉wla, Byrwt Lbnạn.
[27] Ạlfywmy. Mḥmd Ậdạb Ạlḥwạr Wmfạhymh Wmjạlạth, Mktbẗ Ạlḥsyn, Ạlqạhrh.
[28] Ạlhwạry. Mḥmd, Ạlạ̹rhạb Ạlmfhwm Wạlạ̉sbạb Wạlʿlạj,
Ạlạ̹slạmyh, (1425h)

Jạmʿẗ Ạlạ̉mạm Mḥmd Bn Sʿwd

[29] Ạljndy. Ạ̉nwr, Ạltẖqạfh Ạlʿrbyh Ạ̹slạmyh Ạ̉ṣwlhạ Wạntmạỷhạ, Dạr Ạlktạb Ạllbnạny, Lbnạn .
[30] Ạljwhry, Tạj Ạllgẖh Wṣḥạḥ Ạlʿrbyh, Tḥqyq Ạ̉ḥmd ʿbd Ạlgẖfwr Ạlʿṭạr ,Dạr Ạlʿlm Llmlạyyn, Ṭ
Ạlrạbʿh, Byrwt, (1407h)
[31] Ạljwzyh. Ạbn Qym, Ạgẖạtẖh Ạllhfạn Mn Mṣạyd Ạlsẖyṭạn Tḥqyq Mḥmd Ạlkylạny, Ṭ
Ạlạkẖyrh, Mktbẗ Mṣṭfa Ạlḥlby, Mṣr, (1381).
[32] Ạljwzyh. Ạbn Ạlqym, Ạlṭrq Ạlḥkmyh Fy Ạlsyạsyh Ạlsẖrʿyh, Dạr Ạlbyạn Ạlʿrby, Ạlqạhrh.

