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ملخص-*

ِن ھذا العمل مبحثینتضم ِتناول أسباب جنوح الشباب للفكر : األول: َ ِ ِ َ َ
ِتناول أثر التربیة اإلسالمیة الوقائي والعالجي لھذا : اإلرھابي، والثاني ِ َ َ

. الفكر

ُفالمبحث األول ِیبحث في سبب المشكلة: ُ ِ ًوالتي لطالما كان الشباب أمال : ُ ُ َ
ُیشرق وھما یؤرق، واإلنسان خلیفة ُ ُ ُُ ًُ ُهللا في األرض، وعمادھا وأغلى ِ َ ِ ِ ِ

ِما نملك، وأسباب اإلرھاب تتمثل في التغییب والتھمیش لھذه الشریحة،  ِ ِِ ُ ُ ُ َ

ِوأصل الفتن أرزاق وأخالق، وعالج الجوع باإلطعام، وعالج الضاللة  ُ ُِ ِ ٌ ٌ ِ ُ
ِباإلفھام، وھو ضحیة لتغییب شرع هللا، وإغفال طاقاتھ، وكبت حریاتھ،  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٌ ِ

ُممارساٍت سیاسیٍة؛ حق لھ ضمنتھ الدساتیر، وضحیة ممارساٍت ِومنع ُ ُ ُ ٌُ

ِاستعماریٍة تنھب الخیرات، وتسلب الثروات، وتجذر فكر الخوارج الذي  ِ ِ ُ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ
َھو مرجع كل تطرٍف دیني، ومبدأ عالج المرض بتحدید أسبابھ لیسھل  ُِّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ٍ

ُوصف الدواء لھ ِ ُ.

ُیبحث في:ُوالمبحث الثاني ِوصٍف للعالج ورؤیٍة لألثر، ولذا كانت َ ِ
ِالشریعة اإلسالمیة الباعث إلنشاء فرٍد معتدل التفكیر، متنور التطلعات،  َ َ ِ َ ُ ُ

َمفعل الطاقات، ناشٍط لخدمة وطنھ، مضح لدینھ وأمتھ، وال یتأتى ذلك  ِ ِ ِ ِ ٍِ َ
ُإال بتربیٍة إسالمیٍة یفعل فیھا السلوك المنضبط، والقدوة الخیرة، وت ُ ُ ُ ُ قوى ُ

ِفیھا أواصر التعاون والتعزیز بین جمیع مؤسسات الدولة، والحصول  ِ ِ ِ َ ِ ِ ُ
ُعلى شخص یستمد نھجھ من تعالیم ربھ، وال یحكم عاطفتھ، ویرجع  ُ َُ ُ ِ ِ ُ ُ ٍ
ِاألمر ألھلھ، وال نغفل حقھ في اعتناق مبدأ یرتئیھ بالحجة والبرھان،  ِِ ِ ُِ َ ُ ُ َ

ُوال نسلبھ مشاركتھ في مجتمع یسكنھ ُ ُُ ُ َ ٍَ ُ ِضمن قاعدة تكافؤ الفرص، ِ ُ ِ ِ َ
ُوتحقیق أعلى نسبٍة في عدالٍة مبنیٍة على األسس الواضحة، ونتعامل  ِ ِ ِ



-١٦٩٩-

ِمعھ معاملة أشد حرصا ممن وقع فریسة اإلدمان، وإنصاف اإلسالم  ُ ُ ًً َّ
َبإظھار سماحتھ، وتبرئة ساحتھ مما وسم بھ من العنف واإلرھاب؛ ألن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ

ُأساس دیننا وضوح منھ ِجھ، ووسطیة تشریعھََ ِ ُِ ِ.

Abstract

The Effect of Islamic Teachings on Preventing
Youth from Terrorist Thought

The study consisted of two chapters. The first
one dealt with the reasons for the youth's
tendency towards the terrorist thought. Youth
has always been a promising hope and a
worrying concern. Mankind is a vicegerent on
earth and the most precious creatures.
Therefore, the reasons of terrorism are
manifested in marginalizing the youth. It
should be noted that remedy of hunger is by
feeding and the remedy of going astray is by
understanding. As a result, the youth is a
victim of certain reasons: not implementing
the teachings of Allah, neglecting their
capabilities, repressing their freedom,
preventing them from exercising political
practices which are guaranteed by the



-١٧٠٠-

constitutions and the imperialistic practices
that loot the resources  and deepen the
thought of AL Khawarej (renegades) which is
the reference of every religious radicalism.
The second chapter tackled describing the
remedy. It is within this context that the Islamic
teachings have been the main axis in bringing
up an individual who is moderately thoughtful
and ready to sacrifice himself for his country
and religion. This can be achieved only by the
Islamic teachings in which the disciplined
conduct is activated and the bonds of
cooperation are strengthened. As a result, the
individual will be free in embracing any creed
he likes by examining the pretext and proof.
Also, he will not be deprived from contributing
to his society under the rule of the equalization
of opportunities, for our religion lies in its clear
approach and mediocre legislations.
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:مقدمة عامة-*

رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا  الحمد 
:محمد وعلى آلھ الطیبین الطاھرین، وبعد

یتناول ھذا البحث آثار الشریعة اإلسالمیة في وقایة الشباب من 
من خالل معرفة األسباب : االنحراف الفكري لتبني اإلرھاب والعنف

السلوك الخاطئ في فھم النصوص وتشویھ والدوافع المؤدیة لھذا
صورة الدین، والحیلولة دون وقوع الشباب فرائس للفكر المتشدد، 
وكیفیة معالجة من وقع من الشباب ضحیة لألفكار التخریبیة وإعادة 

.تأھیلھم؟

: أهمیة الدراسة-*

تكمن أھمیة الدراسة بالتركیز على أثر الشریعة اإلسالمیة في حمایة 
وتحصینھم ضد الفكر اإلرھابي، والحفاظ على مقدرات البلد، الشباب، 

وكیف یتم التعاطي مع ھذه الفئة العمریة من ضحایا الفكر المنحرف؟ 
ومعرفة السبل التربویة في عالج الشباب وحمایتھم من الفكر 
اإلرھابي، وإعادة صیاغة المفاھیم الدینیة في عقول الناشئة؛ خاصة 

مر، ونظام الحسبة، ومبدأ األمر بالمعروف فیما یتعلق بطاعة ولي األ
والنھي عن المنكر وضوابطھ، وإعادة الدور الریادي للمؤسسات 

األسرة، المعلم، : الثالثیة في حمایة الشباب من الفكر المنحرف
.المنھاج
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:مشكلة البحث-*

تكمن خطورة اإلرھاب بأنھ ظاھرة عالمیة اجتماعیة، ومعضلة أمنیة، 
لغیاب الشریعة، ولذا كان من أساسیات االطالع على حتمیةونتیجة

الدور الریادي للتربیة اإلسالمیة في حمایة الشباب من الفكر اإلرھابي، 
:   اإلجابة على التساؤالت اآلتیة

بیان خطورة الفكر اإلرھابي على معتقدات الشباب، ومعرفة -١
ة مستوحاة تصوراتھم التخریبیة على أنھا أعمال بطولیة، وأنھا متأصل

.من الشرع

بیان حجم معالجة اآلثار السلبیة الناتجة عن تبني الشباب لھذا -٢
الفكر، واألضرار الالحقة بمقدرات البالد، واالعتداء على ممتلكات 

.اآلخرین الروحیة والمادیة

بیان مدى تفعیل دور التربیة الشرعیة في وقایة الشباب من الفكر -٣
یب دور التربیة في خسارة الشباب، وزعزعة اإلرھابي، وما نتیجة تغی

.أمن البالد، وإحداث الفوضى والقالقل

تسلیط الضوء على نداءات الخروج على الحاكم، ومعرفة الجھات -٤
.الداعمة والمروجة لھا

معرفة الطرق التربویة لوقایة الشباب من الفكر اإلرھابي -٥
.ومعالجتھم
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:أهداف الدراسة-*

م التربویة الدینیة الصحیحة، وزرع القیم السویة في غرس التعالی-١
.نفوس الشباب

رؤیة الدوافع الباعثة، واألسباب المؤدیة لجنوح الشباب نحو فكر -٢
.اإلرھاب، والتطرف

تحصین الشباب وتغذیتھم بعوامل النضج واالستقرار األسري، -٣
ینھم إلخ، وتوجیھ طاقات الشباب نحو خدمة د...والفكري، والعاطفي 

.وحمایة وطنھم

تفعیل دور المؤسسات الراعیة للشباب لالھتمام بھم، وإعطاءھم -٤
.الدور الریادي في العمل، وإشراكھم في صناعة وصیاغة القرار

تنقیة المناھج من المحرضات على الكراھیة وحقد اآلخر، وإیجاد -٥
حرسھا-المرجعیة الدینیة الموثوقة، وتفعیل مضامین رسالة عمان 

، وإعادة الثقة في انضباطیة الفتوى، وتفعیل دور الوعظ الدیني -)١(هللا
.الراشد

من) ه١٤٢٥رمضان٢٧(٢٠٠٤نوفمبر٩فيصدرالذيالبیانهو-)١(
فيوالوحدةالتسامحإلىداعیااألردن،منینالحسبنالثانياهللاعبدالملكقبل

الدینعلماءمن٢٠٠قبلمنالحكمصدرمبادئثالثوهذه. اإلسالميالعالم
مسلم؛هومنتحدید: قضایاعلىالتركیزمعبلدا،٥٠منأكثرفياإلسالمي

،)اوىالفت(الدینیةالمراسیمبتسلیمالمتعلقةوالمبادئ،)التكفیر(اإلسالممنالطرد
.إلیهایرجعوالتيالمعتبرةالفقهیةالمذاهبواإلشارة
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:منهجیة البحث-*

اتبعت أسلوب المنھج الوصفي التحلیلي التأصیلي في بیان األسباب 
المؤدیة لتبني الشباب لفكر اإلرھاب، ووقایتھم من خطر الفكر 

ربوي والتأھیلي المتطرف وعالجھم، وبیان أشكال إعادة الدور الت
.لمؤسسة األسرة، والمعلم، والمنھاج، وفق األسس التربویة اإلسالمیة



ماھیة الفكر اإلرھابي عند الشباب: المبحث األول

.مفھوم الفكر اإلرھابي عند الشباب: المطلب األول

.ي عند الشبابصور الفكر اإلرھاب: المطلب الثاني

.أسباب الفكر اإلرھابي عند الشباب: المطلب الثالث

.مواجھة الفكر اإلرھابي عند الشباب: المبحث الثاني

التربیة الوقائیة اإلسالمیة في مواجھة الفكر : المطلب األول
.اإلرھابي عند الشباب

ي مواجھة الفكر التربیة العالجیة اإلسالمیة ف: المطلب الثاني
.اإلرھابي عند الشباب

آثار التربیة الدینیة في مواجھة الفكر اإلرھابي : المطلب الثالث
.عند الشباب

.   وتحوي أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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:املقدمة-*

الشباب شریحة مھمة في بناء المستقبل، وسواعد نھوض لوطنھم، 
ُفیھم شعب الجنون ومكامن الطاقا َ ت، وصفحة بیضاء نقیة؛ إذا نشأت ُ

في بیئة سویة وغذیت بصالح القیم، ولكنھا طائفة مستھدفة بشكل 
كبیر، وأرض خصبة لتلقي كل جدید ودخیل، ومن الفكر الدخیل ما یثري 
حب الظھور، ویشجع نشوة البطولة واالندفاع، وھناك متربصون بھذه 

متھم، إلى كابوس الفئة یلقنونھا بأفكار خبیثة، ویتحولوا من أمل أل
مقلق وھم یؤرق الجمیع، فما مثلھ إال كمن أدمن المخدرات؛ بل ھو 

فینطلق . أسوأ؛ ألنھ یدمر المجتمع كلھ، وأذاه ال یقف عنده فحسب
الشباب بمتاھات التكفیر والتفسیق والتبدیع بدون تشبع بالعلم، واألخذ 

ي ھي عالقة ، وتشویھ صورة العالقة مع الحاكم؛ والتھًعمن لیس أھال ل
تكاملیة تشاوریة تناصحیة إلى تكفیریة تخریبیة تفجیریة تجر الویالت 
وتولد الحسرات؛ بل یتعدى ضرره إلى تدمیر اقتصاد بلده باالعتداء 

ِعلى المعاھد والذمي وربما جر لحروب دامیة مع دول الجوار َ َ ُ.

فع التي نتیجة لذلك عنیت التربیة اإلسالمیة بدورھا البارز بمعرفة الدوا
تقود الشباب للفكر المنحرف اإلرھابي، وإعادة صیاغة الفرد بما 
یتوافق مع تعالیم الشریعة السمحة، بعیدا عن نزعة التشدد والغلو، 
وتصحیح المفاھیم المغلوطة بمخیلتھ، وإعادة تأھیلھ للتعایش السلمي 
األمن مع محیطھ، والتركیز على دور األسرة القائم على الحوار 

م مبدأ االختالف، والبعد عن العنف األسري؛ الذي ھو نواة واحترا
اإلرھاب الخارجي، وإعطاء المعلم الدور الریادي القادر على إیصال 
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المعلومة الصحیحة، وكشف الشبھات ودحض اإلفتراءات، وال نھمل 
دور المنھج الذي یغذي نزعة التطرف والغلو، ویدفع بالشباب إلى 

اآلخر، وال نھمل جوانب الفتوى، ودعم كل ھاویة التكفیر وعدم قبول
.     الخطوات التي تسري نحو الفكر المعتدل
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املبحث األول

ماهية الفكر اإلرهابي عند الشباب





إن األمن العام ھو الذي تطمئن إلیھ النفوس :" یقول اإلمام المارودي
فلیس ، كن فیھ البريء، ویأنس بھ الضعیفویس، وتنشر فیھ الھمم

األمن أھنأ : لخائف راحة وال لحاذر طمأنینة، وقد قال بعض الحكماء
ٍعیش، والعدل أقوى جیش؛ ألن الخوف یقبض الناس عن مصالحھم ٍُ ،

ویكفھم عن األسباب التي بھا قوام أودھم ، ویحجزھم عن تصرفھم
.)١("وانتظام جملتھم

ُّویعد أول استخدا َ ُ -١٧٨٩(م لمصطلح اإلرھاب إبان الثورة الفرنسیةَ
، وھو فكر أوروبي، ولم یتفقوا على تعریف محدد لھ مما )م١٧٩٤

ُزاده غموضا وتعقیدا، وألصق زورا باإلسالم، ولم یعرف كمصطلح  ً ً ً

.  )٢(شرعي في كتب علمائنا

،١/طبیروت،–العلمیةالكتبداروالدین،الدنیاأدبالماوردي،محمدبنعلي-(١)
.١١٩صم،١٩٨٧-هـ١٤٠٧

-للمالیینالعلمدارناقدة،قانونیةدراسةالدولياإلرهابشكري،عزیزمحمد-)(٢
ترجمةسوبول،أللبیرالفرنسیة،الثورةتاریخ: وینظر. ٢١صم،١،١٩٩١/طبیروت،
.١٣٧صالجادرجيبكلرؤوفالسیاسي،والتاریخ،٣١٥س: كوسيجورج
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.)١(یعني اإلخافة، والترویع، والفزع، والتھدید: ًفاإلرھاب لغة-أ

االعتداء المنظم من فرد أو جماعة أو دولة ً:رھاب اصطالحاواإل-ب
على النفوس البشریة، أو األموال العامة أو الخاصة بالترویع واإلیذاء 

.)٢(واإلفساد من غیر وجھ حق

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن الشخص الذي یتبنى الفكر : قال الباحث
بھذه المرتكزات؛ ألن اإلرھابي ال یؤمن وال یعترف بھذا التعریف وال

لدیة منطلقات وتبریرات دینیة سیاسیة نفسیة، فیرى نفسھ مناضال بطال 
.مأجورا یدافع عن حوزة الدین ویحمي بیضة المسلمین

علياهللاعبد: تحقیقالعرب،لسانمنظور،بنعليبنَّمكرمبنمحمد-(١)
.رهبمادة،]بدون[التاریخالقاهرة،-المعارفدار،]بدون/[طوآخرون،الكبیر

)١/٤٣٦.(
-فهدالملكمكتبة،الشریعةمیزانفياإلرهابالجبار،العبدبنعادل-(٢)

٢٦صم،٢٠٠٥-هـ١،١٤٢٦/طالریاض،
محمد،عبدالسالموهیثم،٤صاإلرهاب،ظاهرةأسبابالعمرو،محمدبناهللاوعبد

،١/طبیروت،–العلمیةالكتبداراإلسالمیة،الشریعةفياإلرهابمفهوم
الفقهيالمجمعتعریف: وینظر. بعدهاوما٢٣صم،٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

م،٢٠٠١-هـ١٤٢٢شوال،٢٧-٢١:الفترةفيالمنعقدة،)١٦(الدورة(اإلسالمي
.٤٤٩-٤٤٨ص
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:األسباب السیاسیة: أوال

قوانین تغییب شرع هللا وتعطیل أحكامھ وتقدیم األدنى من ال-١
الوضعیة علیھ، والبعد عن شریعة هللا سبب الھالك والضالل؛ واإلرھاب 

ٌأھم مظاھر الشقاء؛ ألنھ بعد عن أحكام هللا،  ْ ِومن أعرض عن ذكري {ُ ْ ِ ْ َْ َ َ ْ َ ََ

َفإن لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ ِْ ََ ُ َ ً ْ ًَ ُ َّ ِ .)١(]١٢٤:طھ[} َ
ب، والتضییق علیھا ومنعھا من ممارسة تھمیش الحركات واألحزا-٢

أنشطتھا الدعویة السلمیة العلنیة ومصادرة أموالھا، دفعھا لممارسة 
أنشطة بغرف مظلمة ال یؤمن علیھ الخلل وتولد شعور الكراھیة 

. )٢(والحقد
االعتماد على مصادر مغایرة لمصادر الشریعة اإلسالمیة في -٣

اسدة، والمناطق والفلسفات الكالمیة التحاكم إلیھا كالعقول المجردة الف
ُالعقیمة التي نزع منھا الخیر، واالعتبار بحال المعطلة وغالتھم 

.)٣(وأمثالھم
سیاسة اإلھمال والتقصیر المتعمد في حق الرعیة، وتضییع -٤

مصالحھم، وھدر كرامتھم، وفقدھم ألبسط مقومات العیش الكریم، علما 

عصر،كلفياإلسالمیةالشریعةتطبیقوجوبالسدالن،غانمبنصالح-(١)
.بعدهاوما١٧صم،١،١٩٩٧/طالریاض،–بلنسیةدار
،١/طالریاض،-العبیكاناإلرهاب،حصادالزهراني،مسفربنناصر-(٢)

.١٧صم،٢٠٠٥
.١٨صوالتطرف،والعنفاإلرهابأسبابالسدالن،غانمبنصالح-(٣)
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كلكم ((ن بواجب الرعیة وحمایتھم أن الدولة مطالبة بالشرع والقانو
، وإھمال ھذا الواجب یؤدي بالناس )١())ٍراع وكلكم مسئول عن رعیتھ

.)٢(النتزاع حقوقھم بطرق عنیفة یجني المجتمع ثمارھا وینكوي بنارھا
ارتكاب المظالم بحق الشعوب ممن استرعاه هللا حق الرعیة، -٥

التعذیب واالغتیال؛ وممارسة كبت الحریات، وتكمیم األفواه، ومنھج
ینتج عنھا إرھاب تمارسھ الدولة ضد أبنائھا، والجزاء من جنس 
َالعمل، والعنف یولد العنف والتكفیر یقابلھ التكفیر، ولما عدل العمران  َ ُ ّ

َأمنا فناما، ولما طعن عمر ) عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزیز( ِ ُ َّ
فقال عن م علي ، أرسل إلى ناس من المھاجرین فیھبن الخطاب 

معاذ هللا أن یكون ھذا عن مأل منا ولو :" مأل منكم ھذا؟ فقال علي
ولما جاء أھل الكوفة )٣("استطعنا أن نزید من أعمارنا في عمرك لفعلنا

فسلب الحقوق . )٤()ًأبدلھم عمر فورا بغیرھم: (وقد رفضوا والیھم
ًیوجد احتجاجا السیاسیة والمالیة واالجتماعیة التي ھي نتیجة المظالم؛

على عثمان بن عفان -ًزاعمین كذبا -لدى الرأي العام فما خرج الثوار 
٥(!إال لزعمھم أن ھناك مظالم( .

).٤٧٥٤(٣/١٤٥٩(ومسلم،)٢٤٠٩(٣/٢٤٢(البخاري،رواه-(١)
.٦١صوالتطرف،الجحودبیناإلسالمیةالصحوةالقرضاوي،یوسف-(٢)
-اإلسالميالمكتباألعظمي،الرحمنحبیبتحقیقالرزاق،عبدمصنف-(٣)

).١٨٧٢٢(٦/٥١(م،١٩٨٢-هـ١،١٤٠٣/طبیروت،
ومنبعالزوائدمجمع: ینظر). ١٠/٣٥٧. (الصحیحرجالورجاله،أحمدرواه-(٤)

م،١٩٨٦-هـ١،١٤٠٧/طوبیروت،بالقاهرة-الریاندارللهیثمي،الفوائد
)٣/٣٦٦.(

محمد: تحقیقمسلم،صحیحعلىالمستخرجالمسنداألصفهاني،نعیمأبو-(٥)
).١/٣٨٦(م،١٩٩٦-هـ١،١٤١٧/طبیروت،–العلمیةالكتبالشافعي،حسن
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عما یفعل في حال الفتنة في المجتمع، ((وحین سئل رسول هللا 
فأمره أن یلزم بیتھ، وأن ال یشارك في الفتنة حتى ال یدافع عن نفسھ 

فإن خشیت أن : ّفإن دخل علي بیتي، قال: ، قلتولیكون خیري ابني آدم
. )١())یبھرك شعاع السیف فألق ثوبك على وجھك یبوء بإثمك وإثمھ

ومقاومة الظلم بالصبر والتناصح واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
.)٢(ال بالتخریب والخروج والدعوة إلى التمرد

صة أنھا نتاج یرى البعض أنھا سبب فتنة؛ خا: التحزبات السریة-٦
وكل حزب بما . قراءات خاصة، ومفاھیم خاطئة ال یعرفھا أھل العلم

لدیھم فرحون، والتفرق مظنة االختالف واالقتتال نتیجة المزاحمة في 
الفكر والوجود وتعارض المصالح، ومحاولة فرض الذات وادعاء صحة 

.الطرح، فتبدأ سلمیة ثم ما تلبث أن تتحول إلى دمویة
ًإذا رأیت قوما یتناجون في شيء من الدین :" عبد العزیزیقول عمر بن

ویقول الحسن . )٣("دون العامة فاعلم أنھم على تأسیس ضاللة
ًعلینا یوما یخطبنا فقطعوا علیھ خرج عثمان بن عفان :" البصري

: ُكالمھ، فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أدیم السماء، قال
ُوسمعنا صوتا من بعض حجر أزو ، فقیل ھذا صوت أم اج النبي ً

قال) ٥٢٦١(٤/١٦٣(داودوأبو،)٢٠٣٦٢(١٤٩/٥(المسندفيأحمدرواه-(١)
.سنحٕواسناده) ٣٩٥٨(٢/١٣٠٨(ماجهوابن. صحیحإسناده: األلباني

.٩-٨صاإلرهاب،أسبابالسدالن،-(٢)
ألبیهالزهدعلىزیاداتهفيأحمدبنوعبداهللا،)١/٣٤٣(الدارميرواه-(٣)
جامعفيعبدالبروابن،)١/١٣٥(السنةأهلاعتقادفيوالاللكائي،٣٥٣ص
نعیموأبو،)٢/٥٣٨(إبلیستلبیسفيالجوزيوابن،)٢/٩٤٢(وفضلهالعلمبیان
كانفقداألوزاعيعلىفمدارهالنقطاعه،ضعیفوسنده). ٥/٣٣٨(حلیةالفي

الكمال،تهذیب: ینظر. العزیزبنعمرخالفةفيبلغهأوالحلمیبلغلمصغیرا
).٧/١٠٩(النبالءأعالمسیروالذهبي،،)١٧/٣١٥(المزي



-١٧١٢-

أال إن نبیكم :" المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا قال سمعتھا وھي تقول
ْإن الذین فرقوا دینھم {: ، وتلت)١("قد برئ ممن فرق دینھ واحتزب ُ ََّ ِ ُِ َ َ ََّّ ِ

ٍوكانوا شیعا لست منھم في شيء ْ ُ ْ ً َ ََ ْ ُ َِ ِ ِْ َ واتباع منھج ]. ١٥٩:األنعام[} َ
.)٢(أصل كل تطرف دینيالخوارج الذي ھو 

االستعمار والسیطرة االستعماریة، وانتھاك حقوق الناس، وأخذ -٧
أموالھم بالباطل، واحتالل األراضي، وانتھاك الحرمات، والقتل 
والتدمیر، واالغتصاب، وإجبار الناس على النزوح وترك أراضیھم 

ن وأوطانھم؛ ھذا یولد اإلرھاب والعنف والتطرف، ومن حقك الدفاع ع
.)٣(أرضك ووطنك؛ لكن دون فلتان األمور وشیوع القتل على الھویة

وبالنظر لمجمل األسباب السیاسیة فإنھا من وجھة نظر : قال الباحث
المتطرف مسوغات لتبریر عملھ اإلجرامي وفكره التخریبي، وھذه 
مسألة یجب أن یتصدى لھا علماء األمة أھل الرسوخ، ولھم القول 

لترھات ورؤیة ضیقة طائفیة؛ تفتح باب فتنة یصعب الفصل، وال تخضع
.التكھن بما یجر من ویالت وحسرات

:األسباب الفكریة: ثانیا

من عالمات الساعة وزمان : الجھل بقواعد اإلسالم وآدابھ وسلوكھ-١
الرویضبة، والتالعب باألحكام للمصلحة الشخصیة، وظھور الفتاوى 

كن عالما أو متعلما أو :" لدرداء الشاذة من أدعیاء العلم، قال أبو ا

عبدبنمحمد: تحقیقاالعتصام،الشاطبي،محمدبنموسىبنإبراهیم-(١)
-هـ١،١٤٢٩/طالسعودیة،–الجوزيابندارورفیقیه،الشقیرلرحمنا

: ینظر. حاجةكانتعائشةألنسلمة؛أم: والصوابقلت). ١/٨٠(،م٢٠٠٨
).٣٥٩٧(العللفيأحمد

.٧٥صاإلسالمیةالشریعةفياإلرهابمفهوممحمد،السالمعبدهیثم-(٢)
. ١٦-١٥صتحلیلیة،فقهیةراسةدالدولي،اإلرهابداغي،قرةعلي-(٣)
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من ((وھي الجھل، وفي الحدیث . )١("مجالسا وال تكن الرابعة فتھلك
. )٣(، والقول في دین هللا بغیر علم)٢())ًیرد هللا بھ خیرا یفقھھ في الدین

:ومن مظاھر الجھل بالدین
االتجاه الظاھري في فھم النصوص، كالنھي عن السفر بالقرآن إلى -أ

. ًالكفر، ونھي الرجل المسافر أن یطرق أھلھ لیالبالد
االنشغال باألمور الجانبیة بدال من القضایا المصیریة، كالسؤال عن -ب

.دم البعوض
.كالقول بحرمة الشرب قائما: اإلسراف في التحریم-ج
كنفي اإلیمان عمن ال یحب ألخیھ ما یحب : التباس المفاھیم-د

. )٤(لنفسھ
ب بمقاصد الشریعة، وبناء األحكام بالتخریص والظن، الجھل المرك-٢

وتضییع األدلة وأكبر خطر یتھدد النصوص الشرعیة؛ خطر التأویل أو 
الدعوة إلى التعطیل، والتمسك بالجزئیات على حساب الكلیات، واتخاذ 
الناس قدوات مزیفة أو مدسوسة لتشویھ الدین، والطعن بھ والتالعب 

ُبعقول العامة، والعالم ِ المزیف كماء تنجس فال تعیش فیھ األسماك بل َ
تنبت فیھ الطحالب وتكبر فیھ الضواري، وفي الحدیث الشریف قال 

نعلمهالالحدیثهذا: وقال) ٣٦٢٦(٩/٩٤(الزخارالبحرفيالبزاررواه-(١)
نعیموأبو. علیهیتابعولمبأسبهلیسمسلمبنوعطاء. الوجههذامنإالیروى

-٢/٢٦٥(اإلیمانشعبفيوالبیهقي،)٢٣٧-٧/٢٣٦(الحلیةفي
. كثیركالموفیه). ٧٨٦(٢/٦٣(الصغیرمعجمالفيوالطبراني،)١٧٠٩(٢٦٦
com.hlalhdeeth.www‹الحدیثأهلملتقىموقع: ینظر

).٢٤٣٩(٣/٩٥(ومسلم،)٧١(١/٣٩(البخاريرواه-(٢)
.٥صوالتطرف،والعنفاإلرهابأسبابالحسین،عبدالعزیزبنتأسماء-(٣)
-٦٣صوالتطرف،الجحودبیناإلسالمیةالصحوةالقرضاوي،یوسف-(٤)
٧٠.
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، فینتج عنھ ردة فعل دمویة بحجة )١())ًإن هللا ال یقبض العلم انتزاعا((
. )٢(حمایة حوزة الدین

كیف : ذات یوم، فجعل یحدث نفسھخال عمر :"قال إبراهیم التیمي

كیف : فقاللف ھذه األمة ونبیھا واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس تخت
وكتابھا : زاد سعید-تختلف ھذه األمة ونبیھا واحد وقبلتھا واحدة 

إنما أنزل علینا : یا أمیر المؤمنین: فقال ابن عباس: قال-واحد؟ 
القرآن فقرأناه، وعلمنا فیما أنزل، وإنھ سیكون بعدنا أقوام یقرءون 

یدرون فیما نزل، فیكون لكل قوم فیھ رأي، فإذا كان كذلك القرآن وال 
فیكون لكل قوم فیھ رأي، فإذا كان لكل قوم فیھ : وقال سعید. اختلفوا

ّفزجره عمر وانتھره علي؛ : قال! رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا
: فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فیما قال، فعرفھ، فأرسل إلیھ، وقال

.)٤(،)٣(!، فأعاد علیھ، فعرف عمر قولھ وأعجبھأعد علي ما قلتھ

).٦٩٧١(٨/٦٠(ومسلم،)١٠٠(١/٥٠(البخاريرواه-(١)
١٥صفقهیة،تحلیلیةدراسةالدولياإلرهابداغي،قرةعلي-(٢)
سننهفيمنصوربنوسعید،٤٦-٤٥صالقرآنفضائلعبید،أبوأخرجه-(٣)
يالبغدادوالخطیب،)٢٠٨٦(٢٣١-٥/٢٣٠(الشعبوالبیهقي،، )٤٢(١/١٧٦(

مصنفهفيالرزاقوعبد. منقطعٕواسناده، )١٥٨٧(٢/١٩٤(الجامعفي
المعرفةوالفسوي،،١٩٨رقمالكالمذموالهروي،، )٢٠٣٦٨(٢١٨-١١/٢١٧(

.صحیحٕواسناده) ٥١٧-١/٥١٦(والتاریخ
المصريالكتابداراإلسالمیة،الشریعةمقاصدعاشور،ابنالطاهرمحمد-(٤)

وعبد. بعدهاوما٨٣صم،٢٠١١سنةبدون،/ طیروت،وبالقاهرة–واللبناني
االسباب،الحاضرالعصرفيالدینفيالغلومشكلةاللویحق،معالبنالرحمن
صم،١٩٩٩-هـ٢،١٤٢٠/طبیروت،–الرسالةمؤسسةالعالج،اآلثار،

)١/١١٦.(
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ومجاوزة الحد في الفھم والفعل ولو كان بلباس : الغلو في الفكر-٣
ھلك ((، ویقول )١())إیاكم والغلو((الدین؛ یقول النبي 

فالمغالي یجاوز الحد في فھم النصوص؛ فیعمل ویعتقد . )٢())المتنطعون
: یلیة األخرى، وشعار الخوارجفي العمومیات ویترك النصوص التفص

العمل بالنصوص العامة وإھمال باقي النصوص وعدم استقصاء األدلة 
: ومن دالئل ضحالتھم الفكریة، وعدم اإلحاطة بآفاق الشریعة. وأحوالھا

ًالمیل دائما إلى التضییق والتشدید واإلسراف في القول بالتحریم، 
. لسنة والسلف من ذلكوتوسیع دائرة المحرمات، مع تحذیر القرآن وا

ٌوال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حالل { : فحسبنا قولھ تعالى َُ َ ُ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َْ ْ َُ

َوھذا حرام لتفتروا على هللا الكذب إن الذین یفترون على هللا الكذب ال  َ ُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َّ ْ َِ َِّ ََّ َ َّ َْ ْ َِ ٌ
َیفلحون ُ ُِ .)٣(]١١٦:النحل[} ْ

جاء رجل إلى ابن عمر وأنا :" ن ابن أبي نعیم قالوفي الحدیث ع
انظروا إلى ھذا، یسأل عن دم ! ھا: جالس، فسألھ عن دم البعوض؟ قال
وقد سمعت ) یعني الحسین : (البعوض، وقد قتلوا ابن رسول هللا 

.)٤())ھما ریحانتاي من الدنیا((رسول هللا یقول 

إسناده: األرنؤوطشعیبتعلیق) ٣٢٤٨(١/٣٤٧(المسندفيأحمدرواه-(١)
. صحیح: األلبانيالشیخقال) ٣٠٢٩(٣/١٠٠٨(ماجهوابن. ثقاترجالهحیحص

).٨٤٥٧(حالجوامعجمع: ینظر). ٧٠٩٤(٧/٢٦٧(الكبیرفيوالطبراني
).٢٦٧٠(٤/٢٠٥٥(مسلمرواه-(٢)
وموقفوالبدعوالفرقاألهواءفيدراساتالعقل،الكریمعبدبنناصر-(٣)

م،١٩٩٧-هـ١،١٤١٨/طاشبیلیا،–إلعالمواالدراساتمركزمنها،السلف
)١٠٦-٢/١٠٤.(

).٣٧٥٣(٥/٣٣(البخاريرواه-(٤)
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أخذوا بالكراھة، وإن كانا اإلباحة والكراھة، : وإن كان في الفقھ رأیان
میسر : وإذا كان ھناك رأیان. كراھة وتحریم، جنحوا إلى التحریم

ًومشدد، فھم دائما مع التشدید والتضییق، والدین براء من كل ھذه 
: ًلن ینجي أحدا عملھ، قالوا(( قال وفي الحدیث عن النبي . ُالترھات

غمدني هللا برحمتھ، سددوا وال أنا إال أن یت:" وال أنت یا رسول هللا؟ قال
وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد 

.)٢(،)١())تبلغوا
تقصیر بعض أھل العلم في القیام بواجب النصح واإلرشاد؛ فتولى -٤

المسؤولیة وقاد دفة السفینة أناس ال دربة لھم وال خبرة، فضاعت 
تور طلب الشارع حریات الناس بحجة األمر بالمعروف، وھتكت س

سترھا بمبدأ الحسبة، وتركت مجالس العلماء وضاعت فرضیة 
َفاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ : ؛ لقول هللا)٣(السؤال ْ ُْ ْ َْ َ َُ ُ ْ ُ ْْ َِ ِ ِّ ََ َ {

].٤٣:النحل[
یقول ابن : اعتماد الشباب على بعضھم دون الرجوع إلى العلماء-٥

خذوا العلم عن أكابرھم وعن ال یزال الناس بخیر ما أ:" مسعود 
قال . )٤("أمنائھم وعلمائھم؛ فإذا أخذوه عن صغارھم وشرارھم ھلكوا

ال یزال الناس بخیر ما كان علماؤھم : "ابن قتیبة في تفسیر ذلك

).٢٨١٦(٤/٢١٦٩(ومسلم،)٦٤٦٣(٨/١٢٢(البخاريرواه-(١)
اللویحق،معالبنالرحمنوعبد،٧١صاإلسالمیة،الصحوةالقرضاوي،-(٢)

.بعدهاوما٦٩صالحاضر،العصرفيالغلومشكلة
. ٥٤صالشریعة،میزانفياإلرهابالجبار،العبدعادل-(٣)
الحدیثمعنىمعرفةبابموثوقونورجالهواألوسطالكبیرفيالطبرانيرواه-(٤)
بیانجامع"فيالبرعبدوابن،)٨١٥" (الزهد"فيالمباركوابن. قریشبلغة
).١٠٥٧"(العلم
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َّالمشایخ ولم یكن علماؤھم األحداث؛ ألن الشیخ قد زالت عنھ حدة  ِ
ال تدخل علیھ الشباب ومتعتھ وعجلتھ واستصحب التجربة في أموره ف

ُفي علمھ الشبھ وال یستمیلھ الھوى وال یستزلھ الشیطان، والحدث قد  َ َ
إن ((قال النبي . )١("تدخل علیھ ھذه األمور التي أمنت على الشیخ

َمن أشراط الساعة أن یلتمس العلم عند األصاغر َ وقال الحجاج . )٢())ُ
ُكانوا یكرھون أن یحدث الرجل حتى یرى:" ابن أرطأة َ َُ الشیب في ِ

، ویدخل في ھذا االعتماد على الكتب دون القراءة على )٣("لحیتھ
.)٤("من تفقھ من بطون الكتب ضیع األحكام:" قال الشافعي. العلماء

وضعف البصیرة جعل ھؤالء ال یسمعون لمن یخالفھم في الرأي، وال 
یقبلون الحوار معھ، وال یتصورون أن تتعرض آراؤھم لالمتحان، بحیث 

وفارق بین العالم والمتعلم، . ازن بغیرھا، وتقبل المعارضة والترجیحتو
ِال تأخذ القرآن من مصحفي، وال العلم من صحفي:" قیل ُِ ُ ٍّ ُ ْ ویعنون . )٥(ُ

ْبالمصحفي الذي حفظ القرآن من المصحف فحسب، دون أن یتلقاه : ُ

.١٦صالحدیث،أهلنصیحةالبغدادي،الخطیب-(١)
الكبیرفيوالطبراني،)٦١(١/٢٠(الزهدفيالمباركابنأخرجه-(٢)
. ضعیفوهولهیعة،ابنفیه): ١/١٣٥(الهیثميقال،)٩٠٨(٢٢/٣٦١(

السننفيالدانيعمرووأبو،)١٠٢(١/٨٥(السنةأهلاعتقادفيوالاللكائي
).٤٣٥(٤/٨٤٨(الفتنفيالواردة

مصطفىالعزیزعبد: عنایةالقضاة،أخبار،الضبيحیانبنخلفبنمحمد-(٣)
).٢/٥٤(م،١٩٤٧-هـ١،١٣٦٦/طمصر،–الكبرىالتجاریةالمكتبةالمراغي،

.١٤صوالمتعلمین،العلماءآدابالیمني،باهللالمنصوربنالحسین-(٤)
).٢/٣١(والتعدیلالجرححاتم،أبيابن-(٥)
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بالروایة والمشافھة من شیوخھ وقرائھ المتقنین، والواجب النصح في 
ِ، الذي یعید لألمة وحدتھا وقوتھا وعزتھاِهللا وسنة رسولھ ِدین ُ ُ)١( .

والذین یثیرون الجدل في المسائل الجزئیة أھل تفریط بواجبات 
أساسیة؛ كبر الوالدین، وتحري الحالل، وإتقان العمل، ورعایة حق 
الزوجة واألوالد، وحق الجوار، ولكنھم أھملوا المفید، وغرقوا في 

دل الذي أصبح لھم ھوایة ولذة، وانتھى بھم إلى الخصومة دوامة الج
ما ضل قوم بعد ھدي كانوا علیھ إال أوتوا (( قال النبي . والمراء

.)٣(،)٢())الجدل

الخطر األكبر الذي یتھدد االمة بأسرھا ویفت في :قال الباحث

عضدھا، نشوء الفكر الضبابي والتأویالت المسوغة للتخریب، نتیجة 
فكر شاذ معتم قائم على الكراھیة وتأجیج الخالفات، وما فھموا والدة

روحانیة الدین؛ والمتمثلة بالخالفات الفقھیة، وما دروا بأصول 
المدارس الفقھیة، فتربوا على أیدي من ال باع لھم في العلم؛ فضلوا 

.  وأضلوا، وإلى هللا المشتكى

ضوءفيوعالجهاواإلرهابوالغلوطرفالتعواملالعك،الرحمنعبدخالد-(١)
.٥٣-٥١صدمشق،-سوریا-المكتبيدارمطابعوالسنة،القرآن

بطرقهحسنحدیث: األرنؤوطشعیبتعلیق) ٢٢٥١٧(٥/٢٥٢(أحمدرواه-(٢)
والترمذي. حسناأللبانيوقال) ٤٨(١/١٩(ماجهوابن. وشواهده

دیناربنحجاجحدیثمننعرفهإنماصحیح؛حسن: وقال) ٣٢٥٣(٥/٣٧٨(
.حزوراسمهغالبوأبوالحدیثمقاربثقةوحجاج

.١٤صواإلرهاب،العنفأسبابالسدالن،-(٣)
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:األسباب النفسیة: ثالثا

ًحیث ال یكون الشخص مؤھال، فیبحث عما حب الظھور والشھرة؛-١

.)١(ًیؤھلھ باطال؛ فیشعر ولو بالتخریب والقتل والتدمیر
التأزم النفسي نتیجة اإلحباط وخیبة األمل من تغیر واقعھ، وصعوبة -٢

الحصول على فرص حیاة كریمة، إضافة لسیاسات القھر واالستعباد 
.)٢(ھدام، وعمل تخریبيواإلذالل؛ مما یجعل البیئة مواتیة لنشوء فكر 

اكتساب الفرد الصفات النفسیة من البیئة المحیطة بھ، سواء في -٣
محیط األسرة أو في محیط المجتمع؛ فكل خلل في ذلك المحیط ینعكس 
ُّعلى سلوك الفرد حتى تصبح جزءا من تكوینھ وتركیبھ النفسي، ویعد  َ ُ ً

لى جنوح األفراد، الفشل في الحیاة األسریة من أھم األسباب المؤدیة إ
.)٣(واكتسابھم بعض الصفات السیئة

فشل من یتصف بھ في التعلیم الذي یعد صمام األمان في الضبط -٤
االجتماعي، ومحاربة الجنوح الفكري واألخالقي لدى الفرد، والفشل في 

ًالحیاة یكون لدى اإلنسان شعورا بالنقص وعدم تقبل المجتمع لھ وقد . َُّ
ًدافعا لإلنسان إلثبات وجوده من خالل مواقع یكون ھذا اإلحساس 

أخرى؛ فإن لم یتمكن من تحقیق ذاتھ؛ دفعھ ذلك إلى التطرف؛ ألنھ 

جامعةمجلةوتحلیل،دراسةالدین،فيالغلوظاهرةالقلیطي،عليبنسامي-(١)
. ٢٥-٢٤صهــ،٢،١٤٢٦عدداألولى،السنةالتربویة،العلوم–طیبة

دراسةوالتطرفوالعنفاإلرهابأسبابالحسین،العزیزعبدبنتأسماء-(٢)
. بعدهاوما١٢صتحلیلیة،

١٤صالعالج،واألسباب،المفهوم،اإلرهاب،الهواري،محمد-(٣)
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وسیلة سھلة إلثبات الذات حتى لو أدى بھ ذلك إلى ارتكاب جرائم 
.)١(إرھابیة

ًولذا فإننا كثیرا ما نجد أن أغلب الملتحقین بالحركات اإلرھابیة من 
أو من أصحاب المھن المتدنیة في المجتمع، وغیرھم ًالفاشلین دراسیا، 

ممن لدیھم الشعور بالدونیة، ویسعون إلثبات ذاتھم، أو أشخاص لھم 
.)٢(طموح شخصي

ًاإلخفاق الحیاتي، والفشل المعیشي، وقد یكون إخفاقا في الحیاة -٥

العلمیة أو المسیرة االجتماعیة، أو النواحي الوظیفیة، أو التجارب 
فیجد في ھذه الطوائف الضالة، والثلل التائھة ما یظن أنھ العاطفیة،

.)٣(یغطي فیھ إخفاقھ، ویضیع فیھ فشلھ، ویستعید بھ نجاحھ

ینبغي التعامل مع ھوالء األشخاص إن أردنا سعادة :قال الباحث

مجتمعنا وتحقیق أمننا بحذر شدید، وتوجیھ أسس التربیة نحو ھذه 
حقیقي التخریبي لھم؛ حتى ال ینخدع الفئة الضالة، لكشف الوجھ ال

. أبناؤنا بھم، وإخضاعھم لبرامج نفسیة تعید تأھیل ما فسد من أمرھم

:األسباب االجتماعیة: رابعا

ظھور التناقض في حیاة الناس وما یجدونھ من مفارقات عجیبة -١
بین ما یسمعون وما یشاھدون، فھنالك تناقض كبیر بین ما یقرؤه 

٥٨صتأصیلیة،دراسةالفكرياالنحرافمنالوقائیةالتدابیر-(١)
فيمنهوالموقفهاباإلرمفهومفينظروجهةالمطرودي،الرحمنعبد-(٢)

.٣٥صاإلسالم،
بیناإلنسانسلوكالشربیني،أحمدوزكریامنصور،أحمدسیدالمجیدعبد-(٣)

.٢٤٩-٢٨٤صم،١،٢٠٠٢/طالقاهرة،-العربيالفكردارواإلرهاب،الجریمة
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ُاه، وما یتعلمھ وما یعیشھ، وما یقال وما یعمل، مما المرء وبین ما یر ُ
ًیحدث اختالال في التصورات، وإرباكا في األفكار ً)١(.

تفكك المجتمع وعدم ترابطھ؛ ال یشعر الشخص أمام ھذا المجتمع -٢
المفكك بالمسئولیة تجاھھ وال الحرص علیھ وال االھتمام بھ وال مراعاة 

لشعور بالحرص الشدید على اقتناء كل اآلخرین؛ فھذا یولد حالة من ا
ًجید فیھ، وإن لم یكن حقھ وحین یمنع؛ یتذمر ویزداد األمر سوءا؛ لذا  ُ
فالمجتمع المترابط واألسرة المتماسكة تحیط األشخاص بشعور التماسك 
والتعاون، ومن شذ منھم استطاعوا احتواءه ورده عن الظلم؛ لذلك قال 

ًانصر أخاك ظالم((رسول هللا  ُ ً، فنصرتھ ظالما بمنعھ )٢())ًا أو مظلوماُ
.)٣(عن ظلمھ، واألسرة المتماسكة أقدر على ذلك

نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس، ((یقول النبي: الفراغ-٣
ً؛ فھاتان نعمتان كثیرا ما یغبن فیھا اإلنسان، فإن )٤()الصحة، والفراغ(

شغلھا شغلتك، فإن الفراغ مفسدة للمرء ومتلف للدین، ونفسك إن لم ت
لم تشغل النفس بما ینفع شغلتك ھي بما ال ینفع، والفراغ النفسي 
والعقلي أرض خصبة لقبول كل فكر ھدام وغلو وتطرف، فتتغلل األفكار 
ًوتغزو القلوب؛ فتولد جذورا یصعب قلعھا إال باالنشغال بالعمل الصالح 

الحاضر،العصرفيالدینفيالغلومشكلةاللویحق،معالالرحمنعبد-(١)
.دهابعوما) ٢/٤٣١(

).٢٥٨٤(٤/١٩٩٨(ومسلم،)٢٤٤٣(١١٨-٥/١١٧(البخاريرواه-(٢)
٣٠صاإلرهاب،حصادالزهراني،-(٣)
).٦٠٤٩(٥/٢٣٥٧(البخاريرواه-(٤)
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تولد والفراغ محضن لإلرھاب، ومن رحم الفراغ. والعلم النافع
.)١(الضاللة، وبأحضانھ تنشأ البطالة، وبكنفھ تعیش الشبھ

یقع العبء األكبر في عالج وتقویم ھذه الناحیة على : قال الباحث
الدولة بجمیع مؤسساتھا وتظافر جھودھا، وإشراك المجتمع المحلي 
بكل أطیافھ، للوقوف مع الدولة في حل ھذه المعضلة، مع األخذ بعین 

.انیات الدول، في وقت كثرت فیھ متطلبات الحیاةاالعتبار إمك

:األسباب االقتصادیة: خامسا

الفقر والحاجة وعدم القدرة على تأمین حاجات األفراد األساسیة، -١
وشعوره بالیأس وعدم سد عوز أسرتھ ومن یعول؛ یدفعھ ذلك النتھاج 
سلوك العنف للحصول على حاجاتھ لحیاة كریمة، وعدم تصویر الحقوق 
أنھا مكرمات وفیوضات، وھي من واجبات الدولة كفلتھا لھ الشریعة 
والقوانین، وترسخ في ذھن الشباب مبدأ الثورة النتزاع حقھ وحریتھ 

. )٢(وكرامتھ، وفقدان محبتھ ووالئھ لوطنھ
انتشار البطالة وزیادة أعداد العاطلین عن العمل یفتح أبواب امتھان -٢

محرم بذرائع مختلفة، واالعتداء على اإلرھاب والجریمة وتحلیل كل 
المال العام والخاص؛ لذلك قال عمر بن عبد العزیز لما أمره ولده أن 

َّعني أني أتألفھم فأعطیھم وإن :"یأخذ الناس على الحق وال یبالي قال ِ

فيللوقوعبالشبابالتغریرإلىالمؤدیةالعواملالخطیب،شحاتبنمحمد-(١)
-هـ١٤٢٩األمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةماجستیر،رسالةاإلرهابیة،الجرائم
.  ٢١٤صم،٢٠٠٨

دراسةوالتطرفوالعنفاإلرهابأسبابالحسین،العزیزعبدبنتأسماء-(٢)
.٦صتحلیلیة،
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؛ فالبطالة من أقوى العوامل )١("حملتھم على الدین جملة تركوه جملة
ضیق العیش، وصعوبتھ وغالء المساھمة في نبتة اإلرھاب حیث 

المعیشة، وعدم تحسن دخل الفرد أحد العوامل التي تؤثر في إنشاء 
روح التذمر في األمة؛ فألن تتسلط أمة على أمة فتغزوھا وتأكل 

.)٢(خیراتھا فذلك یولد حالة من السخط تجاه من فعل ومن سمح بھذا

؛ وإال فأن ھذه النظرة بالنسبة لألفراد المغرر بھم:قال الباحث

رؤساء التنظیمات یتنعمون بالمال، ویستغلون فقر الشعوب لنشر 
أفكارھم الضالة، وشراء الوالءات، وأكبر برھان على ذلك فمن یمول 

.ھؤالء األفراد ویؤمن لھم مدخراتھم؟

:األسباب التربویة: سادسا

قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود على األمم بغرض النفع، -١
تبارك وتعالى وحبا في دینھم وأوطانھم، وغیاب القدوة وإرضا ًء  ً

یؤدي للتخبط، وعدم وجود المرجعیة الصالحة واألسوة الحسنة من 
.عوامل التفكك واالنحطاط والتخلف

غیاب التربیة الحسنة والموجھة التي توجھ األفراد لألخالق القیمة -٢
.الحسنة

إلیمانیة القائمة على مرتكزات نقص أو انعدام التربیة الحقیقیة ا-٣
ودعائم قویة من نصوص الوحي، واستبصار المصلحة العامة ودرء 

).٥/٤٠٠(الطبقاتفيسعدابنرواه-(١)
مواجهةفياإلسالمیةالتربیةدورالظاهري،ناهضبنصالحبنخالد-(٢)

.٦٠-٥٩صم،٢٠٠٢-هـ١،١٤٢٢/طالریاض،–الكتبعالمداراإلرهاب،
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المفاسد الطارئة، وقلة إدراك عبر التاریخ ودروس الزمان وسنن 
.)١(!الحیاة في واقع الناس

غیاب الدور الفاعل للتربیة أدى إلى نشوء الفكر :قال الباحث

ھلھ، وانعدام القدوات، وأصبح الشباب اإلجرامي، ووسد األمر لغیر أ
یحلمون بالمجد المشوه، والشھرة التي أدت لخراب بلدانھم، وتقویض 

.العالقة بین الحاكم والمحكوم





:صور اإلرهاب عند الشباب ومظاهرة كثیرة ومتعددة ومن أهمها

االعتداء على الممتلكات والمرافق : ا یأتيإرھاب عملي یتمثل بم-أ
العامة بالتخریب، بدعوى إنھاك الدولة وإلحاق الخسارة بھا، ومحاولة 

واالعتداء على السیاح األجانب من . دب الفوضى في صفوف الناس
أجل إعطاء صورة سلبیة عن الدولة بفقدان سیطرتھا، وضیاع ھیبة 

االعتداء على رجال األمن و. القانون، والقدرة على مالحقة الجاني
واالعتداء . والشرط بحجة كفرھم، أو مساعدتھم ألنظمة كفریة بزعمھم

على الحریات العامة، وفھم مبدأ الحسبة الشرعیة بطریقة خاطئة، حیث 
.)٢(تدخلوا في خصوصیات الناس، وتعدوا على الحرمات

أسبابوالسدالن،. بعدهاوما٢٠١صاإلسالمیة،الصحوةالقرضاوي،-(١)
٢١صاإلرهاب،

. ١٢صالدولي،اإلرهابداغي،قرةعلي-(٢)
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یة، عدم مراعاة القواعد الفقھ: إرھاب سببھ الفكر ویتمثل باآلتي-ب
. وغیاب الرؤیة المقاصدیة للتشریع، وتناسي مبدأ التدرج في األحكام

وسیطرة غوائل المذھبیة على فكر الشباب، وغیاب قاعدة اختالف 
وتمنیة النفس بالجنة والظھور . األحكام الناتج عن اختالف األفھام

بمظھر البطل من خالل تفجیر أنفسھم، وغیاب الضوابط الشرعیة في 
النفس بحیث تكون ھي الوسیلة الوحیدة، وتحقق إلحاق عملیة تفجیر

واجتزاء النصوص، وحمل العام على الخاص . األذى والنكایة بالعدو
والمطلق على المقید، وارتكاب الجھل المركب بمعاملة الذمي 

وترویج األفكار الدینیة، والتشدد في اإلنتقاء للفتیا حسب . كالمحارب
وص، وإعمال التأویل واستباحة الدماء األھواء، واألخذ بظواھر النص

كمنھج منضبط في اإلسالم -وعدم التفریق بین التكفیر . بتھمة التكفیر
. )١(، وبین التقتیل والتفجیر-للعلماء الجھابذة 

صور ومظاھر التطرف في فكر الشباب اإلرھابي ال تعد : قال الباحث
أھمھا سلوك : وال تحصى؛ لكن لو استعرضناھا لوجدناھا متداخلة

عدواني تخریبي مؤذي، أو فكري ترویجي قائم على قناعة تامة عنده، 
یؤمن بھا ویضحي من أجلھا، ھدفنا اقناعھ وتصحیح مفاھیمھ 
المغلوطة، ونفي الشبة ودحضھا لتبریر عملھ، وإعادة صیاغتھ نحو 

. العمل واإلنتاج

موقعمنه،الوقایةآثاره،أسبابه،اإلرهاب،الزهراني،موسىبنیحیى: ینظر-)١(
عبدالفتاحعبدٕواسماعیل،yahia/Doat/rgo.saaid/٤١.htmالفوائدصید

م،١،٢٠٠٦/طبدون،نشردارالمعاصر،العالمفيومحاربتهواإلرهابالكافي،
.١٠٠-٨٧ص
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املبحث الثاني

مواجهة الفكر اإلرهابي عند الشباب





تفعیل دور كل المؤسسات التي تعنى بالشباب وتحتویھم، كدور -١
التعلیم المتمثل بالمدرسة والجامعة، والمؤسسة التي یعمل فیھا 
الشباب، الدور األسري والتربوي، ودور مؤسسات الوعظ وعلى رأسھا 

مثلة بخطب الجمعة والدروس الدینیة، ودور المؤسسة المسجد المت
.األمنیة، والتواصل مع مصادر الفتوى

َبل نقذف بالحق على {نشر الفكر المضاد فالحجة تقمع بالحجة -٢ َْ َ ُ َِّ ِ ِ ْ َ ْ
ٌالباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھق ُِ َِ َ َ َ َُ َْ َ َِ ُ من خالل تأصیل الفكر ]١٨:األنبیاء[، }ِْ

.كر التشددي الدخیلالوسطي األصیل ولیس الف
إصدار الفتاوى المنضبطة المطابقة لمقاصد الشریعة بعیدا عن -٣

ُالتحیز أو التأویل أو التسیب؛ ألن حقیقة وصف المرض أولى طرق 

. العالج الصحیح، والفتوى أخطر التوجیھات؛ فتنتقى بعنایة تامة تامة
.وتوحید جھة الفتوى ونسبتھا ألھل اإلختصاص

الوالء واإلنتماء للبلد وقیادتھ؛ ألن شق عصا الطاعة، تعزیز عالقة-٤
َومفارقة الجماعة أول الوبال، وأساس الوقوع في شرك تفكیر اإلرھابي 

.، بحجج دینیة صحیحة في مخیلتھ)تفكیر فتكفیر فتفجیر(وشعاره 
الرقابة على أجھزة التلقي اإلخباریة والشبكة العنكبوتیة، بما ال -٥

.وحب التعرفیتعارض مع الحریة 
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إعطاء حیز كبیر من برامج التأھیل واالھتمام والرعایة للشباب؛ -٦
.   )١(فاإلھمال یولد البحث عن ما یتعلق بھ ولو كان باطال









ًمین، أفرادا، ًتحكیم اإلسالم شریعة ومنھاجا في حیاة المسل-١
َإنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین {ومجتمعات، وأمة قال تعالى  ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ َِّ ِِّ َْ ْ َ ِْ ِ َِ

ًالناس بما أراك هللا وال تكن للخائنین خصیما َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ ْْ َ ُ ِ َِّ َ فاألصل ]. ١٠٥:النساء[} َ
في األحكام الشرعیة أنھا لمصلحة الخلق، وتحقیق العدل، وحفظ 

.لتوازن في الحیاةا
وجوب االھتمام ببناء الفرد المسلم على أسس عقدیة إیمانیة؛ تعید -٢

صیاغة النفوس، وتفتح آفاق العقول، وتبث فیھ روح الدین الحقیقي، 
وتؤصل العزة اإلیمانیة، وتمحور حیاتھ حول ھدف واحد، ھو تحقیق 

بأبعادھا كلھا، وإعمار األرض بشریعة هللا وتحقیق ھذا .العبودیة 

اإلسالمفيالوقائیةالتربیةالحدري،الرحمنعبدبناهللاعبدبنخلیل: ینظر-(١)
مكتبةالقرى،أمجامعة،ماجستیررسالةمنها،الثانویةالمدرسةاستفادةومدى
دوربازمول،عمرومحمد،١٤٢-٥٨،١٣٨-٤٨ص،-هـ١٤١٨فهد،الملك

العزیزعبدبناهللاوعبد. بعدهاوما١٥،١٩صاإلرهاب،مكافحةفيالتربیة
قرةوعلي،١٣صوالتطرف،والعنفاإلرهابمقاومةفيالمدرسةدورالیوسف،

مؤسسةاإلرهاب،منابعوتجفیفشحرور،مدومح. ٢٣صالدولي،اإلرهابداغي،
،١/طدمشق،–والنشرللطباعةواألهاليبیروت،-المعاصرةالفكریةالدراسات
فياألسریةالتربیةدورالخمشي،عیادةصالحسارة. ٥٥،٢٩٧صم،٢٠٠٨
. بعدهاوما٨صاإلرهاب،مناألبناءحمایة
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ُوأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه {مرتھن باتباع طریق هللا المستقیم  ُ ً ْ ُ َ َِ َّ ََ َِ ِ ِ َ َّ َ

َوال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون ُْ َ َ ََّ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ َْ ْ ْ ْ ََّ َ ََ َّ َ َ َ َّ ُ ُّ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ {
].١٥٣:األنعام[
یة بین عامة المسلمین نشر الوعي الدیني والثقافة الشرع-٣

وخاصتھم عن طریق الوسائل المتاحة كلھا وربط المسلمین بدینھم، 
.ولتحقیق التحصین الثقافي ضد الفكر الغازي

مفتاح سعادة ھذه األمة مطوي في كتابھا العزیز الذي ال یأتیھ -٤
فال یمكن : تنزیل من حكیم حمید؛ إذنخلفھالباطل من یدیھ وال من 

ینھضوا نھضة حقیقیة؛ إال إذا أقبلوا علیھ واھتدوا بھدیھ للمسلمین أن 
.واستضاءوا بنوره وساروا على دربھ

على العلماء أن یبذلوا جھدھم لترشید مسیرة المسلم بتحصینھ -٥
بالفكر اإلسالمي الصحیح، وحمایتھ من األفكار الضالة الھدامة، 

خریب وتطویر ًوتأصیل معاني الخیر في نفسھ؛ لیكون عنصرا بناء ال ت
ال تدمیر واعتدال ال غلو وأناة ال تسرع، وكل امرئ یجري إلى ساحة 

.الوغى بما استعد
إشراك الشباب في جمیع النواحي الحیاتیة في بلدانھم؛ لیشعروا -٦

بأنھم ذو أھمیة واالستماع لھمومھم ومحاورتھم وتولیتھم مناصب 
.)١(قیادیة؛ إلشراكھم في جمیع العملیات المجتمعیة

ونلحظ الفرق بین التربیة الوقائیة والعالجیة لحمایة : قال الباحث
الشباب من الفكر االرھابي؛ ھو أن الوقائي یكون قبل وقوع الشباب 

وما١٦صوالعالج،واألسباب،م،المفهو: اإلرهابالهواري،محمد: ینظر-(١)
المرحلةطالبدورتفعیلفيالمدرسةأثرالقرطون،سلیمانبنوفهدبعدها،
ماجستیر،رسالةاألمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةاإلرهاب،لمواجهةالثانویة
.٩٦صم،٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
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ضحیة اإلنخراط في المنظمات اإلرھابیة، أما العالجیة فھي بعد وقوعھ 
ضحیة اإلفتراس الفكري، والتغریر بھم، وتخلیصھم مما علق في 

من قناعات، وما ترسخ في قلوبھم من اإلیمانیات بشرعیة اذھانھم 
عملھم اإلجرامي، وتطبیق حكم هللا فیمن روع اآلمنین بإقامة حد 
الحرابة علیھ بال ھوادة؛ إلنھاء شأفتھ وقطع دابر الكافرین، وأنھ كافر 
خالد مخلد في النار، ولھ عذاب عظیم كما قال ربنا في حكم من قتل 

ُومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم (الدماءمسلما وتعظیم حرمة  َّْ َ َ ً َُ َ ُ َ ِّ َ ُ ُ َ َ َُ َْ ًْ ِْ
ًخالدا فیھا وغضب هللا علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا عظیما َ ً َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ ََّ ًَ َ َُ : النساء{) َّ

٩٣{.






ة الدینیة بشكل مؤسسي ممنھج، وخیر مثال على ذلك نشر التوعی-١
.-عمان حماھا هللا-تفعیل رسالة 

تحقیق العدالة المجتمعیة؛ ألن الظلم ھو الدافع وراء محاولة -٢
االعتداء على اآلخرین؛ ألنھ یعتبرھم من نھب خیره وسلب ثروتھ، 

.وھو سبب بؤسھ وشقاءه، وضرورة تكافؤ الفرص
المجتمع، ومحاولھ إشغالھ بالمفید لبلده وأمتھ إدماج الشخص في -٣

وتأمین العمل . ودینھ، بدال من أن یكون خطرا یضر نفسھ ویدمر غیره
للشباب، وإشراكھم في تقریر المصیر؛ ألن الخیر یعم الجمیع والشر 

.كذلك
تفعیل دور المؤسسات واألشخاص وحسن التواصل مع الشباب؛ -٤

إقامة الندوات : كر المتشدد، من خاللحتى ال یقعوا فریسة وضحیة الف



-١٧٣٠-

العلمیة والمؤتمرات الحواریة واللقاءات الشھریة، بما یھم شریحة 
.الشباب وحل مشكالتھم

تفعیل دور األنشطة السیاحیة لربط الشباب بوطنھم، والمھرجانات -٥
الریاضیة لتفریغ الطاقات الكامنة فیھم، فالشعور بالفراغ بوابة تلج 

.إلى عقول الشبابمنھا األفكار 
نشر المعرفة والتعریف بخطر الغلو من خالل المطویات واألوراق -٦

.التثقیفیة بوسطیة اإلسالم وقبولھ لآلخر مع الحوار الھادئ الھادف
َانتشار المراكز الحكومیة والمؤسسات الخاصة والمراقبة من قبل -٧ َُ

كون نظرة الدولة، لمعالجة الشباب الواقع ضحیة الفكر المضلل، وت
العطف وإصالح اعوجاجھ بنفس المعیار في معالجة ضحایا إدمان 

.المخدرات إن لم تكن مقدمة
التركیز على طبیعة المناھج، وإعادة صیاغة بعضھا القائمة على -٨

. )١(كراھیة اآلخر
األسرة، والمعلم، : تفعیل عمل المراكز الثالثة والمتمثلة بـ-٩

.والمنھاج
ھي اللبنة األساسیة التي تحمل الھم األكبر وعلیھا تقع و: دور األسرة-أ

:التبعات من خالل
تربیة وتنمیة األبناء على العقیدة الصحیحة، والتعالیم السمحة في -١

السلوك حتى ال یكون أرضا خصبة لتلقي الفكر اإلرھابي والتلقي من 
.الخارج

دراسةالفكريرافاالنحمنالوقائیةالتدابیرالسلیمان،اهللاعبدبنتمیم-(١)
العلیا،الدراساتكلیةاألمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةدكتوراة،رسالةتأصیلیة،
.٧٥صم،٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
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عن الغلو تنشئة األبناء على حب الفضیلة، وترك الرذیلة والبعد -٢
والتفریط، والتزام الصدق قوال وفعال واحترام اآلخرین؛ ألن الدین 

.المعاملة
غرس حب الخیر والتضحیة بدال من غرس الكراھیة والحقد، وحثھ -٣

على مكارم األخالق وحب الوطن واإلنتماء إلیھ تعبدا ودیانة، وأنھ من 
اآلباء أسس عقیدة المسلم محبة وطنھ والتضحیة ألجلھ، وأن یكون

.قدوة ألبنائھم قوال وفعال
ھدم الحواجز بین اآلباء وأبنائھم، وإقامة سیاج فكري یحمیھم من -٤

اختطاف عقولھم، والمتاجرة بعد ذلك بأبدانھم من خالل التفخیخ 
.والتفجیر واالنتحار، وتفعیل الحوار معھم

متابعة األبناء ومراقبة سلوكھم بعیدا عن إحساسھم بالمراقبة -٥
التخوین وانعدام الثقة، وھناك شعرة بین اإلحساسین، والتحذیر من و

.العزلة لئال ینخرط في صفوف الضالین اإلرھابیین
ُوأھم من ھذا كلھ؛ أن ال یروا العنف یمارس في البیت معھم، أو مع -٦

. )١(األم فھذه ھي الطامة
:)٢(المعلم-ب
لیة وإحساسھ أن یكون المعلم قدوة لطالبھ، وشعوره بالمسؤو-١

بأھمیة األمانة الملقاة على عاتقھ في حمایة عقول شبابنا من الفكر 
.الضبابي الضاللي

: ومقال،٢٨٨صتأصیلیة،دراسةالفكرياالنحرافمنالوقائیةالتدابیر-(١)
.  بعدهاوما٢صوالتطرف،العنفمواجهةفيودورهاالتربویةالمنهجیة

www.policemc.gov.bh/.../٨٦٤f٢-٦١٣٠d٧٣
–الرایةداروالكتاب،الفكرفيوأثرهالتعالمكتابزید،أبوبكر: ینظر-(٢)

١١٩صهـ،٢،١٤٠٨/طالریاض،
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تجنب حشو ذھن الطلبة باالنتقادات التي تنمي شعور البغض والحقد -٢
.تجاه األفراد والجماعات والدول

كاألمن واحترام : توضیح األحكام الشرعیة المتعلقة بمھمات األمور-٣
ألمن وأجھزة الدولة؛ فھم لخدمتك وحمایتك عقال وجسما، رجال ا

وتوضیح العالقة مع ولي األمر وعدم الخروج علیھ، وتحریم قتل 
.المعاھد والذمي، وتعظیم حرمة الدماء

التحذیر من المصادر الفاسدة والكتب التي تغذي نزعة التشدد، -٤
.وتذكي نشوة الكراھیة واالنتقام

إعطاء فرص االنتقاد، وعدم اإلكتفاء بأسلوب فتح أبواب الحوار و-٥
.التلقین مع الطلبة لكي یعبر الطالب عن ذاتیة ومعرفة نوافذ فكره

.  )١(تعظیم منزلة العلماء، ووجوب احترامھم وعدم التجرؤ علیھم-٦
:المنھاج-ج
.ترسیخ أن اإلسالم دین الحنیفیة السمحة، وأنھ دین الیسر-١
.ن التشدد وأن األمر في غیر محلھبیان نھي اإلسالم ع-٢
توضیح فقھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وضوابط مبدأ -٣

.الحسبة
ترسیخ أھمیة لزوم الجماعة وخطر الخروج على ولي األمر وترك -٤

.)٢(السمع والطاعة

اإلرهابیة،الجرائمفيللوقوعبالشبابالتغریرإلىالمؤدیةالعواملالخطیب،الشحاتبنمحمد-(١)
.٨٨صم،٢٠٠٨-هـ١٤٢٩الشرطیة،العلومقسماألمنیة،لومللعالعربیةنایفجامعة

منالوقایةفياإلسالمیةالتربیةدور: ومقال،٣٦صاإلسالمیة،الصحوةالقرضاوي،: ینظر-(٢)
محاضرةبازمول،عمربنومحمد،com.assakina. .www‹٨/٧/٢٠١٠. والتطرفاإلرهاب
وما١٩ص،)هـ١٥/١١/١٤٢٦-المكرمةمكة(اإلرهاب،والتطرفمكافحةفيالتربیةدور: بعنوان
. بعدها
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:اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات-*



في تعدیل سلوك الشباب، ومراقبة هللا یتمثل أثر التربیة اإلسالمیة
ومسارعتھ في الخیرات، وتنقیة فطرة الشباب من شوائب الفكر 
المنحرف والشبھات المغلوطة، واإلھتمام بتغذیتھم الروحیة والعقلیة 
والعاطفیة والجسدیة، وتنمیة طاقاتھ الكامنة نحو خدمة دینھ ووطنھ 

