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 ٌيغم     

 االسػالـ كقػف كلقػد.البشػرم التػاريخ مػن ٢نتلفػة مراحػل يف مػورس جديدة،فلقػد ظػاهرة لػيس االرهاب
 ..نفيهم أك كأرجلهم ايديهم كقط  الطري  قطٌاع بقتل أمر انواع ،بل كل ضد بصالبة

 النػػػاس كرامػػػة علػػػ  كتعتػػػدم كالعامػػػة الش صػػػية اٞنمتلكػػػات كيسػػػل  الطريػػػ  يقطػػػ  الػػػ م فاالرهػػػاب
 بصور االسالم  التاريخ حفل الكرمي،كلقد العيش يف كحقوقهم الناس كرامة ضد ٣نارسة هو إ٧نا..كيقتلهم

 .اٝنوارج ٗناعات من خصوصا من  سليمة غًن
 َف الػدكِف القػانوف اف حػد اُف كتعريفػ  االرهػاب هويػة ٓنديػد يف الفكريػة االختالفػات مػن الػرغم كعل 

 البشػر اركاح يعػرض ّنا االفراد ضد للعنف است داـ كون  الي  ينظر ان  االف،اال حىت رٚنيا تعريفا ل  يض 
 .سياسية الغراض االساسية اٜنريات يهدد اك لل طر

ABSTRACT 
 The terrorism isn't a new phenomenon, It has been performed in 

different stages of human history, the Islamic religion stood against all its 

types firmly, and furthermore the Islam ordered to kill the thugs or cutting 

their hands and legs as well or exiling them eventually 
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So that the terrorism which is cutting the roads and confiscating the 

personal property and violating the people's dignity and killing them is only 

meant to be an anti –human action for humans dignity, 

 also against people rights to live in a decent life  
We need to mention that the Islamic History has been full of such 

groups in particular the dissents ((KHAWARIJ)) 

And despite of the differences in ideas into specifying the identity of the 

terror to the much that the international Law didn't define it up to date,But it 

looked to it being the use of violence against the individuals ensues 

substantial harm to people safety and threatening the essential freedom for 

political purposes. 

 اىٍلػٌث 

ؽ..إذ فيػرض كاقػ  جديػد يف عرصػات الػوطن ـ ضرب االرهاب أطناب  يف عمـو العراََِّمن  العاـ 
مسػػلوب االرادة..كصػػار كاضػػحا اف دكالن عديػػدة سػػ رت كػػل جهودهػػا اٞن ابراتيػػة مػػن أجػػل ٓنقيػػ  اقصػػ  

 قدر من أهدافها قبل أف يستقر امر البالد كيصًن ذلك السع  صعبا.
ة اٞن ابراتيػػة سػاهم ذلػك اٛنهػد يف تكػػريس حػاؿ الفوضػ ،كَف يعػػد العمػل االرهػاي حكػػرا علػ  االجهػ  

الدخيلة كا٧نا تسرب اُف مكونات الشع  العراق  ليصًن مهنة لك ًن من العراقيٌن خصوصا عق  احداث 
ـ كالي دمرت خالٟنا قبة االمامٌن العسكريٌن عليهما السالـ.إذ تغ ت عقوؿ الػبعض مػن ََِٔسامراء 

ي  من كراهية كاحقاد َف تكن سائدة السطحيٌن كقليل  الوع  كال قافة عل  طركحات الطائفية كما تقود ال
 يف تاريخ العراؽ اٞنعاصر عل  االقل. 

كػػاف ذلػػك اٜنػػاؿ ٚنػػة الزمػػة للعػػراؽ حػػىت عػػرؼ عاٞنيػػا بأنػػ  بيئػػة يعشػػش يف جنباهتػػا االرهػػاب.يف تلػػك 
البيئػػة اٞنوبػػوءة بالػػدـ كاٝنػػراب انتهكػػت حقػػوؽ ككرامػػة النػػاس جػػراء االعمػػاؿ االرهابيػػة الػػي كانػػت تتسػػيد 

حػػىت صػػار العػػراؽ البيئػػة االك ػػر خوفػػا ال يػػأمن سػػالكو طرقػػ  علػػ  انفسػػهم كأمػػواٟنم ناهيػػك عػػن   كاقعهػػم
 ها الشرائ  السماكية كالوضعية.ني مً ضٍ كرامتهم كحقوقهم الي تى 

كالبػػد مػػن ذكػػر اننػػا يف هػػ   الدراسػػة البسػػيطة حاكلنػػا اف نيرجػػ  مظػػاهر االرهػػاب اُف جػػ كر اك اصػػوؿ 
بالتػػػاريخ االسػػػالم  فلػػػم ٔنػػػل فػػػرتة مػػػن مظػػػاهر االرهػػػاب سػػػواء كػػػاف مشػػػركعا  تار٫نيػػػة خاصػػػة فيمػػػا يتعلػػػ  

كسػػالح معنػػػوم يتطػػػور اُف مػػادم يف اٞنعركػػػة اك هتيئػػػة ٟنػػػا اكنتيجػػة مػػػن نتائجهػػػا اك كػػاف صػػػورة مػػػن صػػػور 
الفساد الي سنورد بعضا منها يف ه   الدراسػة كمػن الطبيعػ  كػأم دراسػة يف التػاريخ االسػالم  اف تكػوف 
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من قتل نفسا بغًن نفس أك فاالرهاب ال م قاـ بكل ه ا السوء..هو ما كصف  رب الع ة بأن  فساد )
،كبتلػػػك الصػػػفة كصػػػف قػػػـو يػػػأجوج كمػػػأجوج )إف يػػػأجوج  ِفسػػػاد يف االرض فكأ٧نػػػا قتػػػل النػػػاس ٗنيعػػػا(

إ٧نػػا جػػػ اء الػػ ين ٪نػػػاربوف ا كرسػػػول  ،كهػػو الػػػ م نػػ ؿ فيػػػ  حكمػػػ  تعاُف)ّكمػػأجوج مفسػػػدكف يف االرض(
كيسعوف يف األرض فسادا أف يقتلوا أك يصلبوا أك تقط  أيديهم كأرجلهم من خػالؼ أك ينفػوا مػن األرض 

فهػ الء الػ ين كانػت هػ   صػفة اٜنػدكد الػي تقػاـ ْ(ع اب عظػيم ذلك ٟنم خ م يف الدنيا كٟنم يف اآلخرة
 لكي  االمنٌن.اعليهم هم من يقط  السبيل كيتعرض لس

معرفة ج كر االرهاب يف آّتم  االسالم  البد لنا اف نبح  عػن االصػل يف ا٩نػاد  بػدأ مػن  كّٔدؼ
ار٫نيػػػػػة عػػػػػن االرهػػػػػاب ماديػػػػػا اك االشػػػػػارات القرآنيػػػػػة اُف االحػػػػػداث التار٫نيػػػػػة الػػػػػي ذيكػػػػػرت يف اٞنصػػػػػادر الت

 :كخإنة ثالثة مباح  معنوياعكعلي  قسمنا البح  اُف
 اٞنبح  االكؿ:ماهية االرهاب

 اٞنبح  ال اين:الفساد ال م ٬نارس  االرهابيوف
 اٞنبح  ال ال :٣نارسات انتهاؾ الكرامة

كاعتمػػػػدنا يف ُن نػػػػا علػػػػ  ٠نموعػػػػة مػػػػن اٞنصػػػػادر ا٨نهػػػػا القػػػػرآف الكػػػػرمي ككتػػػػاب مفػػػػردات الفػػػػاظ القػػػػرآف 
(كغًنها إضػافة اُف هػػ ِٓٓ ت) لقػرطفلهػػ( كتفسػًن جػام  احكػاـ القػرآف ِْٓلالصفهاين)ت يف حػدكد

 ٠نموعة منتقاة من اٞنراج .
 :ٌاْ٘ثث االرْثاب:اىٍتطد األول

 االس٘بة ٌغخ ٚبطـالحباٚال: 
ػػػػػ ي رىهبىػػػػػةن :لغػػػػػ  ( بالكسػػػػػر، يػىٍرهى عػػػػػرؼ لغويػػػػػو العربيػػػػػة االرهػػػػػاب اٞنشػػػػػت  مػػػػػن اٛنػػػػػ ر ال الثػػػػػ  )رىًهػػػػػ ى

بان،بالتحريك،أم خاؼ.كره  الشم رىٍهبا كرهبة. خاؼ كريهبان،بالضم،كرىهى
ٓ. 

يره  رهبة.. كرهبا بالضم كالفتح.. كرهب  رهبا: خاف .. كرهبوت  كرهبوت.. كالره  اسم من الره  
  مػػن ا كالػػرغ  إليػػ  كأرهبػػ  كاسػػرتهب : أخافػػ  كف عػػ  ، كاسػػرتهب : اسػػتدع  رهبتػػ  حػػىت رهبػػ  تقػػوؿ الػػره

أم أرهبػوهم كترهبػ  غػًن  إذا  ٔالناس ، كبػ لك فسػر قولػ  عػ  كجػل " كاسػرتهبوهم كجػاؤكا بسػحر عظػيم "
 .ٕتوعد  ، كالراهبة:اٜنالة الي تره  أم تف ع 

                                                        
 ِّاٞنائدة: -ِ
 ْٗالكهف: -ّ
 ّّاٞنائدة: -ْ
القػاهرة، – هػ(لساف العرب،ٓنقي  ٦نبة من العػاملٌن بػدار اٞنعػارؼ،دار اٞنعػارؼ ُُٕابن منظور: ١نمد بن مكـر بن عل )ت -ٓ

 ُْٖٕ،صّج
 ُُٔاالعراؼ: -ٔ
 عكلمة)ره (ِال بيدمعتاج العركسعج -ٕ

http://abu.edu.iq

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=400#docu


 

 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ُْٓ 

الواقػػػػ  ذاؾ الػػػػ م يػػػػرل أف االرهػػػػاب )اسػػػػت داـ أك هتديػػػػد  أمػػػػا اصػػػػطالحا،فإف أقػػػػرب التعريفػػػػات اُف
ػػا بشػػرية بريئػػة ، أك هتديػػد اٜنريػػات األساسػػية لألفػػراد  باسػت داـ العنػػف ضػػد أفػػراد ، كيعػػرض لل طػػر أركاحن

ّٔػػػػدؼ التػػػػأثًن علػػػػ  موقػػػػف أك سػػػػلوؾ ٠نموعػػػػة مسػػػػتهدفة بغػػػػض النظػػػػر عػػػػن الضػػػػحايا  ألغػػػراض سياسػػػػية
 .ٖ اٞنباشرين

 االس٘بة اشىب١ٌخ رؼش٠فصب١ٔب:
،كاٞن سسػات اٞنولٌػدة لبنػود القػانوف الػدكِف عػاج ة عػن ا٩نػاد تعريػف علمػ   من  ثالثينػات القػرف اٞننصـر

،ففػػ  تلػػك اٜنقبػػة كانػػت الك ػػًن مػػن الشػػعوب تناضػػل ضػػد مسػػتعمريها لنيػػل ٗمالئػػم كمسػػلم بػػ  لالرهػػاب
بًنة مػن شػباب الشػعوب االكربيػة حرياهتا كتع ز االمر يف حقبة اٜنرب العاٞنية ال انية كقت ا٦نرطت افواج ك

ٞنقاتلػػة النازيػػة كحلفائهػػا كاٞنتعػػاكنٌن معهػػا مػػن ابنػػاء تلػػك الشعوب.اضػػافة اُف بػػركز االرهػػاب الػػ م كانػػت 
عصػػػابات صػػػهيونية تنفػػػ   كالػػػي كػػػاف مػػػن اقواهػػػا نسػػػف فنػػػدؽ داكد يف القػػػدس كقتػػػل الكونػػػت برنػػػادكت 

ر حركػػػات التحػػػرر حقبػػػة جديػػػدة فاقمػػػت مػػػن مبعػػػوث االمػػػم اٞنتحػػػدة.فيما شػػػكلت اٜنػػػرب البػػػاردة كظهػػػو 
الضػػػػعف الػػػػدكِف الػػػػ م يعػػػػرتم سػػػػع  اٞننظمػػػػات اٞنعنيػػػػة يف ا٩نػػػػاد تعريػػػػف مقبػػػػوؿ لالرهاب.كهكػػػػ ا بػػػػات 

الهتماـ عل  الرغم من الضربة لاالهتماـ بتعريف االرهاب عل  كف  سياقات القانوف الدكِف أمرا ال يدعو 
 ن جنود اٞنارين  يف تفجًن ببًنكت. اٞنوجعة الي تلقتها أمريكا بقتل العشرات م

 السػػبعيناتلقػػد اسػػتمر اٜنػػاؿ علػػ  ذم اٞننػػواؿ حػػىت بػػدأت اعمػػاؿ حربيػػة تطػػاؿ االمريكػػاف يف عقػػد 
كمنها تدمًن سفاريت أمريكا يف نايركي كدار السالـ،إضافة اُف أعماؿ اقل قيمة كانت تدرجها ٓنت طائلة 

 االرهاب كاف َف تكن من صنف .
فػإف ٖنػة فػىٍرقػان بٌينػان كفصػالن ملموسػان بػٌن اٞنقاكمػة كاالرهػاب،إذ أف االرهػاب يسػتهدؼ كال شك كالري ،

االبرياء ٣نن ال يشػكلوف خطػرا كَف يغتصػبوا حقػا ٣نػن بػادرهم بأعمػاؿ عدكانيػة بينمػا اٞنقاكمػة عمػل مشػركع 
سػلبت إرادتػػ  ْنيػ   الشػػرائ  السػماكية كالوضػػعية،فهو تعبػًن عػػن إرادة فئػة عريضػػة مػن النػػاس هػم شػػع  ما،

كأحتلت أرض  كصودرت سيادت  كما هو حاؿ الشػع  العػري الفلسػطيين االف حيػ  ال أحػد ينكػر عليػ  
حقػػ  يف اٞنقاكمػػة..بينما تسػػرب الت ييػػف ليطػػاؿ هويػػة تلػػك اٞنقاكمػػة الػػي صػػارت بنظػػر الغػػرب إرهابػػا ك)ال 

 سامية( يعاق  ابطاٟنا عل  كف  بنود مكافحة االرهاب كالالسامية.
ابل اٞنقاكمة الي كصمها م يفو الغرب با ا ارهابا،٤ند إرهابا أشد كأقس  ٬نارس  كيػاف يطلػ  عليػ  كّنق

اسم دكلة،ذلكم هو الكياف الصهيوين يس ر من اجل تنفي   موارد كإمكانات دكلة تقف يف صف الدكؿ 
ب رٚنػ  ،هػو إرهػاب اٞنتقدمة تدعمها كتساندها كترعاها أك ر من كاحدة من الدكؿ العظم  إن  اذان إرهػا

                                                        
رمضاف،عصاـ صادؽ،دراسة بعنواف)االبعاد القانونية لالرهاب الدكِف(٠نلة السياسة الدكلية،مرك  االهراـ للدراسات السياسية  -ٖ

 .ِْعصُْٓالقاهرةعع -االسرتاتيجية
-تعريػػػف االرهاب(٠نلػػػة اٞنستقبل،إصػػػدار مركػػػ  اٞنسػػػتقبل للدراسػػػات كالبحػػػوث عيس ،حسػػػن عبيد،دراسػػػة بعنواف)إشػػػكالية -ٗ

 .ُٖٗ-َُٗعصََِٔصيف ّبًنكت،عع
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دكلػػة ضػػد شػػع  أعػػ ؿ سػػل  أفػػراد ذلػػك الكيػػاف كػػل مقوماتػػ  كمقدراتػػ  كطػػرد خػػارج كطنػػ .كم  كػػل هػػ ا 
الت ييػػف كاٞنصػػادرة ٜنىػػ و تيبيحػػ  كتقػػر  الػػنظم التشػػريعية السػػماكية كاألرضػػية،فإف شػػرعية تتمتػػ  ّٔػػا اٞنقاكمػػة 

أف تسػػف ليفػػين الػػوزيرة اٞنػػ ثرة يف سياسػػات مازالػػت كاف حيٌجػػم دكرهػػا تقلػػ  قػػادة الكيػػاف الصػػهيوين،بدليل 
مواجهة)الشػرعية الػي يعطيهػا آّتمػ  الػدكِف كاسرتاتيجيات الكيػاف اٞنػ كور،دعت علنػا كجهػارا اُف ضػركرة 

 عل  الرغم من أ ا ككيا ا غًن مهتمٌن جديا ّنا يريد  آّتم  الدكِف كما يتمنا .َُلإلرهابيٌن(
لصػػور اٞنتنافرة،٤نػػػد أف اٞن سسػػات كاٞننظمػػػات اٞنعنيػػة فشػػػلت يف إ٩نػػػاد ٟنػػ   االسػػػباب اٞنوٌشػػحىة ّٔػػػ   ا

 تعريف سليم كقومي لالرهاب عل  الرغم من خطورت  كشدة أذا  عل  ابناء آّتم  البشرم.
كلقد استفاد اعداء البشرية من ه ا الفراغ القانوين فعمدكا اُف اسػتباحة دمػاء االالؼ مػن االبريػاء مػن 

إذ يقػوؿ )كلقػد  ُُيفصػل د.١نمػد نػور فرحػاتصور ٓنت حجة مكافحة االرهػاب كمػا ٢نالفيهم بابش  ال
أسفر ه ا اٝنلط اٞنتعمد كالتهرب من تعريف ملـ  لالرهاب الدكِف عن جرائم دكليػة ترتكػ  يف الشيشػاف 

 .ُِككوسوفو كالباسك كأفغانستاف كفلسطٌن ب عم مكافحة االرهاب(
كعلػػ  الػػرغم مػػن أف العػػرب كػػانوا ضػػحايا االرهػػاب الرٚنػػ  الصػػهيوين،كإ م حػػاكلوا عػػن طريػػ  النضػػاؿ 
كاٞنقاكمة الشرعية استعادة بعض حقوقهم ما دف  الغرب اٞنتأثر بالطركحات الصهيونية اُف كصم مقاكمتهم 

بػػ  ارهػػابيوف يقتلػػوف  اٞنشػػركعة باالرهػػاب..اال أف العػػرب كعمػػـو اٞنسػػلمٌن االف فريسػػة الرهػػاب بيػػين يقػػـو
اٞنسػلمٌن كيػػدمركف ٣نتلكػػاهتم باسػم االسػػالـ..كتعدل ذلػػك ليشػي  الرعػػ  يف دكؿ غربيػػة ك ػًنة حػػىت صػػار 
االسالـ كسيلة للرع  فتولدت مػا تعػرؼ بػػ)فوبيا االسػالـ(.كب ا فػإف تلػك اٟنجمػة الػي يػرل فيهػا الػبعض 

مػػػن اتباعػػػ ..بينما صػػػدـ بعػػػض اتباعػػػ  جهػػػادا صػػػارت كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل تكريػػػ  االسػػػالـ ٞنػػػن هػػػم ليسػػػوا 
ليصطفوا اُف جان  شانئي  بدعاكل ٢نتلفػة منهػا اعتنػاؽ اٞنػ اه  الليرباليػة اٞنناهضػة للعنػف كالدمويػة الػي 
يصطبغ ّٔا)آّاهدكف(..٣نا جعل فسحة السماحة كاالماف يف عرصات االسالـ فكرا كعمال ضيقة كت داد 

 السالـ. ضيقا بازدياد االرهاب اٞنرتك  باسم ا
االرهاب يف ١نيطنا عل  الرغم من ان  ْنلب  َنلباب الدين كالطائفية اال أن  يظل يف حقيقت ،حىت يف 
كاقعنا العراقػ  أسػلوبا )مػن أسػالي  الصػراع السياسػ  الػ م ٬نكػن أف تلجػأ اليػ  كػل القػول السياسػية،فقد 

يوف يف ركسػػػػيا اثنػػػػاء اٜنػػػػرب الوطنيػػػػة اسػػػػت دمت  ال ػػػػورة الفرنسػػػػية ّنعػػػػىن العدالة،كاسػػػػت دم  ال ػػػػوار الشػػػػيوع
،كيف ٠نتمعنػػا اسػػت داـ مشػػاب  لالرهػػاب يتضػػمن تنفيسػػا عػػن ُّهناؾ،ككػػ لك عناصػػر ال ػػورة اٞنضػػادة ٟنػػا(

 احقاد كأخ ا لل أر كتصفية حسابات،كتنفي ا إلرادات خارجية كغًن ذلك من دكاع كأسباب.
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الرهػػػاب، صػػػارت اطػػػة الػػػي حػػػط االكطػػػاف العربيػػػة كاالسػػػالمية اُف حػػػدو مػػػا يف منػػػأل عػػػن ا كانػػػت
االرهػػػػاب رحالػػػػ  يف عرصػػػػاهتا ليكػػػػوم سػػػػكا ا بنار ..كلعػػػػل العػػػػراؽ م ػػػػاؿ علػػػػ  تفشػػػػ  االرهػػػػاب يف كػػػػل 
مسامات ٠نتمع  ليحرؽ االخضر كاليابس متحققا بصور بشعة ْنعل الدماء ارمة تسفك يف ربوع  يوميا 

ل منها..كاإلنسػػاف خائفػػا مرعوبػػا ال يػػأمن علػػ  كالقػائم مػػن بنػػا  التحتيػػة يتهػػاكل دكف اف يعػػوض مػػا يتهػػاك 
نفسػػ  متػػنقال أك حػػىت كهػػو قػػاب  يف عيقػػر دار ، ككػػاف مػػن شػػأف ذلػػك تػػأخًن مسػػًنة تقػػدـ الػػوطن كهتديػػد 
كحدتػػ ..كاٜنط مػػن قيمػػة ككرامػػة انسػػان  كهػػو االمػػر الػػ م خصصػػنا هػػ   الورقػػة ٞنناقشػػت ،إذ سػػنأخ  علػػ  

كه  ٣نارسة قط  الطري  كإخافة السبيل كه  من بٌن اعماؿ ارهابية   عاتقنا تبياف ٣نارسة ارهابية كاحدة اال
ك ًنة عا  منها العراقيوف..كالبد من الرجوع ّٔ ا االمر اُف ج ر  التار٫ن  إذ ان  ٣نارسػة كػاف قػد اختلقهػا 

 اٝنوارج م  االشارة اُف ا ا فساد يف االرض كما نعتها ا جل كعال،يف ١نكم كتاب  الكرمي..
 :ففاد االرْاب:االكارات اىلؽآُ٘ث واىخارٗغ٘ث ضٔل اىففاد د اىراُٖاىٍتط

يف كتاب   ا سبحان  كتعاُف ذكر الفساد مصطلح كصلتنا اكُف اشارت  االسالمي  يف القراف الكرميعفقد
كحػػػػ ر منػػػػ  ككػػػػرر ذكػػػػر  بصػػػػور منٌفػػػػرة يف آيػػػػات كر٬نػػػػات ك ػػػػار إذ اف)ا ال٪نػػػػ   هػػػػ   اٞنصػػػػطلحالكػػػػرمي 
الفساد ال م اشار الي  القرآف يف مواض  عدة هػو الػ م رأل الراغػ  االصػفهاين أنػ )خركج ..فُْالفساد(

 .ُٓالشم عن االعتداؿ،قليال كاف اٝنركج عن  أك ك ًنا(
كهو ما ذه  الي  اللغويوف من أصحاب اٞنعاجم،إذ ٤نػد ابػن منظػور يكتفػ  بػالتعريف بالفسػاد بقولػ  

كإذ قػاؿ يف القرآف الكرمي جاء مشػفوعا بسػفك الػدماء) كال عج ،فإف ذكر الفساد.ُٔ()نقيض االصالح
ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أْنعل فيها مػن يفسػد فيهػا كيسػفك الػدماء ك٥نػن نسػبح 

كالفسػاد هنػا الػ م يقػرف بسػفك الػدماء هػو الفسػاد  ُٕمػدؾ كنقػدس لػك قػاؿ إين أعلػم مػا ال تعلمػوف(ُن
اٞنادم،بعد أف سب  ذلك اشارة اُف الفساد اٞنعنوم بقولػ  تعػاُف )كاذا قيػل ٟنػم ال تفسػدكا يف االرض قػالوا 

ف،أم ان  ما ٬نكن كصف  إذ أف الفساد هنا يعين ٔنري  النفوس كالنأم ّٔا عن اال٬نا ُٖا٧نا ٥نن مصلحوف(
 بالفساد اٞنعنوم كما أسلفنا.

كلكػػ  نلػػم أطػػراؼ اٞنبح ،علينػػا أف نأخػػ  جانبػػا مػػن جوانػػ  عمػػل االرهػػاب كهػػو اٞنتم ػػل يف قطػػ  
الطرؽ كالتصدم للسابلة اآلمنة كسلبها ح  اٞنركر كانتهاؾ كرامتها ككل ه   أعماؿ مشػينة تعػد فسػادا يف 

عكعلي  فممارسة االرهاب اك ،٣نا يتطل  الوقوؼ ضدها كإيقاؼ ٣نارستهااالرض عل  كف  اٞنفهـو القرآين
 ارهبة الناس هو صورة من صور الفساد.

                                                        
 َِْالبقرة: -ُْ
دمشػ  كالػدار –هػ(مفردات ألفاظ القرآف،ٓنقي :صفواف عػدناف داككدم،دار القلػم  ِْٓاالصفهاين:الراغ )ت يف حدكد  -ُٓ

 ّٔٔص ُٔٗٗبًنكت -الشامية
 ُِّْص ٓابن منظور:ج -ُٔ
 َّالبقرة: -ُٕ
 ُُالبقرة: -ُٖ
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 عشر ثام ال ال دد

 لـغ اٌـش٠ك .ٔ
أف ارهػػابيٌن مارسػػوا )اٜنرابػػة( أم ٤نػػد مػػن خػػالؿ اسػػتعراض للحركػػات السياسػػية يف التػػاريخ االسػػالم  

إشػهار السػػالح كقطػ  السػػبيل علػػ  ا ا) قطػ  الطريػ  الػػ م ٬نػر عليػػ  اٞنسػلمٌن كالػػي عرفهػا بعػػض الفقهػاء
كالكرامػػة كاٞنػػاؿ كرّنػػػا  للحقػػػوؽ،حيػػ  يوقفػػػوف السػػابلة ك٬نارسػػوف معهػػػم ٣نارسػػات سػػالبة ُٗخػػارج اٞنصػػر

العرض،كقػد تنتهػ  بقػتلهم مػا ٩نمػ  طػػريف االيػة الكر٬نػة الػي تصػف ايػا مػػن هػ ين العملػٌن بأنػ  يشػب  قتػػل 
.لػػػػػ ا فػػػػػإف َِد يف االرض فكأ٧نػػػػػا قتػػػػػل النػػػػػاس ٗنيعػػػػػا(النػػػػػاس ٗنيعػػػػػا)من قتػػػػػل نفسػػػػػا بغػػػػػًن نفػػػػػس أك فسػػػػػا

األرض إ٧نػا جػ اء الػ ين ٪نػاربوف ا كرسػول  كيسػعوف يف  "ُِالبعض)استدلوا عل  ٓنرمي ااربة بقول  تعػاُف
 (. ِِ"فسادا أف يقتلوا أك يصلبوا أك تقط  أيديهم كأرجلهم من خالؼ أك ينفوا من األرض

عمومػػػا فػػػنحن هنػػػا أمػػػاـ الفسػػػاد اٞنػػػادم اٞنقػػػرتف بسػػػفك الػػػدماء الػػػي حػػػـر ا سػػػفكها اال بػػػاٜن ..كال 
 مارسة. نستبعد اف تكوف االية الكر٬نة الي ذكرناها كالي تسم )آية ااربة(ن لت يف ه   اٞن

فهػػ ا اٞنتنقػػل علػػ  الطػػرؽ كالػػ م يىٌسػػر لػػ  االسػػالـ ظػػركؼ التنقػػل اآلمػػن الكرمي،جعلػػ  الػػبعض خائفػػا 
مرعوبا اليدرم مىت يق  فريسة لعصبة من قطاع الطري  الي ال ترع لعابر سبيل االن كال ذمة.فمن  مىت صار 

 التنقل عل  الطرؽ شيئا سالبا لكرامة االنساف كرّنا ٜنيات  .
بن السبيل ال م ٪نس بالضعف كهو يتنقل بعيدا عن أهل  كاسباب ع ٌ  كمال ،يكوف خائفا مرتقبا اف ا

متوجسػا،كه  مشػػاعر ٪نملهػػا كػػل متنقػػل علػػ  الطػرؽ الػػي بػػٌن ْنمعػػات سػػكانية متباعػػدة..فالوحوش مػػن 
كترقػت اٜنيواف كالبشر هم اٝنطر االكرب عل  حيات ،كك لك خطر اٛنوع كالعطش،ككلمػا تطػورت اٜنضػارة 

صار اضعاؼ ما كاف يف عصور جاهلية  زماننااسباب اٜنياة قلت تلك اٞن اطر،اال اننا ٤ند اف اٝنوؼ يف 
 ما قبل االسالـ.

كألف االسػػالـ ديػػن أمػػاف كسػػلم يبشػػر ّنجتمػػ  آمػػن يػػنعم بالسػػلم االجتماع ،فإنػػ  يريػػد لالنسػػاف اف 
ال يف بلوغػػ  طريػػ  اٟندايػػة كالرشػػاد،ٟن ا يعػػيش آمنػػا مطمئنػػا صػػايف الفكػػر سػػليم القلػػ  ليتفكػػر كيتػػدبر أمػػ

كلسػػػوا  مػػػن دكاع كأسػػػباب،فإف االسػػػالـ ضػػػمن لسػػػالك الطريػػػ  مػػػاَف يكػػػن يتمتػػػ  بػػػ  قبػػػل نػػػ كؿ الشػػػريعة 
السػػمحاء مػػن أمػػاف كزاد..فدمػػ  مصػػاف حػػىت كإف كقػػ  بػػٌن ايػػدم عصػػبة مػػن اٞنػػ منٌن رغػػم كونػػ  علػػ  غػػًن 

كإف أحػػد مػػن اٞنشػػركٌن اسػػتجارؾ فػػأجر  حػػىت يسػػم  كػػالـ ا   أبلغػػ  مأمنػػ  ذلػػك بػػأ م قػػـو ال ديػػنهم)
.فرب الع ة أعطػ  االمػاف حػىت للمشػرؾ الػ م يصػًن اُف عصػبة م منػة خصوصػا اف َف يػرد ّٔػم ِّ(يعلموف

 ال سوءا.شرا ك 
                                                        

كتػػاب   ُٗٗٗبػػًنكت -هػػ(بداية آّتهػػد ك ايػػة اٞنقتصػػد،دار ابػن حػػـ  ِٓٓالقرطف:١نمػد بػػن أ٘نػػد بػن ١نمػػد بػػن رشػػد)ت  -ُٗ
 ْٕٔاٜنرابة، ص

 ِّاٞنائدة: -َِ
اللحيداف،٘ند بن عل ،الصور اٞنعاصرة ٛنر٬نة اٜنرابة،رسالة ماجستًن مقدمة اُف جامعة نايف العربية للعلػـو االمنيػة،الرياض  -ُِ
 َُ ة منضدة باٜناسوب(ص)نسََُِ

 ّّاٞنائدة: -ِِ
 ٔالتوبة: -ِّ
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كديننا هو ال م بٌن ماَف تبين  االدياف السابقة ٚناكيها ككضعٌيها من كرامة عليا لالنساف )كلقد كرمنػا 
 .ِْبين ادـ ك٘نلناهم يف الرب كالبحر كرزقناهم من الطيبات كفضلناهم عل  ك ًن ٣نن خلقنا تفضيال(

رهػػاب اػػـر جر٬نػػة اٜنرابػػة بإرعػػاب لكػػل ذلػػك عػػد البػػاح وف ادثوف)اٜنرابػػة(إرهابا كجر٬نػػة،إذ)من اال
 .ِٓالناس أك قتلهم أك    أمواٟنم أك اٛنم  بٌن ذلك(

 ِّبسعبد اٌخٛاسط .ٕ
الػػػي  ػػػ  ا تعػػػاُف عنهػػػا كعػػػدها )فسػػػادا(  ِٔإف اكؿ فرقػػػة ظهػػػرت يف االسػػػالـ كسػػػٌنت قطػػػ  الطريػػػ  

كاستعرضػػوا النػػاس،هم اٝنػػوارج، الػػ ين خرجػػوا علػػ  طريػػ  اٟندايػػة ك ػػ  اٜن ،ككػػاف ذلػػك أكؿ فعػػل ميػػداين 
٬نارسػػػػػون ،إذ اسػػػػػتوقفوا عبػػػػػد ا بػػػػػن خبػػػػػاب بػػػػػن االرث عامػػػػػل أمػػػػػًن اٞنػػػػػ منٌن علػػػػػ  عليػػػػػ  السػػػػػالـ علػػػػػ  

ستصػػػحبا زكجػػػ  اٜنامل..فػػػ ُنو  كقتلػػػوا أـ كلػػػد  كشػػػقوا بطنهػػػا اٞنػػػدائن،ككاف عػػػابرا للسػػػبيل آمنػػػا مطمئنػػػا م
 لي ُنوا جنينها.. 

يصػػػػػف النػػػػػوكم حػػػػػادث االسػػػػػتعراض كالقتػػػػػل بقول )كاستعرضػػػػػوا النػػػػػاس فقتلػػػػػوا مػػػػػن اجتػػػػػاز ّٔػػػػػم مػػػػػن 
اٞنسػػلمٌن،كمر ّٔػػم عبػػػد ا بػػن خبػػػاب بػػن االرت كاليػػػا لعلػػ  علػػ  بعػػػض تلػػك البالد،كمعػػػ  سػػريت  كهػػػ  

بطن سريت  عن كلد،فبلغ عليا ف رج اليها يف اٛنيش ال م كاف هيأ  لل ركج اُف بالد  حامل،فقتلو  كبقركا
 . ِٕالشاـ(

تلك كانت كاقعة مبكرة َف يكن اٞنسلموف يدركوف أف سنة سيئة سي سس ٟنا بينهم كهػم الػ ين صػاف 
لي  كآل  كسلم االسالـ دماءهم كأعراضهم كأمواٟنم، بل تعدل معتنقي  اُف من هم يف ذمة نبي  صل  ا ع

ليشملهم ّنا خ  ب  معتنقي ،ل ا فإف أمًن اٞن منٌن عل  علي  السالـ كقد رأل الفساد ٪ني  باالمة كيهدد 
أمنهػػا كسػػالمها اٞنتحقػػ  أف يسػػارع اُف طلػػ  الفػػاعلٌن ليجتػػ هم ك٩نتػػ  فكػػرهم التكفػػًنم الػػ م يهػػديهم 

نجل  عن قضاء مرـب عل  تلك العصػبة الي كادت أف ت ِٖطري  الضالؿ كالسوء..فكانت معركة النهركاف
الفاسدة اٞنفسدة،لوال أف شػاء ا تعػاُف أف ينجػوا مػنهم فئػة صػغًنة أقػل مػن عػدد أصػاب  اليدين)تسػعة ال 

 غًن(..٣نا تسب  يف بقاء تلك السٌنة اٛنائرة اٝنبي ة.
ا بعػػد تلػػك فأكلئػػك النفػػر النػػاج  مػػن ٠نػػ رة النهػػركاف صػػاركا نػػواة شػػر التػػف حوٟنػػا خػػوارج جػػدد خرجػػو 

اٞنعركة الفاصلة..ليصًن عندهم قط  الطري  كإخافة أبناء السبيل عمال دؤكبا ل  قواعد كأسس ينشر الرع  
 كانتهاؾ اٜنرمات يف عمـو دكلة االسالـ.

                                                        
 َٕاالسراء: -ِْ
أبػػػو زيػػػد:نايل ٣ندكح،دراسػػػة بعنواف)االرهػػػاب بػػػٌن الػػػدف  كاالعتػػػداء مػػػن منظػػػور قرآين(منشػػػور يف آّلػػػة االردنيػػػة للدراسػػػات  -ِٓ

 ـ ص  ََِٓلسنة ُاالسالمية العدد 
 ُٖٗٗالقاهرةع-ليلعدار اٛنٓانظر:بدكم:عبد الر٘ننعاٝنوارج كالشيعةعط -ِٔ
 ُِٖصُٗج-بًنكت-هػ(شرح اٞنه ب،دار الفكر للطباعة كالنشر ٕٔٔالنوكم:١ني  الدين بن شرؼ)ت  -ِٕ
عدار احيػػػػػػػػػػػاء الكتػػػػػػػػػػػاب ُهػػػػػػػػػػػػ(االخبار الطواؿعٓنقي :عبػػػػػػػػػػػد اٞنػػػػػػػػػػػنعم عػػػػػػػػػػػامرعطِِٖالدينورم:ا٘نػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػن داكد)تانظر: -ِٖ

 َِٓ-َِِعصَُٔٗالعريع
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 عشر ثام ال ال دد

لقد عرؼ اٞن رخوف تلك اٞنمارسة الي صارت منظمة تعتمد عل  أسس كقواعد ال تفارقها الدموية بل 
 م يل  استعراض الناس ال م تعرفنا علي  آنفان..فمػا هػو االمتحػاف الػ م مػازاؿ ْنللها،بإسم)االمتحاف(ال

عمػػػػػال بشػػػػػعا ٫نيػػػػػف النػػػػػاس االمنػػػػػٌن حػػػػػىت يػػػػػـو النػػػػػاس ه ا .كلقػػػػػد كصػػػػػفهم االمػػػػػاـ علػػػػػ  عليػػػػػ  السػػػػػالـ 
بػأ م)خرجوا لصوصػا مشػلحٌن(،كهو يف ذلػك يهػدؼ اُف قيػادة اٞنتلقػٌن اُف حػدي  النػف صػل  ا عليػ  

 م ي كر في )اٜنارب اٞنشلح(ال م عرف  ابن منظور بأن )الغاص  الناه  ال م يعرم الناس كآل  كسلم ال
فهو يف نظػر نبينػا صػل  ا عليػ  كآلػ  كسػلم لػ  ينػ ع عػن النػاس مالبسػهم،كمعركؼ اف عقوبػة ِٗثيأّم(

 الل  ال م يسرؽ ٣نتلكات الناس ه  قط  اليد.
 االِزحبْ   .ٖ

هنا باالمتحافع كاُف  دوسيلة ارهاب معنويةعكلكن ما اٞنقصو كردت اشارات عن است داـ االمتحاف ك
 اصل نرجع  فيما يتعل  ّنوضوعنا  أم

لقد كرد ذكػر االمتحػاف يف القػرآف الكػرمي ككػاف اٞنػادة االسػاس لسػورة كر٬نػة مباركػة هػ  سػورة اٞنمتحنػة 
يا الع ة سبحان  كتعاُف) الي اخ ت اٚنها من ج ر  اللغوم..إذ أف عمادها االية الكرية الي قاؿ فيها رب

أيها ال ين آمنوا إذا جاءكم اٞن منات مهاجرات فامتحنوهن ا أعلم بإ٬نا ن فإف علمتموهن م منات فال 
كفار ال هن حل ٟنم كال هم ٪نلوف ٟنن كآتوهم ما أنفقوا كال جنػاح علػيكم أف تنكحػوهن ترجعوهن إُف ال

إذا آتيتمػػوهن أجػػورهن كال ٕنسػػكوا بعصػػم الكػػوافر كاسػػألوا مػػا أنفقػػتم كليسػػألوا مػػا أنفقػػوا ذلكػػم حكػػم ا 
 .َّ(٪نكم بينكم كا عليم حكيم

نفسػػيات اٞنهػػاجرات مػػن مكػػة اُف  فػػنحن هنػػا أمػػاـ إمتحػػاف،أم إختبار،غايتػػ  كشػػف مػػا تكػػوف عليػػ 
مدينػػػة الرسػػػوؿ صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم..كه ا االمتحػػػاف يسػػػتهدؼ كشػػػف ا٬نػػػاف اٞنهػػػاجرات اف كػػػن 

 م منات..فف  ذلك اجراء اجتماع  فاصل،فمن ي بت للمسلمٌن إ٬نا ا تطل  من زكجها الكافر.
اء اٞنهػاجرات اليػ  ليعػرؼ حقيقػة دكاخلهػن تلك الوسيلة الي عٌلم ا تعاُف ّٔػا نبيػ  الكػرمي لػًنكز النسػ

فيمػػا إذا كػػن م منػػات حقػػا،أك اف اال٬نػػاف َف يعمػػر قلؤّن..حرٌفهػػا اٝنػػوارج الضػػالوف كمػػا حرفػػوا غًنهػػا مػػن 
 االم الكرمي ليصًن معىن االمتحاف الوارد فيها مطابقا لفكرهم اٞننحرؼ عن جادة اال٬ناف كالصواب.

ينتظػػػركف القػػػادمٌن االمنػػػٌن مػػػن ابنػػػاء السػػػبيل لي ضػػػعوهم اُف فهػػػم كػػػانوا يقفػػػوف علػػػ  مفػػػارؽ الطػػػرؽ 
كضػػػعوا لػػػ  قواعػػػد كأسػػػس عمادهػػػا فكػػػرهم اٞننحػػػرؼ..فمن ٩نػػػدك  علػػػ  م ػػػل مػػػا هػػػم عليػػػ  فػػػإ م عامتحػػػافو 

ي منونػػ  كيسػػاٞنون ،كمن عرفػػوا اف معتقػػد  اليتطػػاب  مػػ  مػػ  مػػا ٪نملػػوف فػػإ م يبيحػػوف ألنفسػػهم قتلػػ  كقػػد 
 ت ه  ركح  ظلما كعدكانا خالفا ِنالؼ النه  النبوم عن اٞن لة.٬ن لوف ب  قبل أك بعد أف 

كب ا يكونوا قد أساؤكا اُف االسالـ السمح القومي بأك ر من ٠ناؿ..فاالمتحاف الػ م أمػر بػ  رب العػ ة 
سبحان  كتعاُف غايت  كشف ا٬ناف النساء اٞنهاجرات ليصار اُف احتضا ن كالتفري  بينهن كبٌن الكفار من 

                                                        
 ُٖٔص ِابن منظور.ج -ِٗ
 َُاٞنمتحنة: -َّ
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كلػػػػيس يف االمػػػػر االٟنػػػػ  مػػػػا يػػػػأمر بقتػػػػل مػػػػن يكتشػػػػف النػػػػف صػػػػل  ا عليػػػػ  كآلػػػػ  كسػػػػلم عػػػػدـ ازكاجهػػػػن 
عحىت ا٬نا ن..بينما حرؼ اٝنوارج عاقبة االمتحاف فعدكا عل  من اكتشػفوا انػ  مػن ٢نػالفيهم فسػفكوا دمػ 

 ُّصار ذلك عقيدة ٟنم كما كصفها ال هف عندما قاؿ "االمتحاف دين اٝنوارج"
ابنػػػػػػاء السػػػػػػبيل الػػػػػػ ين أمػػػػػػر االسػػػػػػالـ بتقػػػػػػدمي الطعػػػػػػاـ كاٞنػػػػػػأكل ٟنػػػػػػم بلػػػػػػ  عػػػػػػن عػػػػػػدـ   ا ػػػػػػم اخػػػػػػافوا 

اخافتهم..كاالخافػػة هنػػا تقػػـو علػػ  القتػػل كهػػو ابشػػ  كاشػػد انػػواع االخافػػة قتال..كهػػ ا هػػو الفسػػاد الػػ م 
كااليػػة  ِّمػػن قتػػل نفسػا بغػػًن نفػػس أك فسػاد يف االرض فكأ٧نػػا قتػػل النػاس ٗنيعػػا()اشػارت لػػ  االيػػة الكر٬نػة

حيػػػ  اقػػػرتف الفسػػػاد بسػػػفك الػػػدماء كمػػػا بينٌػػػا يف ٬ّّنػػة)أْنعل فيهػػػا مػػػن يفسػػػد فيهػػػا كيسػػػفك الػػػدماء(الكر 
 موض  ساب .

 املحبسثخ .ٗ
فالسػبيل البػد أف يكػوف آمنػا كهػو  ّْلقد قط  ابن حػـ  بأنػ )اليكوف اػارب اال مػن أخػاؼ السػبيل(

يػػـو شػػكا  أحػػدهم مػػن أنػػ   سػػيكوف كػػ لك علػػ  كفػػ  مػػا بشػػر بػػ  نبينػػا الكػػرمي صػػل  ا عليػػ  كآلػػ  كسػػلم
أيخيف عندما ظهر ل  قطاع طري ..فالتفت صل  ا علي  كآل  كسلم صوب عدم بن حامت الطائ  كقاؿ 

ترٓنػػػل مػػػن اٜنػػػًنة حػػػىت تطػػػوؼ بالكعبػػػة ال ٔنػػػاؼ اال  ّٓلػػػ )يا عػػػدم إف طالػػػت بػػػك اٜنيػػػاة لػػػرتين الظعينػػػة
 .ّٔا،قاؿ عدم فرأيت ذلك(

صػػا علػػ  أف تكػػوف طػػرؽ اٞنسػػلمٌن آمنػػة ،كهػػو أمػػر يسػػع  اليػػ  هػػ ا يػػدؿ علػػ  أف االسػػالـ كػػاف حري
االسالـ بش   نبي  صل  ا علي  كآل  كسلم..كوف قط  السبيل سنة من سػنن اٛناهليػة،فتحق  ذلػك 

 حىت رآ  عدم.
فاألمم الي ال تتق  ا تعاُف كال ترق  يف الناس االن كال ذمة يكوف ذلك الفعل ديػد م، فهػ ا كتػاب 

م لنا كيف عاب نف ا لوط قومػ  بػأ م يقطعػوف الطريػ )أئنكم لتػأتوف الرجػاؿ كتقطعػوف السػبيل ا يرك 
 .ّٕكتأتوف يف ناديكم اٞننكر(

فػػػاٜن  سػػػػبحان  انػػػػ ؿ مػػػػا يشػػػػدد يف ١ناسػػػػبة قػػػػاطع  الطريػػػػ  مػػػػ  اف كػػػػل مػػػػن اشػػػػًن الػػػػيهم يف االيػػػػات 
السػابقات َف يكونػوا بالضػركرة قػاتلٌن..فهم سػػراؽ علػ  االغلػ  األعم..بينمػا كػػاف قطػ  الطريػ  عنػد قػػـو 

                                                        
-عم سسػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػالةعبًنكتٗهػػػػػػػػػ(عسًن اعػػػػػػػػالـ النبالءعٓنقيػػػػػػػػ :عل  ابػػػػػػػػو زيػػػػػػػػدعطْٖٕالػػػػػػػ هف: س الػػػػػػػػدين ١نمػػػػػػػػد)ت -ُّ

تػػػػاريخ االسػػػػالـعٓنقي :عبد السػػػػالـ التػػػػدمرمعدار الكتػػػػاب (عهػػػػػْٖٕت)١نمػػػػد الػػػػدين  ػػػػس:الػػػػ هف  ُٖٗعصُّعجُّٗٗلبنػػػػافع
 .َُٖعصُِعجُٕٖٗلبنافع-العريعبًنكت

 ِّاٞنائدة: -ِّ
 َّالبقرة: -ّّ
:علػػ  بػػن أ٘نػػد بػػن سػػعيد بػػن ح مالظػػاهرم االندلسػػ )ت  -ّْ الػػ  يف شػػرح آّلػػ  بػػاٜنج  كاالثػػارعاعتىن عهػػػ(ْٔٓابػػن حـ 

 ُِٗٔكتاب ااربٌن ص  د.تع ععٌماف ،االردف–بيت االفكار الدكلية  ب :حساف عبد اٞنناف،
 الظعينة:ما يرٓنل عليها -ّٓ
 ِّٔص ٕبًنكت،ج-تح الع ي  شرح الوجي  ،دار الفكرفعهػ( ِّٔالرافع :عبد الكرمي بن ١نمد)ت سنة  -ّٔ
 ِٗالعنكبوت: -ّٕ
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كيػػف ٩نػػ  اف لػػوط الغػػراض دنيئػػة كهػػ  أف ينػػالوا كطػػرا مػػن الرجػػاؿ اٞنتنقلػػٌن علػػ  الطريػػ  اٞنػػارة بقراهم.ف
 يكوف االمر من من يقط  الطري  ك٫نيف الناس غًن متورع عن قتلهم كرّنا حىت تع يبهم كالتم يل ّٔم.

كي خػػر التػػػاريخ االسػػػالم  باخبػػػار الصػػعاليك الػػػ ين امتػػػد كجػػػودهم مػػن فػػػرتة قبػػػل االسػػػالـ اُف فػػػرتات 
ركات االسالمية الي تالئم فكرهم الحقة بعد تاسيس الدكلة العربية االسالمية كلعلهم انتموا اُف بعض اٜن

كمبادءهم كارتبط اسم الصعاليك بالقتل كالسل  كالنه  "كالصعلوؾ الفقًن كاٛنمػ  الصػعاليك كا٧نػا ٚنػ  
"ككتػػ  ا٘نػػد بػػن اسػػح  اُف اي ١نمػػد عليػػ  ّٖقطػػاع الطريػػ  صػػعاليك ال ػػم يفعلونػػ  لفقػػرهم كحػػاجتهم"

يدؿ عل  كجودهم يف اغل  العصور االسالمية مػ  ما ّٗالسالـ يسأؿ عن الصعاليك فكت  الي  اقتلهم"
هػػدر دمهػػم ال ػػم اليراعػػوف حرمػػة لالنسػػاف كمػػا ٬نلػػك مػػ  اف التػػاريخ يػػ كر بعػػض الصػػعاليك ا٩نابيػػا م ػػل 

  َْعركة الصعلوؾ ال م كاف يراع  الفقراء.
 :ٌٍارـات اُخٓاك اىهؽاٌث:اىٍتطد اىراىد

 ، الكػػرمي مػن أكػػـر: كالتشػديد كالكراـ،بالضػم" كتعػػين:يف البػدء البػد لنػػا اف نعػرج علػ  مفػػردة الكرامػة 
. اٜنػ  رأس علػ  يوضػ  طبػ : أيضػا كالكرامػة الكرامػة منػ  ّنعىن،كاالسم االكراـ التكرمي.الكراموف كاٛنم 
 كحبػػا ، بالضػػم ككرمػػا كحبػػا نعػػم:السػػكيت ابػػن قػػاؿع ككرامػػة كحبػػا نعػػم: كيقػػاؿ..الكرامػػة إليػػ  ٘نػػل: كيقػػاؿ
 .ُْ"كرمة كال ٟنم ذلك ليس: زياد أي بن زياد عن كحك :قاؿعككرمة

من ه ا التعريف اعطينا اشارة بسيطة ٞنن يتصف بانػ  ٬نتلػك كرامػة فهػ  شػ ء معنػوم سػام  كال٪نػ  
،كما أرادهػا اٝنػال  امرء يعت  باف يكوف صاح  كرامة أمالم انساف اف يسل  ه ا الش ء اٞنعنوم من 

نسػػػػاف ككرامتػػػػ  الػػػػي صػػػػا ا رب العلػػػػ  تبػػػػارؾ كتعػػػػاُف إذ اٛنبػػػػار جػػػػل يف عال ،حفاظػػػػا علػػػػ  مػػػػاؿ هػػػػ ا اال
 .ِْقاؿ)ككرمنا بين آدـ ك٘نلناهم يف الرب كالبحر(

علينا اف ننتب  اُف أف اٞنوُف القدير َف ٫نص  يف ه   االيػة الكر٬نػة هويػة ١نػددة،فهو كػـر كػل بػين آدـ 
دد موقفػػ )إما شػػاكرا كإمػػا  مػػ منهم ككػػافرهم..كيبق  علػػ  االنسػػاف اف ٪نػػ مسػػلمهم كنصػػرانيهم كيهػػوديهم،

 .ّْكفورا(

                                                        
-عمطبعػػػػػػػػة حيػػػػػػػػدرمّعالكايفعتصػػػػػػػػحيح كتعليػػػػػػػػ :عل  اكػػػػػػػػرب الغفػػػػػػػػارمعط(هػػػػػػػػػِّٖت)يعقػػػػػػػػوب بػػػػػػػػن ١نمػػػػػػػػد الكليػػػػػػػػين: -ّٖ
 ِٕٗعصٕشعجُّٕٔطهرافع

عدار الكتػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػالمية ْهػػػػػػػػػػػ(عهت ي  االحكاـعٓنقي :حسػػػػػػػػػػن اٞنوسػػػػػػػػػػومعطَْٔالطوسػػػػػػػػػػ :ابو جعفػػػػػػػػػػر ١نمػػػػػػػػػػد)ت -ّٗ
 ُُِعصَُشعجُّٓٔرافطه

هػػعالتنبي  كاالشػراؼعدار ّْٓ اٞنسػعودمُٖٗعصُٔهػعآّموععدار الفكر للطباعػة كالنشػرعجٕٔٔالنوكم:١ني  الدين ت -َْ
 ُِّبًنكتعص-صع 

-عدار العلػػػػػم للماليٌنعبػػػػػًنكتْهػػػػػػ(عالصحاحعٓنقي :ا٘ند عبػػػػػد الغفػػػػػور العطػػػػػارعطّّٗاٛنوهرم:اٚناعيػػػػػل بػػػػػن ٘نػػػػػاد)ت -ُْ
 َُِعصٓـعجُٕٖٗلبنلنع

 َٕاالسراء: -ِْ
 ّاالنساف: -ّْ
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 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ِّْ 

فالغايػػة االسػػػاس مػػن حرمػػػة دـ االنسػػاف كحفػػػه كرامتػػ  اشػػػاعة جػػو االمػػػاف كالسػػلم بػػػٌن أفػػراد آّتمػػػ  
.فبالسػػلم كاالمػػاف ْْالبشػػرم خالفػػا ٞنػػا ٔنوفػػت منػػ  اٞنالئكػػة)أْنعل فيهػػا مػػن يفسػػد فيهػػا كيسػػفك الػػدماء(

لػػػي تبقػػػ  ظالػػػة اٞنػػػ من..إذ ينصػػػرؼ اُف اف يتػػػدبر مػػػا ينصػػػرؼ االنسػػػاف آمنػػػا مطمئنػػػا اُف بلػػػوغ اٜنقيقػػػة ا
 .ْٓحول )أكَف ينظركا يف ملكوت السماكات كاالرض كما خل  ا من شم(

كعل  ه ا االساس القومي فإف االسالـ كاف ينظر اُف االنساف نظرة ال٪نػدها ديػن أك معتقػد..كلعل يف 
ْنسػػيد تلػػك النظػػرة عنػػدما يقػػوؿ لػػ )كال  عهػػد االمػػاـ علػػ  عليػػ  السػػالـ اُف مالػػك االشػػرت مػػا يػػدلل علػػ 

تكػػػػونن علػػػػيهم سػػػػبعا ضػػػػاريا تغتػػػػنم أكلهم،فػػػػإ م صػػػػنفاف،إما أخ لػػػػك يف الػػػػدين أك كإمػػػػا نظػػػػًن لػػػػك يف 
اٝنلػػ ،يفرط مػػنهم ال لػػل كيػػ ت  علػػ  أيػػديهم يف العمػػد كاٝنطأ،فػػأعطهم مػػن عفػػوؾ كصػػفحك،م ل الػػ م 

كاِف االمػػػر عليػػػك فوقػػػك،كا فػػػوؽ مػػػن ٓنػػػ  كترضػػػ  أف يعطيػػػك ا مػػػن عفػػػو  كصػػػفح ،فإنك فػػػوقهم،ك 
 ْٔكالؾ،كقد استكفاؾ أمرهم،كابتالؾ ّٔم(

فليس هناؾ ش   ٬نكن اف يساء ل  يف قط  للسػبيل حػىت كإف كػاف غػًن مسػلم،ألف االمػاف كالسػلم 
مهمتاف جليلتاف اناطهما اٞنشرع االسالم  بعمـو افراد آّتم ،فهو ليس يأمرهم بالعمل عل  كفقػ  ككػف 

الغًن،كإ٧نا عل  افراد آّتم  اافظة عل  ه ين العنصرين عن طري  اٞنس كلية اٞنتحققة بوسائل  أذاهم عن
 عديدة منها االمر باٞنعركؼ كالنه  عن اٞننكر.

فماذا ٩نرم يف أماكن قط  الطري  الي يقـو االرهػابيوف بالتواجػد فيهػا كي سسػوف ٞنػا عػرؼ اصػطالحا 
 بػ)السيطرات الو٨نية( .

انتهاؾ للكرامة الي خ  ا تعاُف بين آدـ ّٔا كما عرفنا من منطػوؽ االيػة الكر٬نػة هػو انتػ اع اف أكؿ 
اٟنوية العقائدية من االش اص اٞنستعرضٌن يف تلك النقاط..فاٞنسلم عندما ييكٌفر كهو أمر خطًن ال ٩نػوز 

ة عػػن طريػػ  التكفػػًن يتػػيح ألم كػػاف اف ٬نارسػػ ،فهو انتػػ اع للهويػػة الدينيػػة للشػػ  .كلعل انتػػ اع تلػػك اٟنويػػ
لالرهاي ارتكاب جرائم بشعة ُن  الش   الػ م جػرل تكفػًن ،إذ ٬نكنػ  اسػتباحة عػرض كمػاؿ كدـ مػن 

 جرل تكفًن .
كلقػػد اعػػرتؼ بعػػض الضػػحايا ُنصػػوؿ حػػاالت اغتصػػاب،ف لك ال٫نتلػػف عػػن اعمػػاؿ قػػـو لػػوط الػػ ين 

 اؾ لكرامة الناس الواق  عليهم الفعل السم.قطعوا السبيل الغراض دنيئة م ل ه  ..فه ا االمر انا هو انته
أما التعدم عل  اٞنمتلكات الش صية كالسيارة أك اٜنل  ال هبية كاٞنبالغ النقدية فه  أمور مسلم ّٔػا 
كإف كانػػػػت أقػػػػل كقعػػػػا اف كقعػػػػت لوحػػػػدها دك٧نػػػػا ْنػػػػاكز علػػػػ  حريػػػػة كعػػػػرض كحيػػػػاة الضػػػػحايا كالقػػػػائم ّٔػػػػا 

 صل  ا علي  كآل  كسلم يف حدي  مربنا يف موض  ساب .هو)الل  اٞنشلح(ال م ذكر  نف الر٘نة 

                                                        
 َّالبقرة: -ْْ
 ُٖٓاالعراؼ: -ْٓ
بغػداد ك االمػًنة -هػ(شرح  ػ  البالغػة،دار الكتػاب العػري ٔٓٔابن اي اٜنديد:ع  الدين عبد اٜنميد بن هبة ا)ت سنة  -ْٔ

   ِّص ُٕج- ََِٕبًنكت -للطباعة كالنشر كالتوزي 
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فلقػػػد مػػػارس قطػػػاع الطػػػرؽ مػػػن اٞنفسػػػدين يف االرض اختطػػػاؼ النػػػاس علػػػ  كف )بواعػػػ  ك ػػػًنة يعػػػود 
بعضػػها اُف جوانػػػ  ش صػػية تنصػػػ  باالسػػػاس يف الرغبػػة باالنتقػػػاـ أك ال ػػػأر كبعضػػها يعػػػود اُف اعتبػػػارات 

اقعنػػا العراقػػ  اٞنعػػاش باع ػػا آخرهػػو التسػػلية بتعػػ يبهم بػػدنيا كنضػػيف مػػن ك  ْٕماديػػة مػػن اجػػل كسػػ  اٞنػػاؿ(
 كتع ي  أهاليهم نفسيا دك٧نا اسناد ذلكم الفعل القبيح اُف أم ن  من مصدرم الشريعة اٜننيفة.

كمػػػ  جسػػػامة التعػػػدم علػػػ  العػػػرض كأقػػػل منهػػػا التعػػػدم علػػػ  اٞنػػػاؿ كاٞنمتلكػػػات اٝناصػػػة، كمأسػػػاكية 
حرمتػػ  كحرمػػة أهلػػ  كمػػا بينا،فػػإف التعػػدم االكػػرب يتحقػػ  بالقتػػل..فحىت اختطػػاؼ االنسػػاف كالتعػػدم علػػ  

الكفػػار الػػػ ين كقعػػػوا اسػػرل بأيػػػدم اٞنسػػػلمٌن،فإف نػػػف الر٘نػػة صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػ  كسػػػلم َف يػػػأمر بقػػػتلهم 
 .ْٖكحادثة تعليم االسرل ألمٌي  اٞنسلمٌن معركفة كمسلم ّٔا، خال كاحدا منهم هو النضر بن اٜنارث

ة بشػػعة ال عقػػاب ٞنرتكبهػػا غػػًن القتػػل باٞن ل،فػػا تعػػاُف حكػػم بػػأف)كال تقتلػػوا الػػنفس الػػي فالقتػػل جر٬نػػ
 .ْٗحـر ا اال باٜن  كمن قتل مظلوما فقد جعلنا ل  سلطانا فال يسرؼ يف القتل ان  كاف منصورا(

 ػٛدح اٌجذاٚح
مػوا حػدكد مػا أنػ ؿ ا ذـ رب الع ة جل يف عال  االعراب الػ ين هم)أشػد كفػرا كنفاقػا كأجػدر اال يعل

كاف)مػػن االعػػراب مػػن يت ػػ  مػػا ينفػػ  مغرمػػا كيػػرتب  بكػػم الػػدكائر علػػيهم َٓعلػػ  رسػػول  كا علػػيم حلػػيم(
ك)ك٣نن حولكم من االعراب منافقوف كمػن أهػل اٞندينػة مػردكا علػ  النفػاؽ  ُٓدائرة السوء كا ٚني  عليم(

ٕنػػدين البػػدك كتطبػػيعهم علػػ  اخػػالؽ االسػػالـ اٟنجػػرة اُف اٞندينػػة  .كلقػػد كػػاف مػػن موجبػػاتِٓال تعلمهػػم(
 لينب كا اخالؽ البدك كمنها قط  الطرؽ كاي اء ابناء السبيل كسول ذلك من آثاـ.

كلقد تطب  البعض منهم عل  كف  ما اراد  النف الكرمي صل  ا علي  كآل  كسلم كصفا قلبػ  كاطمػأف 
ف تظػاهركا بقبػوؿ مبػادئ الر٘نػة كاالنسػانية،كمنهم اُف ما أن ؿ ا،بينما ظل آخركف عل  حػاٟنم السػاب  كا

الػػػ م ٞنػػػ  النػػػف االمػػػٌن صػػػل  ا عليػػػ  كآلػػػ  كسػػػلم يف الصػػػدقات)كمنهم مػػػن يلمػػػ ؾ يف  ّٓذك اٝنويصػػػرة

                                                        
  ُِٗص ََِٓبًنكت -١نمد:هي م عبد السالـ،مفهـو االرهاب يف الشريعة االسالمية،دار الكت  العلمية -ْٕ
كقتل ه ا اٞنشرؾ ل  مػن االسػباب مػا ال٠نػاؿ للرأفػة ب ..فلقػد كػاف بصػفت  كبػًن م قفػ  قريش،٪نػاكؿ تفنيػد كتػاب ا الكػرمي  -ْٖ

(فهػو كػاف قػد جلػ  كتػاب كليلػة كدمنػة مػن ِْبكػم قػالوا أسػاطًن االكلٌن..النحػل:حىت ن لت ب  االية الكر٬نة)كإذا قيل ٟنم ماذا أن ؿ ر 
اٜنًنة ككاف يقرأ  عل  قريش ليقوؿ اف ما جاء ب  ١نمد أساطًن االكلٌن رابطا بٌن كالـ ا كما مع  من كتاب.راج  القرطف: ١نمػد بػن 

، ككاف ينس  مػ  اليهػود مػن أجػل احػراج النػف الكػرمي صػل  بًنكت-هػ(اٛنام  الحكاـ القرآف،دار الفكرُٕٔا٘ند االنصارم)ت سنة 
ا كعلي  كآل  كسلم، كتفنيد ما جاء ب ، عل  قدر استطاعة ه ا اٞنشرؾ..ل ا كاف يسأل  بدف  من اليهود عػن أصػحاب الكهػف كعػن 

ة(اٞننشور يف ٠نلة كليػة االداب الركح..أنظر:العبيدم:رياض عدناف كعدناف حسن موس ،دراسة بعنواف)موقف اليهود كالدعوة االسالمي
   ِْٗص ٗٗجامعة بغداد العدد –

 ّّاالسراء: -ْٗ
 ٕٗالتوبة: -َٓ
 شٖٗالتوبة: -ُٓ
 َُُالتوبة  -ِٓ
ذك اٝنويصرة اثناف احد٨نا ٕنيم  كال اين ٬نانياالكؿ خارج  كليس بصحاي كال اين هو الصحاي البائػل يف اٞنسجد.الشػركاين  -ّٓ

 .ٕٔعصُبًنكتعج–احياء الرتاث العري  كالعبادمعحواش  الشركاينعدار
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ِْٓ 

 ا رسػػوؿ اُف جػػاء هػػ ا التميمػػ ك  .ْٓالصػػدقات فػػإف أعطػػوا منهػػا رضػػوا كإف َف يعطػػوا اذا هػػم يسػػ طوف(
 مػن كلػكي":(كسػلم كالػ  عليػ  ا صل ) الرسوؿ فاجاب  يعدؿ اف  من كطل )صل  ا علي  كال  كسلم( 

اذا َف اعدؿ قد خبت كخسرت اف َف اعدؿ فقاؿ لػ  عمر:ائػ ف ِف فيػ  اضػرب عنق عفقاؿ:دعػ  اف  يعدؿ
لػػ  اصػػحاب ٪نقػػر احػػدكم صػػالت  مػػ  صػػالهتم كصػػيام  مػػ  صػػيامهم يقػػرأكف القػػرآف ال٩نػػاكز مػػ  تػػراقيهم 

فهػػ ا الرجػػل ٗنػػ  كػػل ذكم العقػػوؿ البدكيػػة الػػي َف ٬ٓٓنػػرؽ السػػهم مػػن الرميػػة..."٬نرقػػوف يف االسػػالـ كمػػا 
يالئمها ما جاء ب  االسالـ لي رجوا عل  الدين كعل  امامهم ليشكلوا فرقة اٝنوارج الي كانت اشد علػ  

 االسالـ من اعدائ ..كهم يقاتلوف باسم االسالـ بضراكة..
ك ليقػػػاتلوا باسػػػم االسػػػالـ كليكونػػػوا اشػػػد عليػػػ  مػػػن يف عصػػػرنا خػػػرج مػػػن البػػػدك مػػػن هػػػم اشػػػبا  أكلئػػػ

أعدائ ..ه الء هم ال ين تناكلوا راية اٛنهاد ليجاهدكا ضد اٞنسلمٌن كيكفرك م..١ناكلٌن بعقلياهتم البدكية 
الػػػي َف يصػػػػقلها جػػػوهر االسػػػػالـ ال ػػػم ٣نػػػػن مػػػردكا علػػػػ  النفػػػاؽ كهػػػػم اشػػػد كفػػػػرا كنفاقػػػا كا ػػػػم يرتبصػػػػوف 

 فرك م..باٞنسلمٌن الدكائر فيك
مػػ  ا،كال تعنػػيهم كرامػػة هػػ ا اليعرفػػوف قيمػػة االنسػػاف الػػ م كرٌ السػػابقوف مػػنهم كالالحقػػوف ٟنػػم هػػ الء 

.فلػػو راجعنػػػا ٔٓاالنسػػاف الػػ م فضػػل  ا علػػ  ك ػػًن ٣نػػن سوا )كفضػػلناهم علػػ  ك ػػًن ٣نػػن خلقنػػا تفضػػيال(
يرفػػ  رايػػة االرهػػاب ن خلػػف لل ػػوارج كسػػلف ٞنػػسػػجالت تػػاريخ هجمػػات البػػدك مػػن الوهػػابيٌن الػػ ين هػػم 

االف،لوجػدنا هجمػاهتم علػ  اٜنواضػر يف العػراؽ كخاصػة مػدف كػربالء كالنجػف كاٜنلػة،ما يفصػل  صػاح   
كتاب )صدؽ اٝنرب يف خوارج القرف ال اين عشر(حىت ا م َف يتورعوا عن قتل سدنة الكعبػة الشػريفة حػىت 

ات االسالمية أناسػا مػن قبلهػا لتحقيػ  اف فعلهم ذاؾ)عم اقطار الدنيا فارسلت بعض اٜنكومات كاٛنمعي
 .ٕٓه ا االمر فرفعوا ما شاهدك  كتأكدك  اُف أ٣نهم(

ل ا فإف العقليػة البدكيػة السػائدة بػٌن هػ الء االرهػابيٌن تقػودهم اُف م يػد مػن اٞنمارسػات السػالبة ٜنريػة 
طػػرؽ الػػي اردهػػا ككرامػػة كأمػػواؿ كحيػػاة النػػاس االبريػػاء كخاصػػة مػػن كػػاف مػػنهم يتنقػػل آمنػػا مطمئنػػا علػػ  ال

االسالـ أمينة ال ٫ناؼ ابن السبيل الػ م يسػلكها فهػو يف ٘نايػة االسػالـ ك٠نتمػ  االسػالـ..اال اف هػ الء 
 اٞنت لفٌن اٞنفسدين يف االرض جعلو  موطنا لل وؼ كالرع .

                                                        
 ٖٓالتوبة: -ْٓ
 .ْٖصعِجعُِّّعمصر-السعادة مطبعةعالكربل اٞندكنة(عهػُٕٗت)االصبح  انس بن:مالك -ٓٓ
 َٕاالسراء: -ٔٓ
اٜنجازم:الشريف عبػد ا بػن الشػريف حسػن باشػا بػن اشػريف فضػل باشػا العلػوم اٜنسيين،صػدؽ اٝنػرب يف خػوارج القػرف  -ٕٓ

 ُْٖص-الالذقية بال-ال اين عشر،مطبعة كومٌن
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 عشر ثام ال ال دد

 اىغاحٍث

آّتمعػػػػات ها تمػػػػن خػػػػالؿ مػػػػا قػػػػدمنا مػػػػن تصػػػػور مشػػػػفوع باإلستشػػػػهادات كاستحضػػػػار كقػػػػائ  عاشػػػػ
،نسػػػتنت  مػػػا يلػػػػ  بإختصػػػار يسػػػػهل االٞنػػػاـ ّنشػػػكلة البحػػػػ  كالوقػػػوؼ علػػػػ  ة علػػػ  مػػػػر العصوراالسػػػالمي
 طبيعتها:

 قبػل مػن اٞنمارسػة هػ   تأسػيس كقػت ٚنػ  كمػا(إستعراضػهم)اك النػاس ايقاؼ ،أم العمل ه ا اف-ُ
 كقفػػوا الػػ ين اٞنفسػػرين أف متعػػددة،اال مػػرات آّيػػد ا كتػػاب يف كرد الػػ م فسػػاد،كهو ١نػػض اٝنوارج،هػػو

 أك يصػػلبوا أك يقتلػػوا أف فسػػادا األرض يف كيسػػعوف كرسػػول  ا ٪نػػاربوف الػػ ين جػػ اء إ٧نػػا)الكر٬نػػة االيػػة عنػػد
 ٔنصػػػها االيػػػة اف رأكا الػػػي اٞنمارسػػػة هػػػ   ٚنػػػوا(األرض مػػػن ينفػػػوا أك خػػػالؼ مػػػن كأرجلهػػػم أيػػػديهم تقطػػػ 

 ا ٪نػػارب بأنػػ  االيػػة قصػػدت  الػػ م اػػارب،كهو للطريػػ  القػػاط  الشػػ   كااربػػة،كٚنوا كتقدها،باٜنرابػػة
 ابػػن كمسػػاعدة معاكنػػة ضػػركرة علػػ  االسػػالـ تأكيػػد مػػ  االبريػػاء كيقتػػل السػػبيل يقطػػ  عملػػ  كػػوف كرسػػول 
 .ك٘نايت  السبيل
اٞنتتبػػػػ  لالحػػػػداث التار٫نيػػػػة ٩نػػػػد اف اغلػػػػ  العنػػػػف اك االرهػػػػاب الػػػػ م حػػػػدث يف الدكلػػػػة العربيػػػػة -ِ

االسالمية اشت  مبادء  من اٝنوارج فكل اٜنركات كال ورات الي نت  عنها اٝنراب كالػدمار كاالعتػداء علػ  
 الناس كاف بعض اٞن رخٌن يرجحوف اتباعهم ٞنبادئء اٝنوارج كحركة ال ن  كغًنها 

ٖنة ارهاب يضرب اطناب  يف عمـو ربوع امتنا،كلقد عشش يف العراؽ لدكاع كاسباب مشجعة منها  -ّ
كال نراهػػا اال امتػػدادان ٞنػػا شػػهدت  الدكلػػة  الػػدف  الػػدكِف كاالختالفػػات العقائديػػة الػػي َف يعػػد مػػا ٪نػػد ظهورهػػا

 .االسالمية قبل قركف من ارهاب معنوم اك مادم
من االعماؿ الي سببت خوفا كهلعا عند الناس كمن بينها قط  السبيل ه ا االرهاب مارس ا٧ناطا -ْ

كايقاؼ اغالمنٌن اٞنتنقلٌن علي  كتنفي  ما كاف اٝنوارج قد اسسوا لػ  كهػو االمتحػاف، ّٔػدؼ التعػرؼ علػ  
طبيعػػة اعتقػػاد الشػػ   أم اف االخػػتالؼ الطػػائف  هػػو العنصػػر اٞنػػراد اكتشػػاف  يف هػػ ا االمتحاف..كالػػ م 

قتل الش   عندما يكوف من م ه  ٢نالف بعد تكفًن .. كهنا يربز ارتكػاب جػر٬نتٌن االكُف  ينجم عن 
تكفًن اٞنسلم كال انية قتل النفس الربيئة.كبال شك فإف ٠نرد ايقاؼ النػاس مػن قبػل مسػلحٌن يف منػاط  ال 

اف،كي داد حجػم ٓنميها السلطة الرٚنية ما يسب  ل  الرع  كاٝنوؼ الشديد ا٧نا هػو انتهػاؾ لكرامػة االنسػ
االنتهاؾ بالتعدم عل  مال  كعرضػ  اضػافة اُف قتل ..فكرامػة االنسػاف مكفولػة مػن رب العػ ة تعػاُف عنػدما 

 كالكالـ بعد كالم  سبحان  كتعاُف. انت ؿ يف ١نكم كتاب  الكرمي)ككرمنا بين آدـ...اآلية(
 اىٍهار واىٍؽاسغكائٍث 

 القرآف الكريم
هػ(مفردات ألفاظ القرآف،ٓنقي :صػفواف عػدناف داككدم،  ِْٓد االصفهاين:الراغ )ت يف حدك (ُ)

 ُٔٗٗبًنكت -دمش  كالدار الشامية–دار القلم 
 ُٖٗٗالقاهرةع-عدار اٛنليلٓبدكم:عبد الر٘ننعاٝنوارج كالشيعةعط(ِ)
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 دراس  تحل ل   -االرىاب  ساد ضد حقوؽ االنساف ك رام و 
 

ِْٕ 

 العلػم دارعْطعالعطػار الغفػور عبػد ا٘نػد:ٓنقيػ عالصػحاح(عهػػّّٗت)٘ناد بن اٚناعيل:اٛنوهرم(ّ)
 ـُٕٖٗعلبنلن-بًنكتعللماليٌن

:عل  بن أ٘ند بن سعيد بن حـ  الظػاهرم االندلسػ )ت (ْ) هػػ(ال  يف شػرح ْٔٓ-ْْٖابن حـ 
  د.ت.عٌماف ،االردفع–آّل  باٜنج  كاالثار اعتىن ب  حساف عبد اٞنناف،بيت االفكار الدكلية 

لبالغػػة،دار الكتػػاب هػػػ( ،شػػرح  ػػ  أٓٔ)تعػػ  الػػدين عبداٜنميػػد بػػن هيبػػة ا ابػػن اي اٜنديػػد:(ٓ)
 – ََِٕبًنكت -بغداد ك االمًنة للطباعة كالنشر كالتوزي -العري
اٜنجازم:الشريف عبد ا بن الشريف حسن باشا بن اشريف فضل باشا العلوم اٜنسيين،صدؽ (ٔ)

 الالذقية بال-اٝنرب يف خوارج القرف ال اين عشر،مطبعة كومٌن
عدار احيػػػػػاء ُر الطواؿعٓنقي :عبػػػػػد اٞنػػػػػنعم عػػػػػامرعطهػػػػػػ(االخباِِٖالدينورم:ا٘نػػػػػد بػػػػػن داكد)ت(ٕ)

 الكتاب العري
 م سسػػػةعٗطعزيػػػد ابػػػو علػػػ :ٓنقيػػػ عالنػػػبالء اعػػػالـ سػػػًن(عهػػػػْٖٕت)١نمػػػد الػػػدين  ػػػس:الػػػ هف(ٖ)

  ُٖٗصعُّجعُّٗٗعلبناف-بًنكتعالرسالة
-بػػػػػػػػػػًنكتعالعػػػػػػػػػري الكتػػػػػػػػػاب دارعالتػػػػػػػػػدمرم السػػػػػػػػػالـ عبػػػػػػػػػد:ٓنقيػػػػػػػػػ عاالسػػػػػػػػػالـ تػػػػػػػػػاريخ(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٗ) 
 َُٖصعُِجعُٕٖٗعلبناف
 ٕبًنكت،ج-هػ(فتح الع ي  شرح الوجي  ،دار الفكر ِّٔالرافع :عبد الكرمي بن ١نمد)ت سنة (َُ)
رمضاف:عصػػاـ صادؽ،دراسػػة بعنواف)االبعػػػاد القانونيػػة لالرهػػاب الدكِف(٠نلػػػة السياسػػة الدكليػػػة، (ُُ)

 ُْٓالقاهرة العدد 
رهػػاب بػػٌن الػػدف  كاالعتػػداء مػػن منظػػور قرآين(منشػػور يف أبػػو زيػػد:نايل ٣ندكح،دراسػػة بعنواف)اال(ُِ)

 ـ ََِٓلسنة ُآّلة االردنية للدراسات االسالمية العدد 
ال بيدم:١ن  الدين اٜنسيين الواسط عتاج العركس من جواهر القػاموسعٓنقي :عل  شػربمعدار (ُّ)

 ُْٗٗالفكر بًنكتع
 .بًنكت– العري اثالرت  احياء دارعالشركاين حواش عكالعبادم(الشركاين ُْ)
 الكتػ  دارعْطعاٞنوسػوم حسن:ٓنقي عاالحكاـ هت ي (عهػَْٔت)١نمد جعفر ابو:الطوس (ُٓ)

 شُّٓٔطهراف االسالمية
العبيػدم:رياض عػػدناف كعػػدناف حسػن موس ،دراسػػة بعنواف)موقػػف اليهػود كالػػدعوة االسػػالمية( (ُٔ)

 ٗٗجامعة بغداد العدد –اٞننشور يف ٠نلة كلية االداب 
عيس :حسن عبيد،دراسة بعنواف)إشكالية تعريف االرهاب(٠نلة اٞنستقبل،إصدار مرك  اٞنستقبل (ُٕ)

 ََِٔصيف ّللدراسات كالبحوث، ع
منشػػػورة علػػػ  موقػػػ  االكاد٬نػػػة  pdfفرحات:١نمػػػد نور،االرهػػػاب كحقػػػوؽ االنساف،دراسػػػة بصػػػيغة(ُٖ)

 ـََُِ/ٖ/ٓالعربية يف الدا٧نارؾ بتاريخ 
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ِْٖ 

 عشر ثام ال ال دد

هػػػ(بداية آّتهػػد ك ايػػة اٞنقتصػػد،دار ابػػن  ِٓٓد بػػن ١نمػػد بػػن رشػػد)ت القرطف:١نمػػد بػػن أ٘نػػ(ُٗ) 
 .ـ كتاب اٜنرابةُٗٗٗبًنكت -حـ 

-هػػػػػ(اٛنام  الحكػػػػاـ القػػػػرآف،دار الفكػػػػرُٕٔالقػػػػرطف: ١نمػػػػد بػػػػن ا٘نػػػػد االنصػػػػارم)ت سػػػػنة (َِ)
 عد.ت.بًنكت
 مطبعػة عّط عالغفارم اكرب عل :كتعلي  تصحيحعالكايفعهػ(ِّٖ:١نمد بن يعقوب)تالكليين(ُِ)

 شُّٕٔعطهراف-حيدرم
اللحيداف،٘نػد بػن عل ،الصػور اٞنعاصػػرة ٛنر٬نػة اٜنرابة،رسػالة ماجسػػتًن مقدمػة اُف جامعػة نػػايف (ِِ)

 )نس ة منضدة باٜناسوب(ََُِالعربية للعلـو االمنية،الرياض 
 هػ.ُِّّعمصر-السعادة مطبعةعالكربل اٞندكنة(عهػُٕٗت)االصبح  انس بن:مالك(ِّ)
 عد.ت.بًنكت-صع  دارعكاالشراؼ التنبي عهػ(ّْٓ)تاٞنسعودم(ِْ)
بػػػًنكت -١نمػػػد:هي م عبػػػد السػػػالـ،مفهـو االرهػػػاب يف الشػػػريعة االسػػػالمية،دار الكتػػػ  العلميػػػة(ِٓ)

 ـََِٓ
-هػػػػػػػ(شرح اٞنهػػػػػػ ب،دار الفكػػػػػػر للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر ٕٔٔالنػػػػػػوكم:١ني  الػػػػػػدين بػػػػػػن شػػػػػػرؼ)ت (ِٔ)

 .عد.تبًنكت
 عد.تكالنشر للطباعة الفكر دارعوعآّم(ػػػػػػػػػػػػػػػػػع ِٕ)
 ،٠نلػػة ٬ننيػػة دراسػػات ٠نلػػة نشػػرت (العػػاـ الػػدكِف القػػانوف يف االرهػػاب مفهػػـو) ، حػػ اـ ٗنيػػل:٪نػػٍن(ِٖ)

 .ـََِٗ يونيو/ ابريل-ّٗ اليمين،العدد كالبحوث الدراسات مرك  عن صادرة فصلية
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