103

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

عبد الصبور األنصاري

اإلرهاب الفكري األسباب ـ اآلثارـ العالج ــ دراسة يف ضوء القرآن الكريم

[33] Ạlkẖlyfy. Fwzyh Bnt Ṣạlḥ, Bḥtẖ Bʿnwạn Tdhwr Ạlqym Ạlkẖlqyh Lda Ạlsẖbạb Wʿlạjhạ Fy Ḍwʾ
Ạlktạb, Mjlẗ Tbyạn Ạlqrậnyh Bạlsʿwdyh, (1436) .
[34] Ạlkẖsẖt. Mḥmd ʿtẖmạn, Ạlsẖạỷʿạt Wklạm Ạlnạs, Mktbẗ Ạbn Synạʾ ,Ṭ Ạlạwla, Ạlqạhrh, (1996).
[35] Ạlmạwrdy. ʿly̱ Bn Mḥmd, Ạlnkt Wạlʿywn, Tḥqyq Ạlsyd Bn ʿbd Ạlmqṣwd, Dạr Ạlktb Ạlʿlmyh,
Byrwt .
[36] Ạlndwy. Ạ̉by Ạlḥsn, Ạlḥḍạrh Ạlʿrbyh Ạlwạfdẗ Wạ̉tẖrhạ Fy Ạljyl Ạlmtẖqf, Ṭ Ạlạwla, Dạr
Ạlṣḥwh ,Ạlqạhrh, (1405h) .
[37] Ạlnmlh, ʿbd Ạlkrym, Ạlmhdẖb Fy Ạ̉ṣwl Ạlfqh Ạlmqạrn, Mktbẗ Ạlrsẖd, Ṭ Ạlạwla ,Ạlryạḍ,
(1420h)
[38] Ạlnysạbwry. Lmslm Bn Ḥjạj, Ṣḥyḥ Ạlạ̹mạm Mslm ,261 Tḥqyq Mḥmd Fw̉ạd ʿbd Ạlbạqy, Dạr
Ạ̹hyạʾ Ạltrạtẖ Ạlʿrby, Byrwt Lbnạn.
[39] Ạlqḥṭạny. Sʿyd, Qḍyẗ Ạltkfyr Byn Ạ̉hl Ạlsnẗ Wfrq Ạlḍlạl Fy Ḍwʾ Ạlktạb Wạlsnh, Mktbẗ Sfyr
Bạlryạḍ
[40] Ạlqḥṭạny. Msfr Bn ʿly, Fqh Ạlạstṭạʿh, Mktbẗ Ạldẖkẖạỷr Llnsẖr Wạltwzyʿ, Ṭ Ạlạ̉wla, (1424h).
[41] Ạlqrṭby. Ạljạmʿ Lạ̉ḥkạm Ạlqrận, Dạr Ạlḥdytẖ, Ṭ Ạlạ̉wla, Ạlqạhrh, (1423h)
[42] Ạlqrysẖy. Kẖạld, Ạlạ̹rhạb Ạlfkry Mfhwmh , Bʿḍ Ṣwrh Sbl Ạlwqạyh Mnh, Jạmʿẗ Ạlạmạm
Mḥmd Bn Sʿwd Ạlạslạmyh, (2003)
[43] Ạlrḥyly. Whbh, Ạlạ̉srh Ạlmslmh, Dạr Ạlfkr Swryh, Dmsẖq Swryạ.
[44] Ạlsdlạn. Ṣạlḥ, Ạ̉sbạb Ạlạ̹rhạb Wạlʿnf Wạltṭrf, Ṭ Ạlạ̉wly̱, Jạmʿẗ Ạlạmạm Mḥmd Bn Sʿwd,
(1425).
[45] Ạlsẖnqyṭy. Mḥmd Ạlạ̉myn, Ạ̉ḍwạʾ Ạlbyạn Fy Ạyḍạḥ Ạlqrận Bạlqrận, Dạr Ạlfkr Byrwt, Lbnạn
1415. 18
[46] Ạlṣnʿạny. Mḥmd Bn Ạbrạhym, Ạ̹Rsẖạd Ạlnqạd, Tḥqyq Ṣlạḥ Ạldyn Mqbwl, Dạr Ạlslfyh, Ṭ
Ạlạwla, Ạlkwyt, (1405h).
[47] Ạlṭbry. Mḥmd Bn Jryr, Jạmʿ Ạlbyạn, Tḥqyq Ạ̉ḥmd Mḥmd Hạrwn, Mw̉ssẗ Ạlrsạlh, Byrwt,
(1420h).
[48] Ạlzḥyly. Whbh Ạlfqh Ạlạ̹slạmy Wạ̉dlth, Dạr Ạlfkr, Ṭ Ạlrạbʿh, Swryh Dmsẖq.
[49] Ạlzhrạny. Nạṣr Msfr, Ḥṣạd Ạlạ̹rhạb, Mktbẗ Ạlʿbykạn, Ạlsʿwdyh, Ṭ Ạlạ̉wla, (1435h)
[50] Ạlzmkẖsẖry. Ạ̉sạs Ạlblạgẖh, Ṭ Dạr Ạlfkr Llṭbạʿh, Byrwt Lbnạn, (1420).
[51] Bn ʿạsẖwr. Ạlạ̉mạm Mḥmd Ạlṭạhr, Ạ̉ṣwl Ạlnẓạm Ạlạjtmạʿy Fy Ạlạ̹slạm, Ạlsẖrkh Ạltwnsyh
Lltwzyʿ Wạlnsẖr .
[52] Bn ʿạsẖwr. Mḥmd Ạlṭạhr, Ạltḥryr Wạltnwyr, Ạldạr Ạltwnsyh Llnsẖr Wạltwzyʿ, Twns, (1984)
[53] Byạn Lhyỷẗ Kbạr Ạlʿlmạʾ Bạlmmlkh Ạlʿrbyh Ạlsʿwdyh Bʿnwạn Hdẖh Ạ̉dlh Ḍlạl Dạʿsẖ
Wbʿdhm ʿn Ạlạslạm Btạrykẖ 3 Ywlyw 2015 .
[54] Bn Nby. Mạlk, Msẖklẗ Ạltẖqạfh, Trjmẗ D ʿbdạlṣbwr Sẖạhyn, Dạr Ạlfkr Llṭbạʿh Wạlnsẖr, Ṭ
Ạlrạbʿh, Dmsẖq Swryạ, (1404h)

