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لـى اخـتالف   ع و حـديث السـاعة،   أصـبحت  النـاس، و  أذهـان  »اإلرهاب«فقد مألت قضية 

ما بعد األحداث األخيرة الواقعـة فـي الحـادي    سي ، والةوغربي ةهو حديث العالم شرقي الحضارات، و

  . ما توالى بعدها من أحداث و .م2001عشر من سبتمبر عام 

تقع تحت الحصـر، وكـل مقـرّ     »اإلرهاب«في تحديد معناها، فال تكاد تعريفات  اختلفواولكن 

ـ  ديننا دينٌ تمي ولكن فاق على معناهبنسبية المصطلح، وعدم تحدده وعدم االتّ ـ  ز فيمـا تمي ة ز بـه بدقّ

تد معانيها وبناء األحكام على ذلك، فليسألفاظه، وتحد ة عنيت بنصوص وحيها فدرست األلفـاظ  أم

  . ةها، دراسةً لغويةً ودراسة يتتبع فيها استعماالت الشارع لتلك األلفاظ كهذه األمومعاني

المستعملة في هذا  القرآنية، ثم ذكر األلفاظ ى اإلرهابدراسة قصد بها بيان معن مقالةهذه ال إنّو

   .الموضوع
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  .القرآن المبين، اإلرعاب ،العنف، اإلرهاب :����
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لم يعد بينًا بسيطًا في داللته بل معناه إنّ اإلرهاب يمثّل مشكلة العصر، ومفهوم اإلرهاب 
م باإلرهاب يرى فيه، ويجد ما ال يراه وال يجده اآلخـر، مـن   معقد، حتى كاد كل متكلّ بمرك

حيث مدى مصداقية داللة الكلمة على معناها، على وجه الحقيقة، وفي نفس األمر والواقع، ال 
   .تتنازعه األلسن و األقالم ىد لفظ فارغ، واسم بدون مسمث هي مجرّمن حي

ومن المثير للدهشة أن تعلن الدول حرباً على اإلرهاب قبـل االتّفـاق علـى تعريـف        
دقيق و محدد لمفهومه اإلرهاب و معناه، مما جعل بعض الدول مهـددة باالتّهـام باإلرهـاب،    

، بـل  »بمحـور الشـر  «ضمن فيمـا عـرف    -ريكية حسب الرؤية األم -ووضعت بعض الدول 
وصفت حركات التحرير و الجماعات و الشعوب الّتي تكافح ضد المحتلّ الغاضـب ألراضـيها   
بأنّها إرهابية، وما يقوم به الغرب من جـرائم فـي حـق المسـلمين، والشـعوب والحكومـات       

ممـا أدى  . أو غيـر ذلـك  . ..واألفراد، يسمونه محاربة اإلرهاب، أو دعم الحرية والديمقراطية
  .إلى خلط األوراق و قلب المفاهيم و استباحة المبادئ الّتي أقرّها المجتمع الدولي 

ة لهذه القضية، يمكن طرح األسئلة اآلتيةوإلثارة الجوانب األساسي :  
  هل لمصطلح اإلرهاب اليوم معنى واحد في أذهان المتكلمين ؟ 

  وهل مفهومه ال يختلف باختالف الثقافات واللغات ومصادر التشريع؟ 
  وهل يجب تعديل مفهومه وإعادة ضبطه ؟ 

ـ   ة، و لبيان ما طرح من األسئلة السابقة ينبغي تتبع أمثلةٍ ونماذج من مصادر اللغـة العربي
شرعيمن القرآن الكريم،  لتحديد معنى اإلرهاب في الوضع اللغوي، وفي المفهوم ال ثم.  

  : و لذلك جعلت للمقالة أربعة مباحث
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عند دراسة المفاهيم والمعاني البد أوالً من الرجوع إلى معاجم اللغة األصيلة، ومالحظة 
رهـب  «:يـأتي  مـا  العـرب،  لسان في تطور المعنى في المعاجم الحديثة وبالنظر في ذلك نجد

ال رهبانيـة  «: أي بمعنى الرهبة، ومنه »منْ الرَّهبِ«: الرَّهب، كقولـه تعالى بمعنى خاف واالسم
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فه، وقد كاعتناق السالسل، واالختصاء، وما أشبه ذلك مما كانت الرهابنة تتكلّ... »في اإلسالم
الخـوف، وتـرك   : وأصلها من الرَّهبنَـةِ  صلّى اهللا عليه و آله و سلّم، ة محمدعن أم وضعها اهللا

رهـب الـراء   «: ابن فارس في معجمـه   و قال .)8/337ابن منظور، ( »... مالذ الحياة كالنساء
ل الرهبـة،  ة، فاألوة وخفّعلى دقّ على خوف، واآلخر يدلّ أحدهما يدلّ: والهاء والباء أصالن

اإلرهـاب، وهـو قَـدع اإلبـل مـن الحـوض،       رهبت الشيء رهبا، ورهبةً، ومن البـاب  : تقول
  .)2/401ابن فارس،( »وذيادها، واألصل اآلخر الرَّهب، الناقة المهزولة

    .)120الزبيدي،( »اإلزعاج و اإلخافة: اإلرهاب بالكسر«: وذكر الزبيدي في تاجه 
 »مـن يلجـأ إلـى اإلرهـاب إلقامـة سـلطة      «على كـل   تدلّ وفي المنجد كلمة اإلرهابي

ذين يسـلكون سـبيل   وصف يطلق على الّ«: و اإلرهابيون في المعجم الوسيط ).280 ،حموي(
   .)1/282أنيس وآخرون، ( »العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية

 »اإلرهـابي «و »اإلرهاب« كلمتي ال تشير إلى القديمة ةالعربي جماالمع أنّب و في هنا نرى
  .القديمة األزمنة تعرفهما ولم االستعمال، حديثة الكلمات من هماألنّ

المعجـم الوسـيط   : والملحوظ أن تعريف اإلرهابي واإلرهابيين في المرجعين األخيـرين 
على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيـق غـرض سياسـي، فـردا كـان أو       قد يدلّ والمنجد ،

   . وهذا معنى خاص، من إحداث الخوف، الوارد بصيغة العموم. جماعة أو دولة
هـو المعنـى    »اإلخافـة  –اإلرهاب «المعنى العام الّذي نحن بصدده  وبناء على ذلك فإنّ
 متقـد  مـا  على وتأسيسا .ترم سالمة اللغةيح لدى من المرادالمعنى األصيل في اللغة قديما، و

 فـي  وأثّـر  الكلمـة  علـى  طرأ قد آخر أو لسبب مستجدا، سيكون إضافي آخر معنى أي فإنّ
  .تقدم في المنجد والمعجم الوسيط كما معناها
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 كثيراً وقد اختلف العلماء والمفكرون في جميع أنحاء العالم على اختالف أديانهم اختالفاً
، والسـبب  وهذا ما زاد مصطلحه غموضا وتعقيـداً  ،ى اآلنفي تحديد معناه وضبط مفهومه حتّ

ة، ولكنه القانوني و ةة أو المصطلحات الشرعيفي المعجمات اللغويليس مرده قصورا في ذلك 
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يعود إلى التحرك المصلحي لدول العالم وتسييس المفـاهيم والمصـطلحات لخدمـة أهوائهـا     
وانتماءاتها، فأساس الخالف ليس في المفهوم وإنّما في المصـاديق الّتـي ينطبـق عليهـا هـذا      

 .ق ترجع كما هو واضح للمصالح السياسـية المتضـاربة  ة االختالف على المصاديالمفهوم وعلّ
، فمـن   ا التعريـف اللغـوي  الختالفات تدور حول التعريف االصطالحي لإلرهاب أموبهذا، فا

التعريـف اللغـوي لإلرهـاب     ، ولهذا فإنّ تركيب الكلمة وبنائها وحروفهابه يرتبط المعروف أنّ
المترادفـات أو المشتـقات أو االستعمال ، وإن توسعت بعض اللغات في  يكاد يكون واحـداً

    .، أو للمفهوم الخاص تارة أخرى للمعنى العام تارة
لإلرهاب وذلـك ألسـباب تتعلـق بتبـاين      فق عليه دولياًى اليوم تعريف متّال يوجد حتّ

المصالح واختالف المعايير والقيم بين الدول، لذلك حاول الكثير من أساتذة القانون والعلـوم  
ة وضع تعريـف  ة ومجموعة الدول اإلسالميمات الدوليالسياسية فضال عن محاولة بعض المنظّ

اليمها من القوى األجنبية الّـذي  لإلرهاب والتفرقة بينه وبين نضال الشعوب من أجل تحرير أق
غير مشـروع،   بعكس اإلرهاب الّذي يعد في جميع أشكاله ومظاهره عمالً مشروعاً يعد عمالً

المشروعة ضـد   المقاومة الفلسطينية ألنّ د لهلكن هذه الجهود لم تنجح في وضع تعريف موح
أمريكـا   ، وحيـث إنّ بـاً ألن إسرائيل ترى كل مقاومة لها إرها اًى إرهاباالحتالل صارت تسم

ا   ف كلّتدعم إسرائيل دعما مطلقًا فإنها لذلك تصنّ و . من يعادي إسرائيل أو يقاومهـا إرهابيـ
  :هنا نسعى أن نذكر بعض من هذه التعريفات

تلـك األعمـال الّتـي تعـرض للخطـر      «: هعرفت قرارات األمم المتحدة اإلرهاب بأنّ -
  . )17 ،الكيالني( »ألساسية، أو تنتهك كرامة اإلنسانأرواحا بشرية بريئة أو تهدد الحريات ا

استراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقدية «: هعرفه خبراء األمم المتحدة بأنّ -
تتوخى إحـداث الرعـب داخـل المجتمـع لتحقيـق الوصـول إلـى السـلطة أو         ) إيديولوجية(

  . )48 شكري،( »تقويضها
جملة من األفعال الّتي حرمتهـا القـوانين الوطنيـة لمعظـم     «: هعرفه القانون الدولي بأنّ -
  .)51، قالمصدر الساب( »الدول
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أو  -غيـر القـانوني   -اسـتخدام العنـف  « : هوعرفت الموسوعة السياسية اإلرهاب بأنّ -
؛ كـاالغتيال والتشويه والتعذيب والتخريـب والنسـف وغيـره     التهديد به أو بأشكاله المختلفة

  .)271زاده،  يعل( »سياسي معينبغية تحقيق هدف 
الرعـب الّـذي يثيـر     بـثّ « : وفي معجم مصطلحات العلوم االجتماعية يعني اإلرهاب -

أن يحقـق أهدافـه عـن     مة أو حزبالجسم أو العقل، أي الطريقة الّتي تحاول بها جماعة منظّ
أو ممثلين  اداًة ضد األشخاص، سواء كانوا أفره األعمال اإلرهابيوتوج .طريق استخدام العنف

  .)423زكي،( »، ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة للسلطة
علماء المسلمين المعاصرين عند اجتماعهم في الدورة السادسة عشـرة الّتـي    فوقد عرّ

هو العدوان الّـذي يمارسـه    اإلرهاب« : .م2002عقدتها رابطة العالم اإلسالمي في شهر يناير 
مالـه،   على اإلنسان في دينه، أو دمه أو عرضـه أو عقلـه، أو    أفراد أو جماعات أو دول بغياً

صل بصور الحرابة، وإخافة ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد، والقتل بغير حق، وما يتّ
فعل من أفعال العنف أو التهديد تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو  السبيل، وقطع الطريق، وكلّ

ن النـاس أو تـرويعهم بإيـذائهم أو تعـريض حيـاتهم أو      جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بي
إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق واألمالك العامة : حريتهم أو أمنهم للخطر، ومن صنوفه

  .)138 هاشمي،( »أو الخاصة
ومن المفاهيم اإلسالمية البارزة لإلرهاب ذلك المفهوم الّذي قدمه آية اهللا محمـد علـي   

، قـدمها للمـؤتمر الـدولي    »نحـو تعريـف لإلرهـاب   «عمل تحت عنـوان   تسخيري، في ورقة
بأنّه كلّ عمل يتنـافى  «يرى آية اهللا تسخيري . لإلرهاب الّذي عقدته منظمة المؤتمر اإلسالمي

من حيث الوسيلة والهدف مع القيم الدينية واإلنسانية، ويتضمن تهديداً لألمن بـأي نـوع مـن    
  :ويشدد على أنّ مفهومه هذا ال ينطبق على الحاالت اآلتية  .)227 تسخيري،( »أنواعه

  .أعمال المقاومة الوطنية ضد القوات المحتلة واإلستعمارية والمعتدية -
  .مقاومة الشعب ضد المجموعات الّتي تفرض عليهم بقوة السالح -
  .رفض الدكتاتوريات واألشكال األخرى من الطغيان والجهود المقاومة لمؤسساتهم -
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  .المقاومة ضد التفرقة العنصرية -
  .الثأر ضد العدوان إذا لم يكن هناك بديل لذلك -

نـة يسـتهدفه أفـراد أو     : هـي ن أن تعريف اإلرهـاب  من خالل ما سبق يتبيأعمـال معي
  .جماعات منظّمة لتحقيق أهدافها المرسومة

اء ارتكبـه  منهي عنه وممنـوع، سـو   اإلرهاب ال خالف بين العلماء من جميع األديان أن
وأخطرها على األمن والسالم في العالم . فرد أو جماعة أو دولة، وسواء ارتكبه مسلم أو غيره

  .هو إرهاب الدولة، كما هو واضح في هذا العصر
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ظاهرة اإلرهاب قديمة قدم العالقات اإلنسانية على وجه األرض ويشير على ذلـك      
و إِذْ قالَ ربك للْمالئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً قـالُوا أَ تَجعـلُ فيهـا مـنْ     �:قوله تعالى

 و كدمبِح حبنُ نُسنَح و ماءالد كفسي يها وف دفْسـونَ يلَمما ال تَع لَمقالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَد�  

    .)30/البقرة(
 ، وبــين الحـقّ  ة، وازداد الصراع بين الخيـر والشـرّ  ما اتسعت دائرة العالقات اإلنسانيكلّ

ةوالباطل، ازدادت هذه الظاهرة وانتشرت في المجتمعات البشري.  
ـ  نجد أن هذه الظاهرة عاشت في أقدم الحضارات  و المتتبـع   إنّ ،ى اآلنفي العـالم وحتّ

اإلرهاب قد ظهر منذ القدم في مجتمعات مختلفة مارسته جماعات  ة يجد أنّللوثائق التاريخي
ففي مصر القديمة دلت البرديات على ممارسة إرهاب دموي بين أحزاب : دةمن شعوب متعد

  . الكهنة، نشأ بسبب الخالف حول بعض األفكار والمعتقدات السائدة آنذاك
قبـل المـيالد إلـى     410ة أشارت آثار قديمة يرجع تاريخها إلى عام وفي البالد اليوناني

العمليات اإلرهابيالد، وتتمثل في محاوالت قلب نظام الحكمد أمن البة الّتي كانت تهد .  
ورِِست األعمال اإلرهابيـ  وفي عهد الرومان م ة تصـف  ة؛ حيث كانت السـلطات الروماني

ـ  . ةهم أعداء األماإلرهابيين ومرتكبي الجرائم السياسية بأنّ ة مـا  وقد عدت السـلطات الروماني
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ها اثـل األعمـال الحربيـة الّتـي تشـنّ     من الحرب الّذي يم نوعاً، يقوم به اإلرهابيون من جرائم
  .)17 شكري،(الخارج  الدول من

تلك األعمـال الّتـي كانـت    : ومن أقدم األمثلة الّتي يذكرها المؤرخون لتاريخ اإلرهاب
ة على درجـــــة وهي طائفة دينيـّ »السيكاريين«تمارسها الحركــة اإلرهابية المعروفــة بـ 

ل المـيالدي؛ حيـث   في القـرن األو  .)م73-66(ما بين  عالية من التنظيم ظهرت في فلسطين
ومن األعمال الّتي كانوا يقومون بها حـرق الغـالل،   . كانوا يهاجمون أعداءهم في وضح النهار

وإتالف المحاصيل الزراعية وتخريب تمديدات المياه في مدينة القدس، وكانت هذه األعمـال  
 بهـذه  - ل ظهور واستخدام لـه  أوو .)21السابق،المصدر ( تُبارك من قبل رجال الدين المسيحيين

 ألبيرسـوبول، ( ).م1794- 1789(لم يطلق إال منذُ قرنين ونيف إبان الثورة الفرنسية عام  - الصورة 
 .أوربي، ويرد المزاعم الباطلة الّتي تصف اإلسالم به وهذا يعني أنه نابع من فكر .)315

$����� ���
�� :%����� &'�(�� �� �	����  

ة بصـيغة الفعـل   تكررت في القرآن الكريم اثنتي عشـرة مـرّ   و) هب ر(د وردت مادة لق
  . والمصدر واسم الفاعل

  : في خمسة مواضع هيفذكر فأما الفعل 
  ).40/البقرة( �وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبونِ�: قول اهللا تعالى - 
  .)115/األعراف( �واستَرْهبوهم وجاءوا بِسحرٍ عظيمٍ�: قال تعالى - 
  ).154/األعراف( �هدى ورحمةٌ لِّلَّذينَ هم لرَبهِم يرْهبونَ �: تعالىقال اهللا  - 
  .)60/األنفال( �تُرْهبونَ بِه عدو اهللاِ وعدوكُم وآخَرِينَ من دونهِم�: تعالىقال اهللا  - 
   ).51/النحل( �إِنَّما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونِ�: اهللا تعالىوقال  -

  : وأما المصدر؛ فذُكر في أربعة مواضع على النحو التالي
  ).90/األنبياء( �ويدعونَنَا رغَبا ورهبا وكَانُوا لَنَا خَاشعينَ� :تعالىقال  - 
  .)32/القصص( � و اضْمم إِلَيك جناحك منَ الرَّهب� :تعالى قال اهللا - 
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 �ابتَـدعوها و جعلْنا في قُلُوبِ الَّذينَ اتَّبعوه رأْفَةً و رحمةً و رهبانيـةً  �: تعالىقال اهللا  - 
  ).27/الحديد(

  ).13/الحشر( �ألَنْتُم أَشَد رهبةً في صدورِهم منَ اهللاِ� :تعالىقال اهللا  - 
  : وأما اسم الفاعل فذُكر في ثالثة مواضع، هي

   ).82/المائدة( �ذلك بِأَنَّ منْهم قسيسينَ و رهبانا�: تعالىقال اهللا  - 
  ) .31/التوبة( �اتَّخَذُوا أَحبارهم و رهبانَهم أَرباباً منْ دونِ اللَّه �: تعالىقال اهللا  - 
ل       �:تعالىقال اهللا  -  اسِ بِالْباطـ  � إِنَّ كَثيراً منَ الْأَحبـارِ و الرُّهبـانِ لَيـأْكُلُونَ أَمـوالَ النـَّ

  . )34/التوبة(
القـرآن الكـريم لـم    و. فـي القـرآن الكـريم    هذه األلفاظ في اثني عشر موضعا و ذكرت

بهذه الصيغة، وإنّما اقتصر على استعمال صيغ مختلفـة االشـتقاق    »اإلرهاب«يستعمل مصطلح 
من نفس المادة اللغوية، بعضها يدل على اإلرهاب والخوف والفزع، والبعض اآلخر يدل على 

سبع مرات في مواضع مختلفة في الذكر  »رهب«حيث وردت مشتقات المادة  الرهبنة والتعبد،
  :التاليعلى معنى الخوف والفزع ك الحكيم لتدلّ

ــون« برْهون« .)154/األعــراف(: »يهبــار ــرة(: »ف ــونَ« .)51:النحــل( و) 40/البق بتُره« :
  .)90/األنبياء(: »رهبا« )13/الحشر(: »رهبةً« .)116/األعراف( :»استْرهبوهم« .)60/األنفال(

لتدل  في القران مرات في مواضع مختلفة أربع »رهب«بينما وردت مشتقات نفس المادة 
  :التعبد كالتالي على الرهبنة و
، )82/المائـدة (فـي   »رهبانـا «، كما ورد لفـظ  )34/التوبة(في سورة  »الرهبان«ورد لفظ 

  .)27/الحديد(في  »رهبانية«وأخيرا  )31/التوبة(في  »رهبانهم«ولفظ 
ا  لَهـم  وأَعـدوا �: ، قولـه تعـالى  هـا نا في بحثنا هذا من هذه المواضع كلّذي يهموالّ    مـ 
تُمتَطَعنْ اسةٍ منْ قُومو اطلِ رِبونَ الْخَيبتُرْه بِه ودع  اللَّـه  كُموـدعآخَـرِينَ  وـنْ  وم  هِـمونلَـا  د 
مونَهلَمتَع اللَّه مهلَمعا عند النظر إليهـا فـي ضـوء     و) 60/األنفال( �ييزداد معنى اآلية وضوح

: اآلية الّتي سبقتها، وذُكر فيها الخوف من خيانة المعاهدين بسبب نقضهم العهـود، قـال تعـالى   
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، )58/األنفـال ( �الْخَائنينَ يحب لَا اللَّه إِنَّ سواء علَى إِلَيهِم فَانْبِذْ خيانَةً قَومٍ منْ تَخَافَنَّ وإِما�
هـي   كما يزداد المعنى وضوحا أيضًا وتأكيدا، عند مواصلة القراءة إلى تمام اآلية الّتي تليها، و

ترهبون به (، حيث يتجلى أنَّ معنى )61/األنفال( �لَها فَاجنَح للسلْمِ جنَحوا وإِنْ�: قوله تعالى
اهللا و عدو الظلم، و هو من أجل منع العدوان و) كمعدو ة اإلسالم الّتي أُمرت بالتزام لحماية أم
ـ   والعدل، وأمرت بتحصل القـو  الحقّ االسـتعداد المسـتمر    ة، وألنّة لتثبيتهمـا إزاء النـاس كافّ

عند االقتضاء يدفع الحرب ويمنع وقوعها بسبب خوف مـن يعتـزم نقـض     والجاهزية للجهاد
العهود، ويبيت االعتداء، ويضمر الخيانة والغدر، وإرهابه إرهـاب مشـروع، وال يتحقـق لــه     

ذلك، ويحصل لـه الخوف والرهبة الزاجرة إال متى علم بشد فاآليـة الّتـي   . ة المسـلمين ة قـو
ة، وتوفير أسبابها ومقوماتها، بما يتناسب مع كـل عصـر،   تأمر المسلمين بوجوب تحصيل القو

ر المسلمون، ل له نفسه مباغتتهم بالحرب، فيتضرّما لتكون رادعا وزاجرًا يرهب كل من تسوإنّ
ـ     ل رسالة اإلسالم الّوتتعطّ : أي -ه ذي يسعى إلى تحقيق السـالم، ويـأمر بـالجنوح لــه؛ ألنّ

ة سد ألبواب المفاسد والحروب، وحفظ تحصيل القومن بين مقاصده وغاياته، وفي  -اإلسالم
لألمن، وجلب مصالح ومنافع العباد، فيهنأ الجميع باتقاء الفتن، ويسعد الجميع بانفتـاح أبـواب   

نِ �: دة ويزدهر العمران في األرض، قال تعالىالتعــــاون وتنمو روابط الموع اللَّه نْهاكُمال ي
م في الدينِ و لَم يخْرِجوكُم منْ ديارِكُم أَنْ تَبرُّوهم و تُقْسـطُوا إِلَـيهِم إِنَّ اللَّـه    الَّذينَ لَم يقاتلُوكُ
   .)8/الممتحنة( �يحب الْمقْسطينَ

ما هـو خـاص،   ص من ذلك أن اإلرهاب المأمور به الوارد في القرآن الكريم، إنّيتمح و
ا عـدوانيا بـالمعنى    هم عن عق بالمعتدين، لصديتعلّ دوانهم متى حصل منهم، وليس هو إرهابـ

  . المعاصر، المرفوض إسالميا
ة مـا  ولعل ما نلحظه لدى بعض الدول اليوم، عند إقامة المعارض العسكرية، وإظهار القو

  ة واالسـتعداد والجاهزيـة لحمايـة الـوطن     يقرِّب المعنى المشار إليه بإظهارهم للعـدد والعـد
ن، وال يوصف هذا باإلرهاب، وإن ينتج عنه نوع من الرهبة عند األعداء متى كانـت  والمواطني

ة كافية إلحداث الخوف والرهبة، وال شك أن في كثير مما يلقـى فـي أوسـاط اإلعـالم     القو
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الدولي من األحاديث على اإلرهاب يختلط فيه الحابل بالنابل، والصدق بضده، وتتدخل فـي  
  . توجيهه المصالح الخاصة

ت آيات القرآن الكريم في أكثر من موطن علـى تحـريم االعتـداء علـى غيـر      وقد نص
: ذين يقاتلون المسلمين، ونهى عن العدوان، قـال تعـالى  المحاربين، وأمر سبحانه فقط بقتال الّ

ــدين و قــاتلُوا � ــب الْمعتَ حال ي ــه ــدوا إِنَّ اللَّ ــذينَ يقــاتلُونَكُم و ال تَعتَ ــه الَّ ــبِيلِ اللَّ ــي سف � 
وقد أخطأ خطـأ   )87/المائدة( � تَدينو ال تَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمع� :قال و )190/البقرة(

كبيرًا من نسب إلى اإلسالم إباحة اإلرهاب بالمعنى المعاصر من حيث هو اعتداء صريح على 
مـنهج   اإلسـالم  يرسملكن و.   اآلمنين، وزعم أن مجرد المخالف هو عدو في نظر المسلمين

ا     و ال تُجادلُوا أَهلَ�: الحوار مع المخالف بالّتي هي أحسن الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هـي أَحسـنُ إِلـَّ
  .)46/العنكبوت( � الَّذينَ ظَلَموا منْهم

أن العدو في اإلسالم هو المحارب هللا ولرسوله وللمؤمنين ومـن يسـاعده علـى     يتبينو
الـرأي ووجهـات النظـر، أو فـي الـنظم      العدوان، وليس العدو الخالف معـه، سـواء فـي    

ي الثقافة والحضارة، أو في القيم أو في الـدين والمبـادئ، طالمـا أن    والتشريع أو ف
   .االختالف ال يرتقي إلى العدوان

حسن المعاملة مطلب مشروع ومرغَّب فيه؛ ومن شـأن ذلـك فَـتْح أبـوابِ التعـاون       إنّ
العهم علـى  وتبادل اآلراء، وإتاحة فرص الدعوة إلى اإلسالم، وإظهار حقائقه لآلخرين، وإطّ

اس اسنه ومعارفه وفضائله، وباإلفادة من العلوم والمعارف ووجوه المنافع المختلفة بين النّمح
 .منهج الحوار الثقافي واحتـرام الخصوصـيات الثقافيـة    وجميعا، على أسس العدل واالعتدال 

واإلسالم ينبذ األيدلوجيات العنصرية، وطموحاتها المبنية علـى الغطرسـة والعنـف، والتعـالي     
المتعجرف على اآلخرين، كما هو الحال في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين، وحركات 

  .االستعمار والحروب العالمية والمحلية، وهي مهما اختلفت صورها ال تخرج عن وصف اإلرهاب
  :تقدم بأنّونستنتج مما 

 الكـريم  القـرآن  فـي  ورودها أن إالّ والخشية، والرهبة الخوف معنى يحوت اإلرهاب كلمةـ 
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 درجـة  علـى  تـدلّ  ومشتقاتها »رهب« كلمة ألنّ ؛»الرعب« كلمة معنى عن يختلف معنى حمل
 منهـا  بعضًـا  أن كما والخضوع، والخشية بالمحبة ممزوج خوف هو بل شديد، غير الخوف من

وهـذا فـي جميـع     ،اتهاوملـذّ  الـدنيا  أشـغال  عن والتخلي للعبادة، واالنقطاع التبتل على يدل
الّتـي فيهـا إرهـاب أعـداء اهللا وأعـداء المسـلمين، وآيـة        ) 60/األنفـال (اآليات عـدا آيـة   

 .الّتي يرهب فيها الكفار من المؤمنين ويخشونهم أكثر من خشيتهم من اهللا تعالى) 14- 13/الحشر(

 أن ينبغـي  ولـذا  والفـزع،  والهلع الخوف من شديدة درجة على تدل »بالرع« كلمة بينما
 ،)terrorism(: لكلمـة  الصـحيحة  الترجمـة  ألنها ؛»اإلرهاب« بدل »اإلرعاب« كلمة تستعمل

  .األخيرة اآلونة في بينهما التسوية شاع وإن

 اإلرهـاب وبـين   ذي احتوتـه اآليـات الكريمـة   الّ اإلرهابمعنى  فرّق بينينبغي أن نـ 
لزرع الخـوف والرعـب فـي     »وترهبون« كلمة القرآن الكريم استعمل إلنّ .يمي العدواناجراإل

 وإشعارهنفس العدو بقوهـو عمـل    اإلرهابوهذا اللون من . م على العدوانة اآلخر، لئال يقد
وهو من وسائل الـردع العسـكري وأدوات الحـرب البـاردة، وال      .وقائي ذو دالالت إيجابية

الم، بمعناه المتداول المعرّف في القانون الجنائي، بل هو خطوة نحو الس اإلرهابداللة له على 
  .ه يمنع العدو من ممارسة عدوانهألنّ

تخويـف  ستعمل في يهو ما يظهر لنا بعد هذا البيان أن اإلرهاب الوارد في سورة األنفال 
الكافرين المعتدين، والمجرمين والعصاة، ومقترفي اآلثام الموجبـة للحـدود، وذلـك لـردعهم     

وحماية األمةٍ  �: تعالى قال اهللاة منهم، ة والمجتمعات اإلسالمينْ قُـوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع و
و اللَّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهالْخَي نْ رِباطم و  مهلَمعي اللَّه مونَهلَمال تَع هِموننْ دآخَرِينَ م و كُمودع

نْ شَيقُوا مما تُنْف ونَ وال تُظْلَم أَنْتُم و كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سف 60/األنفال( � ء(.  
االسـتعداد  يجب على أهل اإلسالم أن يبـذلوا وسـعهم فـي    على ما ورد في هذه اآلية 

لعدوهم، وال بد لحماية دينهم وبالدهم من قوط أهل الكفرعنهم تسلّ ة تصد.  
وإرهاب العدو هنا ال يعني االعتداء عليه بل يعني إخافته كي ال يقـوم هـو باالعتـداء،    
فملكية السالح والعتاد الحربي توهن الخصم قبل أن ينفذ اعتداءه وتـدعوه إلعـادة حسـاباته    
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  .فيكون هذا النوع من اإلرهاب داعيا إلى السلم ومقللًا من القتل والتدمير وتكبح جماحه،
  : وقد قام المفسرون، بتفسير هذه اآلية بما يأتي

ـ  «): .ق.  ه 310ت (أبو جعفر الطبري يقول  - ذين بيـنكم  وأعدوا لهؤالء الذين كفـروا الّ
ها المؤمنون بـاهللا  وبينهم عهد إذا خفتم خيانتهم وغدرهم أي     ة ورسـوله مـا اسـتطعتم مـن قـو

   .)2/184ابن جرير،( »تخيفون بذلك عدو اهللا وعدوكم من المشركين
ة المؤمنين لما أن المـأمور بـه مـن وظـائف الكـل أي      خطاب لكافّ«: يقول األلوسي - 

أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد و هيئوا لحربهم كما يقتضيه السياق أو لقتـال الكفـار علـى    
ما يتقـوى بـه فـي     و هو األولى كما يقتضيه ما بعده ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ أي من كلّ اإلطالق

ه لـم يكـن لهـم فـي بـدر      ة مبالغة، و إنّما ذكر هذا ألنّما كان، و أطلق عليه القو الحرب كائناً
 ،األلوسـي ( »زمـان  استعداد تام فنبهوا على أن النصر مـن غيـر اسـتعداد ال يتـأتى فـي كـلّ      

 5/221(.  
أمر اهللا المؤمنين في هذه اآلية بإعداد السالح « بأنّ ):.ق.  ه 370ت (الجصاص  أشار -

4/252 الجصاص،( »والكراع قبل وقت القتال إرهابا للعدو(   
ه تعـالى لمـا أوجـب علـى رسـوله أن      اعلم أنّ«): .ق.  ه 606ت (يقول الفخر الرازي  -

العهد إلى من خاف منه النقض أمره في هـذه اآليـة   يشرد من صدر منه نقض العهد وأن ينبذ 
 )60/األنفـال ( �تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوكُم�:فقال تعالى: ثم قال... باإلعداد لهؤالء الكفار

الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له ومستكملين لجميع  وذلك ألنّ
هـم ال يقصـدون دخـول دار    أنّ: وذلك الخوف يفيد أمـورا؛ منهـا  . ماألسلحة واآلالت خافوه

لهم  ما صار ذلك داعياً، وال يعينون سائر الكفار للتعدي على دار اإلسالم، ورباإلسالم عدواناً
  .)15/449الرازي، ( »إلى اإليمان

 مـا يتقـوى بـه علـى العـدو      كـلّ  بإعـداد أمر اللّه سبحانه المسلمين  :يقول الطبرسي -
 .)2/232زمخشري،( صاحب الكشافوذهب على هذا القول  .)10/251طبرسي،(

إنّ اإلعداد للحرب ليس إلشباع شهوة الحرب، و إنّها هـو   :عبد الكريم الخطيب يقول -
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و من . ، و ال تحدثه نفسه بالحرب حين يرى القوة الراصدة لهرإلرهاب العدو أوالً، حتّى ينزج
، يعد للحرب، حتى تجتمع له القوة الممكنـة لـه مـن النصـر و     هنا يري أن اإلسالم دين سالم

إليها، و إنّما يجـيء إليهـا مكرهـاً، و يـدخل فيهـا       ىالغلب، ولكنه ال يبدأ الحرب، و ال يسع
  .)5/649 الخطيب،( مدافعاً ال مهاجماً

علـى مبـدأ يحفـظ     »تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عـدوكُم «: ينطوي قوله تعالى: يقول مغنية -
 .المجتمع االنساني من الفوضى، و يردع الطغاة األقوياء من التالعب بحياة الناس و استغاللهم

و العدل يردعون بها أهل الظلم و الباطـل، و   ة في قبضة أهل الحقّو هذا المبدأ هو وجود قو
ـ    وانين الحيـاة و  يخضعونهم لحكم اللّه و شريعته الّتي تدعو الناس جميعا أن يعيشـوا طبقـا لق

سننها، و ال ينحرف عنها أحد، فإذا ما راودته نفسه بالميل و االنحـراف أرغمتـه القـوة علـى     
                         .)501/ 3مغنية،( تلك السنن و القوانين إلىالرجوع 

أرباب العقول و المتخصصين بحثوا عن السـبب لمشـكالت الحيـاة و ويالتهـا      أنو لو 
و يكفي مثـاال علـى   . ة المعتديةة الرادعة عن العدوان، و استفحال القوالقولوجدوه في ضعف 

ة الّتي تملكها الواليات المتحدة، و تستغلها في السلب و النهب، دون رادع و زاجـر  ذلك القو
  . إال نضال الشعوب العزالء

المي إعداد القوة إنّما هو لغرض الدفاع عن حقوق المجتمع اإلسـ « :يقول الطباطبايي -
و منافعه الحيوية، و التظاهر بالقوو هو أيضا من شـعب الـدفع و   ة المعد ،ة ينتج إرهاب العدو

ــه،  ــوع مع ــير  ن ــة تش ــ و اآلي ــع   أن  ىإل ــراد المجتم ــى أف ــة إل ــداد الراجع ــد اإلع  »فوائ
  .)1/153الطباطبايي،(

أن يكون القصد األول مـن إعـداد هـذه القـوى والمرابطـة      «: يقول محمد رشيد رضا -
و هذا عين ما يسمى رهاب األعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بالد األمة أو مصالحها،إ

في عرف دول هذه األيام بالسالم المسلّح بناء على أن الضعف يغري األقوياء بالتعـدي علـى   
ولكن الدول االستعمارية تدعى هذا بألسنتها و هي كاذبة فـي دعواهـا أنّهـا تقصـد     . الضعفاء
داد للحرب حفظ السلم العام ، وكان يظنّ أنّهم يقصدون السلم الخاص بدول أوربـة و  باالستع
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د هـذا المعنـى آيـة السـلم      داً و يؤيـد الناس بهذه النصوص تعباإلسالم ليس كذلك ألنّه تعب« 
  .)10/75رضا،رشيد (

األرض ة ينطلق بها في ه ال بد لإلسالم من قوإنّ« ):.ق.  ه 1386ت (يقول سيد قطب  -
ذين يختـارون هـذه   ة في حقل الدعوة أن تؤمن الّل ما تصنعه هذه القوأو و... لتحرير اإلنسان
أن ترهب أعداء : واألمر الثاني. تهم في اختيارها فال يصدوا عنها بعد اعتناقهايالعقيدة على حرّ

واألمـر  . ةالقـو  روا في االعتداء على دار اإلسالم الّتي تحميهـا تلـك  ال يفكّحتّى هذا الدين، 
اإلسالمي، وهو  روا في الوقوف في وجه المدأن يبلغ الرعب بهؤالء األعداء أن ال يفكّ: الثالث

ة فـي  قـو  ة كـلّ م هذه القوأن تحطّ: واألمر الرابع. هاه في األرض كلّينطلق لتحرير اإلنسان كلّ
األلوهيـة هللا   بـأنّ  خذ لنفسها صفة األلوهية، فـتحكم النـاس بشـرائعها وال تعتـرف    األرض تتّ

   .)3/1543سيد قطب،( »وحده
يرهب العدو، فيمنعه ذلـك مـن    وقائياً ة تدبيراًاإلعداد للقو بأنّ«: يقول سيد فضل اهللا -

العدوان، و يدفعه إلى الدخول فـي معاهـدات و مواثيـق مـع المسـلمين، أو يجعلـه خاضـعا        
10/409فضل اهللا،( »ة، أو يوحي له بالدخول في اإلسالمللسيطرة اإلسالمي.(  

ـ وهكذا تكون القو و منع الحرب، مم ا يجعـل  ة الكبيرة البارزة سبيال من سبل ردع العدو
، فيفرض علـى القـائمين علـى شـؤون المسـلمين أن ال      منها ضرورة سياسية و عسكرية معاً
ينتظروا حالة إعالن الحرب ليستعدوقت، و ذلك  لهم من االستعداد الدائم في كلّ وا، بل ال بد

للظروف الموضوعية المحيطة بالواقع السياسي و العسكري الموجود من حولهم، من أجل  تبعاً
  .إرهاب عدو اللَّه و عدو المسلمين

  : ن لنا ما يأتيمن أقوال المفسرين تبي ذكرنامن خالل ما 
ة، وعلى ة خاصة بقدر االستطاعة واجب على الحكومة اإلسالميتكليف إعداد القو أنّ -

األمة اإلسالميةة عام .ـ وذلك لنزول هذه اآلية في عهد المدينة المنو هـا واحـدة   ة كلّرة، واألم
   .فة للمشاركة في هذا اإلعدادفهي مكلّ.  صلّى اهللا عليه وآله وسلّمتحت قيادة رسول اهللا 

ة هـو  الداللة اللفظية في اآلية تشير إلـى أن الغـرض األسـاس مـن إعـداد القـو       أنّ -
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 �تُرْهبـونَ بِـه عـدو اللَّـه و عـدوكُم     �:يقول تعالى. اإلرهاب والتخويف، وليس القتل والقتال
 ن أن اختيـار اهللا وبـذلك تبـي   .»كماهللا وعدو تقاتلون به أو تقتلون به عدو«: ، وال يقول)60األنفال(

عن القتل أو القتال الّـذي هـو    هو نوع من رحمته تعالى لخلقه، تجنباً »اإلرهاب«هذه الكلمة  
وحتّى مع األعداء ال يريد أن يعاملهم اإلسـالم  . ةسفك الدماء وهو الغرض الغالب من أي قو

فاإلرهـاب المشـروع فـي    . ة الناس ولو كانوا غير مسـلمين بالقتل والقتال، فما بالك مع عام
إذ اإلسالم دين الدعوة إلى العقل والسلم، وال . ب القتل والقتالاإلسالم هو أحد الوسائل لتجنّ

فمعنى اإلرهاب الـوارد  . يلجأ إلى القتل والقتال وسفك الدماء إال إذا لم يكن لديه خيار آخر
   .في هذه اآلية هو دفع االعتداء والوقاية منه، وليس اإلفساد والتخريب واالعتداء على اآلخرين

على ضوء هذه اآليـة الكريمـة هـو أحـد األساسـيات الفطريـة       اإلرهاب الشرعي  إنّو
ما تستطيع من قوة كي تـدخل الرهبـة فـي قلـوب      تعد فأمم العالم جميعاً. للتعامل مع العالم

تها في المناورات كي يعرف خصومها درجة مناعتهـا فيحترمونهـا   وهي تستعرض قو. أعدائها
ها منذ قديم ى األمم ومسموح لدى القوانين كلّمعمول لد وهذا أمر مشروع وحقّ. وال يعادونها

المسلمين أن  فمن حقّ. دولة ويعد ذلك من حق كلّ. أحدفال ينكر عليه . الزمان وحتّى اآلن
 ومـع ذلـك فـإنّ   . يفعلوا ذلك كغيرهم في إعداد القوة المانعة للعدوان الّذي قـد يقـع علـيهم   

ة المعدة للدفاع عن الـنفس وعـن   ة قامت بتحديد مواضع استخدام هذالشريعة اإلسالميه القو
حرمة الدعوة وسالمة الحقوق واألعراض وتحرير اإلنسان واألوطـان مـن الضـبط والكبـت     

ة هو إعداد عامل مهـم فـي حفـظ التـوازن     والمقصود من إعداد القوة المادي. والظلم والطغيان
ـ  وعدم االعتداء بين الطرفين، فمتى ما علم العدو بوجود قوة تستطي ه ع مقابلته وردعه بهـا فإنّ

ن أن في هالكهما، وبذلك تبـي  وبهذا تقي نفسك ونفسه مما يكون سبباً. سيرتدع عن االعتداء
بـاب االعتـداء    هو المعنى اإليجـابي ليسـد  ) 60األنفال ( �تُرْهبونَ بِه�:المقصود بقوله تعالى

  . كبيراً والقتل والخراب الّذي يلحق بالمجتمع ضرراً
والـدفاع   اإلرهاب المحمود والمشروع هو إرهاب خير يقوم للوقاية عـن الشـرّ  لذلك ف

عن العدوان والردع عن الظلم، واإلقالع عن الذنب واالعتـداء والتجنـب عـن القتـل والقتـال      
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ة إلى خير اإلسالم ونشر الرحمة بـين العـالمين  وسفك الدماء، ولحماية سير الدعوة اإلسالمي .
من ظلم، أو فساد، أو تطرف أو اعتداء أو إكراه  من اإلرهاب أي شرّوال يكون في هذا النوع 
     . إلخ... أو عدوان أو سفك دماء

دعوة إرهاب العدو الّتي وردت في القرآن الكـريم فـي العديـد     على كل األحوال فإنّ و
هـا ضـرورة   من اآليات تختص بشأن واحد فقط وهو ساحة المعركة وزمن الحـرب حيـث إنّ  

فـاق  إنسـان بـل هـي موضـع اتّ     ساحات القتال وال يختلف على مشروعيتها أيتقتضيها كل 
ة أن تدفع عن نفسها إن هي تعرضت للخطر أو التهديد، والدفاع أم لجميع البشر، فمن حقّ كلّ

ة واللجوء إلى آلة الحربعن النفس يقتضي إعداد العد .  
 دصـ إيذائهم بغير حـقّ أو   الظلم والعدوان، وتخويف الناس أو الّذي يأتي منفاإلرهاب 

عن سبيل اهللا أو اعتداء على األنفس واألموال العامو اإلرهاب الّـذي  أ ،ة باإلفسادة أو الخاص
ر مـن مبـان   يردع اآلمنين ويأخذ البرآء بذنب غيرهم وال يبالي ما سفك من دماء وال ما دم

ومن ارتكبه فقـد ارتكـب   ، هو اإلرهاب المنهي عنه والمذموم شرعاً ،من حرمات وال استحلّ
  .يستحقّ اللوم والعقاب جرماً

استخدام العنف مع األبرياء، أو فيمن لـيس بينـك وبينـه     أركان اإلرهاب المذموم من و
  . قضية، وإجبارهم على أن يخضعوا لمطالبك أو لسياستك

فأما فرعون فـذُكر  . اإلرهاب في القرآن المبين فرعون وبنو إسرائيلهذا ممن وصف ب و
فذكرت أقواله وأفعالـه    )مادة فزع عبدالباقي،( ةي القرآن باسمه المعرَّف به أربعا وسبعين مرّف

ح، وكفر باهللا العظيم، وكفَّر خير خلق اهللا في زمانـه  فقد قام باإلرهاب الفكري والمسلّ: وصفاته
موسى عليه الصالة والسعى الربوبيل  ة، واتخذ السحرة فأرهب النـاس بالسـح  الم، واد ر، وقتـَّ

  . ظلم وأفسد وادعى اإلصالح والرشاد وعذَّب و
ة في القرآن الكريم، وباسم اليهـود  أما بنو إسرائيل فقد ذُكروا بهذا االسم أربع عشر مرّ و
؛ فقد ذكر اهللا  )المصدر السابق، مادتي أسر و يهود(أيضًا  -تعالى  -ات في كتاب اهللا تسع مرّ

الم بالقتل ونحو ذلك، الة والسعلى األنبياء والرسل عليهم الصلنا كفر كثير منهم  -سبحانه  -
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  .إضافة إلى إفسادهم في األرض
ه علـى  تكره العالم كلّ واليوم على دول العالم في الشرق والغرب،  أميركاتمارسه مما  و

رفعـت  بحيـث   نوع من اإلرهـاب الفرعـوني   السير في ركابها، والدوران في فلك سياستها، 
  . »اإلرهابمن ليس معنا فهو مع «: معأجفيه العالم  ألزمتو  شعاراً

ضح أن اإلسالم ال عالقة له باإلرهاب بمفهومه الخاص اآلنف ذكره ال بناء على هذا يتّ و
ع عليه وال يغذيه بل ينهى عنه ويضع الحدود الرادعة له فـي  من قريب وال من بعيد وال يشج

  . الدنيا ويتوعد عليه النار في اآلخرة

������:  

  :من خالل هذه الدراسة وصلنا إلى بعض النتائج ومن أهمها
  . ةة هذه األلفاظ الشرعيغاية األهمية لمعرفة دقّ التحديد اللغوي لإلرهاب مهم نّإ -
التعـارض فـي المصـالح    رغم االتّفاق على المفاهيم العامة المحددة لإلرهـاب، إال أنَّ  -

  .في هذا السياقالسياسية قد أفشل جميع الجهود الّتي بذلتواالختالف في المواقف 
ال بد من الرجوع في تحديد المصطلحات والمفاهيم الشرعية إلى مـا ورد عنهـا فـي     -

كتاب اهللا تعالى باللفظ والمعنى بعد اإلحصاء واالستقراء التام.  
-   إلرهـاب  ة اليس في القرآن الكريم تعريف واضح صريح لإلرهاب، وقـد وردت مـاد

ومشتقاته في عدد من آيات الذكر الحكيم، ويراد بها في تلك اآليـات، الخـوف، والتخويـف    
  .والترويع، والتقرب إليه طمعا في رحمته وخوفًا من عذابه

نوع من المكر الشيطاني الّـذي تنتشـر بأشـكاله     بالمسلمين، »اإلرهاب«إلصاق كلمة  -
بغية تحريف تعاليم اهللا بدينه الحنيـف، وإلحـاق الضـرر بالمتمسـكين بـه،       المختلفة في العالم

  .وتخويف الناس باإلسالم
على المسلمين، وليس فـي   -من حيث المنشأ والفكر والمنهج  -ن اإلرهاب دخيل إ -

 . مه ويستنكرهه يحرّفإنّ: اإلسالم ما يدعو إليه، بل على العكس من ذلك
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هاب وبين الجهاد فـي سـبيل اهللا لـرد العـدوان، والمقاومـة      التفريق بين اإلرالبد من  -
  .الغاشم المشروعة للتحرير البالد من المحتلّ

اإلرهاب المأمور به الوارد في القرآن الكريم، إنّمـا هـو خـاص، يتعلـق بالمعتـدين،       -
ا بالمعنى المعاصر، المرفـوض  لصدا عدوانيهم عن عدوانهم متى حصل منهم، وليس هو إرهاب

  .إسالميا
  .هي أعمال معينة يستهدفه أفراد أو جماعات منظّمة لتحقيق أهدافها المرسومةاإلرهاب   - 

 �
�����  

  .ق . � 1412معرفة، بيروت، دار ال ،جامع البيان ؛الطبريمحمد بن جرير  ،ابن جرير -

 ،لبنـان ، دار الفكـر   ،شـهاب الـدين أبـو عمـرو    : تحقيق ،معجم المقاييس في اللغة ؛ابن فارس -

  .م1994

لسـان   دار ،يوسف خياط ونـديم مرعشـلي  :إعداد ، لسان العرب ؛محمد بن مكرم ،ابن منظور -

  .ق . � 1390 ،بيروت ،العرب

  .ش . � 1379ار ، تهران، پاچ، علوم سياسي گفرهن ؛آقا بخش، علي و افشاري راد مينو -

  .ق . � 1415دارالكتب العلمية، لبنان، ، روح المعاني ؛األلوسي، محمود -

  . م1989جورج كوسي، بحر المتوسط، بيروت،  ترجمة، تاريخ الثورة الفرنسية ؛ألبيرسوبول -

  .م1972، مجمع اللغة العربية، القاهرة، المعجم الوسيط ؛إبراهيم وآخرون، أنيس -

  .م1980 ، بيروت ،دار العلم للماليين ؛موسوعة المورد، منير ،بعلبكي -

رسـالة  ، »والمواقف اإلنساني المطلـوب  ااألحداث اإلرهابية تداعياته« ؛محمد علي, تسخيري -

  .ق . � 1423 ،35-34، تهران، العددان التقريب

  .1405إحياء التراث العربي،  ،)الجصاص( أحكام القرآن ؛الجصاص، أحمد بن علي -

أحمـد عبـدالغفور   : تحقيـق  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ؛إسماعيل بن حماد ،الجوهري -

  .م1979 ،بيروت ،دار العلم للماليين ،الطبعة الثانية، عطار

  .م 2000 ،المشرق دار ،العربية المعاصرة ��
	� � ����� ؛صبحي ،حموي -
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  .ق . � 1373دار المنار، مصر، . ، الطبع الرابعتفسير المنار ؛رشيد رضا، محمد -

 عبد العزيـز مطـر و  : تحقيق ،العروس من جواهر القاموس تاج ؛السيد محمد المرتضى، الزبيدي -

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،غيره

  .م1977مكتبة لبنان، بيروت، , معجم المصطلحات العلوم االجتماعية ؛احمد, زكى -

  .1407 دار الكتب العلمي، لبنان، ،الكشاف ؛زمخشري -

  .م 2002، دمشق، اإلرهاب الدولي والنظام الدولي ؛محمد عزيز ،شكري -

مدرسين حـوزه   جامعة، انتشارات اسالمي الميزان في تفسير القرآن ؛طباطبايي، محمد حسين -

  .ق . � 1417علميه قم، قم ، 

  .1401 مجموعة من المترجمين، فراهاني، تهران، ترجمة ،مجمع البيان في تفسير القرآن ؛طبرسي - 

 ،دارالحـديث  ،الطبعـة الثانيـة   ،المعجم المفهرس أللفاظ القـرآن الكـريم   ؛محمد فؤاد ،عبدالباقي -

  .ق . � 1408  ،القاهرة

و انتشـارات وزارت امـور    پاچـ ،مؤسسـه  روابط بين الملـل  گفرهن ؛علي باباي، غالمرضا -

  .1375خارجه تهران، 

  .1380 روزنه، تهران،، خاص علوم سياسي گفرهن ؛زاده ، حسن علي -

  .ق . � 1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ؛ مفاتيح الغيبمحمد بن عمر ،رازىفخر  -

  .ق . � 1419دار المالك للطباعة، بيروت،  ،تفسير من وحي القرآن ؛محمد حسين ،اهللا فضل -

  .ق . � 1412، دار الشروق، بيروت، في ظالل القرآن؛ ، سيدقطب -

 ،اإلرهاب و العنف و التطرف في ضوء القـرآن و السـنة   ؛األوصيفالكيالني، عبداهللا بن الكيالني  -

  .م1988 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،

 .م1997 ،دار الشروق ،اإلرهاب يؤسس دولة ؛الكيالني -

  .ق . � 1418، دار الوسيلة ،نضرة النعيمموسوعة عن  ؛علوم اجتماع  مجموعة من المختصين -

  .، دار احياء التراث العربي، بيروتتفسير المراغي ؛المراغي، احمد بن مصطفى -

  .ق . � 1424، دارالكتب االسالمية،تفسير الكاشف ؛مغنية، محمد جواد -
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بـه جهـان    اهـداف امريكـا از لشكركشـي    تروريسم و ريشه يابي ترورويسـم و  ؛واعظي، حسن -

  .1380، سروش، تهران ،اسالم

ـ « ؛ناكامر ،هاشمي - ، مركـز  راهبـرد تهـران  ، »بـا تروريسـم بـين الملـل     هحقوق اسالمي در مقابل

  .1380، 21 تحقيقات استراژيك، شماره