م من الجنوح الفكري نحو وأمتھ، وإعادة دور الریادة لألسرة لحمایتھ
التطرف والغلو، وتعاون مؤسسات المجتمع في وقایة ھذه الشریحة 
المستھدفة من نزوات العنف واإلرھاب، تكفیر ھذه الطائفة، وأن 

وانھم ال ینتمون للدین االسالمي مصیرھا لجھنم بحكم هللا ورسولھ 
وأن الحنیف الذي یحرم االرھاب ویحرم التعرض للناس في أمنھم، 

ضحایاھم من أھل الجنة شھداء عند هللا، ماتوا ظلما في الدنیا سوف 
یكافئھم رب العزة، یحاسبون قتلتھم یوم الحساب االكبر عند هللا یوم 

.    تلتقي الخصوم



لمعرفةوقلوبھم،الشبابعقولإلىوالوصولالحوارقاعدةتفعیل-١
علىوالوقوفاإلرھابي،الفكرسلوكالنتھاجتصوراتھمحقیقة

.المتشددالفكرمنالنوعھذالتبنيدوافعھم
لتنمیةتطوعي؛اجتماعيمؤسسيبعملوإشراكھمالشبابتوظیف-٢

.البغضاءمنبداللآلخرینالخیرحبنوازع
الشذوذمنالشبابفكرلتنقیةوالتعلیمیة؛األمنیةالمراكزإقامة-٣

.واالنحراف
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صحیحةمرجعیةوتكوینالفتیا،وضبطالدینيعظالودورتفعیل-٤
.السمحةالدینیةالتعالیممنمستمدة

وتلمسالشباب،معللتواصلالمخلصینللعلماءالعنانإطالق-٥
.والشبھالشوائبمنفكرھموتنقیةوالعقلیة،الفطریةحاجاتھم

والبرامجالعلمیةوالرحالتالخیریةباألعمالالشبابإسھام-٦

للعملھمھموشحذطاقتھملتفریغالكشفیة؛والمخیماتیاحیةالس
.) ١( وفعل الخیر التطوعي

ویؤیده،ویدعمھاإلجراميالفكرھذایتبنىمنتكفیرإعالن-٧
سبحانھالحقلقولامتثاالالحرابةحدوھوالعادلهللاحكموتطبیق
َإنما َّ ُجزاءِ َالذینََ ِ َیحاربونَّ ُ َ َهللاُِ َورَّ ُسولھَ َ َویسعونُ ْ َ ْ َ ِاألرضِفيَ ْ َ ًفساداْ َ ْأنَ َ

ُیقتلوا َّ َ ْأوُ ُیصلبواَ َ ْأوَُّ َتقطعَ َّ َ ْأیدیھمُ ِ ِ ْ ْوأرجلھمَ ُ ُ ْ َُ ْمنَ َخالٍفِ ْأوِ ْینفواَ َُ َمنْ ِ
ِاألرض ْ َ َذلكْ ِ ْلھمَ ُ ٌخزيَ ْ َالدنیاِفيِ ْ ْولھمُّ ُ ِاآلخرةِفيََ َِ ٌعذابْ ٌعظیمََ ِ َ

.}٣٣: المائدة{
لفاعلھا،مكفرةتدمیریةتخریبیةبأنھااإلجرامیةأعمالھموصف-٨

بصلة،الدینإلىتمتوالیزعمونكماإستشھادیةبطولیةولیست
.براءمنھاواإلسالم

وتعویضالتخریبیة،أعمالھمضحیةوقعلمنالشھیدمسمىإطالق-٩
لعنایةلھم،األنظارولفتأسرھموإكرامیعولون،ومنذویھم

.قضیتھموتبنيبھم،المجتمعیةلمؤسساتا

--------------------------

١٦. صوالعالج،واألسباب،المفهوم،: اإلرهابالهواري،محمد-)١( 
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هللاعبد: تحقیقالعرب،لسانعلي،بنَّمكرمبنمحمدمنظور،ابن-*
التاریخرة،القاھ-المعارفدار،]بدون/[طوآخرون،الكبیرعلي

].بدون[
–الرایةداروالكتاب،الفكرفيوأثرهالتعالمكتاببكر،زید،أبو-*

.ھـ٢،١٤٠٨/طالریاض،
الملكمكتبةالشریعة،میزانفياإلرھابالعبد،بنعادلالجبار،-*

. م٢٠٠٥-ھـ١،١٤٢٦/طالریاض،-فھد
فيالوقائیةةالتربیالرحمن،عبدبنهللاعبدبنخلیلالحدري،-*

جامعةماجستیر،رسالةمنھا،الثانویةالمدرسةاستفادةومدىاإلسالم
.ه١٤١٨فھد،الملكمكتبةالقرى،أم
والتطرف،والعنفاإلرھابأسبابعبدالعزیز،بنتأسماءالحسین،-*

.السكینةحملةموقع
بالشبابالتغریرإلىالمؤدیةالعواملشحات،بنمحمدالخطیب،-*
العربیةنایفجامعةماجستیر،رسالةاإلرھابیة،الجرائمفيلوقوعل

.م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩األمنیة،للعلوم
مناألبناءحمایةفياألسریةالتربیةدور،صالحسارة،الخمشي-*

.السكینةحملةموقع،اإلرھاب
ww.assakina.com/files/books/book٨٦.

الریاض،-العبیكاناإلرھاب،حصادمسفر،بنناصرالزھراني،-*
.م٢٠٠٥-ھـ١،١٤٢٥/ط
منھ،الوقایةآثاره،أسبابھ،اإلرھاب،موسىبنیحیىالزھراني،-*

.htm.٤١/saaid.org/Doat/yahiaالفوائدصیدموقع
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كلفياإلسالمیةالشریعةتطبیقوجوبغانم،بنصالحالسدالن،-*
.م١٩٩٧-ھـ١،١٤١٧/طالریاض،–بلنسیةدارعصر،

والتطرف،والعنفاإلرھابأسبابغانم،بنصالحالسدالن،-*
alsadlan.af.org.sa/sites/default/ .

الفكرياالنحرافمنالوقائیةالتدابیرعبدهللا،بنتمیمالسلیمان،-*
األمنیة،للعلومالعربیةنایفجامعةدكتوراة،رسالةتأصیلیة،دراسة

.م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧العلیا،الدراساتكلیة
بنمحمد: تحقیقاالعتصام،محمد،بنموسىبنإبراھیمالشاطبي،-*

،١/طالسعودیة،–الجوزيابندارورفیقیھ،الشقیرالرحمنعبد
.م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩

العزیزعبد: عنایةالقضاة،أخبارحیان،بنخلفبنمحمدالضبي،-*
-ھـ١،١٣٦٦/طمصر،–الكبرىالتجاریةالمكتبةالمراغي،مصطفى
.م١٩٤٧

فياإلسالمیةالتربیةدورناھض،بنصالحبنخالدالظاھري،-*
-ھـ١،١٤٢٢/طالریاض،–الكتبعالمداراإلرھاب،مواجھة
.م٢٠٠٢

والبدعوالفرقاألھواءفيدراساتالكریم،عبدبنناصرالعقل،-*
،١/طا،اشبیلی–واإلعالمالدراساتمركزمنھا،السلفوموقف
.م١٩٩٧-ھـ١٤١٨

وعالجھاواإلرھابوالغلوالتطرفعواملالرحمن،عبدخالدالعك،-*
.دمشق–سوریا-المكتبيدارمطابعوالسنة،القرآنضوءفي
،اإلرھابظاھرةأسباب،محمدبنهللا،عبدالعمرو-*

www.murajataat.com/researches
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العصرفيالدینفيالغلومشكلةمعال،بنالرحمنعبداللویحق،-*
،٢/طبیروت،–الرسالةمؤسسةالعالج،اآلثار،األسباب،الحاضر
.م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠

الكتبداروالدین،الدنیاأدبحبیب،بنمحمدبنعليالماوردي،-*
.م١٩٨٧-ھـ١،١٤٠٧/طبیروت،–العلمیة

والموقفاإلرھابمفھومفينظروجھةالرحمن،عبدالمطرودي،-*
-shamela.ws/browse.php/bookاإلسالم،فيمنھ

٣١٢٠٩/page
العالج،واألسباب،المفھوم،اإلرھاب،محمد،الھواري،-*

www.assakina.com/files/books
بالقاھرة-الریاندارالفوائد،ومنبعالزوائدمجمعالھیثمي،-*

.م١٩٨٦-ھـ١،١٤٠٧/طوبیروت،
اإلرھابمقاومةفيالمدرسةدورالعزیز،عبدبنهللاعبدالیوسف،-*

/www.alkutubcafe.com/bookوالتطرف،والعنف
اإلرھاب،مكافحةفيالتربیةدورعمر،محمدبازمول،-*

pdfs.minhanobowa.net/
دارناقدة،قانونیةدراسةالدولياإلرھابعزیز،محمدشكري،-*

.م١،١٩٩١/طبیروت،-للمالیینالعلم
تحلیلیة،فقھیةدراسةالدولي،اإلرھابقرة،عليداغي،-*

www.alhiwar.net/shownews.php
الفكریةالدراساتمؤسسةاإلرھاب،منابعتجفیفمحمد،شحرور،-*

،١/طدمشق،–والنشرللطباعةواألھاليبیروت،-المعاصرة
.م٢٠٠٨



-١٧٣٨-

الكتابداراإلسالمیة،الشریعةمقاصدالطاھر،محمدعاشور،-*
.م٢٠١١سنةبدون،/ طوبیروت،القاھرة–واللبنانيالمصري

العالمفيومحاربتھاإلرھابالفتاح،عبدإسماعیلالكافي،عبد-*
.م١،٢٠٠٦/طبدون،نشردارالمعاصر،

اإلسالمیة،الشریعةفياإلرھابمفھومالسالم،عبدھیثممحمد،-*
. م٢٠٠٥-ھـ١،١٤٢٦/طبیروت،–العلمیةالكتبدار

سلوكأحمد،زكریاوالشربیني،أحمد،سیدالمجیدعبدمنصور،-*
،١/طالقاھرة،-العربيالفكردارواإلرھاب،الجریمةبیناإلنسان
.م٢٠٠٢