104

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

عبد الصبور األنصاري

اإلرهاب الفكري األسباب ـ اآلثارـ العالج ــ دراسة يف ضوء القرآن الكريم

[55] Frḥạt. Mḥmd Ạqbạl, Ạlạ̹rhạb Ạlfkry Wʿlạjh Fy Ḍwʾ Ạlqrận, Bḥtẖ Mqdm Llmw̉tmr Ạlqrậny
Ạlạwl Jạmʿẗ Ạlmlk Kẖạld Ạ̉bḥạtẖ Ạlmw̉tmr Ṭ Jạmʿẗ Ạlmlk Kẖạld Ạlsʿwdyh, (2016)
[56] Gẖrạbyh. Rḥyl Mḥmd, Msạ̉lẗ Ạlḥryh Fy Ạlnẓạm Ạlsyạsy Ạlạ̹Slạmy, Mktbẗ Ạljạmʿh Ṭnṭạ,
Ạlqạhrh Mṣr .
[57] Jrydẗ Ạlạyạm, Ạlʿdd 10312 .
[58] Jrysẖh, ʿly, Ạ̉ṣwl Ạlsẖryʿh Ạlạ̹slạmyh Mḍmwnhạ Wkẖṣạỷṣạ, Ṭ Ạlạwly̱, Mktbẗ Whbh, Mṣr,
(1976).
[59] Jlạjl. Mḥmd, Mkẖạwf Ạldʿwh Ạlạ̹slạmyh Fy Ạlʿṣr Ạlḥdytẖ (ʿrḍ Wtḥlyl Wʿlạj ), Jạmʿẗ Ạlạzhr,
Mktbẗ Ạljạmʿh Ṭnṭạ, Mṣr, (2009).
[60] Kẖlfwh. Kẖạld Mḥmd, Ạ̉tẖr Ạlạḥtsạb Fy Mkạfḥẗ Ạlạ̹Rhạb, Ṭ Ạlạ̉wly̱, Ạlwʿy Ạlạ̹slạmy Ạlkwyt,
(1434h)
[61] Lwqạ. Nbyl, Ạlạ̹rhạb Fy Ạlyhwdyh, Wạlmsyḥyh, Wạlạ̹slạm, Dạr Ạlwfạʾ Ạlmnṣwrh, Ṭ Ạlạwla,
Mṣr.
[62] Mblgẖy. ʿbd Ạlḥmyd Wạ̉kẖrwn, Ạlạ̹Rhạb Wậlyạt Mkạfḥth, Mrkz Ạlḥḍrạt Ltnmyẗ Ạlfkr
Ạlạslạmy, Ṭ Ạlạ̉wla, Byrwt Lbnạn.
[63] Mḥmwd. ʿbd Ạlʿẓym, Ạltbʿyh Ạltẖqạfyh Wsạỷlhạ Wmẓạhrhạ, Dạr Ạlwfạʾ, Ṭ Ạlạwla, Ạlmnṣwrh
Mṣr, (1417h)
[64] Msnd Ạlạ̉mạm Ạḥmd Bn Ḥnbl Ạlsẖybạny Ạlmtwfy 241 Ṭ Mw̉ssẗ Ạlrsạlh Ṭ Ạlạ̉wla,(1421).
[65] Msnd Ạlbzạr Tḥqyq D Mḥfwẓ Ạlrḥmn Wtkmyl ʿạdl Sʿd Ṭ Dạr Ạlʿlwm Wạlḥkm.
[66] Mtwly. ʿbd Ạlḥmyd, Ạlḥryh Ạlʿạmh, Dạr Ạlmʿạrf, Mṣr.
[67] Nwfl. Ạ̉ḥmd, Ạlạ̹sẖạʿh, Ṭ Ạlrạbʿh, Dạr Ạlfrqạn Llnsẖr, Ạlạrdn, (1418).
[68] Sẖʿyb. Mḥmd Sʿd, Ạ̉ḍwạʾ ʿla Ạlnẓm Ạlạ̹Slạmyh, Ṭ Ạltẖạltẖh, Mktbẗ Ạljạmʿh Ṭnṭạ , Mṣr, (2003).
[69] Sẖḥạth. Ḥsyn, Ạlbrnạmj Ạlạqtṣạdy Ạlạ̹Slạmy Fy Mʿạljẗ Msẖạkl Mṣr Ạlạqtṣạdyh Slslẗ Bḥwtẖ
Wmqạlạt Fy Ạlfkr Ạlạqtṣạdy Ạlạ̹Slạmy, Jạmʿẗ Ạlạ̉zhr.
[70] Sẖrḥ Ạlʿqydh Ạlṭḥạwyh, Dạr Ạlrsạlh, Byrwt Lbnạn .
[71] Snn Ạby Dạwwd, Tḥqyq Mḥmd Mḥyy Ạldyn ʿbd Ạlḥmyd Ṭ Ạlmktbh Ạlʿṣryh, Ṣydạ Byrwt
[72] Snn Ạltrmdẖy, Tḥqyq Bsẖạr ʿwạd Ṭ Ạlgẖrb Ạlạslạmy Byrwt Lbnạn.
[73] Syạsẗ Ạlạ̹Slạm Fy Ạltʿạml Mʿ Ạlftn Ạlmʿạṣrh, Rsạlẗ Mạjstyr (Jạmʿẗ Nạyf Llʿlwm
Ạlạ̉mnyh),(1426).
[74] Zytwn. Mny̱ Ạbw Bkr, Ạltṭrf Ạldyny Nsẖạ̉th Ạ̉sbạbh Wậtẖạrh Wṭrq ʿlạjh, Dạr Ạlmʿạrf, Ṭ
Ạlạwla, Ạlqạhrh, (1436h)

105

2019 - 1 العدد،2املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد

