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ىدبلىمكافحةىاالرهابىالفكريى 
ىــىدرادةىفكروةىمعاصرةىـــ

 
       أ.م.د. محمد هادي شهاب التكريتي                                                                          

ىكمية العموم االسالمية / جامعة تكريت                                                                      

ىالملخص:
 ) سبؿ مكافحة االرىاب الفكرم ػػػ دراسة فكرية معاصرة ػػػ ( 

كصحبو كمف  الحمد هلل ، كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد رسكؿ هللا ، كعمى آلو
 كاآله كعمى كؿ مف سار كاقتفى اثرىـ الى يـك الديف .

 أما بعد .
فإف ما يمر بو العالـ اليـك مف مآسو ككيبلت كحركب ، سببيا اإلرىاب الذم يضرب 
األمف كاالستقرار في كؿ مكاف ، ليذا كاف مف الكاجب البحث عف حمكؿ ايجابية 

 بشتى صكرىـ كاشكاليـ . تعالج االفكار التي انطمؽ منيا االرىابيكف
فكاف ىذا البحث المتكاضع جزءان مف المشاركة في الحؿ ، كىك بعنكاف ) سبؿ 
مكافحة االرىاب الفكرم ػػػ دراسة فكرية معاصرة ػػػ ( حيث ركزتي جيدم فيو عمى أىـ 

 سبؿ المكافحة الفكرية كمنيا : 
االختبلؼ ، كتجديد تفعيؿ الحكار الفكرم ك تفعيؿ النقد البناء ، كالتبصر بفقو 

 الخطاب الديني ، كتعزيز الشعكر بالضابط االخبلقي .
آمبلن في ىذا البحث أف تتكاتؼ الجيكد لمقضاء عمى اإلرىاب مف الناحية الفكرية ، 
مختتمان بأىـ النتائج كالتكصيات ، مع دعائي مف هللا تعالى أف يمنحنا االمف كاالماف 

 في كؿ مكاف .
 يف .. كالحمد هلل رب العالم

 كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ .
  
 
ى
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Research Summary 
" Ways to combat intellectual terrorism 

Intellectual study of contemporary" 
Praise be to Allaah And prayer and peace  Prophet Muhammad The 
Messenger of Allah And his family And companions And on both walked 
and traced them down To the Day of Resurrection. But after. 
What the world is going through at this time Tragedies and horrors 

of wars Caused by terrorism Which hits the security and 
stability Everywhere For this It was necessary Find positive 

solutions Treat ideas Zap them terrorists Various pictures and 
the forms This research was humble Part of participation in the 
solution It is titled "" Ways to combat intellectual terrorism Intellectual 
study of contemporary" Where my focusing on the most important ways 

to combat intellectual Such as : Activating intellectual dialogue 
And activate constructive criticism And insight jurisprudence 

difference And Renewal of religious discourse And promote a 
sense of moral Adjuster .I wish In this research Come together 
in efforts To defeat Terrorism Intellectually Concluding the most 

important findings and recommendations  With propaganda 
from God That gives us security and safety Everywhere . and 

thank Allah the god of everything . Peace and blessings be 
upon our Prophet Muhammad and his family and him 

 



ى م 2017ىىى–اذارى–/ىالدنةىالحادوةىرذرىى44/ىالعددى13مجلدىال                        

 
319 

ى:ىالمقدمة
ديكر كىيدىل      مىى النَّيار ، أنزىؿى القيرآفى ًشفاءن لمصي ر الٌميؿ عى ًر العيقيكًؿ كاألىٍفكىار ، ميٌككًٌ الحمد هلل مينىكًٌ

مىى آًلًو األطيار ، كصحابتًو  ميًو كىعى مَّى هللا عى مَّدان صى ًلكؿ محتار ، كأرسؿى نبيو كحبيبو سيدىنا ميحى
مىى ارى عى سى نىا  األىخيار ، كمف تىًبعىييـ كى مَّـى تسميمان كىًثيران ،  ًلييٍخًرجى سى اًلحيف كاألىبرار ، كى خيطىاىيـ ًمف الصَّ

 ًمفى الظيميمىاًت إلى األنكار .
كأشيد اف ال إلو اال هللا كحده ال شريؾ لو ، كأف سيدنا محمدان رسكؿي هللا صمى هللا عميو كعمى آلو 

كاآلؿ كاالتباع الى يـك العرض عمى كصحبو كسمـ ، كرضي هللا تعالى عف الصحابة كالقرابة 
 الممؾ الجبار .

 أما بعد . 
فإف االرىاب الفكرم ليس سكل سمكؾ عدكاني منحرؼ دينيا كاجتماعيا كسياسيا ، لـ تجًف األمةي 
منو سكل الكيبلت كالدمار ، فقد جاء هللا تعالى باالسبلـ كي يمنح العالميف األمف كاالستقرار ، 

ف فاىتدل مف اىتدل مف اال برار ، كضؿ مف ضؿ مف الفجار ، كزاغ مف ىمؾ مف الكفار . كا 
ربنا تبارؾ كتعالى اراد لعباده االمف كالسكينة كلـ يرد الرعب كالخكؼ ، كعمى ىذا سار االنبياء 
كالصالحكف مف اجؿ اف ينعـ العالـ كمو بالمحبة كالسبلـ . كلكف يأبى أعداء هللا تعالى إال أف 

كيسفككا الدماء كيقطعكا سبؿ المعركؼ بأفعاؿ كأفكار ما انزؿ هللا بيا مف يزعزعكا االستقرار ، 
 سمطاف . 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ فمـ يطمب منيـ ربنا أف يفعمكا إال أمرا كاحدا بقكلو عز مف قائؿ: 

.   فكاف مف لكاـز ْػػػػ  ّسكرة قريش ، اآليتاف :  چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
مف الخكؼ ، غير أف العقؿ االنساني ال يزاؿ يياتر مع الحقيقة ،  العبادة الصحيحة ، االمف

المغاالة في التمسؾ كيغامر في سبيؿ ىكل متبع . كىك ما يسمى بػػ " االرىاب الفكرم " كيعني 
قصاء آراء  ، التقاليدبآراء مخالفة لمقيـ النبيمة ، كمتناقضة مع المبادئ الصحيحة ، كاالعراؼ ك  كا 

 كمصادرتيا لصالحيـ فقط . كأفكار اآلخريف
كمف ىنا انطمقت لمكتابة في ىذا المكضكع بعنكاف " سبؿ مكافحة االرىاب الفكرم ػػ دراسة فكرية 

 معاصرة ػػػ " حيث تكمف اىمية الكتابة في ىذا المكضكع فيما يأتي :ػ
اعتداء  ػػػػػػػػػػػ عرض مكضكع االرىاب الفكرم كمادة اكصمت المجتمع الى ما ىك عميو اآلف مف
 فكرم كجسدم اطاح باألركاح كالممتمكات ، كشكه صكرة االسبلـ عمى كجو الخصكص .

ػػػػػػػػػػػ كىي النقطة التي انطمقت مف اجميا ، كىي : ايجاد السبؿ الكفيمة لمقضاء عمى االرىاب 
ؿ الفكرم بكؿ اشكالو كمسمياتو ، خدمة لؤلمة االسبلمية التي ليس ليا ناقة كال جمؿ فيما يحص

 اليكـ مف ممارسات لئلرىاب الفكرم المقيت . 
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 كىكذا تتجمى أسباب الكتابة في ىذا المكضكع كىي:
ػػػػػػػػػػػ طرح مادة فكرية صالحة لمقراءة ، يفيـ المسمـ مف خبلليا أف ما يمر بو العالـ اليـك مف 

 كيبلت سببو باألصؿ يبدأ مف التفكير المنحرؼ عف جادة الصكاب .
 جنيب ابنائنا التمكث الفكرم الذم قد يصيبيـ كيقضي عمى مستقبميـ .ػػػػػػػػػػػ ت

ػػػػػػػػػػػ خدمة االمة االسبلمية كطرح ما كجدت مف رؤل كأفكار ككضع االمكانيات العقمية عمى 
 طاكلة الفكر المعاصر .

سبؿ تكافح  ػػػػػػػػػػػ التركيز عمى التعاكف المشترؾ بيف المجتمعات االسبلمية كغيرىا مف اجؿ ايجاد
 االرىاب الفكرم دكليا كمحميا .

 منيجية البحث .  
ف ىذا الجيد الذم ابتغي بو كجو هللا تعالى ، ليس عمبل كامبلن ، فكؿ يؤخذ كيرد عميو اال سيدنا  كا 
محمد صمى هللا عميو كسمـ ، كحسبي أني اجتيدت في ىذا المكضكع حسب امكانياتي المتاحة . 

يكسر شككة االرىاب بكؿ اشكالو كممارساتو كيكحد األمة عمى كممة سكاء داعيان مف هللا تعالى أف 
. الميـ آميف . إنو عمى ذلؾ قدير كباالجابة جدير كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو كسمـ تسميما كثيرا .
 التمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الظكاىر التي تعصؼ بالمجتمع اليكـ ، كتتجمى خطكرتو في ييعىدُّ اإلرىاب الفكرم مف أخطر 
النتائج السمبية المممكسة عمى أرض الكاقع مف خسائر في األركاح كالعقكؿ كالممتمكات ، حتى 
بات اإلرىاب بكؿ صكره كمجاالتو أخطر ما يكاجيو المجتمع ، فكاف لزاما عمى العقبلء أف 

 ـ كعقيدتيـ كأمنيـ كاستقرارىـ .يكحدكا جيكدىـ كينبركا ليدافعكا عف ديني
كمف أىـ مجاالت الدفاع عف الديف كالكطف : الحفاظ عمى عقكؿ الشباب كأفكارىـ ، كجمعيـ 
عمى رأمو سديد يعصميـ مف الكقكع في مزالؽ اإلرىاب الفكرم عمكمان ، كفتنة التكفير خصكصان 

الفكرية مناقشةن لمصطمح االرىاب  . لذلؾ جاءت ىذه الدراسة محممةن لمظاىرة االرىابية مف الناحية
الفكرم كنشأتو قديما كحديثان لتتجمى حقيقة مفادىا أف اإلرىاب ال يرتبط بديف ، فمتى كاف اإلجراـ 
ف ذيًكرى ارتباط الكثير مف  كسفؾ الدماء كمصادرة الحريات الفكرية كالمعنكية دينان كمذىبان ؟! ، كا 

لتحريؼ لمحقيقة ليس إال ، كمف باب تشكيو منيج هللا الحركات اإلرىابية بالديف ، فيك مف باب ا
تعالى عمى يد شياطيف اإلنس كضالييـ ، كعمينا أف نعمف لمعالـ أف االرىاب ال ديف لو ، كأف مف 
يدعي أنو بنى أيديكلكجياتو االرىابية عمى الديف فقد جيؿ الحقيقة ، كاقتطع نصكصان ثابتة الداللة 

ظمة ، متكىمان أف فمسفتو ىذه ستنجيو يكـ العرض عمى هللا العادؿ ككظفيا في خدمة الجريمة المن
 الذم سيسألو عف كؿ حؽٌو أىدره ، كعف كؿًٌ قطرة دـو سفكيا .
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 مشكمة البحث .
التركيز عمى أف االرىاب الفكرم يكلد السمكؾ العدكاني لدل افراد المجتمع ، كبالتالي تعاظمت 

أىـ سماتو ، األمر الذم حكؿ البيئة العامة لممجتمع  مشكمة االرىاب ، حتى انتشر كأصبح الغمك
 المسالـ إلى قنبمة فكرية مكقكتة ، أقَّتيا متخصصكف في مجاؿ التخريب كاليدـ . 

فضبلن عف المثالية الفارغة التي يتمتع بيا الكثيركف ، حيث أف الجيؿ بمقاصد الشريعة كحقيقتيا 
ف  النقية دفعى الكثيريف مف السذج إلى اإلرتماء في أحضاف االرىاب فكريان كاف أـ ماديان  ، كا 

تشخيص األسباب الدينية كاالجتماعية كالسياسية كالنفسية مف اىـ ما يساعدنا في مشكمة البحث 
 مف اجؿ ايجاد الحمكؿ الناجعة لممشاكؿ الحقيقية التي صنعت االرىاب الفكرم في المجتمع . 

بيف أبناء المجتمع الكاحد كيصبح التفاضؿي مبنيا  فعمى سبيؿ المثاؿ : عندما ال تتكافأ الفرص
عمى أسس غير سميمة ، كتمسى التفرقة منياجا لمحياة الظالـ أىميا ، فإف ذلؾ يخمؽ االحباط ، 
كبالتالي يحاكؿ المظمكمكف رفض كؿ ما يحيط بيـ مف مساكئ ، كالقبكؿ بأم فكرة يممييا عمييـ 

كاستيجاف العنؼ بالعنؼ ، كمقابمة الخطأ بخطأ أكبر اليكل كالضبلؿ بحجة المطالبة بالحقكؽ ، 
 منو .

فإيجاد الحمكؿ المناسبة ، كمنح العدالة لكافة فئات الشعب تقطع دابر التفكير باالرىاب كتعكس 
 حياةن سميمة لطالما طالب بيا المجتمع في شتى ميادينو .

 منيج الدراسة .
اختار الباحث المنيج الفكرم في تعريؼ االرىاب كعبلقتو بالتفكير المنحرؼ كصمة االرىاب 
الفكرم باعتقاد مخالؼ لمشريعة السمحاء ، كالرد العممي باالدلة الثابتة مف القرآف الكريـ كالسنة 
الشريفة القائمة عمى فيـ اقرب الناس مف سيدنا محمد صمى هللا عميو كآلو كصحبو كسمـ ، 

 تمثمة بآلو األطيار كصحابتو األخيار ، ممتزما بتخريج االحاديث كاآلثار مف مضانيا الرصينة .م
إف جميع التعاريؼ التي كردت في ذكر االرىاب تمثؿ حقيقة ميمةى ، كىي أف االرىاب مرتبطه 

 بفكر منظـ يرسـ الخطة االجرامية التي يجب كشفيا لمناس جميعان .
فكرية تؤدم الى استقرار الكضع األمني في العالـ ، كقطع كشائج ىذه إذان البد لنا مف معالجة 

االفكار اإلجرامية الضالة ، عف طريؽ تنكير العالـ بأسره بحقيقة الديف الذم جاء رحمة لمعالميف 
في كؿ زماف كمكاف ، كفتح قنكات الحكار الجاد ، كتفعيؿ النقد البناء الذم يكشؼ لكؿ إرىابي 

حقو ، كتسرم عدالة هللا  في شرؾ الجريمة ، مف أجؿ أف يأخذ كؿ ذم حؽٌو مدل ضبللو ككقكعو 
 تعالى
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 المبحث األكؿ / تعريؼ االرىاب الفكرم
 المطمب االكؿ : تعريؼ لفظة االرىاب لغة كاصطبلحا .

 أكالن : االرىاب : لغة .
يءى أىٍرىىبيوي رىىىبان كرىٍىبةن أم : خفتو كأىٍرىىٍبت فبلن"   .ُ" ارىًىٍبتي الشَّ
 

ر عمى ًدٌقة  "رىب"قاؿ ابف فارس:   ، كاآلخى الراء كالياء كالباء أصبلف: أحدىما يدؿُّ عمى خكؼو
 كًخفَّة.

ؿ الرٍَّىبة  .ِ"تقكؿ رًىٍبت الشيءى ريٍىبان كرىىىبان كرىٍىبىة. كالترىُّب: التعبُّد. كمف الباب اإًلرىاب ":  فاألكَّ
 
بان بالضـ كرىىىبان بالتحريؾ أىم خاؼى كرىًىبى الشيءى رىٍىبان كرىىىبان كرىٍىبةن رىًىبى بالكسر يىٍرىىبي رىٍىبىةن كريىٍ  "

ميكتو أىم  يره ًمٍف رىحى خافىو كاالسـ الرٍُّىبي كالرٍُّىبى كالرَّىىبكتي كالرَّىىبيكتى كرىجؿه رىىىبيكته يقاؿ رىىىبيكته خى
ـى كتىرىىَّبى غيرىه ًإذا  يره مف أىٍف تيٍرحى  .ّ "تىكىعَّدىه ألىف تيٍرىىبى خى

 .ْكالى نفس المعنى اشار النحكيكف 
كبيذا يظير اف مف معاني االرىاب الخكؼ كالرعب كبث اليمع في نفكس اآلخريف . كيبقى ىذا 

 المعنى يدكر حكؿ االرعاب كالتركيع حتى نصؿ الى المعنى االصطبلحي ليذه الكممة .
 ثانيا : االرىاب اصطبلحا .

قىعى ًمٍنوي اإًلٍرىىابي  ": اإلٍرىىابي بالكىٍسًر  ًعرُّ اإًلىىابي إذىا كى افىةي تقيكؿي : كيىٍقشى  .ٓ" اإًلزعاجي كاإًلخى
كصؼ أجاز مجمع المغة العربية بالقاىرة إطبلقو عمى الذيف يسمككف سبيؿ العنؼ  "كاإلرىابيكف: 

 .ٔ"  كاإلرىاب لتحقيؽ أىداؼ سياسية

م تخريبي يقصد منو زرع الخكؼ كالذعر في عمؿ تيديد"اإلرىاب: ،  كفي المصطمح القانكني
نفكس األىالي، كخمؽ االضطرابات كزرع الفكضى بيدؼ الكصكؿ إلى غايات معينة قد تككف ليا 

 .ٕ" خمفيات سياسية أك اجتماعية أك دينية أك اقتصادية 
 

-ُِكقد عرؼ المجمع الفقيي في دكرتو المنعقدة بمكة المكرمة خبلؿ الفترة مف 
العدكاف الذم يمارسو أفراد أك " بأنو:  اإلرىابـ  ََِِ/ُ/َُ-ٓ، المكافؽ ىػُِِْ/َُ/ِٔ

جماعات أك دكؿ بغيان عمى اإلنساف: دينو، كدمو، كعقمو، كمالو، كعرضو كيشمؿ صنكؼ 
خافة السبيؿ كقطع  التخكيؼ كاألذل كالتيديد كالقتؿ بغير حؽ كما يتصؿ بصكر الحرابة كا 

أك التيديد، يقع تنفيذان لمشركع إجرامي فردم أك جماعي، الطريؽ، ككؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ 
كييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أك تركيعيـ بإيذائيـ، أك تعريض حياتيـ أك حريتيـ أك أمنيـ 



ى م 2017ىىى–اذارى–/ىالدنةىالحادوةىرذرىى44/ىالعددى13مجلدىال                        

 
323 

أك أحكاليـ لمخطر، كمف صنكفو إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ كاألمبلؾ العامة أك 
كطنية، أك الطبيعية لمخطر، فكؿ ىذا مف صكر الفساد في الخاصة، أك تعريض أحد المكارد ال

ادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ  "األرض التي نيى هللا سبحانو كتعالى المسمميف عنيا في قكلو:  كىال تىٍبًغ اٍلفىسى
ٍفًسًديفى   .ٖ"  .ٕٕ ، اآلية : القصصسكرة          "اَّللَّى ال ييًحبُّ اٍلمي

ىاب عمى أساس أف ر الدكلية األخرل فقد حددت مفيكـ الفعؿ لئلأما االمـ المتحدة كالمنظمات 
شكؿ مف أشكاؿ العنؼ المنظـ ، بحيث أصبح ىناؾ اتفاؽ عالمي عمى كثير " رىاب ىك : اإل

مف صكر األعماؿ اإلرىابية مثؿ االغتياؿ كالتعذيب كاختطاؼ الرىائف كاحتجازىـ كبث القنابؿ 
ؿ كالسيارات كاألتكبيسات كالطائرات أك تفجيرىا ، كتمغيـ كالعبكات المتفجرة كاختطاؼ كسائؿ النق

رساليا إلى األىداؼ التي خطط اإلرىابيكف لئلضرار بيا . . . إلخ .  .ٗ "الرسائؿ كا 
فيما ينظر عمماء االجتماع الى االرىاب عمى أنو : " بث الرعب الذم يثير الخكؼ كالفزع ، أم 

حزب أف يحقؽ أىدافو عف طريؽ استخداـ العنؼ ،  الطريقة التي تحاكؿ بيا جماعة منظمة ، أك
كتكجو األعماؿ اإلرىابية ضد األشخاص ، سكاء أكانكا أفرادا أـ ممثميف لمسمطة ، ممف يعارضكف 
تبلؼ المحاصيؿ في بعض األحكاؿ كأشكاؿ  أىداؼ ىذه الجماعة ، كما يعد ىدـ العقارات كا 

 .َُلمنشاط اإلرىابي " 
الكاضحة لمفيكـ االرىاب ،  أف االرىاب أمر محضكر شرعا كقانكنا نستنتج مف ىذه التعريفات 

كعرفا كلـ تكجد ممة مف الممؿ تبنت االرىاب إال كاتخذت الجريمة بكؿ انكاعيا شعارا ليا ،  فقد 
حذر الديف الحنيؼ مف ىذا السمكؾ المنحرؼ ، كمف تركيع اآلمنيف كما اشار سيدنا محمد صمى 

كًٌعى ميٍسًممنا هللا عميو كسمـ قائبلن: "  .ُُ" الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف ييرى
 

 المطمب الثاني : تعريؼ لفظة الفكر لغة كاصطبلحا .
 أكال : الفكر لغة .

يعني تردد القمب في الشيء، يقاؿ:  تفٌكر إذا ردد قمبو معتبرا، كرجؿ فٌكير، أم:  كثير        
 . ُِالفكر

 
إعماؿ الخاطر في الشيء، كجمعو أفكار، كالفكرة كالفكر، كالتفكر التأمؿ،  " كالفىكري كالًفكري        

 .ُّكاالسـ الفكري كالفكرة، كالمصدر الفكر بالفتح " 
 كفٌكر في األمر فكرا، أعمؿ العقؿ فيو، كرتب بعض ما يعمـ ليصؿ بو إلى مجيكؿ .
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 في لي ليس يقاؿ: يعقكب قاؿ. بالفتح الفىٍكري  كالمصدر. كالًفٍكرىةي  الًفٍكري  كاالسـ. التأمؿي : " كالتىفىكُّري 
، األمر ىذا  الشيء في كأٍفكىرى . الكسر مف أفصح فيو كالفتح: قاؿ. حاجة فيو لي ليس أم ًفٍكره

، فيو كفىكَّرى   .ُْ" .التىفىكُّر كثيري : ًفكًٌيره  كرجؿه . بمعننى كتىفىكَّرى
ٍيقىؿو  " كفىٍيكىره  ري  كقد فىٍكره  فيو كمىالي.  الًفٍكرً  كثيري :  كىصى  .ُٓحاجةه  " :  أم ييٍكسى

غير اف التفكير لو معنى عاـ كآخر خاص كيطمؽ بمعناه العاـ عمى ما يقابؿ الكجداف كالنزكع ، 
كبمعناه الخاص عمى العقؿ مف حيث يدرؾ مكضكعو إدراكا أعمى مف االدراؾ الحسي كالتخيؿ 

 .ُٔكالتذكر . 

الشيء كالنظر فيو بغية الكصكؿ الى المعمكـ كحؿ كمما سبؽ يتضح أف الفكر إعماؿ لمعقؿ في 
 كؿ ما يعترض االنساف مف مشاكؿ .

ثانيػػان : الفكػػر اصػػطبلحا:  إف تعريػػؼ الفكػػر اصػػطبلحا ال يختمػػؼ كثيػػرا عػػف التعريػػؼ المغػػكم مػػف 
. رحميمػػا هللا تعػػالى أف ُٖ.  كابػػف القػػيـ  ُٕحيػػث المعنػػى العػػاـ ،اذ يػػرل ابػػك حامػػد الغزالػػي 

 .ُٗإحضار معرفتيف في القمب ليستثمر فييما معرفة ثالثة" الفكر ىك: " 
كيرل الجكيني رحمو هللا تعالى أف الفكر ىك: " النظػر فػي اصػطبلح المكحػديف، كىػك الفكػر الػذم 

 . َِيطمب بو مف قاـ بو عمما أك غمبة ظف"
فس كعنػػػد الفبلسػػػفة الفكػػػر ىػػػك:" إعمػػػاؿ العقػػػؿ فػػػي االشػػػياء لمكصػػػكؿ إلػػػى معرفتيػػػا اك حركػػػة الػػػن

 . ُِالمعقكالت اك الفعؿ الذم تقـك بو النفس عند حركتيا في المعقكالت"
أما الفكر عند بعض المعاصريف فيك: " اسـ لعممية تردد القكل العاممة المفكرة في اإلنساف، سكاء 
كاف قمبا أـ ركحا أـ ذىنا، بػالنظر كالتػدبر لطمػب المعػاني المجيكلػة مػف األمػكر المعمكمػة، أك 

 . ِِاألحكاـ أك النسب بيف األشياء"  الكصكؿ إلى
كمػػف البػػاحثيف مػػف مٌيػػز بػػيف الفكػػر كالتفكيػػر " إذ التفكيػػر يتكجػػو عمػػى مػػا ىػػك محسػػكس أك مػػا ىػػك 
معقػػكؿ أثػػره محسػػكس، كلكػػػف يختمػػؼ بػػاختبلؼ مراتػػػب النػػاس فػػي التفكيػػػر كمػػا يحممكنػػو مػػػف 

 .ِّعقمية" 
ال يمكػف  تصػكر  إنسػاف اال كيحمػؿ صػفة " كاإلنساف يتفكر، ثػـ بعػد ذلػؾ بالمحصػمة ينػتج فكػرا، ك 

 .ِْالتفكير ألف العقؿ عنصر أساسي في تككينو " 
كلذلؾ حث القػراف الكػريـ االنسػاف فػي اكثػر مػف آيػة عمػى إعمػاؿ عقمػو بمػا يصػمح حالػو فػي الػدنيا 

 . ِٓكغيرىا مف مشتقاتيا .  نظر، تدبر، التفكر، يبصركف، يركفكبألفاظ متنكعة مثؿ:  
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إف الفكر ىك ناتج عف التفكير، كا عماؿ العقؿ لمكصكؿ إلى قضية ما،   مما سبؽ يتضح
أك إلى مسألة مف المسائؿ، كىنا يأتي دكر العقؿ أك مجمكعة العقكؿ المفكرة التي تسعى بتفكيرىا 

 لمكصكؿ الى ما يصمح حاليا في الدنيا كاآلخرة .

 الثالث : تعريؼ مصطمح االرىاب الفكرم .المطمب 
مف خبلؿ التعريفات اآلنفة الذكر ، تتضح صمة االرىاب بالفكر كمدل ارتباط ام ارىاب بفكر 

يديكلكجية ينظر ليا عمماؤىا كمفكركىا .   معيف كا 
فإف استقامة الفكر كصبلحو تدؿ صبلح حاؿ االمة كأمنيا الديني كاالجتماعي كاالقتصاد 

دى اإلرىاب مخالفا العقؿ كالنقؿ كالقانكف كالسياسي ، بخبلؼ فساد الفكر الذم إف كيًجدى ، كيجً 
 كالفطرة التي فطر هللا الناس عمييا .

ف جميع التعاريؼ التي كردت اعبله ، تمثؿ حقيقة ميمة كىي أف االرىاب الفكرم مف الناحية  كا 
القانكنية : فكر تخريبي تنفذه أجندة الفكر المنحرؼ مف أجؿ الكصكؿ الى غاية ارادتيا جية 

 مة خرجت عمى القانكف .معادية ظال
المغاالة في التمسؾ بجممة مف اآلراء ك األفكار المخالفة لممبادئ  ك فاإلرىاب الفكرم ىك : " 

القيـ النبيمة ك العرؼ ك التقاليد، ك اإلصرار عمييا ، ك إقصاء آراء ك أفكار اآلخريف، ك الحجر 
 .ِٔ"  عمييا

ر إجرامي ىدفو بث الرعب كاليمع في نفكس أما مف الناحية االجتماعية فاإلرىاب الفكرم فك
 المجتمع اآلمف مما يؤدم الى إرىابو كزعزعة استقراره .

كالى ىذا نصؿ الى كجية النظر الشرعية الشاممة لما سبؽ ، حيث أف ديننا اإلسبلمي ديف  قائـ 
ليذه عمى تحقيؽ العدالة اإلليية اجتماعيا كقانكنيا كدينيا كنقكؿ أف االرىاب الفكرم كفقا 

المعطيات : ىك عدكاف تقـك بو جماعة اك جية خرجت عمى الحؽ القانكني لؤلفراد ، بنت 
عدكانيا ىذا عمى أسس فكرية غير كاعية كغير منضبطة كاستخدمت كسائؿ غير شرعية في 
جبارىـ عمى اعتناؽ فكرىـ ، كبخبلفو سفؾ الدماء كفقا  سبيؿ التحكـ بأفكار كأفعاؿ مف يخالفيـ كا 

 ـ االجرامية الظالمة .لنظرياتي
 

 المبحث الثاني : نشأة االرىاب الفكرم في العالـ .
 . قبؿ االسبلـ ة االرىاب الفكرم في العالـ أنشالمطمب االكؿ : 

نشأ االرىاب فكريا كعمميا منذ بداية البشرية ، فقد أرىب قابيؿ ىابيؿ فكريا عندما اجبره عمى 
رفض حؽ أخيو ىابيؿ ، كصادر حريتو الشخصية ، كلما رأل قابيؿ أف ىابيؿ كاف مصرا عمى 
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أف يحؽ الحؽ كلك كره أخكه بادر الى استخداـ النكع الثاني مف االرىاب كىك الفعؿ بالجريمة 
 راء ، حيث استباح دمو فقتمو .النك

ليذا يؤكد الخف ىذه النظرة قائبلن : " اننا نجد اف جريمة االرىاب ليا جذكر ممتدة عبر التاريخ 
 . ِٕاالنساني " 

حيث كاف المجتمع غائرا في الكحشية كمصادرة حقكؽ اآلخريف ، كاسترىابيـ فكريان كعمميان ، 
 مف خصائصو .ككاف العنؼ ظاىرة ذلؾ الزماف ، كخصيصة 

فيك : " مجتمع شريعة الغاب كالبقاء لؤلقكل ، كاستمرت ىذه الظاىرة ، كتنامت بعد ظيكر 
المجتمع المدني المنظـ ، كليا في اجتياح اليكسكس لمصر الفرعكنية ، خير مثاؿ عمى ذلؾ 

"ِٖ . 
الى ما دكنيـ مف كالييكد أكلى الناس بإسـ االرىاب الفكرم . كذلؾ لنظرتيـ التيكمية كاالستيزائية 

البشر ، حيث يعتبر الييكدم ما دكنو مف البشر محتقريف ، كمف حقو أف يفعؿ ما يشاء كأف 
يستعمؿ كؿ االفكار كالخدع التي مف شأنيا أف تنزع غيرىـ مف عقيدتيـ ، كبالتالي ال مجاؿ 

 أصبل لمف ىـ دكنيـ في العيش ، اال لمخدمة كاالىانة .
كيقؼ األجانب كيرعكف غنمكـ كيككف بنك الغريب حراثيكـ ككراميكـ  فقد جاء في سفر اشعياء : "

، أما أنتـ فتدعكف كينة الرب ، تسمكف خداـ إلينا ، تأكمكف ثركة األمـ ، كعمى مجدىـ تتأمركف 
"ِٗ. 

حيث بيف أحد حاخامات الجيش االسرائيمي كؿ ىذا قائبلن : " عمينا أف ال ننسى أجزاء التكراة التي 
حركب ، فنحف نؤدم كاجبنا الديني بتكاجدنا ىنا ، فالنص يفرض عمينا كاجبان دينيا ، تبرر ىذه ال

 .َّىك أف نغزك أرض العدك . "
ىذه ىي الحقيقة التي مفادىا إخضاع غير الييكد تحت سمطانيـ الفكرم كالسياسي كالعسكرم ، 

 ال بؿ كاألخبلقي بكؿ تفاصيمو المحرفة  .
في نظرم إخضاع العالـ فكريان لمنظرية الييكدية ، كبث السمكـ في عقكؿ األمـ كي  كأىـ شئ

تتعطؿ قابميتيا الفكرية كتمكت شخصيتيا العممية ، فمرة يبث الييكد سمكـ الفتف فيما بيف االدياف 
، كمرة يدعكف العمؿ عمى اقامة ما يسمى كحدة االدياف كي يبينكا حسب زعميـ عيكب المسمميف 

ائؿ قادتيـ الدينييف كغيرىـ ممف كاف ليـ دكر كبير في نشر حركات ىدامة في االمة ، ، كفض
كيستمر الييكد حتى مع النصارل كما تحدث أحد كبار حكماء الصييكنية في مدينة براغ عاـ 

ـ . دعا فيو الييكد الى َُٖٗ/  ٕ/  ُـ ، كنشر خطابو في مجمة ككنتمبرياف بتاريخ ُٖٗٔ
 التنصر .
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شاعة أسباب الخبلؼ كالفرقة كالصراع بيف المسيحييف ،  مف أجؿ " بث الفساد في الكنيسة ، كا 
كنشر االنباء المشكىة التي تسئ الى رجاؿ الديف فيقؿ احتراميـ ، كيزدرييـ الشعب في كؿ مكاف 

 .ُّ، كالى السيطرة عمى الصحافة لتحطيـ الحياة العائمية ، كاالخبلؽ ، كالديف ، كالفضائؿ" 
فكا باإلرىاب االعبلمي الفكرم كانما سنكا ارىابا قانكنيا ، يحظر كؿ مف يتعرض الى كلـ يكت

 مسممات الييكد ، كعدـ منح ام شخص الحرية في تناكؿ قضايا الييكد بالنقد كغيره  .
" كفي عصرنا الحاضر رفعكا قضية بتيمة ما يسمى ػػ معادات السامية ػػ عمى نقيب الصحفييف 

سة األىراـ القاىرية ، كعمى الكاتب الصحفي األستاذ عادؿ حمكدة لمقالة المصرييف كرئيس مؤس
 .ِّكتبيا األخير كنشرتيا جريدة األىراـ بعنكاف الييكد يصنعكف فطيرة بدماء عربية " 

أما عف المنظمات االرىابية الفكرية كاالجرامية فكانت اكؿ منظمة تيعنى بيذا ىي : "منظمة 
قبؿ الميبلد ، بعد أف  ّٕالى  ٔٔالمتطرفيف في فمسطيف في فترة  السبكاربكف التي شكميا بعض
 . ّّقبؿ الميبلد "  ٖٔٓكاف البابميكف قد شتتكىـ عاـ 

كمف الكاضح لمعياف أف العالـ الغربي لـ يترؾ شيئا يمس االرىاب إال كارتكبو بحجج سياسية تارة 
 كبحجج دينية تارة اخرل . 

 
رىاب كالجرائـ السياسية ، حيث كاف االرىابي إف جاز التعبير ىك فالركماف مثبل لـ يفرقكا بيف اال

ًنؼ ارىابو ضمف الجرائـ العامة ، ام اف االرىاب في ىذه الحالة  عدك األمة الركمانية كقد صي
 . ّْيشمؿ الجرائـ التي يتعدل ضررىا كخطرىا اكثر مف فرد كأف يصيب بيا المجتمع كمو . 

 
رىاب الفكرم كيعتبره جريمةن إذا مس المفاىيـ الدينية حتى تغيرت في حيف ينظر االغريؽ الى اال

 بفعؿ التحضر كالتمدف عند اليكنانييف .
" كبدأ مفيكـ االرىاب ينحصر حكؿ الجريمة المكجية الى الدكلة أك بنائيا االجتماعي أك ضد 

 .ّٓسيادة الشعب " 
فكرم قصـ الظيكر كفتؾ كيكفينا أف نتحدث عف القركف الكسطى كما حدث فييا مف ارىاب 

 باالركاح كالممتمكات . كىك ما يسمى بػ ػػػ محاكـ التفتيش الكنسية ػػػ في أسبانيا .
" التي كانت تأخذ كؿ مف يبدك عميو أيَّة صمةو باإلسبلـ ، أك ييضبط متمبسان يؤدم الشعائر أك 

ساؿ اعتبرت دليبلن يترسـ عادة مف العادات ، أك يجمؿ شارة مف شاراتو ، حتى المبلبس كاالغت
عميو ، فكاف مف جراء ذلؾ أف أظير عدد مف المسمميف النصرانية كأبطنكا االسبلـ حتى اطمؽ 

 .ّٔعمييـ اسـ المكرسكيكف ، المسممكف الصغار " 
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 ذكر يككف أف يمكف كال السمطة ، فيو العسكر تكلى بمد كؿ في لممسمميف تقاـ المذابح " كمضت
 التعذيب مف أشكاالن  المنطقة كعرفت كتدبير، كتخطيط قصد عف كاف! الحاؿ بطبيعة بالمصادفة
 ىدفيا كاف التي األندلس ، في التفتيش محاكـ مف كاف ما إال التاريخ ، في ليا مثيؿ ال الكحشي
 شيكر بضعة كأحيانان  - سنكات بضع تمر فما الضربات، كتكالت. اإلسبلـ عمى الكامؿ القضاء

 كترقص كمو ، العالـ في أصداؤىا تتجاكب ىناؾ ، مذبحة أك ىنا مذبحة أقيمت قد تككف حتى -
 .ّٕطربان " الصييكنية الصميبية ليا

كقد مارست محاكـ التفتيش اسكء انكاع االرىاب الفكرم ، عندما قتمت المسمميف كىجرت الباقيف ، 
كات التعذيب كحكلت المساجد الى نكادو ليمية ، كالذم زار قرطبة اك طميطمة فقد رأل بأـ عينو اد

 النصرانية ، التي استخدمت في تنصير المسمميف في متاحؼ قرطبة كطميطمة .
ـ ، كسقكط الممؾ ُٖٕٗ" كقد استمر ىذا العنؼ كاخذ شكبلن جماعيا عند الثكرة الفرنسية عاـ 

لكيس السادس عشر كالقضاء عمى النظاـ االقطاعي ، حيث مىرٍَّت فرنسا بمرحمة مف االرىاب في 
 .ّٖ" ُْٕٗػػػػػػػػػػػ  ُِٕٗميكية اليعقكبية التي امتدت مف عاـ عيد الج

 كككثكف( S.Just) جيست ساف أمثاؿ مف معو كمف ركبسبير مارس الفرنسية الثكرة خبلؿك " 
(Couthon )كؿ شممتكاسعة  إعداـ حممة قادكا حيث ، نطاؽ أكسع عمى السياسي العنؼ 

ر حتى ، فرنسا أنحاء  ُّٔٔ اإلرىاب عيد مف األخيرة الستة األسابيع في أيٍعًدمكا مف عدد قيدًٌ
 أصؿ كمف، غير مف أعدـ في المدف األخرل ، كحدىا باريس في الجنسيف مف فرنسينا مكاطننا
 مف القادة ىؤالء تمكف نسمة، مميكف ِٕالكقت ذلؾ في عددىـ يبمغ كاف الذيف ، فرنسا سكاف
 .ّٗألؼ آخريف "  ََّمف اعتقاؿ كسجف  تمكنكا كما ، المقصمة بكاسطة ألفنا َْ رأس قطع
 
 العشرٌن القرن روبسبٌر ٌصبح أن Joseph McCarthy ماكرثً جوزٌف السناتور وكاد"   

 الٌسارٌة العناصر ضد حملته قاد عندما األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات فً م1950-1954
 أو بالمقصلة رؤوسهم قطع حد    إلى تصل لم لآلالف بالخٌانة اتهاماته أن إال ، آنذاك األمرٌكٌة

 .40." المغلقة الغاز غرف فً خنقهم
 

كما زالت المناىج العممانية في الغرب ، تدعي انيا العممية فقط ، كأنيا الناشطة في مجاؿ الحرية 
كأف غيرىػػا لػػيس سػػكل خرافػػة كفػػي الحقيقػػة لػػـ يمتػػـز الغػػرب بيػػذا فحسػػب بػػؿ أخػػذ يحػػارب كػػؿ مػػف 

 س شتى فنكف االرىاب الفكرم عمى مف يخالفو .ينتقد مسمماتو كيمار 
 

 : نشأة االرىاب الفكرم في العالـ العربي االسبلمي . ثانيالمطمب ال
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عند استعراض الكاقع التاريخي لئلسبلـ نجد أف االسبلـ ديف سبلـ كمحبة قاـ عمى احتراـ 
اآلخريف كفتح ابكاب الحكار معيـ . كاف العيب كؿ العيب في التزميت في فيمو كطريقة تطبيقو 

 بما يتبلئـ كأىكاء بعضيـ .
سبلميان ىك الجيؿ لقد رأل البعض أف سبب االختبلؼ كاالرىاب الفكرم الذم امتدت جذكره ا

 أصكليا سابقة، ألسباب نتائج إال ىي ما كالجيؿ الفقر كالفقر ، في حيف يرل آخركف : " أف
 .ُْأنفسنا "  في مكجكدة

 المتعمـ فالرجؿ فالفقر كالجيؿ ليسا السبب في تدمير االفكار االسبلمية اك ارىابيا االجرامي "
 لعبلجو االىتماـ يمقى فبل الفقر الجاىؿ ، كأما كأثر أثره بيف فرؽ ، كال المجتمع في التأثير عديـ

 .ِْمجديان " استخداما المتاحة الكسائؿ باستخداـ
 كمف ىنا سنبدأ باالستعراض التاريخي لما حصؿ .

 
 أكالن : االرىاب الفكرم العقدم .

 أ ػ  الخكارج .
 لخركجيـ بذلؾ سمكا مبتدعكف قكـ كىـ طائفة أم خارجة جمع فيـ الخكارج قاؿ ابف حجر : " أما

 .ّْالمسمميف "  خيار عمى كخركجيـ الديف عف
 .ْْالمؤمنيف "  فى فجعمكىا الكفار فى آيات إلى عمدكا ككاف ابف عمر يقكؿ : " إنيـ

لقد مارس الخكارج اسمكبيـ التيكمي كالعدكاني في االعتراض عمى الحكـ ظنا منيـ انيـ اصدؽ 
قيبل .. كقد تناسكا أف سبب ذكرىـ االكؿ في السنة بسبب عبد هللا بف ذم الخكيصرة الذم أساء 

النبي االدب كالتصرؼ في حضرة رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ كما أخرج البخارم : " بينا 
، هللا عميو ك سمـ يقسـ جاء عبد هللا بف ذم الخكيصرة التميمي فقاؿ اعدؿ يا رسكؿ هللا  صمى

قاؿ عمر بف الخطاب ائذف لي فأضرب عنقو قاؿ دعو  !؟فقاؿ كيحؾ كمف يعدؿ إذا لـ أعدؿ 
فإف لو أصحابا يحقر أحدكـ صبلتو مع صبلتو كصيامو مع صيامو يمرقكف مف الديف كما يمرؽ 

ية ينظر في قذذه فبل يكجد فيو شيء ثـ ينظر إلى نصمو فبل يكجد فيو شيء ثـ السيـ مف الرم
ينظر إلى رصافو فبل يكجد فيو شيء ثـ ينظر في نضيو فبل يكجد فيو شيء قد سبؽ الفرث كالدـ 
آيتيـ رجؿ إحدل يديو أك قاؿ ثدييو مثؿ ثدم المرأة أك قاؿ مثؿ البضعة تدردر يخرجكف عمى 

 .ْٓ" حيف فرقة مف الناس
ىكذا كصؼ سيد الخميؽ نبينا محمد صمى هللا عميو كسمـ الخكارج اكؿ مف يشعؿ نار االرىاب 

 الفكرم ، كأكؿ مف مزؽ األمة ككفرىا . 
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 متفقكف ككميـ الكتاب ىذا في بيانيـ ترل كما فرقة عشركف الخكارج أف قاؿ االسفراييني : " اعمـ
 كأصحاب كعثماف عميا أف يزعمكف إنيـ أحدىما ،  كالبدعة الكفر في عمييما مزيد ال أمريف عمى

 ذنبا أذنب مف كؿ أف يزعمكف أنيـ كالثاني كميـ كفركا بالحكميف رضي مف ككؿ كالحكميف الجمؿ
 الفاسؽ إف قالكا فإنيـ منيـ النجدات إال مخمدا خالدا النار في كيككف كافر فيك محمد أمة مف

 معنى عمى منيـ ىؤالء عند التسمية ىذه اطبلؽ فيككف ربو نعمة كافر أنو معنى عمى كافر
 الجائر اإلماـ عمى الخركج تجكيزىـ أيضا جميعيـ يجمع كمما الكفر معنى عمى ال الكفراف
 .ْٔهللا صمى هللا عميو كسمـ "  رسكؿ أصحاب لتكفيرىـ ليـ الـز محالة ال كالكفر

 حكـ ككنو عميو كأنكركا عمي، عمى كخرجكا الخكارج ذكر الذىبي في تاريخو قائبلن : " ثارت
 أرسؿ ثـ فناظرىـ، هلل، إال الحكـ إف: يقكؿ كهللا الرجاؿ، هللا ديف في حكمت: كقالكا الحكميف،

 ذكا بو يحكـ: تعالى بقكلو كاحتج ليـ، كفسر شبيتيـ، فساد ليـ فبيف عباس، بف هللا عبد إلييـ
الصكاب منيـ خمؽ، كسار إلى  فرجع أىميا، مف كحكمان  أىمو مف حكمان  فابعثكا كبقكلو منكـ، عدؿ

اآلخركف، فمقكا عبد هللا بف خباب بف األرت، كمعو امرأتو فقالكا: مف أنت فانتسب ليـ، فسألكه 
عف أبي بكر، كعمر، كعثماف، كعمي، فأثنى عمييـ كميـ، فذبحكه كقتمكا امرأتو، ككانت حبمى، 

 .ْٕ" فبقركا بطنيا، ككاف مف سادات أبناء الصحابة. 
كال أعمـ بأم ديف قتمكا الناس كبأم فكر منحرؼ ساقكا أدلتيـ الخاطئة ، فالخكارج اكؿ شرارة لنار 
التكفير في االسبلـ . فتأصيميـ المنحرؼ انطمؽ مف قراءة غير دقيقة ، مثَّميا الكثير منيـ متكىما 

كآلو كصحبو انو عمى الحؽ .  حتى كصؿ بو الحاؿ الى تكفير صحابة الرسكؿ صمى هللا عميو 
 كسمـ .

إنو ارىاب فكرم اجرامي جاء باسـ الديف كسفؾ الدماء لمجرد مخالفة اصحابيا ألفكار ىؤالء 
المجرميف . حتى يصدؽ عمييـ انيـ يقرأكف القرآف فبل يتجاكز تراقييـ . أم انيـ يقرأكف القرآف 

ستكدعكىا في دكف كعي كدكف ىداية كدكف عقؿ كدكف ادراؾ ، بحجة انيـ حازكا الحقيقة كا
 سجكنيـ . 

كالحقيقة اف اغمب التيارات االرىابية التي جاءت باسـ الديف تنطبع عمييا الصفات التي اخبر 
 عنيا الصادؽ المصدكؽ سيدنا محمد صمى هللا عميو كآلو كسمـ كما سبؽ في الحديث الشريؼ .

خشكنة كتيكر حيث : " التقت فييـ صفات متضاربة : تقكل ، كىكس في التفكير ، كغمظة ك 
كاندفاع كنظرات جانبية الى النكاحي الدينية ، شأف كؿ مف يتعمؽ باأللفاظ مف غير أف ينفذكا الى 

 .ْٖمرامييا كأىدافيا "
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فيذه ىي خصاؿ ذكم الفكر االرىابي في كؿ زماف كمكاف : " يكفركف بالذنب كيعتقدكف بظاىر 
كف منو الرتداده عندىـ ، ما ال يستحمكف الكتاب كاف كانت متكاترة ، كيكفركف مف خالفيـ كيستحم

 .ْٗمف الكافر االصمي"
األخرل " فإف الفرقة  كلـ يدـ حاؿ الخكارج حتى فرَّقيـ هللا تعالى الى فرؽ كفرت الكاحدة منيـ

ضربت الخكارج ، بؿ أكمتيـ ألنيـ راحكا يكفركف بعضيـ بعضان كيستحمكف الدماء ، كيسبكف 
 .َٓى بعضيـ كعمى المسمميف " الذرية ، فكانكا سكط عذاب عم

إف االرىاب الفكرم الذم مارسو الخكارج جاء يفرض عمى الناس اعتناؽ فكرىـ كلىٍي عناف 
لزاـ اآلخريف بيا ، مف غير حكار كال فيـ  النصكص النقمية كالعقمية مف اجؿ تركيج مبادئيـ ، كا 

ف كاف شعارىـ الدليؿ صحيح ، تجييبل لمف خالفيـ كتكفيرا لكؿ االتجاىات الفكرية كغيرى ا كا 
بكا أكصياء عمى  كالنقؿ . فتارة يرمكف مخالفييـ بالضبلؿ ، كتارة بالخيانة كالغدر ، ككأنيـ نيصًٌ

 الناس . 
ف كنا نقكؿ بنياية الخكارج تاريخيا ، إال أف أفكارىـ المتطرفة كعقيدتيـ الفاسدة ما زالت تظير  كا 

 اؽ بحر الجيؿ كالغباء .في بعض العقكؿ الجاىمة التي انطمقت مف أعم
 ب ػػػػػ المعتزلة :

: " اسـ يطمؽ عمى تمؾ الفرقة التي ظيرت في االسبلـ في اكائؿ القرف الثاني عمى يد كاصؿ بف 
عطاء كسمكت منيجان عقميا صرفا في بحث العقائد ، كقررت أف المعارؼ كميا عقمية حصكالن 

صحاب الجدؿ كالتمييز ، كاالستنباط عمى مف ككجكبان قبؿ الشرع كبعده ، كىـ أرباب الكبلـ ، كأ
 .ُٓخالفيـ "

 
 عف خرجكا قد ألنيـ ذكره أستجيز ماال الكبلـ مف لممعتزلة أف كيضيؼ الممطي قائبلن : " كاعمـ

 ، كقاؿ الجنة في عندىـ المشركيف اطفاؿ : اف قكليـ بعض فمف الكفر فركع إلى اإلسبلـ أصكؿ
 جيميـ عرفت قكليـ تدبرت ككيؼ األشياء منشىء ىك كلكف شيء هللا اف أقكؿ ال منيـ : ىشاـ

 ، كال كجٌنيـ إنسيـ كميـ الخمؽ مف كاألركاح األجساد في يختمفكف ألنيـ سيـ ، كىك ككسكاسيـ
 . ِٓلو قياسا " ككضعكا عميو تكممكا إال كجؿ عز هللا خمقو شيء كال طائر كال بييمة ذكر يدعكف

المعتزلة في مجادلتيـ عمماء الكبلـ فحسب ، بؿ كانت في فرض لـ تكف الطامة الكبرل لدل 
آرائيـ فكريا بتسفيو عقكؿ المخالفيف ميما بمغ إيمانيـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ شيخيـ النظَّاـ ، لقبو 
المعتزلة بيذا المقب عندما بمغو قكؿ ابف مسعكد رضي هللا تعالى عنو في انشقاؽ القمر فقاؿ 

 . ّٓر انشؽ كأنو رآه ، كىذا مف الكذب الذم ال خفاء فيو " النظاـ : " زعـ أف القم
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بالسمطاف ، كينيى عف اتباع الركايات كىك  فيا ىك الزمخشرم يقكؿ عف اتباع العقؿ الذم يكنيو
: "  ىنا  كأنو ينفي بعقمو كلؤلسؼ الشديد ، ينفي ما نقؿ عف الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ . فقاؿ

 .ْٓفي دينؾ تحت راية السمطاف ، كال تقع بالركاية عف فبلف كفبلف "  إمشً 
عصمة االنبياء  كيشيد تفسيره ػ أعني الزمخشرم ػ يشيد عميو في شطحو بعقمو الذم تعدل حدكد 

كالمرسميف فيما يخص سيدنا المعصكـ نبينا محمد صمى هللا تعالى عميو كسمـ  حيث فسر قكلو 

سكرة   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ تعالى : 
. ّْالتكبة ، اآلية:   

 .ٓٓما فعمت "   كناية عف الجناية ، ألف العفك رادؼ ليا . كمعناه : أخطأت كبئس"  يقكؿ ام :
أستغفر هللا العظيـ مف ىذا القكؿ الخطير الذم ال يميؽ ، كال يصح أف يطمؽ عمى حضرة النبي 

 ؿ ىكاه شيئان .الكريـ الذم ال ينطؽ كال يفع
يتجاكز عمى صحابييف مف اصحاب  النبي هللا صمى هللا عميو  عمرك بف عبيد بف كيسافكىذا 

 كسمـ كىما سيدنا سمرة كسيدنا  عثماف رضي هللا عنيما .
بف : " عف أبي بكر بف المقرئ قاؿ حدثنا  حيث نقؿ الخطيب البغدادم عنو ىذه الركايةمحمد 

دثنا محمد حدثنا أبك حفص عمرك بف عمى قاؿ سمعت يحيى حقاؿ  الحسف بف عمى بف بحر
يعنى في السكتتيف في التكبير فقاؿ ما  يقكؿ قمت لعمرك بف عبيد كيؼ حديث الحسف عف سمرة

كأخبرنا السكذرجاني أخبرنا بف المقرئ حدثنا محمد بف الحسف بف ، نصنع بسمرة قبح هللا سمرة 
لمفظ لو أخبرنا عبد هللا بف إسحاؽ بف إبراىيـ البغكم كا عمى بف بحر كأخبرنا الحسف بف أبى بكر

حدثنا الحسف بف عميؿ قاال حدثنا عمرك بف عمى قاؿ سمعت معاذ بف معاذ يقكؿ قمت لعمرك بف 
ف : إفقاؿ ؟ عبيد كيؼ حديث الحسف اف عثماف كرث امرأة عبد الرحمف بعد انقضاء العدة 

 . ٓٓلـ يكف صاحب سنة "  عثماف
الفكرم الذم مارسو المعتزلة كاف في بداية امره قائما عمى تمجيد العقؿ كمنحو  إف ىذا االرىاب

كما يبيف محجكب بف ميبلد أف خطأ المعتزلة ىك : " تحكيـ العقؿ تحكيمان  اكثر مما يستحؽ
مطمقان ، فقد آمف المعتزلة بالعقؿ كرفعكا شأنو كنكىكا بو أيَّما تنكيو  كصدعكا بمبادئو ، كقالكا : 

لعقؿ ليعرؼ كىك قادر عمى أف يعرؼ كؿ شئ ، المنظكر كغير المنظكر ، كجعمكه الحكـ خمؽ ا
الذم يحكـ كؿ شئ ، كالنكر الذم يجمك كؿ ظممة حكمكه في إيمانيـ كفي جميع شؤكنيـ الخاصة 

 . ٔٓكالعامة " 
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كنيـ كلـ يتكقؼ ارىاب المعتزلة عند ىذا فحسب ، بؿ راحكا يحاربكف عمماء الديف كالقضاة كيقير 
بسطكة السياسة التي مالكا الييا اياـ العباسييف ، كذلؾ بعزؿ القضاة ، كقطع ارزاؽ العمماء ، بؿ 

 ذىبكا الى تعذيبيـ كالقائيـ في السجكف كالمعتقبلت كقطع رؤكسيـ  .
كؿ ىذا كاف بسبب ميميـ الى السمطاف كميؿ بعض السبلطيف الييـ ، فعمرك بف عبيد كاف 

جعفر المنصكر قبؿ خبلفتو ، كزاد حب أبي جعفر لو بعد تكليو الخبلفة الصديؽ الحميـ ألبي 
 . ٕٓفكاف يقربو إليو كيطمب نصيحتو كيثؽ في كبلمو . 

إف ىذا القرب الشديد مف السمطاف كاف سببا كاضحان لظيكر المعتزلة مما زاد مف سطكتيـ الفكرية 
 كالسياسية .

عنده أيضان ، ككاف الرشيد يقرب رجاؿ المعتزلة كفي خبلفة ىاركف الرشيد كاف لممعتزلة مكانة 
 .ٖٓكابف السماؾ المعتزلي 

يقكؿ الدكتكر زىدم حسف جار هللا : " الدكر الذم لعبو المعتزلة في عصر الرشيد كمف لو عظيـ 
األثر عمى مستقبميـ ، فإنو ميَّد ليـ السبيؿ إلى قصر الخميفة ، كجعؿ مف بعضيـ أصدقاء 

 . ٗٓشاع ذكرىـ بيف الناس " ككعاظان لو ، كبذلؾ 
كىذا كاف كافيا في افتتاف الكثير مف عامة الناس بيـ ، كلما جاء عصر المأمكف بمغت المعتزلة 

ىدفيا في نشر مقاالتيا بالقكة كالسيؼ ، كأضحى االعتزاؿ في قكة لـ يجد مثميا طيمة كجكده 
لفمسفة كشغكفان بيا ، ككاف عقمو ليستمتع بإرىابو الفكرم كالسبب : " أف المأمكف كاف مكلعان با

عقبل فمسفيان ، كليذا كاف االعتزاؿ قريبان مف نفسو ، فقرب المعتزلة كأصبحكا ذكم نفكذ في القصر 
. َٔ، ككاف مف أظيرىـ ثمامة بف األشرس ، كأحمد بف أبي دؤاد "   

تزلة ، فقد استطاع "  كلما كاف المأمكف يعتقد القكؿ بخمؽ القرآف مف قبؿ ، كعقيدةو مف عقائد المع
ىػ ، كأف يحمؿ الناس عمييا سنة ُِِابف ابي دؤاد أف يجعؿ المأمكف يظير ىذه المقكلة سنة 

 .ُٔىػ " ُِٖ
" مف كؿ ىذا بمغ المعتزلة مآربيـ الخطيرة ، كفرضكا عمى الناس فكرىـ بكؿ ما استطاعكا مف 

 ف نصر الخزاعي ، حيث قاؿقسكة . كمف جرائميـ قتؿ الكاثؽ الخميفة العباسي لئلماـ أحمد ب
 الجانب عمى قاضيان  ككاف إسحاؽ، بف الرحمف عبد فقاؿ فيو؟ تقكلكف ما: حكلو لمف الكاثؽ
 اسقني: دؤاد أبي ابف أصحاب بعض الدـ ، كقاؿ ىك حبلؿ المؤمنيف أمير يا كعزؾ: الغربي
 بسببو، يقتؿ أف كره كأنو عقؿ، كنقص عاىة بو لعؿ يستتاب ىك كافر: دؤاد أبي ابف كقاؿ دمو،
قد قمت اليو فبل يقكمف أحد ، فإني أحتسب خطام إليو ، كدعا  رأيتمكني إذا: الكاثؽ فقاؿ

 نطع، عمى الدار كسط كىكفي إليو، بالمصماصة ، سيؼ عمرك بف معد يكرب الزبيدم ، كمشى
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 رأسو، كحز رقبتو، الدمشقي سيما ضرب ثـ رأسو  عمى خر ضربو ثـ عاتقو، حبؿ عمى فضربو
 إلى رأسو كحمؿ عند الباب ، بطنو ، كحمؿ حتى صمب في الصمصامة بطرؼ الكاثؽ كطعنو
 الضاؿ، المشرؾ الكافر، رأس ىذا: رقعة أذنو في ككتب الحرس  عميو كأقيـ بيا ، فنصب بغداد
 .ِٔالحبكس " في فجعمكا أصحابو  كتتبع نصر؛ بف احمد

القرآف الكريـ ، كقاـك ارىاب المعتزلة بالرغـ كذلؾ امتحف االماـ احمد بف حنبؿ في محنة خمؽ 
.ّٔمف سجنو كما اثبت اىؿ التأريخ ىذه المحف كسمكىا بمحنة خمؽ القرآف   

الى غير ذلؾ مف جرائـ االرىاب الفكرم المقيت الذم أزىؽ األنفس تمك األنفس لمجرد مخالفتيا 
 الرأم أك المذىب أك العقيدة .

 : ثانيان : االرىاب الفكرم الفقيي
عندما تسيطر العصبية عمى العقؿ ، كتككف العاطفة ىكسان يصاب بو المرضى كالمتعصبكف 
يظير الجيؿ المفضي الى اتباع اليكل الذم لـ يأًت بو الديف الحنيؼ كلـ ينص فقياء المسمميف 
نما كاف حاؿ الفقياء كما يقكؿ أبك عمي المكدكدم : "  عمى ىذه الفرقة كال عمى االختبلؼ ، كا 

ىذه الجماعات المتحاربة كالفرؽ المتشددة كاف السكاد األعظـ مف المسمميف يبني أفكاره  كسط
عمى تمؾ النظريات كالمبادئ التي كاف مسممان بيا منذ عيد الخمفاء الراشديف ، ككاف يعتبرىا 
جميكر الصحابة كالتابعيف كعامة المسمميف منذ البداية مبادئ كنظريات إسبلمية ، كلـ يتأثر مف 
المسمميف بيذه الفرقة غير ثماف أك عشرة في المائة عمى األكثر ، أما بقيتيـ الباقية فكانت عمى 
مذىب الجميكر، غير أنو منذ بداية عصر الخبلفات كحتى عصر أبي حنيفة لـ يتناكؿ أم كاحد 
نما كاف  مف المسمميف بالتكضيح مذىب جميكر المسمميف في المسائؿ مكضع االختبلؼ ... كا 

ؼ الفقياء كالمحدثيف يكضحكف بعضان منو في مكاقع مختمفة ، كبأسمكب متناثر متفرؽ عف مختم
 .ْٔطريؽ أقكاليـ كركاياتيـ كمسمكيـ " 

 
لقد تفرقت األمة فقييان حتى صار ىذا االنغبلؽ العقمي كالجمكد الذىني ، كالسجف المذىبي عمى 

الطائفية العمياء التي أكمت االخضر األفكار كالمعتقدات أسكء ما أحاؿ المسمميف الى الفتف ك 
 كالنسؿ . كاليابس كأىمكت الحرث

كمف أسكء حاالت االرىاب الفقيي التي يندل ليا جبيف اإلنسانية تمؾ المذابح كالمجازر التي 
حدثت اياـ التتار بيف المسمميف فيما بينيـ ، فبدالن مف أف يتكاتفكا ضد عدكىـ ، كانكا يقتمكف 

 االختبلؼ في المذىب الفقيي .بعضيـ البعض لمجرد 
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فيذا ياقكت الحمكم مرَّ في طريقة بمدينة الرم كأخذ يصؼ حاليا الذم يدمي القمكب قائبل : " 

 مف منيـز كأنا ُٕٔ سنة في خرابيا في اجتزت أنني كاتفؽ أكثرىا خرب عظيمة مدينة كانت
 إال بالخراب عيدىا لقرب بحاليا الحيطاف كتزاكيؽ باقية كمنابرىا قائمة خرابيا حيطاف فرأيت التتر
 فضعيؼ السبب أما فقاؿ ذلؾ في السبب عف عقبلئيا مف رجبل فسألت عركشيا عمى خاكية أنيا
 األكثر كىـ كحنفية األقؿ كىـ شافعية طكائؼ ثبلث المدينة أىؿ كاف بمغو أمرا أراد إذا هللا كلكف
 أال فييـ فميس الرستاؽ أىؿ كأما شيعة نصفيـ كاف البمد أىؿ ألف األعظـ السكاد كىـ كشيعة
 كالشيعة السنة بيف العصبية فكقعت أحد الشافعية مف فييـ يكف كلـ الحنفييف مف كقميؿ شيعة

 يعرؼ مف الشيعة مف يترككا لـ حتى الحركب بينيـ كتطاكلت كالشافعية الحنفية عمييـ فتظافر
 جميعيا في الظفر كاف حركب بينيـ ككقعت كالشافعية الحنفية بيف العصبية كقعت أفنكىـ فمما

 نحمتيـ أىؿ كيساعدكف الشاؾ بالسبلح البمد إلى يجيئكف حنفية كىـ الرستاؽ أىؿ ككاف ، لمشافعية
 كبقيت كالحنفية الشيعة محاؿ ىي ترل التي الخراب المحاؿ فيذه أفنكىـ حتى شيئا ذلؾ يغنيـ فمـ
 مف إال كالحنفية الشيعة مف يبؽ كلـ الرم محاؿ أصغر كىي بالشافعية المعركفة المحمة ىذه

 .ٓٔ مذىبو" يخفي
لقد أرىب عامة الناس مف المقمديف لمذىب معيف ، أرىبكا غيرىـ فكريا ، مف أجؿ أف يسممكا 

 الراية لمذىبيـ فقط ، غالقيف كؿ ابكاب الحكار كالنصيحة .
كنستطيع أف نقكؿ أف االرىاب الفكرم في الساحة الفقيية لـ تيغمؽ أبكابو ، ففي زماننا حيث يظير 
في كؿ فترة فتية تعممكا القميؿ مف أحكاـ الديف كجيمكا أكثر ، يعاممكف الناس بقسكة ، كيحكمكف 

ر العمماء عمييـ بنصكص مقتطعة مف القرآف الكريـ ، كيسفيكف عقكؿ العامة كيستيزئكف بآراء كبا
في االسبلـ ، كيحممكف النصكص عمى ظاىرىا ، كيشنكف حممة شيطانية تسفو كتخطئ كتجيؿ 
مف يتبع كبار األئمة كالفقياء مالكا كالشافعي كابا حنيفة كأحمد بف حنبؿ ، كيسيؤكف الييـ 

 بإرىابيـ بسمككيات ال تمتُّ الى االسبلـ بصمة .
إف المألكؼ لدل الحريصيف عمى اتباع السنة في ىذا الزماف لذلؾ انتقدىـ سمماف العكدة قائبلن : " 

أف يعتنكا بالجكانب العممية كالحديثية خاصة ، كيحرصكا عمى تجنب التقميد ، كمحاربة المحـر 
منو ، كييتمكا بسبلمة المعتقد ، كىذه الجكانب االيجابية قد ييسيء بعضيـ أخذىا فيتحكؿ جانب 

الى فكضى تشريعية ال أكؿ ليا كال آخر ، كيصبح مف ال يحسف العناية بالحديث كنبذ التقميد 
قراءة آيةو كال ينطؽ حديثان مجتيدا ال يعبأ بقكؿ أحمد كال مالؾ ، كال الشافعي كال أبي حنيفة ، 
كيزعـ أنو يأخذ مف حيث أخذكا ، ثـ نجد ىذا المحارب لمتقميد النابز ألىمو مقمدا مف حيث ال 

ماء كطبلب العمـ الذيف يحسف بيـ الظف ، كيرل أنيـ عمى الجادة ، يشعر لفبلف كفبلف مف العم
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كنراه مقمدا في تصحيح االحاديث كتضعيفيا ، كتكثيؽ الرجاؿ كتكىينيـ كمقمدا ليـ في آرائيـ 
الفقيية ، كاالجتيادية التي يعذركف ىـ فييا لك أخطأكا ، لكنو ال يعذر حيف ينازع في تقميد األئمة 

ف دكنيـ بمراحؿ ، كيترتب عمى ىذا االختبلؼ الكاسع العريض التفرؽ الممقكت األربعة ، كيقمد م
المنافي لؤلخكة كالجماعة بسبب تفاكت النظر كالعمـ كما يترتب عميو مف اختبلؼ الرأم كىذا 

 . ٔٔاالختبلؼ مف سمات أىؿ البدع الذيف فرقكا دينيـ " 
 

 راىف .المطمب الثالث /  أسباب االرىاب الفكرم في العصر ال
 أكالن: األسباب الدينية .

نما السبب في إساءة فيـ الديف فيمان  في الحقيقة لـ يكف الديف سببان لئلرىاب بشتى مجاالتو ، كا 
يخدـ بعض االىكاء كالتكجيات ، كمنيا : التكجيا االستعمارية المييمنة عمى المنطقة مف أجؿ 

ف فكبيا االسبلـ في شتى بقاع االرض ضرب الديف ، كخصكصان االسبلـ ، مما جعؿ عند الكثيري
. فضبلن عف نجاح ىذه القكل المييمنة في زرع نار الفتنة الدينية كالطائفية داخؿ المجتمع 
االسبلمي . فقد نشبت الكثير مف النزاعات الفكرية كالمذىبية كالطائفية منذ تسعينيات القرف 

 العشريف كالى اآلف .
ـ فقد ََِّاحتبلؿ العراؽ مف قبؿ الكاليات المتحدة عاـ " كفي اعقاب حرب الخميج الثالثة ك 

كجدت أرضان خصبة لمثؿ ىذه الفتف ، كحاكلت الكاليات المتحدة كمف خمفيا باقي القكل 
االستعمارية إذكاء نار الفتنة الطائفية بيف الشيعة كالسنة لكال تدخؿ العقبلء مف رجاؿ الديف الذيف 

 .ٕٔة " كثيرا ما حذركا مف نار فتنة طائفي
كال ننسى اقكل دكلة تخطط ليذه الفتف العمياء ، كتربط الحؽ بالباطؿ ، ثـ تدعي أنيا مف تجد 

 الحمكؿ السممية بطريقة قانكنية مف غير أف يدرؾ أىدافيا المسممكف .
فالكاليات المتحدة : " كانت قد ميدت ألسمكبيا الجديد في استعمار البمداف كالشعكم كالتدخؿ 

 .ٖٔبجانب تشريعي يضفي عمى عمميا العدكاني ىذه الصفة الشرعية" ألسباب دينية
كىكذا يظير الفكر االرىابي ضمف قناعات السذج كالجيمة ، الذم يحمؿ معو الطابع الديني 

 كالعقدم مف غير تمييز بيف الحؽ كالباطؿ .
ي تترسخ ، ثـ كىكذا ، فإف العقؿ االرىابي ىك المفضي الى السمكؾ االرىابي لسطكة القناعات الت

في إحداث التخريب كالتدمير، كأف اإلرىاب الفكرم ىك كليد الفكر اإلرىابي كنتاجو، كما تتجسد 
الفكر اإلرىابي إال منظكمة مف المعتقدات كاألفكار المنحرفة القائمة عمى الغمك في معتقداتيا 

ؿ المظاىر اإلرىابية المنافية لمفطرة السميمة، كانحراؼ التصكرات العقدية كالفكرية ىي كراء ك
 .ٗٔ.الفكرية كغير الفكرية 
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يظير الفكر االرىابي ضمف قناعات السذج كالجيمة ، الذم يحمؿ معو الطابع الديني كالعقدم 
 مف غير تمييز بيف الحؽ كالباطؿ .

 كما أف البعد عف منيجية الكسطية كاالعتداؿ :
كح فكران كسمككان إلى أقصى اليميف أك " يمثؿ جانبان مف جكانب التطرؼ الديني الذم يعني الجن 

إلى أقصى طرؼ اليسار الذم ينشأ مف التناقض في المصالح أك القيـ بيف أطراؼ تككف عمى 
دراؾ لما يصدر منيا ، مع تكفر الرغبة لدل كؿ منيا لبلستحكاذ عمى التصادـ مع رغبات  كعي كا 

ر الجانب الحضارم في الكياف اآلخريف ، مما يؤدم الى استعماؿ العنؼ الذم يؤدم الى تدمي
 .َٕالبشرم" 

كمف ىنا فإف االبتعاد عف االعتداؿ كالكسطية جعؿ االرىاب الفكرم يصكؿ كيجكؿ في العالـ 
بإسـ الديف ، مستمديف قكتيـ مف آراء الخكارج مثؿ تكفير العصاة أصحاب الكبائر كاالنفصاؿ 

 عف المجتمع ، كتكفير المقيـ غير المياجر .
كماؿ أبك المجد : " نستطيع أف نقرر اف فكر الخكارج كاف كال يزاؿ أحد الينابيع التي يقكؿ أحمد 

 .ُٕيستمد منيا كثير مف آراء ىؤالء المتطرفيف الجدد مف الشباب "
 

الجيؿ " كؿ ىذا بسبب جيؿ المتطرفيف كحمميـ راية الديف خطأن ، الجيؿ بشتى اصكؿ االسبلـ : 
كالسنة كاإلجماع كالقياس، كاإلعراض عف األخذ بيذه األصكؿ ، بأصكؿ التشريع مف الكتاب 

كيتبع ذلؾ الجيؿ بمناىج التعامؿ مع ىذه األصكؿ ، ككذلؾ صدكر االجتياد مف غير أىمو الذيف 
 .72 يجيمكف مقاصد الشريعة اإلسبلمية"

 .ّٕاـ""كمف الجيؿ أيضا العصبية العمياء كاليكل المتبع المذاف ال يعيراف لمفكر أدنى اىتم
كعندما تتمكف العصبية مف المجتمع ، فإنيا تغير مساره الفكرم ، كتحرؼ االدلة عف مكاضعيا ، 

بأف يرد الدليؿ عمى مناط فيصرؼ عف ذلؾ  كمنيا تحريؼ األدلة عف مكاضعياقاؿ الشاطبي : " 
عياذ المناط إلى أمر آخر مكىما أف المناطيف كاحد كىك مف خفيات تحريؼ الكمـ عف مكاضعو كال

 .ْٕ"  باهلل
إذان يمكننا اآلف أف نقكؿ أف مف األسباب الرئيسية لئلرىاب الفكرم ىك : الجيؿ في الديف 

 كمصادرة الحقكؽ الدينية مف غير كجو حؽ .
 ثانيان : األسباب اإلجتماعية .

 ليس الجانب اإلجتماعي بأبعد خطران عف الجانب الديني في نشأة االرىاب الفكرم ، فالبيئة التي
 يعيش فييا المجتمع كفيمة بتغيير مساره الفكرم كتحريؼ منيجو .
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 الحالة كقد عد بعض الباحثيف التفكؾ األسرم كاالجتماعي سببان مف أسباب االرىاب : " كىذه
 األمراض انتشار إلى يؤدم مما العربية الببلد مف ، كعدد األجنبية الببلد مف عديد تشيدىا
 تفسد األطفاؿ مف كثير أخبلؽ أف الغرب أدرؾ ، كقد كالشكاذ حرفيفكالمن المجرميف كنسبة النفسية

 ، كحرماف السميـ كالتكجيو المراقبة يفتقد الذم الفاسد كالكسط السيئ المحيط بسبب مبكرة سف في
 ناقمان  قاسيان  ينشأ أف عمى يساعده سكؼ صغره منذ بالقسكة كمعاممتو الحاجات ىذه مف الطفؿ
 مفاىيـ مف يحممو كما كبيئتو مجتمعو عمى لمثكرة كسيمة االنحراؼ مف يتخذ ، الناس عمى

 . ٕٓبيا "  عابئ غير االعتبارات جميع متحديا كمثؿ كمعايير
كما أف ىذا التفكؾ يجعؿ االنساف يعيش في معزؿ عف اىمو كعائمتو ، كال يراعي حقكؽ اآلخريف 

اك مف الحراـ ، كالذنب ال يمقى عميو ، فإذا اراد شيئان لـ تيمو كسيمة الحصكؿ عمييا مف الحبلؿ 
فقط ، بؿ عمى المجتمع الذم سمح لو بالتكاصؿ مع أيناس استغمكا كضعو االجتماعي ، كسيطركا 
عمى أفكاره كمبادئو ، فالمجتمع معني بجمع الشباب عمى كممة سكاء كليس التفرقة ، كمعنى 

ت أحاطت افرادىا بجك التعاكف بنصح المخطئ كليس بالحكـ عميو مسبقان ، فاألسرة إذا تماسك
اؾى ظىاًلمنا أىٍك مىٍظميكمناكالتماسؾ ، مصداقا لقكؿ سيدنا محمد صمى هللا عميو كسمـ : "  ٍر أىخى « اٍنصي

ريهي؟  ا، أىفىرىأىٍيتى ًإذىا كىافى ظىاًلمنا كىٍيؼى أىٍنصي ريهي ًإذىا كىافى مىٍظميكمن ، أىٍنصي كؿى اَّللًَّ : يىا رىسي ؿه : قىاؿى فىقىاؿى رىجي
زيهي، أىٍك تىٍمنىعيوي، ًمفى الظٍُّمـً فىًإفَّ ذىًلؾى نىٍصريهي »  .ٕٔ"  تىٍحجي

 ىي التي تستطيع فعؿ ىذا . فنصرتو ظالمنا بمنعو عف ظممو كاألسرة المتماسكة 
" كتؤثر األزمات االقتصادية في الطبقات الدنيا في المقاـ األكؿ ، حيث تعاني بشدة مف تدىكر 
ظركفيا المعيشية بفعؿ انتشار البطالة كتدىكر الخدمات كظيكر طبقة مف األثرياء الذيف يسمككف 

ة كالتضخـ سمككان استفزازيان بالنسبة لمفقراء. كتؤدم األزمات االقتصادية إلى ازدياد معدؿ البطال
كغبلء األسعار كبالتالي تزداد حدة التفاكت الطبقي كتنعكس آثار ىذا الخمؿ الخطير عمى الشباب 
، كتنشأ تربة صالحة لمتطرؼ تزكد الجماعات المتطرفة بأعضاء يعانكف مف اإلحباط كيفتقدكف 

 . ٕٕالشعكر باألماف كاألمؿ في المستقبؿ " 
 ثالثان : األسباب السياسية .

ة الدكلية كاالقميمية كانت كال زالت إحدل أبرز اسباب نشكء االرىاب الفكرم في العصر السياس
الراىف ، فالمعبة االرىابية كالفكرية ، أصعب مف أف ييمسؾ بخيكطيا في لحظات فقد تحكلت بفعؿ 

 السياسة الراىنة الى اجراـ فكرم يطيح بالمجتمع الذم لطالما أثبت لمعالـ تماسكو الديني .
ما يفقد الشباب رأييـ في ادارة بمدانيـ ، كتضمحؿ قكاىـ الفكرية ، بؿ تكاد تككف معدكمة ، كعند

 فإف السياسة اقرب االسباب الى اإلرىاب الفكرم .
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كيمثؿ ىذه الحالة : " تدني مستكل المشاركة السياسية، كخاصة بالنسبة لمشباب كمف مختمؼ 
لمكاطف بما في ذلؾ الحياة اليكمية سكاء داخؿ الطبقات، في  اتخاذ القرارات التي تمس حياة ا

األسرة أك المدرسة أك الحي السكني أك العمؿ أك عف طريؽ العضكية الفعالة كالنشيطة في 
التنظيمات الشعبية كالرسمية. فشباب اليـك بعيد عف الممارسة السياسية بمعناىا الكاسع التي تنمي 

ده عمى تقبؿ لديو القدرة عمى إبداء الرأم كالحكار حكؿ م سائؿ عامة أك اجتماعية، كالتي تعكًٌ
 . ٖٕالرأم اآلخر بعد تحميمو كنقده كالتنازؿ عف رأيو إذا اقتنع بغيره" 

التعبير ، كعدـ كجكد تداكؿ  قدر مف حريةكاالفتقار إلى  ، كجكد تعددية سياسية كما أف : " عدـ
السياسي الشرعي ،  إلى حرماف القكل السياسية كاالجتماعية مف التعبير حقيقي لمسمطة ، يؤدم

تييئة التربة  إلى الجماعات المعارضة، كيؤدم ىذا كموقمع كالى تجاىؿ مطالب األقميات ك 
في بعض  لجكء بعض الجماعات اإلسبلمية إلى العنؼ لمعنؼ كاإلرىاب. كمف أسباب المناسبة

الديني كقمعو كعدـ إعطائو حرية العمؿ السياسي المشركع  الدكؿ العربية ، محاصرة التيار
 .ٕٗكالعمني كالسماح لو بالكصكؿ الى السمطة بطريقة سممية ." 

ف العجز  إفساح المجاؿ لو كي يعبر عف نفسو كيخدـ  دـعف الحكار مع جيؿ الشباب كع" كا 
طيـ ظاىرة التطرؼ مف الشباب ضحية ىذا العنؼ المؤسسي، فتنمك في أكسا، يجعؿ الكثير ببلده

في تحقيؽ أىدافيا النظـ ظ أف ىذا العنؼ المؤسسي يشتد مع تعثر ىذه ك الديني. كمف الممح
المعمنة في التنمية االقتصادية كالتعددية السياسية، كما يقكل مع كقكعيا في أسر التبعية 

 .80العالمية "  بفعؿ سياسات دكؿ الييمنة  كالديكف
حت بالشباب الى أحضاف االرىاب الفكرم ، تحت غطاء ديني االمر انيا لعبة السياسة التي اطا

 الذم يمنح االرىاب الفكرم سببا لتكاجده سياسيا .
لـ تدفع بالصراع الديني الى ساحة أيديكلكجية، بؿ دفعت  الفكرم : "  ستراتيجية اإلرىابفإف ا

ىـ في استدامة ظاىرة ، كىذا ىك السبب الرئيس الذم سا بالديف الى الساحة السياسية مباشرة
اإلرىاب لعدة عقكد مضت، كاعتبرت استراتيجية االرىاب اف الغرب عدك لمدكؿ اإلسبلمية دكف 

، مع أف المنطؽ يقكؿ إف اعتماد اإلرىاب عمى استخداـ  اإلشارة الى المرجعية الدينية لمغرب
ع دكف الديف يستكجب البحث عف عدك مف ذات الصفة أم ديف مماثؿ كلكف الذم حدث كق

استحضار الصراعات التاريخية بيف المسمميف كالصميبييف كالتي حدثت ما بيف القرنيف الحادم 
 .ُٖ" .عشر كالرابع عشر الميبلدم

 .لدكؿ كاستراتيجياتيابا تعصؼقبؿ أف يككف ازمة أيديكلكجية حقيقية زمة سياسية إذان أاإلرىاب ف
ككنو ازمة أيديكلكجية كثقافية مرتبطة خر تتداكؿ المجتمعات اإلرىاب عمى الجانب اآل" ك 

، ىذا التفاكت بيف المجتمعات  بالخطاب الديني كالتفسيرات الخاطئة لمعاني الجياد كالخبلفة
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كالدكؿ في تفسير ظاىرة اإلرىاب خمؽ فجكة كبرل استطاعت مف خبللو التنظيمات المتطرفة أف 
 .ِٖ" .تفسير ظاىرة اإلرىاب تنجح في صناعة االنتحارييف اعتمادا عمى ىذا التفاكت في

 رابعان : األسباب النفسية .
يعاني الكثير مف الناس مف عكامؿ نفسية تغير حياتيـ ، كاالحباط تارةن ، كالشعكر بالتعالي عمى 
اآلخريف تارةن أخرل ، فضبلن عف التمسؾ بالرأم الذم يعتبره البعض صحيحان ، دكف الخضكع الى 

الفكر التائو الى فكر ارىابي عنيؼ يكرط صاحبو في االنزالؽ في  مناقشة أك حكار كبالتالي يصؿ
 مياكم التكفير كالحكـ عمى اآلخريف بعيف كاحدة . كىذا االمر متأصؿ غريزيا في ىؤالء .

يرجع إلى غريزة المكت كليذا اعتقد العديد مف عمماء النفس التحميمييف أف الميؿ الى االرىاب: " 
الذم ىك ميؿ متأصؿ ضارب الجذكر في تككيف البشر منذ خمقو هللا العدكاني  كالميؿ التدميرم

تعالى كمف أكلئؾ:  فركيد، كميبلني كبليف . كيحمميا بعض النفسييف بأنيا تصريؼ لطاقة أك 
لشحنات دافع العدكاف كالرغبة في التدمير سكاء المكجية إلى الذات أك إلى اآلخر، كقد كانت ىذه 

شباع ، ثـ في الحرب  ا مثاليا في مقاكمة المصرييف لبلحتبلؿ اإلنجميزمالشحنات تجد منصرفا كا 
أماميا ىذاف السبيبلف انصرفت إلى مسارب أخرل ضارة  -اآلف  - دَّ مع إسرائيؿ، فمما سي 

 .ّٖاآلف عيف "  بالمجتمع، أكضحيا كأخطرىا ظاىرة اإلرىاب كالعنؼ التي ال تخطئيا
فكارىـ ، فيي مف اخطر ما يكاجيو المريض أما اليكل كاالعجاب بشخصيات تستحكذ عمى ا

 النفسي . 
الشخص في ىذه الحالة كفؽ ىكاه أك اإليحاءات الخارجية الصادرة ممف يعتقد أنيـ " فيتصرؼ 

رمز لمقكة كالحرية كالمثؿ األعمى لو كتتككف ىذه الشخصية عادة لدل األشخاص الذيف يشعركف 
الدية أك أسرية قاسية أك لدل األشخاص الذيف لـ بالنقص في ذكاتيـ، كلدل مف تعرضكا لتربية ك 

يحققكا ذكاتيـ كلـ يجدكا مف يأخذ بأيدييـ أك يحتكييـ كقد يككف لدييـ ثمة ميكؿ كدكافع لمعدكاف 
متخفية داخميـ أم يمكف أف تككف عمى مستكل غير شعكرم فتظير إذا ما سنحت ليا الفرصة 

دة فعؿ لئلحساس بالضعؼ كالعدكاف الدفيف معا، أك تييأت ليا الظركؼ، كقد تظير ىذه الميكؿ ر 
كتشير بعض الدراسات النفسية إلى أثر سمكؾ اآلباء في شخصيات المتطرفيف كالعدكانييف فيـ 
إما مضادكف لممجتمع أك مدمنكف لمخمكر أك مف النكع الذم ىجر أطفالو لسبب أك آلخر، كعجز 

 .ْٖعاطفيان " كع الباردعف اإلشراؼ عمى تربيتيـ، أك طمؽ زكجتو، أك مف الن
 

كىكذا نجد االمراض النفسية تبعث عمى العنؼ الفكرم ، كالتطرؼ الديني كاالجتماعي كالسياسي 
، كتجعؿ اصحابيا منفصميف عف الكاقع تماما .  حتى تقع كاقعة نفسياتيـ المريضة كيحؿ 

 االرىاب كالخراب كالتفكؾ االسرم كاالجتماعي .
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 حة االرىاب الفكرم في المنظكر االسبلمي.المبحث الثالث : سبؿ مكاف
 الفكرم . تفعيؿ الحكارالمطمب االكؿ : 

 أكال : معنى الحكار الفكرم .
في مقدمة كسائؿ مكافحة االرىاب الفكرم ىك الحكار حيث أف االرىاب الفكرم عديـ الحجة ، 

ييف يعجزكف عف ينطمؽ مف مبادئ كضعيا لنفسو ، تخالؼ المعقكؿ كالمنقكؿ ، لذلؾ نجد االرىاب
 ادارة الحكار بيف طرفيف ، كيفرضكف رأييـ بالقكة كالسيؼ .

قاؿ الباحث محمد ديماس : " إف الحكار نكع مف الحديث بيف شخصيف ، يتـ فيو تداكؿ الكبلـ 
بطريقة ما ، فبل يستأثر بو أحدىما دكف اآلخر ، كيغمب عميو اليدكء كالبعد عف الخصكمة 

 . ٖٓكالتعصب " 
الفكرم تعميؽ لمثقافة الرصينة كالتي تأتي بالفكر الناضج ، فقد ذكر لنا ربنا سبحانو فالحكار 

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  كتعالى نماذج لمحكار بيف طرفيف كمنيا قكلو تعالى : " 

 .  ّٕ"سكرة الكيؼ ، اآلية: ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
كافر ، يدؿ عمى اتاحة الفرصة لكؿ طرؼ في فيذا الحكار بيف رجميف أحدىما مؤمف كاآلخر 

 عرض حجتو كبياف كجية نظره ، فما بالؾ ممف ىـ مف نفس الديف كالممة .
 

إف ىذه اآلية الكريمة تمنحنا تؤكد استمرار العبلقات االنسانية ، كتشحف العقؿ بالفكر المقبكؿ 
يرعًك، فيك مجادؿ ال اكثر القائـ عمى الحجة الصحيحة ، كأف المخالؼ إذا انكشؼى لو الحؽ كلـ 

 . كالفرؽ أف كؿ حكار جداؿ ، كليس العكس .
كقد حاكر هللا تعالى مبلئكتو الكراـ ، كحاكر أنبياءه صمكات هللا عمييـ ، بؿ أنو جؿَّ في عبله 
حاكر إبميس المعيف نفسو . فالحكار كالتفاىـ متأصؿ شرعا في ديننا الحنيؼ كالتبادؿ الحضارم 

 البشرية كبيذا االمر نتغمب عمى االرىاب الفكرم .مضمكف عبلقتنا 
 ثانيان : ػ سمات الحكار المؤثر في االرىاب الفكرم .

 ػ االلتزاـ بآداب الحكار الفكرم.ُ
لمحكار آداب ك " إف االلتزاـ بتمؾ اآلداب يعكس كجو التحضر االجتماعي لمطرفيف معان ، باعتبار 

عض ، كاالنساف المتحضر يعامؿ اآلخر في ىذه أف الحضارة رقة المعاممة ، كما يرل الب
 .ٖٔالمجاالت معاممة إنسانية رقيقة " 

 
 كمف اىـ آداب الحكار الفكرم الناجح  :ػ 

 أػ الصدؽ .
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اف كجكد صفة الصدؽ بيف المتحاكريف لو اىمية فكرية بالغة ، فإف كاف الكذب سبلح احد 
كمة الصحيحة كفي االستدالؿ بما ىك حؽ ، المتحاكريف فقد انتفت األمانة العممية في نقؿ المعم

ف ىكذا أدب يساعد عمى اقناع المتحاكريف بأفكار بعضيما ، كال قيمة لمحكار إف تخممو الكذب  كا 
 كفقد أدب الصدؽ كاالمانة .

 
كيرشدنا االماـ الغزالي رحمو هللا تعالى الى أدب الصدؽ في الحكار مما لو تأثيره الفكرم 

 ال ضالة كناشد الحؽ طمب المتحاكر صادقان في يككف ائبلن : " كيجب أفكالمعنكم عمى الخصـ ق
 كيشكره خصما ال معينا رفيقو كيرل يعاكنو مف يد عمى أك يده عمى الضالة تظير أف بيف يفرؽ
 ضالتو عمى صاحبو فنبيو ضالتو طمب في طريقا أخذ لك كما الحؽ لو كأظير الخطأ عرفو إذا
 رضي الصحابة مشاكرات كانت فيكذا بو كيفرح كيكرمو يذمو كال يشكره كاف فإنو آخر طريؽ في
 . ٕٖعنيـ"  هللا

 ب ػ الصبر عمى المخالؼ .
يحتاج المحاكر الى الصبر عمى المخالؼ ، يصبر عمى طريقة حكاره كيصبر عمى الخصـ إف 
كاف سيئ الخمؽ ، كىكذا ، مما يتكجب عمى المحاكر الفكرم الناجح أف يتسمح بو . مف المركنة 
في التعامؿ كالرد بيدكء ، فإف ىذا االمر يعطي اآلخر فرصة التعبير عف الرأم كبياف مكقفو بكؿ 

ػ " كاكتساب ىذه النفسية مشركط بنزع دعاكل احتكار الحقيقة كالحؽ ، تمؾ الدعاكل التي حرية 
إذا ىيمنت عمى ذىنية أحد دفعتو إلى رفض إمكانية أف يشارؾ اآلخركف في امتبلؾ الحقيقة أك 

 . ٖٖالحؽ أك بعض أطرافيا "
 جػ / المحاكرة بالحسنى .

ا في آداب كأخبلقيات المتحاكريف كما ارشدنا ربنا إف التزاـ الحسنى بالمحاكرة الصحيحة ميـ جد
ڑ  ڑ  ک      ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌسبحانو كتعالى قائبلن : " 

 . ّٓ، اآلية : إلسراءسكرة ا" ک   ک  ک  
﮳    ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ كقاؿ سبحانو أيضان : "

 .ُِٓاآلية : ، النحؿ"سورة ﮼  ﮽ ﮾    ﮻﮴   ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺
فحؽ العاقؿ المبيب طالب الحؽ أف ينأل بنفسو عف أسمكب الطعف كالتجريح كالسخرية كألكاف 
االحتقار كاإلثارة كاالستفزاز ، كيمحؽ بيذا األدب: " تجنب أسمكب التحدم كالتعسؼ في الحديث، 

.... فإف كسب القمكب  كتعمد إيقاع الخصـ في اإلحراج، كلك كانت الحجةي بينةن كالدليؿي دامغان 
 .ٖٗمقدـ عمى كسب المكاقؼ " 
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كلنا في القرآف الكريـ أمثمةن رائعة في حسف المجادلة كالمحاكرة مع المخالفيف كمف ذلؾ قكلو تعالى 
سورة "ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  : "

 . ِْسبأ ، اآلٌة : 
 لمف قاؿ مناؼ أك مكاؿ مف سمعو مف الذم كؿ المنصؼ الكبلـ مف قاؿ الزمخشرم : " كىذا

 غير داللة:  البميغ التقرير مف قدـ ما تقٌدمو بعد درجة كفي ، صاحبؾ أنصفؾ قد:  بو خكطب
 التعريض كلكف ، المبيف الضبلؿ في ىك كمف اليدل عمى الفريقيف مف ىك مف عمى خفية

 شككتو كفؿٌ  الخصـ شغب قمة مع ، الغمبة عمى بو كأىجـ ، الغرض إلى بالمجادؿ أفضؿ كالتكرية
 .َٗباليكينا " 

كمف الحكار الحسف : جمالية البياف كاالتياف بالعبارة بمفظ مكجز ، مف غير إطالة كال تكرار ، 
حتى ال يخؿ بعض الكبلـ ببعض كمف البياف أف يعرؼ متى يتكمـ كمتى ينصت كمتى يجيب ، 

 كأف يستشيد عمى كبلمو بشكاىد الشعر كالنثر كالحكايات بضرب األمثاؿ . 
ف حسف اختيار بعض الجمؿ أك العبارات المناسبة في بعض األحياف ككما قاؿ القرضاكم : " إ

 .ُٗيحؿ مشكبلت كيفض اشتباكات" 
 ػالكصكؿ الى نتيجة منشكدة كترؾ الجدؿ .ِ

ثبات الحجة الصحيحة ، كبيذا يصؿ الحكار الى نتيجة  الغاية مف الحكار دفع الشبية الفاسدة كا 
 مككيات الحكار الناجح .صحيحة مرجكة عف طريؽ تعاكف المتحاكريف عمى س

كمف اىـ اسباب حصكؿ الحكار عمى نتيجة مطمكبة أف يتجرد المحاكر مف االىكاء التي قد تمنعو 
 مف لمس الحقيقة .  

ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ   ھڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  قاؿ تعالى : "

 . ُِّ"سكرة البقرة ، اآلية :
الحكار لجمكد طرؼ دكف اآلخر عف قبكؿ الحقيقة ، فإنو يتكقؼ أما إذا تأكد أف ال جدكل مف 

 الحكار كينقطع اليدؼ لكجكد قصد الجدؿ كليس بياف الحقيقة .
مىٍيؾى  اأٍلىٍكزىاًعيُّ  قىاؿى  مىؼى  مىفٍ  ًبآثىارً  : " عى فٍ  ، سى ؾى  كىاً  يَّاؾى  ، النَّاسي  رىفىضى اؿً  كىآرىاءى  كىاً  فٍ  ، الرًٌجى فيكا كىاً   زىٍخرى
مينىاًظرو  مىٍسئيكؿو  كيؿُّ  فىٍميىٍحذىٍر  ، اٍلقىٍكؿى  لىؾ ا الدُّخيكؿً  ًمفٍ  كى مىٍيوً  ييٍنًكريهي  ًفيمى  . غىٍيريهي  عى

ٍليىٍجتىًيدٍ  نَّةً  اتًٌبىاعً  ًفي كى ا اٍلميٍحدىثىاتً  كىاٍجًتنىابً  السُّ  . ِٗ"  . أيًمرى  كىمى
 .ّٗكقاؿ رحمو هللا : " إذا أراد هللا بقكـ شران فتح عمييـ الجداؿ ، كمنعيـ مف العمؿ " 

كىذا يدؿ عمى اف الحكار الفكرم في مكاجية االرىاب الفكرم يجب اف يتركز عمى المفاىيـ 
 العممية حصرا . مف اجؿ الفكز بالنتيجة المنشكدة .
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عف أبي غالب عف أبي إمامة رضي هللا : " كىذا مستنبط مف قكلو صمكات هللا كسبلمو عميو 
عنو قاؿ : قاؿ النبي صمى هللا عميو ك سمـ : ما ضؿ قـك بعد ىدم إال أكتكا الجدؿ ثـ قرأ رسكؿ 

 .ْٗ" هللا صمى هللا عميو ك سمـ } ما ضربكه لؾ إال جدال بؿ ىـ قـك خصمكف { 
 تككنكا "كال:  كجؿ عز وقكل في  - عنيما هللا رضى - عباس ابف عف طمحة أبي بف عمي كعف

 ، كالفرقة االختبلؼ عف كنياىـ بالجماعة المؤمنيف  هللا أمر " : قاؿ " كاختمفكا تفرقكا كالذيف
 بف مالؾ قاؿ.    كجؿ عز هللا ديف في كالخصكمات بالمراء قبميـ  كاف مف ىمؾ أنما كأخبرىـ

 تركنا رجؿ مف أجدؿ رجؿ جاء  كمما أك:  قاؿ عنو كنيى ، فأنكره الديف في الجداؿ كذكر ، أنس
 .ٓٗنبينا محمد صمى هللا عميو كسمـ "  إلى - السبلـ عميو - جبريؿ بو جاء ما

كؿ ذلؾ بدعكل اتباع العقؿ الذم يخالؼ الحقيقة المنشكدة التي تظير امامو ، ليس إال جدال 
 كمراءا .

كيكفيؾ دليبل عمى فساد قكؿ ىؤالء أنو ليس لكاحد منيـ قاعدة مستمرة فيما يحيمو العقؿ ، بؿ " 
فيا ليت شعرم بأم عقؿ ، منيـ مف يزعـ أف العقؿ جكَّز كأكجب ما يدعي اآلخر أف العقؿ أحالو 

 .ٔٗ" يكزف الكتاب كالسنَّة 
 

كلك  -عمى المحاكر أف يفترض ك  ـ يكف حربان ، الغرض منيا االنتصار عمى اآلخر . "فالحكار ل
احتماؿ ثبكت الحؽ عمى لساف الخصـ ، كذلؾ أدب جـ مف آداب الحكار ، قاؿ تعالى  -نظريان 

ـٍ لىعىمىى  نَّا أىٍك ًإيَّاكي مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض قيًؿ اَّللَّي كىاً  ـٍ ًمفى السَّ ٍف يىٍرزيقيكي ىيدنل إرشادان لمسار الحكار : } قيٍؿ مى
بلى   -كىذا ىك مقاـ التنزؿ الذم يعطيو المحاكر  .ِْ، اآلية : سبأسكرة ؿو ميًبيفو { أىٍك ًفي ضى

 .ٕٗ" لآلخريف حتى يجمبيـ إلى مائدة الحكار . -افتراضان 
فمك رضي المتحاكر بالحقيقة كترؾ االرىاب الفكرم الذم اكقعو في دائرة االتياـ لكاف استقاـ حالو 

 كحاؿ مف اتبعو .
 لشرعية كاالستدالؿ الصحيح .العمـ بالقكاعد اػ ّ

إف ىذه السمة الرائعة مف سمات الحكار الفكرم ليا بالغ األىمية في اقناع احد المتحاكريف ، ألف 
االتياف باالدلة الثابتة ال تأتي مف فراغ ، بؿ عف طريؽ معرفة القكاعد االصكلية ، كبعكسو يختؿ 

 ميزاف الحكار العممي .
 عاشكر بف الطاىر محمد اإلماـ يقكؿ.  الشرع لمقاصد تحريان  لناسا أشد السمؼ عمماء كاف " كقد
 تصرفات استقصاء عف يستغنكا لـ جميعيـ كترل ، الفقياء مراتب تتفاكت العمؿ ىذا كفي: 

 يشدكف كتابعييـ التابعيف عصر في ككانكا ، العمؿ استنباط عف كال كسمـ عميو هللا صمى الرسكؿ
 كمف الصحابة كعمؿ كأعمالو كسمـ عميو هللا صمى الرسكؿ آثار مف ليتبصركا المدينة إلى الرحاؿ
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 ، األلفاظ دالالت في كثيرة احتماالت عنيـ يدفع ما ليـ يتبيف ىنالؾ ، التابعيف مف صحبيـ
 . ٖٗ"  كالمقاصد الحكـ لمعرفة تبعان  العمؿ مف يستنبط ما ليـ كيتضح

فقييا كضحالة أدلتيا ، كرمييا اىؿ العمـ كما ظيرت جماعات االرىاب الفكرم الخطير إال لقمة 
بالتكفير كالضبلؿ ، كأحيانا يخدع االرىابي بالعاطفة الجياشة لنصرة فكرة يتبناىا ، كلكف ما فائدة 

 العاطفة إف غمب عمييا الجيؿ ، ىكذا يخسر المتحاكر سبلحو اف كاف يممؾ سبلحا اصبل .
 يمكف أف يككنكا مراجع شرعية لمفتكل ، كىذا فاإلرىاب الفكرم يطرح دعاةن فاقديف لؤلىمية ، ال

 مما عمت بو البمكل عمى المسمميف في العصر الراىف  .
كقد حكى الشيخ محمد الغزالي رحمو هللا حكاران مع بعض ىؤالء الشباب حيث قاؿ ليـ : " 

فكا استمعكا الى مف يعرفكـ بحقائؽ االسبلـ مف كبار المربيف ، كجيابذة العمماء ، بدؿ أف تكت
بالقراءة المجردة لبعض الكتب ، فقاؿ الشباب : كبار العمماء ؟!! إف أمرا صدر الى ىؤالء الكبار 
ف أمرا آخر  باستقباؿ مكاريكس جزار االسبلـ في قبرص فاستقبؿ بحفاكة في األزىر الشريؼ ، كا 

فمسفة صدر بمنح سككارنك كىك شيكعي مبتذؿ معركؼ جيدا في أندنكسيا شيادة الدكتكراه في ال
ف أمران ثالثان صدر بكضع حجر األساس  فاجتمع ىؤالء الكبار كمنحكه مف االزىر ىذه الشيادة ، كا 
لمكنيسة فأسرع ككيؿ االزىر الى تمبية إشارة السادة الذيف أمركه كلـ يقع في تأريخ الفاتيكاف نفسو 

ماء عمى أف كمؼ رجؿ ديف كاثكليكي بكضع األساس لكنيسة تخالؼ مذىبو ، كقد سكت العم
مظالـ أفقدت الجماىير نخكتيا ككرامتيا كشجاعتيا . فقاؿ الغزالي : يا بني ليس كؿ العمماء كما 

ذا مضيت أنت كصحبؾ في ىذا الطريؽ فمف تعكدكا "   .ٗٗتصؼ ، كا 
إف ىكذا مشكمة كبيرة متأصمة في نفكس الشباب لف يستطيع الشباب حميا بأنفسيـ فضبلن عف 

 العمـ كميـ في خندؽ الفسؽ اك الضبلؿ . عاطفتيـ التي جمعت أىؿ
إذان عمى العماء اف يبسطكا الرأم في حمكؿ ىكذا اشكاليات عقيمة ، كذلؾ بضبط العكاطؼ الكبيرة 
، بؿ كتذليؿ عقبات سير ىذه االفكار الجياشة في طريقة فيـ الكاقع كالتفاعؿ معو بما يخدـ 

ر دكف تصكر لمكاقع الذم عمؿ بو السياسيكف مصالح العباد كالببلد . فبل يمكف الحكـ عمى األم
ف ما تكاجيو  كأكقعكا االمة فيو بسككت العمماء سككتا يخرج الحماس في نفكس المتعمميف . كا 
االمة مف تحديات فكرية كسياسية ، تشتعؿ في قمكب بعض الشباب مما يؤدم الى ما ال تحمد 

 تنة العمياء .عقباه ، فاألكلى أف يقدـ العمماء ردان عمميا يدرأ الف
 المطمب الثاني : تفعيؿ النقد البناء .

 اكال : معنى النقد البناء .
ىك التمييز بيف األشياء نقكؿ: نقدت الدراىـ أم ميزت الجيد منيا مف الزائؼ كالنقد ىك النقد : " 

 . َُُ" .المناقشة، نقكؿ: ناقده في المسألة أم ناقشو
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، كيعبري منيا إلى التفسير كالتعميؿ كالتحميؿ كالتقييـ، القدرة عمى التمييزكعند اىؿ االدب : " 
ا  خطكات ال تيغًني إحداىا عف األخرل، كىي متدرجةه عمى ىذا النسؽ؛ كي يتَّخذى المكقؼ نيجن

ا، مؤصبلن عمى قكاعد   . َُِ"  مؤيدنا بقكَّة الممكة بعد قكَّة التمييز -جزئيَّة أك عامَّة  -كاضحن
استخدمو العمماء كالفقياء كالنقاد كرجاؿ الحديث النبكم الشريؼ عممة نادرة فالنقد كمنيج عممي 

في زماننا ، إذ أف اسمكب النقد االيجابي الذم يخمك مف اليكل كالتعصب كبناء االحكاـ المسبقة 
يؤدم الى قبكؿ الرأم كالرأم اآلخر ، كمف ىنا ندرأ خطر االرىاب الفكرم الذم صادر الحريات 

تعبير  ككتـ االفكاه ، كخمؽ حالةن مف الفتنة التي تجعؿ اىؿ العمـ يسكتكف مف اجؿ في النقد كال
 سبلمتيـ .

ف طاؿ مف  كليذا ينبغي التأكيد عمى أف النقد كسيمة رئيسية مف كسائؿ مكافحة االرىاب الفكرم كا 
ا . كما داـ يظنو المرء قدكة لو ، ما داـ ىدؼ النقد السبلمة الفكرية مف التمكثات االرىابية كغيرى

اليدؼ ىك التصكيب كاليداية كليس النقد ىك التشيير كاثارة الفضائح ضد الرجاؿ . كليذا انتيج 
عمماء الحديث منيج النقد التصكيبي االصيؿ كحافظكا عمى سنة رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ 

رؽ إلييا شؾ ، . " فبعض الركاة عمى الرغـ مف أنيـ عمى مرتبة مف العبادة كاإلخبلص ، ال يتط
 . َُّكمع ذلؾ لـ تقبؿ ركايتيـ لعدـ قدرتيـ عمى الضبط كلسيطرة الغفمة عمييـ " 

 ثانيان :ػ منيج النقد البناء .
مف أجؿ أف نتأكد مف صدؽ منيج عممائنا ، كصدقيـ مع هللا كاف عمينا مراجعة ارثيـ الفكرم 

الماـ الذىبي يقكؿ في انتقاد ذاتو العظيـ الذم نممس مف خبللو منيج النقد البناء . فيا ىك ا
كمراجعتيا : " ذكرت في تاريخي الكبير أف سمماف الفارسي عاش مائتيف كخمسيف عاما ، كأنا 

 .َُْالساعة ال أصححو " 
. القبر ىذا صاحب إال كيترؾ قكلو مف يؤخذ أحد " كؿ: يقكؿ أنو هللا رحمو مالؾ عف كقد اشتير

ذا لمترؾ، كعرضة لمخطأ عرضة أقكالو بأف نفسو عمى يعترؼ "  .فمتيترؾ خطأ فييا اتضح كا 
َُٓ. 
 فعمى كسمـ عميو هللا صمى هللا رسكؿ عف الحديث جاء " إذا: يقكؿ حنيفة أبا اإلماـ أف كذكركا
ذا كالعيف، الرأس ذا كالعيف، الرأس فعمى الصحابة عف جاء كا   رجاؿ فنحف التابعيف، عف جاء كا 
 .َُٔ" .التابعيف مف ألنو كذلؾ رجاؿ؛ كىـ

فبل مجاؿ لمجـز بالرأم كفرضو عمى اآلخريف اك ارغاميـ . فما جاء فيو الشرع اتفقنا عميو ، كما 
 أرجأه الى اجتياد البشر فالصكاب أف يحتـر كؿ منا رأم اآلخر .

 . َُٕدليؿ"  الى النيار احتاج إذا...  شيء األفياـ في يصح كليس قاؿ الشاعر : "
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ساريان في عممائنا االجبلء ، كال يرضكف عمى مف يرفض النقد كيعيبكف عميو ذلؾ  ، كما زاؿ النقد 
 حتى صار النقد سبلحيـ الفكرم ، كىك ما نحتاجو اليـك في مكاجية االرىاب الفكرم الخطير .

النقد دعكة ربانية  قبؿ أم شيء ، حيث منح القرآف الكريـ االفراد  مسؤكلية كبيرة حتى تتحقؽ 
تصؿ الى ذركة ما امر هللا تعالى ، كتزداد ىذه المسؤكلية االنسانية في عقكؿ كقمكب الذات ، ك 

كالخركج مف االنعزاؿ الفكرم عمماء االمة كباحثييا مف أجؿ إخراج المجتمع مف دكامة المشاكؿ ، 
 المحدد باتجاىو االكحد .

كر الكسطي المعتدؿ كمف اجؿ الكصكؿ الى ىذا فاالمر يحتاج الى شجاعة فكرية نقدية تعكس الف
 . كتكافح االرىاب الفكرم 

 ثالثان : آليات النقد البناء .
 . ػ تفعيؿ خطاب النصح كترؾ التأنيب ُ

البد أف يككف النقد البناء بصيغة النصيحة ال بصيغة التأنيب ، فاألصؿ في الناقد أنو يريد نصح 
المقابؿ أنو المستفيد الحقيقي مف المقابؿ كليس النيؿ منو أك تجريحو أماـ االشياد ، بحيث يفيـ 

ف كاف النقد جارحا كما يتصكره البعض .  التكجيو كا 
 كعمينا اتباع منيج االنبياء في طريقة النقد البناء كما جاء في الكتاب العزيز .

فىاىىةه  ًبي لىٍيسى  قىٍكـً  يىا قاؿ تعالى حكاية عف سيدنا نكح عميو السبلـ  : " قىاؿى  لىًكنًٌي سى كؿه  كى  ًمفٍ  رىسي
ـٍ نىاًصحه أىًميفه   ػ اٍلعىالىًميفى  رىبًٌ  بًٌي كىأىنىا لىكي ًت رى االى ـٍ ًرسى  . ٖٔػػػ  ٕٔاآليتاف : " سكرة األعراؼ ، أيبىمًٌغيكي
فىاىىةه  ًبى لىٍيسى  ياقكـ قىاؿى  ":  لقمكبيـ مستميبلن  أك ليـ مستعطفان  السبلـ قىاؿى عميو "   شيء أم " سى

لىًكٌني " زعمتـ كما فييا تمكني عف فضبلن  منيا كؿه  كى  تعالى قبمو مف كالرسالة " العالميف رَّبٌ  ًمف رىسي
 حيز في بما اكتفاءن  الكذب بنفي السبلـ عميو يصرح كلـ ، كالصدؽ الرشد بغاية االتصاؼ تقتضي

 .َُٖنفيو "  نفييا مف فيمـز السفاىة مف نكع الكذب:  كقيؿ.  االستدراؾ

لَّىكقكلو تعالى حكاية عف سيدنا  ٍنييـٍ  صالح عميو السبلـ : "فىتىكى قىاؿى  عى ـٍ  لىقىدٍ  قىٍكـً  يىا كى الىةى  أىٍبمىٍغتيكي  ًرسى
بًٌي ٍحتي  رى نىصى ـٍ  كى لىًكفٍ  لىكي " سكرة االعراؼ ،اآلية : تيًحبُّكفى  الى  كى  .  ٕٗ النَّاًصًحيفى

لَّى تىكى ٍنييـٍ  كقكلو تعالى حكاية عف سيدنا صالح عميو السبلـ : " ى قىاؿى  عى ـٍ  لىقىدٍ  قىٍكـً  يىا كى تً  أىٍبمىٍغتيكي االى  ًرسى
بًٌي ٍحتي  رى نىصى ـٍ  كى ى فىكىٍيؼى  لىكي مىى آىسى " سكرة االعراؼ ،اآلية: قىٍكـو  عى  .ّٗكىاًفًريفى
ة مف أبمغ ما يكجييا األنبياء عمييـ السبلـ إلى قكميـ، "  فيذه النصكص القرآنية تفيد أف النًَّصيحى

ي حالة السمب كاإليجاب بالنسبة لمنَّاصح، فإف قبميا القكـ، عاد نفعيا عميو كأنَّيا تؤدم ثمارىا ف
ف رفضكىا، فالنتيجة الحتمية ىي العذاب ليـ، كاألجر لمناصح. إذنا  كعمييـ في الدنيا كاآلخرة، كا 
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فكؿُّ ناصح فيك مأجكر عمى نصيحتو ميما كانت النتائج، كذلؾ إذا خمصت نيتو، كعمؿ 
 .َُٗ" حانو كتعالىبتكجييات الربًٌ سب

بايعت رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ عمى إقاـ قاؿ : " كعف جرير بف عبد هللا رضي هللا عنو 
يتاء الزكاة، كالنصح لكؿًٌ مسمـ  .َُُ" الصبلة، كا 

ة لممسمميف شرطنا في "قاؿ العيني:  كقاؿ الخطابي: جعؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ النًَّصيحى
 .ُُُ"  كالصبلة، كالزكاة، فمذلؾ تراه قرنيا بيما الذم يبايع عميو

المؤمف مرآة المؤمف، ؿ : " كعف أبي ىريرة رضي هللا عنو، أف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قا
 . ُُِ" كالمؤمف أخك المؤمف، يكؼ عميو ضيعتو، كيحكطو مف كرائو

اإلنساف في المرآة إال كجيو أم: يبصر مف نفسو بما ال يراه بدكنو، كال ينظر " قاؿ المناكم: 
كنفسو، كلك أنو جيد كؿَّ الجيد أف يرل جـر المرآة ال يراه؛ ألفَّ صكرة نفسو حاجبة لو، كقاؿ 

كالمرآة المجميكَّة التي تحكي كؿَّ ما ارتسـ فييا مف  ، الطيبي: إفَّ المؤمف في إراءة عيب أخيو إليو
أخيو يستشؼ مف كراء حالو تعريفات، الصكر، كلك كاف أدنى شيء، فالمؤمف إذا نظر إلى 

كتمكيحات، فإذا ظير لو منو عيب قادح كافحو، فإف رجع صادقو، كقاؿ العامرم: معناه كف 
ألخيؾ كالمرآة تريو محاسف أحكالو، كتبعثو عمى الشكر، كتمنعو مف الكبر، كتريو قبائح أمكره 

ص فمف اجتمع فيو خبلئؽ بميف في خفية، تنصحو كال تفضحو، ىذا في العامَّة، أما الخكا
اإليماف، كتكاممت عنده آداب اإلسبلـ ثـ تجكىر باطنو عف أخبلؽ النفس، ترقى قمبو إلى ذركة 
اإلحساف، فيصير لصفائو كالمرآة، إذا نظر إليو المؤمنكف، رأكا قبائح أحكاليـ في صفاء حالو، 

 .ُُّ" كسكء آدابيـ في حسف شمائمو
عيؿ لغة النصيحة لدل الناقد الحكيـ كالناصح االميف ، كليس كؿ ما تـ ايراده ىنا يدؿ عمى تف

 التأنيب .

كالفرؽ بيف النصيحة كالتأنيب جمي كما بيف ابف الجكزية أف النصيحة احساف كالتأنيب اىانة 
 قائبل ن : 

 كمراد كرقة رحمة عف يصدر محض إحساف فيك كعميو لو كالغيرة عميو كالشفقة لو " الرحمة
 أذل كيحتمؿ التمطؼ غاية بذليا في فيتمطؼ خمقو إلى كاإلحساف كرضاه هللا كجو بيا الناصح
 يحتمؿ كىك مرضا!  المشبع المريض المشفؽ العالـ الطبيب معاممة كيعاممو كالئمتو المنصكح

 كأما ،   الناصح شأف فيذا ممكف بكؿ إليو الدكاء كصكؿ في كيتمطؼ كنفرتو كشراستو خمقو سكء
 يا لو يقكؿ فيك النصح صكرة في كشتمو أنبو مف كذـ كاإلىانة التعبير قصده رجؿ فيك المؤنب
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 كالمؤنب الناصح بيف الفركؽ ... كمف ناصح صكرة في كاإلىانة الذـ مستحقا يا ككذا كذا فاعؿ
 كيدعك تقبؿ لـ أك قبمت هللا عمى أجرل كقع قد كقاؿ نصيحتو تقبؿ لـ إذا يعاديؾ ال الناصح أف
 ُُْذلؾ " بعد كالمؤنب الناس في يبينيا كال عيكبؾ يذكر كال الغيب بظير لؾ

فإذا استخدـ الناقد ىذه الكسيمة المطيفة جاء بنتيجة عظيمة تمنع االرىاب كتكقؼ مده الفكرم 
 كتكضح لعامة الناس جماؿ الديف كسيكلة التعامؿ مع اآلخريف .

 ػ عدـ التجريح . ِ
لتجريح في فضح اخطاء اآلخر بطريقة ىمجية مف اىـ آليات النقد البناء عدـ استخداـ لغة ا

 تؤدم احيانا الى خركج اآلخر عف جادة الصكاب كاستخدامو العنؼ . 
إف النقد العممي ينظر الى الفكرة كليس الى صاحبيا . كأسكتنا في رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ 

يذكر االمر كيعممو عمى . عندما يريد اف يكجو نقدا بناءا فإنو يبني نقده بعدـ التجريح كانما 
 الناس في كثير مف الحاالت الثابتة حيث كاف يستيدؽ األخطاء كليس االشخاص ككما يأتي : 

 .ُُٓهللا " كتاب في ليست شركطا يشترطكف أقكاـ باؿ قاؿ صمى هللا عميو كسمـ : " ما
 ألعمميـ إني فكهللا أصنعو الشيء عف يتنزىكف أقكاـ باؿ كقكلو صمكات هللا سبلمو عميو : " ما

 .ُُٔخشية "  لو كأشدىـ باهلل
كىذىا كىذىا قىاليكا أىٍقكىاـو  بىاؿي  كقكلو صمى هللا عميو كسمـ : " مىا مًٌى لىًكنًٌى كى ـي  أيصى كـي  كىأىنىا  كىأيٍفًطري  كىأىصي

كَّجي  اءى  كىأىتىزى نًَّتى عىفٍ  رىًغبى  فىمىفٍ  النًٌسى   .ُُٕ"  ًمنًٌى فىمىٍيسى  سي
كفيو حسف المعاشرة بإرساؿ التعزير " قاؿ اإلماـ النككم في شرحو ألحد األحاديث السابقة: 

 .ُُٖ"  كاإلنكار في الجمع كال يعيف فاعمو فيقاؿ: ما باؿ أقكاـ كنحكه
ىك مكافؽ لممعركؼ مف : "   ما باؿ أقكاـ قالكا كذا ككذا،  كقاؿ في قكلو صمى هللا عميو كسمـ

كسمـ في مثؿ ىذا أنو إذا كره شيئا فخطب لو ذكر كراىيتو كال يعيف فاعمو، خطبو صمى هللا عميو 
كىذا مف عظيـ خمقو صمى هللا عميو كسمـ، فإف المقصكد مف ذلؾ الشخص كجميع الحاضريف 

 .ُُٗ"  كغيرىـ ممف يبمغو ذلؾ كال يحصؿ تكبيخ صاحبو في المؤل
مع ما فيو مف حسف المدارة، كالستر عمى  ، كىذا أبمغ كأعـ نفعان لحصكؿ الفائدة فيو لكؿ سامع" 

 .َُِ" الفاعؿ، كتأليؼ القمكب 
إف محاربة االرىاب الفكرم بيذه الطريقة الميذبة الراقية ال تعني انيـ معصكمكف مف الزلؿ ، فإف 
ف قكؿ  المعمكؿ بو عندىـ أف كؿ كاحد يؤخذ كيرد عميو إال سيدنا محمد صمى هللا عميو كسمـ ، كا 

تي بالنقد البناء يممي عمييـ انكار ما جاء بو المخالؼ مف اخطاء بكؿ أدب كاحتراـ الحؽ الذم يأ
. 
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مـ في الديف بالضركرة ، فإنو انحراؼ فكرم كربما ادل بو الى  أما رفض النقد كمخالفة ما عي
انحراؼ عقدم ، كىذا بحد ذاتو نمط مف انماط االرىاب الفكرم ، الذم يحمؿ في طياتو الحقد 

 كالعنؼ .كالكراىية 
كنؤكد مرة أخرل أف ىكذا سمكؾ حضارم مف النقد البناء القائـ عمى الكصكؿ الى الفكرة 

 الصحيحة كنصرة الحؽ ، ىك الكفيؿ في حؿ اشكاليات االرىاب الفكرم القائـ في زماننا ىذا .
 ػ مراعاة الكاقع .ّ

ف كاف أمران ضركريا ، فإف الناقد ال يستطيع أف يؤدم دكرىه في كؿ  إف نقد االرىاب الفكرم كا 
ساعة مف الزماف ، فإنو ينظر اذا لـ تكف المحظة مناسبة فبل يمكف لو أف يبدم رأيو كينتقد كيفما 
شاء ، بسبب الخكؼ مف كقكع ما ال تحمد عقباه . بؿ كحتى إف كاف النصح في مكاف يؤدم 

رضي هللا تعالى عنو  بالحاضريف الى االستيزاء بالنقد كآلياتو الصحيحة ، فيذا عمر بف الخطاب
بمغو في منى أف رجبل قاؿ : " لك قد مات عمر ، لقد بايعت فبلنا ، فكهللا ما كانت بيعة أبي 
بكر رضي هللا عنو إال فمتة فتمت ، فغضب عمر رضي هللا عنو ثـ قاؿ : إني إف شاء هللا قائـ 

اؿ عبد الرحمف : يا العشية في الناس فمحذرىـ ىؤالء الذيف يريدكف أف يغصبكنيـ أمكرىـ . ق
امير المؤمنيف ال تفعؿ فإف المكسـ يجمع رعاع الناس كغكغائيـ ، فإنيـ ىـ الذيف يغمبكف عمى 
قربؾ حيف تقكـ في الناس ، كأنا أخشى أف تقكؿ مقالة يطيرىا عنؾ كؿ مطير ، كأال يعكىا ، كأال 

 .ُُِيضعكىا في مكضعيا " 
ما يحدث فيو مف تطكرات زمانية كمكانية فكـ مف نقد فكاف لزاما عمى الناقد اف يراعي الكاقع ك 

فشؿ في تحقيؽ اليدؼ المنشكد بسبب عدـ فيـ الظرؼ المحيط بو ، ككـ مف نقد بناء نجح في 
الكصكؿ الى تصحيح الفكرة الخاطئة لدل اصحابيا الرتباطو باألكضاع كالكسائؿ الزمنية 

 كاالخبلؽ العامة . 
 ػ ابداء محاسف اآلخر .ْ

منتقدا لو كمظيرا محاسنو  بعدما ذكر كمدح القاضي ابف العربي_رحمو هللا تعالى_ذىبي قاؿ ال
كلـ أنقـ عمى القاضي_رحمو هللا_ إال إقذاعو في ذـ ابف حـز كاستجيالو " : في نفس الكقت قائبلن 

لو ؛كابف حـز أكسع دائرة مف أبي بكر في العمـك كأحفظ بكثير كأصاب في أشياء كأجاد في أشياء 
 .ُِِ"  كاإلنصاؼ عزيز ؛ كزلؽ في مضايؽ كغيره مف األئمة

 هللا عبد اسمو كاف سمـ ك عميو هللا صمى النبي عيد عمى رجبل " أف:   الخطاب بف عمر عفك 
 ك عميو هللا صمى النبي ككاف سمـ ك عميو هللا صمى هللا رسكؿ يضحؾ ككاف حمارا يمقب ككاف
 ما أكثر ما العنو الميـ القكـ مف رجؿ فقاؿ فجمد بو فأمر يكما بو فأتي الشراب في جمده قد سمـ
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 كرسكلو هللا يحب أنو إال عممت ما فكهللا تمعنكه ال : سمـ ك عميو هللا صمى النبي فقاؿ ؟ بو يؤتى
 "ُِّ. 

 عصمتو ندعي ال كلكف كفضائمو، عمكمو في مثمو فأيف حامد، أبا االماـ هللا قاؿ الذىبي : " فرحـ
 . ُِْ"  .االصكؿ في تقميد كال كالخطأ، الغمط مف

ٍقبيكؿه  ىيكى  مىا كقاؿ ابف تيمية في ابي حامد الغزالي رضي هللا عنو : " ًمٍنوي  ًمٍنوي  مى  مىٍرديكده  ىيكى  مىا كى
ًمٍنوي  ٍحيىاءي  ًفيًو، ميتىنىازىعه  ىيكى  مىا كى  .ُِٓكىًثيرىةه "  فىكىاًئدي  ًفيوً  كىاإٍلً

 رحمو_الذىبي كاإلماـ تيمية ابف اإلسبلـ شيخ السنة أىؿ أئمة مف إماـ إلى فانظر       
 اإليجابية الجكانب تقرير مف ذلؾ يمنعيما اضطرابا عمميا لـ يكافؽ منيجيما ، كلـ يثبتاف_هللا

تمامان  لمحؽ المنيج الفكرم لبلماـ الغزالي رحمو هللا تعالى ، إحقاقان  الكبيرة في  بو المأمكر لمعدؿ كا 
 الحاؿ ، كيصؿ االفتراءات كتكثر االتيامات تشيع ذكرناىا التي الضكابط ىذه فقدنا فإذا شرعان ؛

 كالتجديع السب بألفاظ يتطاكلكف كقد كتفصبلن  جممة بالكتاب يرمكا أف إلى الناس بعض عند
 . ُِٔلمؤلفو. 

 المطمب الثالث : التبصر بفقو االختبلؼ .
 أكال : معنى االختبلؼ .

يأخػػذ كػػؿ كاحػػد طريقػػان غيػػر طريػػؽ االكؿ فػػي فعمػػو أك حالػػو " االخػػتبلؼ ىػػك : " ىػػك أف 
ُِٕ. 

 .ُِٖكقيؿ : " أف ينيج كؿ شخص طريقا مغايرا في حالو أك في قكلو" 
ؼ، كىك ما يقع مف افتراؽ بعد اجتماع في مٍ االختبلؼ افتعاؿ مف الخي " : -رحمو هللا–قاؿ المناكم 

 .ُِٗ"  أمر مف األمكر
كالخبلؼ :  أف الخبلؼ معناه المخالفة كالضد ، أما االختبلؼ فمعناه كالفرؽ بيف االختبلؼ 

المخالفة كعدـ االتفاؽ ، كالخبلؼ أعـ كاالختبلؼ أخص ، فكؿ خبلؼ اختبلؼ كليس كؿ 
اختبلؼ خبلفا ، إذ تفرد الخبلؼ بالضدية كالمخالفة معا ، أما االختبلؼ فقد تفرد بالمخالفة فقط 

 .َُّكؿ مختمفيف ضديف .  ، ككؿ ضديف مختمفاف ، كليس 
كما احسف العمكاني في كصفو الدقيؽ حيث بيف الفرؽ بيف االختبلؼ كالخبلؼ فاالختبلؼ يككف 
بحثان عف الحؽ كالصكاب كإلبطاؿ الباطؿ ،"  أما الخبلؼ : فيك ما يككف ليدـ ما عميو المخالؼ 

 .ُُّكتحديو ، سكاء كاف عمى حؽ أك باطؿ . " 
يي كالعممي فالذم يستقرئ استخداـ عمماء كفقياء المسمميف ليذيف أما في االصطبلح الفق

ف كانكا يفرقكف بيف المسائؿ التي  ، المفظيف، يجد أف عامتيـ ال يفرقكف بينيما عند االستخداـ كا 
 يسكغ فييا الخبلؼ مما ال يسكغ فييا، مع اختبلؼ تعبيراتيـ عف ىذه التفرقة.
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 ثانيان : حتمية االختبلؼ 
حيث قاؿ عز ،  ، كجعؿ ذلؾ مف لكاـز خمقتيـالبشر جميعا االختبلؼ عمى تعالى  لقد قدر هللا
ًلذىًلؾى مف قائؿ :  بُّؾى كى ـى رى ، ًإالَّ مىٍف رىًح عىؿى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىال يىزىاليكفى ميٍختىًمًفيفى بُّؾى لىجى اءى رى لىٍك شى  "كى

" ـٍ مىقىيي  .ُُٗ-ُُٖ، اآليتاف :  ىكدسكرة  خى
: "كأكلى -رحمو هللا–قاؿ ابف جرير كقد اختمؼ العمماء في تأكيؿ ىذه اآلية المباركة حيث قاؿ 

األقكاؿ في تأكيؿ ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ: معنى ذلؾ كال يزاؿ الناس مختمفيف في أديانيـ 
" كأىكائيـ، عمى أدياف كممؿ كأىكاء شتى، بُّؾى ـى رى فآمف باهلل .  ُُٗ:، اآلية  ىكدسكرة  "ًإالَّ مىٍف رىًح

كقاؿ .  كصدؽ رسمو؛ فإنيـ ال يختمفكف في تكحيد هللا، كتصديؽ رسمو، كما جاءىـ مف عند هللا
أم: كال يزاؿ الخمؼ بيف الناس في أديانيـ، كاعتقادات ممميـ كنحميـ  : -رحمو هللا-ابف كثير

 .ُِّ.   كمذاىبيـ كآرائيـ

 الصحيح كالمشيكري  بعضا، بعضيـ ييسٌخر الرزؽ، فيام : " {  ميٍختىًمًفيفى : } البصرم الحسف كقاؿ
 .ُّّ" .األكؿ

ككقػكع االخػتبلؼ بػيف النػاس أمػر ضػركرم ال بػد منػو لتفػاكت قاؿ ابف القيـ رحمو هللا:  " 
ال فػػإذا كػػاف  إرادتيػػـ كأفيػػاميـ كقػػكل إدراكيػػـ كلكػػف المػػذمكـ بغػػي بعضػػيـ عمػػى بعػػض كعدكانػػو كا 

يف كالتحزب ككؿ مف المختمفيف قصده طاعة هللا كرسكلو لـ االختبلؼ عمى كجو ال يؤدم إلى التبا
يضر ذلؾ االختبلؼ فإنو أمر ال بد منو في النشأة اإلنسانية كلكف إذا كػاف األصػؿ كاحػدا كالغايػة 
ف كقػع كػاف اختبلفػا ال يضػر كمػا  المطمكبة كاحدة كالطريؽ المسمككة كاحدة لـ يكد يقػع اخػتبلؼ كا 

بنكا عميػو كاحػد كىػك كتػاب هللا كسػنة رسػكلو كالقصػد األصؿ الذم تقدـ مف اختبلؼ الصحابة فإف 
كاحد كىك طاعة هللا كرسكلو كالطريؽ كاحػد كىػك النظػر فػي أدلػة القػرآف كالسػنة كتقػديميا عمػى كػؿ 

 .ُّْ"  قكؿ كرأم كقياس كذكؽ كسياسة
التفرقة كالكقكع في أما ما كرد مف السنة النبكية الشريفة فقد جاء يبيف كقكع االختبلؼ كيحذر مف 

 ما ال تحمد عقباه .

قاؿ صمى هللا  لذلؾ؛  بيف صمى هللا عميو كسمـ أف الخبلؼ كاقع في ىذه األمة ال محالة حيث 
،  اعتزؿ تمؾ الفرؽ كميا" عميو كسمـ لحذيفة بف اليماف رضي هللا عنو يحذره مف فرؽ الضبلؿ: 

 .ُّٓذلؾ " ؛ حتى يدركؾ المكت كأنت عمى كلك أف تعض بأصؿ شجرة
ككذلؾ تنبييو صمى هللا عميو كسمـ عمى كجكب التزاـ النيج الصحيح كعدـ االختبلؼ اك الخبلؼ 

؛ فعميكـ بسنتي كسنة  إنو مف يعش منكـ فسيرل اختبلفان كثيران " فصمى هللا عميو كسمـ: بقكلو 
 .ُّٔ"  الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعدم، عضكا عمييا بالنكاجذ
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ال بد أف تقع الذنكب مف ىذه األمة، كال بد أف يختمفكا؛ فإف ىذا مف لكاـز : " ية قاؿ ابف تيم
 .ُّٕ"  الطبع البشرم، ال يمكف أف يككف بنك آدـ إال كذلؾ

، مف كثرة االختبلؼ في  قع في أمتو بعدهسيإخبار منو صمى هللا عميو كسمـ بما إذان فيذا :  
، كىذا مكافؽ لما ركم عنو مف افتراؽ  ؿ كاالعتقادات، كفي األعماؿ كاألقكا أصكؿ الديف كفركعو

 ، كىي ما كاف عميو كأصحابو ، كأنيا كميا في النار إال فرقة كاحدة أمتو عمى بضع كسبعيف فرقة
؛ كلذلؾ في ىذا الحديث أمر عند االفتراؽ كاالختبلؼ بالتمسؾ بسنتو كسنة الخمفاء الراشديف مف 

؛ فيشمؿ ذلؾ التمسؾ بما كاف عميو ىك كخمفاؤه الراشدكف  ، كالسنة ىي الطريؽ المسمكؾ بعده
 .ُّٖ.  مف االعتقادات كاألعماؿ كاألقكاؿ، كىذه ىي السنة الكاممة

نص عمى أف االختبلؼ شقاؽ كأنو بغي، غير أف ابف حـز يرل عكس ما رآه اآلخركف فيقكؿ : " 
العذاب العظيـ، كبذىاب الريح، كنيى عنو كعف التنازع كالتفرؽ في الديف، كأكعد عمى االختبلؼ ب

،  عف سبيؿ هللا فقد كقع في سبيؿ الشيطاف حادكأخبر أف االختبلؼ تفرؽ عف سبيؿ هللا، كمف 
" قاؿ تعالى: كقد نص عمى أف االختبلؼ  .  ِٔٓ، اآلية : البقرةسكرة  "قىٍد تىبىيَّفى الرٍُّشدي ًمف الغىيًٌ

نما أراده تعالى إرادة ككف، كما أراد ككف  ليس مف عنده، معنى ذلؾ: أنو تعالى لـ يرض بو، كا 
 .ُّٗ"  الكفر كسائر المعاصي

رغـ كؿ ىذا فالمعركؼ عند المسمميف اف االصؿ ىك السبلـ كالمحبة ، كليس البغض كالكره 
ـ كال يؤخر مف الدنيا شيئا اماـ هللا تعالى ، ليس لو كالحقد كالمعارؾ ، فاالختبلؼ الذم ال يقد

االثر الذم يتصكره البعض بالنسبة لآلخرة . فمكؿ دليمو كحجتو ، كالصكاب احتراـ آراء اآلخريف 
 كعدـ ممارسة االرىاب الفكرم إزاء كؿ رأم يخالؼ ما يعتقده اآلخر .

 ثانيان : منيج العمماء في التعامؿ مع االختبلؼ الفكرم .

لما كاف عصر الصحابة ، بعد انتقاؿ الرسكؿ األكـر سيدنا محمد صمى هللا تعالى عميو كسمـ الى 
ربو ، لـ يكف الفقو قد ديًكف بعد ، لذلؾ اختمفكا في استنباط االحكاـ مف النصكص الظنية ، 

تند كاختمفكا في فيـ كبياف بعض الفركع الفقيية ، كصار لمصحابة عمماء كفقياء يمثمكف رأيان يس
مع التنبو إلى أف أدلة الشريعة ال تتعارض، الى االدلة الثابتة ، كلمتابعيف مف بعدىـ رأم كدليؿ ، 

كال تتناقض في نفسيا كال مع بعضيا، كما يظير مف خبلؼ أك تعارض بينيا، فبل يرجع إلى 
نما ىك بحسب ما يظير لممجتيد في تمؾ النصكص ، أما نصكص الشرع فبل  ذات النصكص، كا 

 كز أف يككف االختبلؼ فييا، أك مقصكدان بيا، مع نيي الشارع عنو كذمو لو.يج
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قاؿ يحيى بف سعيد االنصارم : " ما برح أكلك الفتكل يختمفكف ، فيحؿ ىذا كيحـر ىذا ، فبل يرل 
 َُْالمحـر أف المحؿ ىمؾ لتحميمو ، كال يرل المحؿ أف المحـر ىمؾ لتحريمو" 

عقؿ مف الشافعي، ناظرتو يكما في مسألة، ثـ افترقنا كلقيني، ما رأيت أ " قاؿ يكنس الصدفي: 
ف لـ نتفؽ في مسألة فأخذ بيدم، ثـ قاؿ: يا أبا مكسى  .ُُْ" ، أال يستقيـ أف نككف إخكانا كا 

فاذا بقيت المكدة كاأللفة بيف السمؼ مع كجكد ىذا االختبلؼ فميكف ىذا حالنا أيضان ، كلنرفؽ 
لمشيطاف بإلقاء بذكر العداكة عبر سيؿ االتيامات بالجيؿ اك الضبلؿ أك بمخالفينا ، كال نسمح 

 االنحراؼ عف منيج السنة كطريؽ السمؼ .
" كليكف الحكار اليادئ الذم نمتـز فيو بما أدبنا بو العمماء ككما نعرفو مف طرقيـ في البحث 

ذم ينتيجو ابناء الصحكة كالمناظرة كالرد الرفيؽ عمى المخالؼ ، ليكف ىذا الحكار ىك االسمكب ال
في خبلفاتيـ حكؿ المسائؿ التي يسكغ فييا االختبلؼ كاالجتياد ليبذؿ كؿ منا جيده في معرفة 

 .ُِْالحؽ كالعمؿ بو ، كليعذر اآلخريف ." 
كاألصؿ ذـ الخبلؼ كتجنبو ، ما داـ اختبلفان حقيقيان قد يسبب فرقة كيكقع في تعارض، كىذا ما 

الذرائع التي تكجب االختبلؼ كالتفرؽ ، ففي السنة جاء النيي عف "  دلت عميو نصكص الكحييف
كالعداكة كالبغضاء كخطبة الرجؿ عمى خطبة أخيو كسكمو عمى سكمو كبيعو عمى بيعو كسؤاؿ 
المرأة طبلؽ ضرتيا كقاؿ إذا بكيع لخميفتيف فاقتمكا اآلخر منيما سدا لذريعة الفتنة كالفرقة كنيى 

ف ظممكا كجاركا ما أقامكا الصبلة سدا لذريعة الفساد عف قتاؿ األمراء كالخر  كج عمى األئمة كا 
العظيـ كالشر الكبير بقتاليـ كما ىك الكاقع فإنو حصؿ بسبب قتاليـ كالخركج عمييـ مف الشركر 

 .ُّْ"  أضعاؼ أضعاؼ ما ىـ عميو كاألمة في تمؾ الشركر إلى اآلف
بعضيـ البعض ، ألنيـ عممكا أف االختبلؼ مف كاف منيج العمماء الربانييف إلتماس االعذار ل

 مقتضيات الفيـ في الديف ، كسجية مف سجايا الناس .
ف  ـى كدكًٌ فقد ركل أبك مصعب " أف أبا جعفر المنصكر قاؿ لئلماـ مالؾ : يا أبا عبد هللا ضع العم

ابف مسعكد ، كتابان ، كجنًٌب فيو شدائد عبد هللا بف عمر ، كريخىص عبد هللا ابف عباس ، كشكاذ 
 .ُْْكاقصد أكاسط األمكر ، كما أجمع عميو الصحابة كاألئمة  "

كفي ركاية أنو قاؿ لو : " إجعؿ ىذا العمـ كاحدا ، فقاؿ لو مالؾ : إف أصحاب رسكؿ هللا صمى 
هللا عميو كسمـ تفرقكا في األمصار ، فأفتى كؿٌّ في مصره بما رأل ، فؤلىؿ المدينة قكؿه ، كأما 

 .ُْٓاألكزاعي ، كأما أىؿ العراؽ ففييـ أىؿ العراؽ " الشاـ ففيو
كأخرج الخطيب في ركاة مالؾ عف إسماعيؿ بف أبي المجالد قاؿ : " قاؿ ىاركف الرشيد لمالؾ بف 
أنس يا أبا عبد هللا : نكتب ىذه الكتب؟ ػػػػػػ يعني مؤلفات اإلماـ مالؾ ػػػػػ كنفرقيا في آفاؽ اإلسبلـ 
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قاؿ : يا أمير المؤمنيف ، إف اختبلؼ العمماء فيو رحمة مف هللا تعالى عمى لنحمؿ عمييا األمة ؟ 
 .ُْٔىذه األمة ، كؿٌّ يتبع ما صحَّ عنده ، ككؿٌّ عمى ىدل ، ككؿٌّ يريد هللا تعالى " 

ـى كالًفكرى ، فيمكا مقاصد الشريعة كطبقكىا عمى أنفسيـ أكال فمـ يكف  ىكذا تىمىقَّى عمماؤنا الديفى كالعم
تبلؼ بينيـ ليصنع البغضاء كالشحناء كعدـ االحتراـ ، كلـ يظير االرىاب الفكرم إال بعد ما االخ

تفشى الجيؿي كالتعصب ، كاستخدمكا في سبيؿ رد المخالؼ ابشع صكر االرىاب الفكرم كالجسدم 
، لذلؾ نجد قكؿ العمماء في باب االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر : " إف المسائؿ االجتيادية 
ال تينكر باليد ، كليس ألحدو أف ييمًزـى الناس باتباعو فييا ، كلكف يتكمـ بالحجج العممية ، فمف تبيف 

 .ُْٕلو صحةي أحًد القكليف تىًبعىو ، كمف قٌمد أىؿ القكؿ اآلخر فبل إنكار عميو " 
 رابعان : االعتصاـ بحبؿ هللا تعالى .

ؿ النجاة مف اإلنحراؼ الفكرم لما لو مف ال شؾ أف االعتصاـ بحبؿ هللا تعالى مف أىـ عكام
 إيجابيات رائعة منيا نصر األمة فكريان كعسكريا كاجتماعيا كاقتصاديا .

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قاؿ تعالى : 

ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ۀ    ڻگ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

 ؿسكرة آ چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ۓۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
 . َُٓ – َُّ اآليات : عمراف:

إف ىذه اآليات المباركات إشارة مف ربنا سبحانو كتعالى إلى االجتماع عمى كممة سكاء ، كعدـ 
فتراؽ كما حصؿ لمف كاف قبمنا مف اىؿ الكتاب كغيرىـ ، فباالعتصاـ تزكؿ البغضاء بيف اال

دُّ عرل اإلسبلـ  .  المسمميف ، كتيشى
معناه تمسككا بديف هللا ،  : ابف عباس ىنا ، قاؿ كاختمفكا في معناه ىانقؿ البغكم قائبلن : " 

ف  عميكـ بالجماعة : ىك الجماعة ، كقاؿ : ابف مسعكد كقاؿ فإنيا حبؿ هللا الذم أمر هللا بو ، كا 
بعيد هللا ،  : كعطاء مجاىد ما تكرىكف في الجماعة كالطاعة خير مما تحبكف في الفرقة . كقاؿ

إف  اؿ :عف النبي صمى هللا عميو كسمـ ق ابف مسعكد ىك القرآف ، كركم عف : كالسدم قتادة كقاؿ
، كالشفاء النافع ، كعصمة لمف تمسؾ بو كنجاة لمف ىذا القرآف ىك حبؿ هللا كىك النكر المبيف 

 الييكد افترقت كال تفرقكا  أم بأمر هللا كطاعتو ، : بحبؿ هللا : مقاتؿ بف حياف كقاؿ " تبعو
أبك إسحاؽ الياشمي  أخبرنا زاىر بف أحمد ، أنا أبك الحسف السرخسي ، أخبرنا كالنصارل ،

رضي هللا عنو  أبي ىريرة عف أبيو عف سييؿ بف أبي صالح عف مالؾ عف أبك مصعب أخبرنا ،
إف هللا تعالى يرضى لكـ ثبلثا ، كيسخط لكـ ثبلثا  : أف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قاؿ
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يرضى لكـ أف تعبدكه كال تشرككا بو شيئا كأف تعتصمكا بحبؿ هللا جميعا كأف تناصحكا مف كلى هللا 
ضاعة الماؿ ككثرة السؤاؿ  .ُْٖ " أمركـ ، كيسخط لكـ : قيؿ كقاؿ ، كا 

 الذم هللا ديف عف التفرؽ معناه تفرقكا كال تعالى بقكلو أكده الفرقة عف كنيي باالجتماع أمر " كىك
 .ُْٗبمزكمو كاالجتماع عميو "  جميعا أمركا

كؿ ىذا يدؿ عمى التآلؼ بيف المسمميف ، أما االرىاب الفكرم القائـ عمى الخبلؼ كفرض الرأم 
عمى اآلخريف فإنو يزيؿ التآلؼ ، كيذىب بقكة المسمميف ، كقد كضح ىذا نبيينا الكريـ سيدنا محمد 

ى هللاى  ى هللا عميو كسمـ ، إذ قاؿ : " ًإفَّ صم ثنا، لىكيـٍ  يىٍرضى يىٍكرىهي  ثىبلى ثنا، لىكيـٍ  كى ى ثىبلى ـٍ  فىيىٍرضى  أىفٍ : لىكي
ٍيئنا، ًبوً  تيٍشًركيكا كىالى  تىٍعبيديكهي، ٍبؿً  تىٍعتىًصميكا كىأىفٍ  شى ًميعنا هللاً  ًبحى يىٍكرىهي  تىفىرَّقيكا، كىالى  جى ـٍ  كى ، ًقيؿى : لىكي قىاؿى كىٍثرىةى  كى  كى
ؤىاًؿ، اعىةً  السُّ ضى اًؿ"  كىاً   . َُٓاٍلمى

ٍسأىلىةو  قاؿ الشاطبي : " كيؿُّ  دىثىتٍ  مى ـً  ًفي حى ٍسبلى لىـٍ  ًفييىا النَّاسي  كىاٍختىمىؼى  اإٍلً ؼي  ذىًلؾى  ييكًرثٍ  كى  ااًلٍخًتبلى
اءى  كىالى  عىدىاكىةن  بىٍينىييـٍ  ًمٍمنىا فيٍرقىةن، كىالى  بىٍغضى اًئؿً  ًمفٍ  أىنَّيىا عى ـً  مىسى ٍسبلى كيؿُّ . اإٍلً ٍسأىلىةو  كى دىثىتٍ  مى طىرىأىتٍ  حى  كى

بىتً  اءى  اٍلعىدىاكىةى  فىأىٍكجى ًمٍمنىا كىاٍلقىًطيعىةى، كىالتَّدىابيرى  كىاٍلبىٍغضى تٍ  أىنَّيىا عى يفً  أىٍمرً  ًمفٍ  لىٍيسى ٍيءو "  ًفي الدًٌ  .ُُٓشى
ف اعتصاـ االمة اليكـ عمى رأم كاحد كفكر كاحد ، ي ؤدم الى نصر المسمميف كتكثير سكادىـ ، كا 

 كالثبات اماـ اعداء هللا .
كلىوي  اَّللَّى  قاؿ تعالى : " كىأىًطيعيكا ميكا تىنىازىعيكا كىالى  كىرىسي تىٍذىىبى  فىتىٍفشى ـٍ  كى كي كا ًريحي  مىعى  اَّللَّى  ًإفَّ  كىاٍصًبري

" سكرة األنفاؿ ، اآلية : اًبًريفى  .   ْٔالصَّ
تىٍذىىبى } كيـٍ  كى : كالثاني. مثبلن  ليا الريح كضرب،  القكة بالريح يريد: أحدىا: أقاكيؿ ثبلثة " فيو{ ًريحي

 يرسميا التي النصر ريح يريد: كالثالث. عبيدة أبك قالو،  دكلتكـ فتذىب كمعناه. الدكلة بالريح يريد
،  الييبة الريح أف،  رابعان  كيحتمؿ. زيد كابف قتادة قالو أعدائو كىبلؾ أكليائو لنصر كجؿ عز هللا

" .كىيبتكـ ريحكـ فتذىب. الكبلـ معنى كيككف. الريح كتقدـ تتقدميـ التي ىيبتيـ القكـ كريح
ُِٓ. 

 المطمب الرابع : تجديد الخطاب الديني .
 أكالن : معنى التجديد .

جدان قطعتو كالشئ  التجديد مف :ػ " جدَّ في األمًر جدان ، كجددتي التمرى كالشئالتجديد لغة .  ػ ُ
دَّةن صارى  جديدان "   .ُّٓجى

مىؽ كالبمي ، كضد القديـ بمعنييو القديـ زمانان كالقديـ بقاءن ، فيقاؿ :ػ  كالجديد :ػ " نقيض الخى
ػػدَّ بيتػػان ًمػػفى الشػػػعر ، كييقػػاؿ لميػػؿ كالنيػػار الجديػػداف ألنيمػػا ال يبميػػاف أىبىػػػدان  َـّ أىجى بىًمػػيى بيػػت فػػبلف ، ثػػ

"ُْٓ. 
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َـّ طىػرىأى عميػو مػا غيَّػره  ِ . التجديد اصطبلحا : ىػك :ػػ " كجػكد شػئو كػاف عمػى حالػة مػا ، ثيػ
كأببله ، فىإذا أيعيد إلى مثًؿ حالتو األكلػى التػي كػاف عمييػا قبػؿ أف يصػيبو البمػى كالتغٌيػر كػػاف ذًلػؾى 

 .ُٓٓتجديدان "
أبػي األعمػػى  كيظيػر معنػى التجديػد االصػطبلحي الشػرعي لمتجديػػد بشػكؿ أكضػح بتعريػؼ

المكدكدم أيضان إذ يرل أف الميجدد ىػك :ػػ " كػؿ مػف أحيػا معػالـ الػديف بعػد طمكسػيا ، كجػدد حبمػو 
 .ُٔٓ" بعد انتفاضو

مَّى        لقد استمد التجديد شرعيتو مف كركًدًه في الحديث النبكم الشريؼ الذم قاؿ فيو النبي صى
مَّـ :ػ " إفَّ هللاى يىبعث ل سى مىٍيًو كى د ليا دينيا عمى رأًس كيؿًٌ مائة سنة "هللاي عى .ُٕٓيذًه األمَّة مىف ييجدًٌ  

كىكػػذا يظيػػر معنػػى التجديػػد بشػػكؿ جمػػي كىػػك : " إحيػػاء مػػا انػػدرس مػػف العمػػؿ بالكتػػاب 
ماتة ما ظير مف البدع كالمحدثات "   .ُٖٓكالسنة كاألمر بمقتضياتيما ، كا 

 ثانيان : تعريؼ الخطاب الديني : 
ىك الخطاب الذم يستند إلى مرجعية إسبلمية مف أصكؿ ديف  االسبلـ : "ديني في الخطاب ال

، سكاءن كاف منتج الخطاب  اإلسبلـ: القرآف كالسنة، كأم مف سائر الفركع اإلسبلمية األخرل
منظمة إسبلمية أـ مؤسسة دعكية رسمية أـ غير رسمية أـ أفرادا متفرقيف، جمعيـ االستناد إلى 

رؤاىـ كأطركحاتيـ إلدارة الحيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية الديف كأصكلو كمرجعية ل
كالمؤسساتية كالثقافية التي يحيكنيا، أك التعاطي مع دكائر اليكيات القطرية أك األممية أك 

 .ُٗٓ"الكظيفية التي يرتبطكف بيا كيتعاطكف معيا
ديثو الشريفة فالخطاب ىك أما مف خبلؿ االعتماد عمى خطاب النبي صمى هللا عميو كسمـ في احا

" صمى هللا عميو كسمـ" ، سكاءن المكجو لمفرد أك الجماعة،   الكبلـ المكجو مف قبؿ الرسكؿ: " 
رشادم، بما يحقؽ المصمحة العامة لمخطاب  كالذم يحمؿ مضمكننا دينينا تربكينا ذا طابع تكجييي كا 

 .َُٔ " .في الدنيا كاآلخرة، كيسيـ في بناء شخصية سكية كمتكازنة
ليذا نجد أف مضاميف الخطاب الديني ال تنفؾ عف المجتمع االسبلمي لحاجاتيـ اليو فالطبيب 

 يداكم الجسد المريض ، كالخطيب يداكم السمكؾ االعكج .
كفؽ احتياجاتيا ككفؽ أكلكياتيا،  : " مضامينو بحاجات المسمميفكىذا كاضح مف خبلؿ ارتباط 

تي تكاجييا األمة، كليس بخاؼو أثر المعركة الثقافية التي كتتصؿ مقاصده لمعالجة التحديات ال
، يقؼ كراء حمبلتيا فكره مضاده يستيدؼ كياف  تديرىا ضد اإلسبلـ كالمسمميف مؤسسات معادية

، كينسب إلى دينيا قيما باطمة صاغ منيا مقكالت  ، يشف الغارة عمى أسسيا كقيميا األمة
غيرىما مف المقكالت الباطمة، كىدفو إيجاد فاصؿ مف اإلرىاب اإلسبلمي كالتخمؼ اإلسبلمي، ك 

 .ُُٔ"  .التمييز كالكراىية بيف أمة اإلسبلـ كاألمـ األخرل
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 فمسفة تجديد الخطاب الديني .ثالثان : 
بالتجديػػد فػي إطػػار أسػس العقيػػدة اإلسػبلمية كتػػرتبط مضػػامينو الخطػػاب الػديني فػػي االسػبلـ متػاز ي

معالجػة اىدافػو مػف اجػؿ  تعػانؽكفؽ احتياجاتيا ككفػؽ أكلكياتيػا كت،  بحاجات المسمميفكما أسمفنا 
 عصؼ بالببلد كالعباد .التحديات التي ت
بمػػػا أف الخطػػػػاب اإلسػػػبلمي خطػػػػاب عػػػػاـ : "  عبػػػد السػػػػبلـ حمػػػكد غالػػػػب االنسػػػػييقػػػكؿ الػػػػدكتكر 

أف لمخطػاب اإلسػبلمي  البػد   متنكعػة ؛ لػذلؾ   كمذاىب  ةمختمف كالناس ليـ مشارب ،  لمعالميف
كاغنيػػاء  كمتعممػػيف كعممػػاءمتنكعػػا يػػركم  ظمػػأ الجميػػع مػػف مفكػػريف كمثقفػػيف كرياضػػييف ، يكػػكف 

كالترىيػب كمػا بػيف  عمى حسب فيمو كقدرتو كالبد مف التنكع ما بيف الترغيػب  كؿ كفقراء يخاطب 
سػػميف ذلػػؾ امػػاـ المتقػػيف كسػػيد المر قػػدكتنا فػػي ، ك  كالتأمػػؿ كاالسػػتنباط كاالسػػتنتاج  التفكػػر كالتػػدبر

، فكاف مخاطبان لمصغير كالكبير لمعػالـ كالجاىػؿ  صمى هللا عميو كسمـ الرسكؿ العظيـ سيدنا محمد
 .        ُِٔكالعبد " ككذلؾ لمنساء كالرجاؿ لمسيد كالكافر  لممسمـ  ، لمغني كالفقير

العامة في كالتجديد يعني العناية بالنظريات قاؿ الشيخ مكقع الشيخ سمماف بف فيد العكدة : " 
الفرعية كاألصكلية، كدعـ المشاريع العممية  اإلسبلـ مثؿ النظريات السياسية كاالجتماعية كالفقيية

كاالىتماـ بالمبادرات في  التي تصؿ تراث األمة بيذا العصر كتضيؼ إلييا تراكمان عمميان كمعرفيا
النيي عف المنكر،  الخطاب الشرعي كالدعكم فاألمر قبؿ النيي، كاألمر بالمعركؼ مقدـ عمى

 ، كاإلصبلح ينفي اإلفساد بالضركرة كالعممة الجيدة تطرد العممة الرديئة كما يقكؿ االقتصاديكف
إف عمى دعاة التجديد الديني .  فيذا الجيد يقكم عنصر "المزاحمة" في الفكر اإلسبلمي كالخطاب

مية ىذه كميا في العمـ أف ينتقمكا مف ضيؽ الرأم كالمذىب كالجماعة إلى سعة الشريعة مع أى
اإلسبلمي كالديني، كلكنني أدعكا إلى االعتصاـ بسعة الشريعة كبحبكحتيا لتجديد االجتياد 

لىى أيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنييـٍ لىعىًممىوي الًَّذيفى يقكؿ جؿ كعبل : "  اإلسبلمي كتيسيره كًؿ كىاً  لىٍك رىدُّكهي ًإلىى الرَّسي  كى
 .ُّٔ." ّٖء ، اآلية :" سكرة النسا يىٍستىنًبطيكنىوي 

 رابعان : أثر تجديد الخطاب الديني عمى المجتمع .
اآلف اتضح اف معنى تجديد الخطاب الديني ىك العكدة بو الى أدلة ثابتة ، كما بدأ بو الداعية 
االكؿ في االسبلـ سيدنا محمد صمى هللا عميو كسمـ ، الذم تحمى بكؿ صفات الصبر كالحمـ 

 ككيفية اقناع المقابؿ بشخصية الداعية كفكرتو . كالميف في عرض اآلراء
كنحف بسبب ابتعادنا عف ىذه الحقائؽ التاريخية كالركحية ، كتحكؿ الخطاب مف الدعكة بالحسنى 
الى لغة االرىاب الفكرم كالجسدم ، بسبب ىذا جعمنا التجديد في الخطاب سبيبل لمعالجة اخطاء 

كىك التيسير كما قاؿ صمى هللا عميو كسمـ : " يسركا كال المتدينيف ، كالعكدة بالجميع الى االصؿ 
 ُْٔتعسركا كبشركا كال تنفركا "
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ا يًٌرى  ك" مى مَّى النًَّبيُّ  خي مىٍيوً  هللاي  صى مَّـى  عى سى ٍيفً  بىٍيفى  كى ا اٍختىارى  ًإالَّ  أىٍمرى رىىيمى ، لىـٍ  مىا أىٍيسى ـي  كىافى  فىًإذىا يىٍأثىـٍ  اإًلٍث
ـى  مىا كىاَّللًَّ  ًمٍنوي، أىٍبعىدىىيمىا كىافى  ٍيءو  ًفي ًلنىٍفًسوً  اٍنتىقى تَّى قىطُّ، ًإلىٍيوً  ييٍؤتىى شى ريمىاتي  تيٍنتىيىؾى  حى ، حي ـي  اَّللًَّ َّللًَّ  فىيىٍنتىًق

"ُٔٓ. 
كمف ىنا يتكجب عمى القائميف عمى الببلد ضركرة تحقيؽ االمف كاالماف في حياة المجتمع كنشر 

 ثقافة التسامح ، كمحاربة االفكار اليدامة الداعية الى زعزعة السمـ المجتمعي . 
" فاألمف مطمب لبقاء البشرية ، كمطمب لمبناء كالتعمير ، كنشر الديف كتعميـ البشرية ديف ربيا 

 .ُٔٔكتعالى "  سبحانو
ك يضيؼ الدكتكر عبد السبلـ حمكد غايب عدة ايجابيات منيا ما يؤثر عمى األمف المجتمعي 
كالفكرم ، فمف االيجابيات : " انو ينشر األمف كاالماف بيف المجتمع كمحاربة األفكار اليدامة 

كمطمب لمبناء الداعية الى االخبلؿ باألمف كالسمـ االجتماعي ، فاألمف مطمب لبقاء البشرية 
 .ُٕٔكالتعمير لؤلرض ، كنشر الديف كتعميـ البشرية ديف ربيا سبحانو كتعالى "

عمى اختبلؼ مذاىبيا كمشاربيا  المجتمعات بيف كالتراحـ االجتماعي التكافؿ كجكدكذلؾ 
كالطائفية ، فبالخطاب الكسطي الممنيج ينتشر التعايش بيف الناس كالتراحـ كالتعاطؼ ، فكؿ 

ى الى األجر كالمثكبة  مف هللا   كتقديـ المساعدة لآلخريف اقتداءن بالرسكؿ األعظـ كاحد يسع
ٍمؽي  ، ًعيىاؿي  سيدنا محمد صمى هللا عميو كسمـ القائؿ : " اٍلخى بُّييـٍ  اَّللًَّ ًلًعيىاًلًو "  أىٍنفىعيييـٍ  اَّللًَّ  ًإلىى فىأىحى

ُٖٔ . 
بما سبؽ كاف أدعى الى التطبيؽ كالتنفيذ " فإذا تكمـ الناس كالدعاة كأصحاب الخطاب الديني 

 .ُٗٔكنشر الخير بيف الناس ، فنرل في النياية المجتمع المنشكد كالمستقبؿ المنتظر "
 خامسان : استخداـ التقنيات الحديثة في تجديد الخطاب الديني .

يحة كغيرىا إف التقدـ التقني اليكـ جعؿ العالـ في المكاجية الفكرية بشكؿ مباشر ، فالعقائد الصح
تتبايف اماـ انظار كأسماع الناس ، ليذا أدرؾ العالـ بأسره أىمية كسائؿ اإلعبلـ ، كتـ تسخيرىا 
إيجابيا أك سمبيان . في ايصاؿ االفكار عف طريؽ الكسائؿ المقركءة كالمسمكعة كالمشاىدة ، متمثمة 

قادرا عمى الكصكؿ الى  بالصحؼ كالمجبلت ، كالراديك كالتفمزيكف كاالنترنيت ، كأصبح االعبلـ
 ابعد نقطة في االرض .

لذلؾ عيرًٌؼى االعبلـي بأنَّوي : " تزكيد الناس باألخبار الصحيحة ، كالمعمكمات السميمة كالحقائؽ 
الثابتة التي تساعدىـ عمى تككيف رأم صائب في كاقعة مف الكقائع ، أك ىك نقؿ المعمكمات 

 .َُٕطريقة معينة "كالمعارؼ كالثقافات الفكرية كالسمككية ب
أما االعبلـ بكصفو إسبلميان فيك : " تحكيـ اإلسبلـ في اإلعبلـ ، بؿ في كؿ ما تبثو كسائؿ 
اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية كالمقركءة، بمعنى أف تككف الرؤية اإلسبلمية ىي المييمنة عمى 
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بلمية لئلعبلـ " مضمكف ىذه الكسائؿ ، كاف استعماؿ اإلعبلـ اإلسبلمي يعبر عف الصياغة اإلس
ُُٕ. 

كبما أف اإلعبلـ كسيمة فعالة مف كسائؿ االتصاؿ بالجماىير فإنو مف البداىة أف يعتبر قياميا 
لكاجب مف كاجبات اإلسبلـ األساسية عمييا. بؿ إف ىذا  بدكر فعاؿ في الدعكة اإلسبلمية كفاءن 

الجيؿ كالتخمؼ الفكرم.. الكاجب يتأكد نتيجة لمركر المجتمعات اإلسبلمية بعصكر متطاكلة مف 
 كاف مف نتيجتيا.

ف تأثر كضكح الرؤية لدل ىذه المجتمعات بالنسبة ألفكار اإلسبلـ كقيمو. كما كاف مف " كا  
نتيجتو ظيكر انحرافات بالغة كمدمرة، سكاء مف حيث السمكؾ أـ مف حيث التعمؽ بالخرافات 

كفاء بكاجب أساسي عمييا تجاه  الى ديف هللا كاستخداـ اإلذاعة مف أجؿ الدعكة،  كاألكىاـ
 .ُُٕ"المجتمع اإلسبلمي خاصة كالمجتمع اإلنساني عامة.

 كاجب فمف تعاليـ اإلسبلـ، ضكء في النفكس كتيذيب العقكؿ تنكير اإلعبلـ كظائؼ أىـ مف " إف
نقاذه العباد عبكدية مف اإلنساف كتحريره هللا، لكحدانية الدعكة اإلسبلمي اإلعبلـ  سيطرة مف كا 
 بو العبث ينبغي كال اإلسبلمية الدكلة مرافؽ مف ىاـ مرفؽ فاإلعبلـ .كالغرائز كالشيكات األىكاء

 أف المفركض أف بؿ كالناشئة، الشباب بيف الدنيا الرغبات كتحريؾ الشيكات، إلثارة استخدامو أك
 .ُِٕ".كعكاطفيـ بعقكليـ اإلعبلـ يسمك كأف الناس، اىتمامات ترقى
يجاد ككالء كسمككان  فكران  األمة تكحيد ىك لئلعبلـ األسمى اليدؼ "كلعؿ  بيف كالتآلؼ التعارؼ كا 
 أف السمطاف عمى يجب بؿ أفرادىا، بيف كالتكاد كالتراحـ األخكة معاني عمى كاإلصرار أبنائيا،
 لمخطر، كحدتيا تعريض أك األمة، بكحدة العبث نفسو لو تسكؿ مف كؿ عمى قكية بيد يضرب
 .ُّٕ".العظمي الخيانة جرائـ مف جريمة كىذه

 كالمياترات كالشتـ كالسب التشيير حمبلت كقؼ ىك إليو نسارع أف ينبغي ما أىـ أف " كال شؾ
 عف لمدفاع كالتفرغ المعادية، اإلعبلمية الحمبلت مكاجية يجب كما اإلسبلمي، العالـ أقطار بيف

 .ُْٕالمسمميف" عند الجيادية الركح كتنشيط كمقدساتيا األمة
 مثاؿ لجيكد االعبلـ :

 في انعقد الذم اإلسبلمي المؤتمر اتخذه الذم القرار بنتيجة اإلسبلمي العالـ رابطة ظيرت " لقد
 اإلحساس مدل عف المؤتمر اتخذىا التي المقررات عبرت كقد ىػ،ُُّٖ عاـ المكرمة مكة

 تمؾ مقدمة في فجاء بينيـ، فيما كالتعاكف التقارب كتحقيؽ المسمميف، بيف الركابط تقكية بضركرة
 الحقيقية الرابطة كيعتبرىا المسمميف، بيف األخكة برابطة إيمانو اإلسبلمي المؤتمر يؤكد"  :القرارات

 مسمـ كؿ عمى هللا فريضة اإلسبلـ أخكة أف المؤتمر يعمف كما اإلسبلمية، الشعكب سائر بيف
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 كخصيصة القكة ركيزة دائمان  ظمت األخكة ىذه كأف ككطنو، جنسو كاف ميما المسمـ بأخيو تربطو
 .ُٕٓالمسمميف" تاريخ في كالمنعة العزة عيكد كؿ في اإلسبلمي المجتمع

نعـ إف االعبلـ يمعب دكرا كبيرا في مكاجية االرىاب الفكرم ، عف طريؽ التعاكف الثقافي 
كالمقترحات .  كاالعبلمي بيف المسمميف . في نشر حقيقة االسبلـ ، مف تقارب كتعانؽ في الرؤل

التي تكاجو االرىاب الفكرم . كتجعؿ المجتمع االسبلمي قادرا عمى االستفادة مف التجارب الفكرية 
 كاالعبلمية في المكاجية الحتمية .

كاإلعبلـ اإلسبلمي اليادؼ كسيمة،  مف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى تصحيح األفكار المنحرفة "
حرؼ ببل إفراط كال تفريط، كتعمؿ ىذه العكامؿ كالكسائؿ ، كتقكيـ االعكجاج في السمكؾ المن

مجتمعة متكاممة األدكار في بناء المجتمع فكريا كسمككيا، كبذلؾ يتحقؽ األمف االجتماعي، كال 
سيما اذا عممنا اف األمف ينبني عمى عامميف:  العامؿ األكؿ حسي، كىك األمف في األنفس 

كرم، كىك األمف عمى المعتقد كسبلمتو مف االنحراؼ عف كاألمكاؿ كاألعراض، كالعامؿ الثاني: ف
 .ُٕٔالكسطية، كاألكمؿ ما اجتمع فيو العامبلف " 

كما يمكننا أف نجد اىدافنا المنشكدة مف خبلؿ الفف االعبلمي التي تعرض حقائؽ ثابتة تؤثر عمى 
تكفير إمكانات المجتمع كتمنعيـ مف االنخراط في دكامة االرىاب الفكرم . مثؿ : " العمؿ عمى 

 .ُٕٕكتقنيات الفف اإلعبلمي الحديث، مع تكاجد إعبلمي إسبلمي دائـ في أماكف الحدث " 
كذلؾ يتكجب : " تكجيو شبكات اإلنترنت إيجابيا مف خبلؿ إنشاء مكاقع إسبلمية تراعى فييا 
الدراسة الكاقعية، كتحت إشراؼ لجنة شرعية متخصصة مع استعماؿ كسائؿ التشكيؽ كالجذب 
لمزائر، كفي اإلطار ذاتو باإلمكاف االنتفاع مف البريد اإللكتركني كأداة لمدعكة إلى هللا تعالى 
كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كيككف ذلؾ بإرساؿ رسائؿ إلى أىؿ األرض جميعا تبمغ 

 .ُٖٕفييا ديف هللا إلييـ" . 
النفس كنحك ذلؾ؛ ألف المحرمات  عمى اإلعبلـ اإلسبلمي أف ينشر تحريـ اإلرىاب كالسرقة كقتؿ

تيدد حياة الناس كاستقرارىـ، كفي الكقت ذاتو عدـ نشر الجريمة التي لـ تثبت شرعا؛ ألف في 
 .ُٕٗنشرىا إشاعة لمفاحشة كتجريح لؤلعراض . 

 المطمب الخامس : تعزيز الشعكر بالضابط االخبلقي  .
 أكالن : التعريؼ باألخبلؽ .

 .َُٖ"  مأخكذة مف الخمؽ كىك السجيةػ األخبلؽ لغة :  " ُ
ا يػاصػكؿ يعػرؼ بػو حػاؿ الػنفس مػف حيػث ماىيت " عمـ االخػبلؽ بانػو:ػ األخبلؽ اصطبلحان : عيًرؼى ِ

 .ُُٖ" كطبيعتيا كعمة كجكدىا كفائدتيا
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مجمكع مف المعاني كالصفات المستقرة في النفس، كفي كليذا يعدىا عبد الكريـ زيداف بأنيا 
 ُِٖ  حسف الفعؿ في نظر اإلنساف أك يقبح، كمف ثـ يقدـ عميو أك يحجـ عنوضكئيا كميزانيا ي

 ثانيان :ػ عبلقة االخبلؽ باإلرىاب الفكرم .
ترتبط األخبلؽ بكؿ سمكؾ بشرم ، حيث أف االنساف اذا لـ يزجره الضابط االخبلقي تعـ الفكضى 

 ، كيختؿ النظاـ االمني كاالجتماعي كالفكرم .
عمى المعارؼ ، فإنو إف زاغ صاحب ىذا الفكر كاختؿ نظامو االخبلقي ،  كحيث أف الفكر قائـ

كفقد صبره كشجاعتو ، كانعدـ العدؿ عنده ، طغى الظمـ الفكرم المعنكم كالمادم ، كفرض 
صاحبو افكاره بالقكة دكف معركؼ كدكف عدالة ، بؿ إنو يستبيح افكار اآلخريف كيصادر حرياتيـ 

 بلؽ التي بني عمييا ىذا الديف الحنيؼ .، كذلؾ لفقدانو اركاف االخ
كحسف الخمؽ يقكـ عمى أربعة أركاف ال يتصكر قياـ ساقو إال عمييا:  الصبر قاؿ ابف القيـ : "

، ككظـ الغيظ ككؼ األذل كالحمـ   كالعفة كالشجاعة كالعدؿ، فالصبر:  يحممو عمى االحتماؿ
عمى اجتناب الرذائؿ كالقبائح مف القكؿ  كاألناة كالرفؽ كعدـ الطيش كالعجمة. كالعفة:  تحممو

كالفعؿ كتحممو عمى الحياء كىك رأس كؿ خير كتمنعو مف الفحشاء كالبخؿ كالكذب كالغيبة 
يثار معالي األخبلؽ كالشيـ كعمى البذؿ كالندل...  كالنميمة. كالشجاعة:  تحممو عمى عزة النفس كا 

طرفي اإلفراط كالتفريط فيحممو عمى خمؽ  كالعدؿ:  يحممو عمى اعتداؿ أخبلقو كتكسطو فييا بيف
كعمى خمؽ الشجاعة الذم ىك تكسط بيف الجبف كالتيكر كعمى خمؽ الحمـ الذم ... الجكد كالسخاء

 .ُّٖ" ىك تكسط بيف الغضب كالميانة... كمنشأ جميع األخبلؽ الفاضمة مف ىذه األربعة
ف كتقييـ لتركو أك فعمو في ضكء إف اإلنساف قبؿ أف يفعؿ شيئا أك يتركو، يقكـ بعممية كز "  

 .ُْٖ"  معاني األخبلؽ المستقرة في نفسو
فإف ضاع عنده ىذا الضابط الذم يزف ما يفعؿ كيتأنى بطرح افكاره ، فقد طغى اليكل كاستفحؿ 

 الجيؿ حتى كاف لئلرىاب الفكرم شنة كرنة فقدت بسببو االركاح .
الركف  ا ككنيكمف ىنا جاءت أىمية االخبلؽ عمى سمكؾ كافكار المجتمع ، فأىميتيا تتجمى في :ػ 

المعنكم الذم يحدد سمكؾ الفرد كيعد بمثابة الركح لكؿ بناء إنساني سكاء في مجاؿ األسرة أك 
 .ُٖٓ المجتمع

 ثالثان : تأثير األخبلؽ عمى اإلرىاب الفكرم .
 خبلؽ عمى الفكر اإلنساني إيجابيان كاف أـ سمبيان .يتضح مما سبؽ مدل تأثير األ

  فإف دائرة األخبلؽ اإلسبلمية كاسعة جدا، تشمؿ جميع أفعاؿ اإلنساف الخاصة بنفسو أك"
 .ُٖٔ" المتعمقة بغيره أفرادا كجماعات
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فضبلن عف أف منظكمة األخبلؽ في اإلسبلـ أيقيمت عمى اإلعتداؿ التاـ كعدـ االفراط أك  المسمميف
لتفريط حتى يستقيـ الفكر كما ىك محدد لو شرعان . " أما الكسطية في األخبلؽ فإف معناىا أف ا

اإلسبلـ كقؼ مكقفان كسطان في نظرتو الى متطمبات الحياة الدنيا ، كالحياة اآلخرة ، كبيف مف 
 .ُٕٖينادم بالعزكؼ عف الدنيا كبيف مف يعتبر الدنيا غاية المنتيى " 

 ء ممكة يحتـر بيا حقكؽ اآلخريف ، كيحتـر أفكارىـ مف غير أف فاألخبلؽ تمنح المر 
 تجرح مشاعر اآلخريف .

األفراد  قدرة ىائمة عمى تيذيب النفكس كنشر الفضائؿ االجتماعية كتككيفليا األخبلؽ " ف
كذلؾ لما ليا مف سمطاف عمى  الصالحيف بما يحقؽ عدـ اإلفساد باالعتداء عمى حقكؽ اآلخريف

 .ُٖٖالنفكس كدكرىا في التربية العممية لممجتمع بما يضمف سبلمة الجميع مف المخاطر " 
كمف جية أخرل تعالج األخبلؽ األمراض الفكرية كاالجتماعية ، كتقيـ بناءىا عمى دعائـ الترابط 

المسمـ ، كاآلخر آفات يعالجيا  االجتماعي : " ألف الركابط االجتماعية نكعاف : قكاعد يمتـز بيا
 .ُٖٗاإلسبلـ لتحؿ محميا قكاعد البناء "

كتستمر النظـ األخبلقية في البناء الجاد ، حتى تستقيـ ، كتتطير مف الرذائؿ ، فيككف المجتمع 
كمو صالحان منعما بالسبلـ : " إذا لـ تصمح النفكس أظممت اآلفاؽ كسادت الفتف حاضر الناس 

 .َُٗكمستقبميـ "
 

ىالخاتمةىوأهمىالنتائجى
ػ تعكد كممة االرىاب في المغة الى معاف : مف أىميا الخكؼ ، كفي االصطبلح زرع الخكؼ ُ

 كاليمع كالفكضى في نفكس اآلمنيف .
ػ عبلقة االرىاب بالفكر ، كتكمف في أف صبلح حاؿ الفكر يؤدم الى صبلح حاؿ األمة ، ِ

 كالعكس صحيح .
ة في التمسؾ بجممة مف اآلراء ك األفكار المخالفة لممبادئ  كالقيـ المغاالػ االرىاب الفكرم : ّ

،  ك إقصاء آراء كأفكار اآلخريف كالحجر عمييا ،ك اإلصرار عمييا  ، النبيمة ك العرؼ ك التقاليد
أما مف الناحية االجتماعية فاإلرىاب الفكرم فكر إجرامي ىدفو بث الرعب كاليمع في نفكس 

 دم الى إرىابو كزعزعة استقراره .المجتمع اآلمف مما يؤ 
نما ىك ناشئ منذ بداية البشرية ، كجذكره ممتدة ْ ػ االرىاب الفكرم ليس كليد العصر الحالي ، كا 

عبر التأريخ اإلنساني ، ابتداءا مف قصة قابيؿ الذم ارىب ىابيؿ فكريا كجسديا ، كصادر حقكقو 
 تمو كباء بإثمو .، كمنعو مف ممارسة دكره الريادم في الحياة ، حيث ق



ى....دبلىمكافحةىاالرهابىالفكريى
 أ.م.د. محمد هادي شهاب التكريتي                                                                     

 
364 

ػ الكحشية مف أىـ خصائص شريعة الغاب كالبقاء لؤلقكل كبالتالي مصادرة االفكار كالممتمكات ٓ
كالحريات ، سار مع التاريخ االنساني مركرا باجتياح اليكسكس لمصر الفرعكنية ، كانتياءا 

 . بالييكد الذيف اجتاحكا فمسطيف كزرعكا االرىاب في العالـ العربي كاالسبلمي
رى حاخاماتي الييكًد ألنفسيـ جميع ممارساتيـ االرىابية مف خبلؿ االستدالؿ بنصكص ٔ ػ بىرَّ

تكراتية محرفة تبيح ليـ استباحة ارض كامكاؿ كاركاح كافكار مخالفييـ ، ليتـ إخضاع العالـ تحت 
 سمطانيـ الفكرم كالسياسي كالعسكرم .

خاص لمنظرية الييكدية عف طريؽ االرىاب  ػ إف إخضاع العالـ بشكؿ عاـ ، كالمسمميف بشكؿٕ
الفكرم ، يؤدم الى تعطيؿ القابمية الفكرية ، كمكت الشخصية العممية نيائيان مما يؤكد أف 

 االرىاب الفكرم آفة تأكؿ العقكؿ كاالجساد .
ػ الفكر االرىابي العقدم نشأ يكـ رفض الخكارج حكـ سيدنا عثماف كعمي رضي هللا عنيما ، ٖ

ككفركا كؿ مف خالؼ افكارىـ ، كتيكمكا بكؿ مف حكليـ فكريان ، كتـ تصفية الباقيف ككفركىما 
جسديان ، كال زاؿ فكر الخكارج يسير في طريؽ العقكؿ الفارغة التي حادت عف طريؽ الحؽ 

 كأصمت آذانيا كأصرت كاستكبرت استكبارا يمنعيـ مف رؤية الحؽ .
مجيد العقؿ كمنحو اكثر مما يستحؽ بشكؿ سممي ػ مارس المعتزلة االرىاب الفكرم عف طريؽ تٗ

، ثـ تحكلت طريقتيـ في الحكار الى فرض آرائيـ كمعتقداتيـ عمى العمماء كعمى العامة عف 
طريؽ سطكتيـ السياسية ، كاستفحؿ ارىابيـ الفكرم بميؿ السبلطيف إلييـ كبالتالي قطع أرزاؽ 

السجكف ألرغاميـ عمى القكؿ بأفكار االعتزاؿ ، كاعناؽ كبار العمماء كالقضاة ، كزىٌج الباقيف في 
 كمنيا محنة خمؽ القرآف .

.لعب االرىاب الفكرم في الساحة الفقيية دكرا خطيرا جدا عف طريؽ التعصب الى رأم دكف َُ
آخر ، أدل الى اقتتاؿ معتنقي المذاىب كاستباحة دكرىـ كممتمكاتيـ كأركاحيـ إف اقتضى األمر ، 

كرم في ساحتنا الفقيية المعاصرة ، يعيش في عقكؿ شباب كمراىقيف يسفيكف كىا ىك االرىاب الف
آراء كبار األئمة ، كيكفركف اآلخريف مما أدل الى زرع الفتف الطائفية في المجتمع االسبلمي 

 ككقكع البغضاء بيف المسمميف .
أصكؿ . تيعد العكامؿ الدينية مف اىـ أسباب ظيكر االرىاب الفكرم ، حيث أف الجيؿ بُِ

التشريع االسبلمي كاتباع العصبية العمياء كاالنحراؼ الفكرم كالتكفير بإسـ الديف يمرر لمجيمة 
كالسذج رأييـ في استخداـ االرىاب الفكرم كالجسدم في كؿ زماف كمكاف ، عممان أف ىذا ليس 

 سكل تشكيو لحقيقة الديف ، تقؼ خمفو منظمات عالمية مسيطرة عمى الساحة اليـك .
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د التفكؾ األسرم كسكء العكامؿ االجتماعية كالتفاكت الطبقي مف األسباب التي صنعت .يعُّ
االرىاب الفكرم في المجتمع ، كارتمت في احضانو مف أجؿ الحصكؿ عمى افكار تنتقـ ممف 

 حكليـ.
إف العجز عف فتح قنكات الحكار مع الشباب مف قبؿ الدكؿ االسبلمية جعؿ السياسة الداخمية .ُْ

 ية سببان بالغ الخطكرة في صنع االرىاب الفكرم .كالخارج
 ػ أىـ سبؿ مكافحة االرىاب الفكرم ما يأتي :ُٓ

تاحة الفرصة لمبلقحة اآلراء ، كامتصاص الغضب الذم  أ . تفعيؿ الحكار الفكرم بالحسنى ، كا 
 قد يؤدم الى ما ال تيحمىدي عقباه .

شاعة الكسطية بيف الشب اب كاستخداـ خطاب النصح كاالرشاد كترؾ ب . تفعيؿ النقد البناء ، كا 
 التأنيب كعدـ التجريح كابداء محاسف اآلخريف .

جػ . التبصير بفقو االختبلؼ ، كتكجيو الشباب الى استخداـ منيج العمماء في التعامؿ الفكرم ، 
 كاالعتصاـ بحبؿ هللا المتيف مف اجؿ ردع االرىاب .

، كاستخداـ التقنيات الحديثة في ايصاؿ الخطاب د . تجديد الخطاب الديني ، كفيـ آالياتو 
 المعتدؿ الى المجتمع لمحد مف استمرار االرىاب بكؿ مجاالتو كمسمياتو .

ىػ . الشعكر بالضابط االخبلقي الرتباط االخبلؽ باالرىاب ، كالتكجيو الى نشر الفضائؿ 
كاحتكاء الحاالت الشاذة  كاستخداـ حسف الخمؽ ، كذلؾ لقدرة االخبلؽ اليائمة عمى تيذيب النفكس

 في المجتمع .
 التوصيات .

مف خبلؿ البحث في ىذا المكضكع الميـ جدا لممجتمع البشرم ككؿ ، فقد تكصمت في ىذه 
 الدراسة الى تكصيات ميمة ، أبرزىا :ػ

ػ ضركرة إقامة ندكات كمؤتمرات تيعنى بدراسة الفكر االسبلمي ، كتركز عمى ما أصاب األمة ُ
انحراؼ عقدم كبير أدل إلى ظاىرة االرىاب الفكرم ، كمف الضركرم أف تناقش ىذه اليكـ مف 

 المؤتمرات السبؿ الكفيمة في مكافحة ىذه الظاىرة ، كقمعيا فكريان .
ػ أف ييتـ الخطباء كالعمماء كاالعبلميكف بتجديد الخطاب ، كتكحيد الرؤل كترشيد االختبلؼ ، ِ

 أجؿ تكحد الجيكد عالميان لمقضاء عمى االرىاب الفكرم .كأف يككف الدعـ حككميا كدكليا مف 
ػ منح المجتمع الحرية في التعبير عف رأيو ، كعدـ الضغط عميو كالكبت الذم يؤدم الى فتح ّ

 ابكاب االرىاب بكجو الممتعضيف .
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ػ فتح باب الحكار االيجابي عمى مصراعيو ، كاقامة الحجة الصحيحة ، كعدـ التقيد بسياسة ْ
االفكاه ، مف اجؿ معالجة ما يعانيو المجتمع لمحد دكف االنخراط في ساحات االرىاب تكميـ 

 الفكرم كجرائمو .
ػ يجب أف تيتـ الدكلة بتكىية المجتمع منذ فترة الدراسة ، ككضع مناىج تمثؿ االعتداؿ كالتكسط ٓ

لدل الطمبة في عرض اآلراء بما يناسب عقيدة المجتمع كفكره الديني كاالجتماعي ، مما يخمؽ 
ثقافة تمنحيـ التمييز بيف ما ىك مقبكؿ شرعا ، كبيف ما ىك فكر ارىابي يحمؿ في طياتو جرائـ 

 االنسانية كميا ، كبيذا لف ينساؽ الجيؿ الى ترغيبات المنظريف التي تستميؿ المراىقيف كغيرىـ .
ى:الكوامشى

، تحقيػؽ : د.ميػدم المخزكمػي ك د.إبػراىيـ   ىػػُٕٓ، ت العيف ، أبػك عبػد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد الفراىيػدمػ ُ
 . ْٕ:  ْ ، د.ت /ُ، مصر ،  طالسامرائي ، دار كمكتبة اليبلؿ 

معجـ مقاييس المغة ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، تحقيؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف ، دار الفكػر ػ  ِ
 . ْْٕ:  ِـ / ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،   ُ، بيركت ، ط

:  ُ، د.ت /  ُ، محمػػد بػػف مكػػـر بػػف منظػػكر األفريقػػي المصػػرم ، دار صػػادر ،  بيػػركت ، طلسػػاف العػػرب ػػػ ّ
ّْٔ . 

، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد ، تحقيؽ : عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف ، مكتبػة الخػانجي ،  ؽ ينظراالشتقاػ ْ
آبػػػادم مجػػػد الػػػديف ، ، ، القػػػامكس المحػػػيط ، محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز  ُّْ، د.ت /  ّالقػػػاىرة ، مصػػػر ، ط

ك نقعػػػة كينظػػػر :  . ُُٖىػػػػ  / ُِْٔ،   ٖتحقيػػػؽ : محمػػػد نعػػػيـ العرقسكسػػػي ، مؤسسػػػة الرسػػػالة ، بيػػػركت ، ط
الصػػدياف فيمػػا جػػاء عمػػى الفعػػبلف ، أبػػك الفضػػائؿ الحسػػف بػػف حيػػدر بػػف عمػػي القرشػػي ، تحقيػػؽ : د.عمػػي حسػػيف 

 . ِِ/  ُِٖٗ،  ُالبكاب ، مكتبة المعارؼ ،  الرياض ،  ط
تاج العركس مػف جػكاىر القػامكس ، محٌمػد بػف محٌمػد بػف عبػد الػرٌزاؽ الحسػيني أبػك الفػيض ، الممقٌػب بمرتضػى  ػٓ

بيدم ، ت   . ْٓٓ:  ُ، ب.ت . /  ّىػ ، دار مكتبة الحياة ، بيركت ، طُٕٖالزَّ
 محمػد النجػار ،حامػد عبػد القػادر  ،أحمد الزيػات  ،إبراىيـ مصطفى ، مجمكعة مف المؤلفيف : المعجـ الكسيط ػ ٔ
 . ّٕٔ ، القاىرة /  دار الدعكة،  مجمع المغة العربية بالقاىرة، 
 ـُٔٗٗ،ُ، ط ، الشػركة العالميػة لمكتػاب/ بيػركت جرجس جرجس. د ، معجـ المصطمحات الفقيية كالقانكنيةػ  ٕ
. / ّٗ .  
، سػعكد بػػف عبػػد  بيػػة السػعكديةالمكسػػكعة الجنائيػة اإلسػػبلمية المقارنػة باألنظمػػة المعمػكؿ بيػػا فػػي المممكػة العر ػػ ٖ

:  ُ/  ُِْٕالعالي الباركدم العتيبي عضػك ىيئػة التحقيػؽ كاإلدعػاء العػاـ فػرع منطقػة الريػاض ، الطبعػة الثانيػة 
ٕٓ . 
ىػػ  َُْٔاإلرىاب كالعنؼ السياسي ، أحمد جبلؿ عز الديف ، دار الحرية لمصحافة كالطباعة كالنشر ، رجػب ػ ٗ

 .  ُُ. /  ُٖٔٗ/ مارس 
  . ُِٖمعجـ مصطمحات العمـك االجتماعية ، بيركت ، مكتبة لبناف ، د.ت /  ػَُ
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 ْ، د.ت /  ُ، ط بيػركت ،دار الكتػاب العربػي ،  أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني،  سنف أبي داكدػ ُُ
بػػف  أحمػػد،  مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿصػػحيح . ينظػػر  إسػػناده:  األرنػػؤكط شػػعيب .  قػػاؿ ََٔٓبػػرقـ  ْٖٓ: 

،  ُ، ط القػػاىرة –مؤسسػة قرطبػة ،  األحاديػث مذيمػة بأحكػػاـ شػعيب األرنػؤكط عمييػا،  حنبػؿ أبػك عبػدهللا الشػيباني
  . ِّٔ:  ٓد.ت . / 

 .ْْٔ: ْػ ينظر: معجـ مقاييس المغة: "مادة فكر  / ُِ
  .ُّْٓ: ٓػ ينظر: لساف العرب: "مادة فكر /  ُّ
ىػػػ ، تحقيػػؽ ، أحمػػد عبػػد ّٖٗ، إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ، ت ػػػ الصػػحاح ، تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ُْ

 . ْٗ:  ِـ . / ُْٖٗ،  ّالغفكر عطار ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، ط
 . ٖٖٓ : ُ/  المحيط القامكس ػ ُٓ
 www.Arabicacademy.orgينظر معجـ المصطمحات العممية ، مكقع مجمع المغة العربية  ػ ُٔ
محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد الغزالػػي الطكسػػي، أبػػك حامػػد، حجػػة اإلسػػبلـ: فيمسػػكؼ، أبػػك حامػػد الغزالػػي: كىػػك  ػػػُٕ

كتبػو إحيػاء عمػـك الػديف، أىػـ مف  ىػ  َٓٓعاـ  ككفاتو فيَْٓفي عاـ   مكلده، متصكؼ، لو نحك مئتي مصنؼ
خيػػػر الػػػديف بػػػف محمػػػكد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف فػػػارس، الزركمػػػي  ،األعػػػبلـ. ينظػػػر : ينظػػػر:  افػػػت الفبلسػػػفةكتي

 .ِّ-ِِ:  ٕ. /  ََِِ،   ُٓىػ ، دار العمـ لممبلييف ،طُّٔٗالدمشقي  ت 
رعي الدمشقي، ابك عبد هللا شمس الديف، كلػد فػي دمشػؽ  ػُٖ ابف القيـ: كىك محمد بف أبي بكر بف أيكب سعد الزُّ
 . ٔٓ:  ٔق،مف أىـ كتبو إغاثة الميفاف، كا عبلـ المكقعيف . ينظر : المصدر نفسو / ُٕٓق، كتكفيُٗٔعاـ 
، كينظػر: ِْٓ/ْىػ(، دار المعرفػة، بيػركت،َٓٓينظر: إحياء عمـك الديف: ألبي حامد الغزالي الطكسي )ت  ػُٗ

بػػف أيػػكب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف بػػف قػػيـ مفتػػاح دار السػػعادة كمنشػػكر كاليػػة العمػػـ كاإلرادة ، محمػػد بػػف أبػػي بكػػر 
 . ُُٖ:  ُ، د.ت/  ُىػ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، طُٕٓالجكزية ، ت 

ىػػ(، تحقيػؽ محمػد يكسػػؼ ْٖٕاإلرشػاد إلػى قكاطػع األدلػة فػي أصػكؿ االعتقػاد: إلمػاـ الحػرميف الجػكيني )ت  ػػَِ
 .ّـ /  َُٓٗمكسى مكتبة الخانجي، مطبعة دار السعادة، مصر، 

 .ُٔٓ-ُْٓـ /  ُّٕٗالمعجـ الفمسفي:  جميؿ صميبا ،دار الكتاب المبناني ، بيركت ،  ػػُِ
ـ/  ُْٗٗ، ْاألزمػػػة الفكريػػػة المعاصػػػرة: طػػػو جػػػابر العمػػػكاني، الػػػدار العالميػػػة لمكتػػػاب االسػػػبلمي، الريػػػاض،ط ػػػػِِ
ِٕ. 
 .ُٗـ: ُٖٗٗ، التفكير في اإلسبلـ: أحمد الشيخ محمد البالساني، دار الحرية لمطباعة، بغداد ػِّ
 .َِٖـ / ُٕٔٗ، ُالتفكير الفمسفي اإلسبلمي ، سميماف دنيا، مكتبة الخانجي، مصر، ط ػ ِْ
ينظر: جكانب الفكر كالتفكير في القراف الكريـ: محمكد محمد عػكاد، كميػة الشػريعة، جامعػة اليرمػكؾ، االردف،  ػِٓ

 . ٕٔب .ت / 
ىػاب الفكػرم ، ىػبلؿ حسػيف فممبػاف ، مركػز الممػؾ عبػد العزيػز ػ دكر الحكار التربكم في كقاية الشباب مف اإلر ِٔ

 . ٕٗىػػ / ُِْٗ،  ُلمحكار الكطني ، الرياض ، ط
تعريػػؼ االرىػػاب الػػدكلي بػػيف االعتبػػارات السياسػػية كاالعتبػػارات المكضػػكعية ، د.محمػػد عبػػد المطمػػب ، دار  ػػػِٕ

 . ّٕـ / ََِٕالجامعة الجديدة ، االسكندرية ، مصر ، 
االرىػػاب الػػدكلي بػػيف الكاقػػع كالتشػػكيو ، دراسػػة أعػػدىا المركػػز العربػػي لمنشػػر كالتكزيػػع كالدراسػػات ، منشػػكرات  ػػػِٖ

 . ٗـ / ُِٖٗالمركز ، باريس ، 
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 .  ٔػػ  ٓفقرة  ُٔأصحاح  ػِٗ
 .  ُٗـ / ُّٗٗ،  ُاسرائيؿ كالصييكنية السياسية ، رجاء جاركدم ، دار الشركؽ ، بيركت ، ط ػ َّ
 . ُْٗػػػ  ُْٓـ / ُٖٕٗىػ ػ ُّٖٗ،  ِببلء  ، عبد هللا التؿ ، بيركت ، طػػ جذكر الُّ
ـ /  ََِْ،  ُاالرىاب أسبابو أىدافو منابعو عبلجو ، سييمة حماد ، مركز الراية لمتنميػة الفكريػة ، جػدة ، ط ػِّ
ٖٓ  
لقمػػـ العربػػي ، حمػػب ، ػػػ مكسػػكعة الثقافػػة السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية العسػػكرية ، عػػامر رشػػيد ، دار اّّ

 . ّٔـ / ََِّ
ينظػػر : مػػكجز تػػاريخ الػػنظـ االجتماعيػػة كالقانكنيػػة ، د.محمػػكد سػػبلـ ، مطبعػػة العربيػػة الحديثػػة ، القػػاىرة ،  ػػػ ّْ

 . بتصرؼ . ِٖـ . / ُٕٓٗ
 .ُّ. /  ُّٔٗ،  ُػ االجراـ السياسي ، عبد الكىاب حكمد ، دار المعارض ، بيركت ، طّٓ
سي مف الفتح االسبلمي حتى سقكط غرناطة ، عبػد الػرحمف عمػي الحجػي ، دار التكزيػع كالنشػر التاريخ االندل ػّٔ

 . ٗٔٓ، د.ت. /  ُ، سكريا ، ط
 . ُِّ:  ُىػ / ُِْْ،  ّكيؼ ندعكا الناس ، محمد قطب ، دار الشركؽ ، القاىرة ، ط ػ ّٕ
المصػرية العامػة لمكتػاب ، القػاىرة ،  االرىاب الدكلي كانعكاساتو فػي الشػرؽ االكسػط ، حسػيف شػريؼ ، الييئػة ػّٖ
 . ٕٔـ / ُٕٗٗ،  ُط

 . ٖٗ /، اإلرىاب كالعنؼ السياسي ُٕ-ُٔ، ص يكسؼ التؿ أحمد ،كالغربي العربي العالميف في اإلرىاب ػّٗ
 .ُٕ-ُٔ ص ،ـُٖٗٗ، ُ ط، األردف - عماف يكسؼ التؿ، أحمد ،كالغربي العربي العالميف في اإلرىاب ػَْ
 .ُِْ. / ُُٔٗ،  ُ، ط ، القاىرة مطبعة طار العركبة، ، مالؾ بف بني  تأمبلت ػ ُْ
،  ُط ،  ، مكتبػة دار العركبػة ، القػاىرة ترجمػة عبدالصػبكر شػاىيف، كجية العالـ اإلسبلمي، مالػؾ بػف بنػي  ػِْ

ُٗٓٗ  /ُٖ. 
بػف عمػي بػف حجػر تحقيػؽ : أحمػد ،  أحمد بف عمػي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقبلني الشػافعيالبارم ،  فتح ػ ّْ

 . ِّٖ:  ُِ/  ُّٕٗ ، ُط بيركت ، ، دار المعرفة ،  أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي
ىػػػ ، ْْٗ، ت ابػػف بطػػاؿ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ،  شػػرح صػػحيح البخػػارل البػػف بطػػاؿ ػػػْْ
 : ٖ. /   ـََِّ -ػ ىػػُِّْ،  ِ، ط ، الريػاض السػػعكدية ،مكتبػة الرشػد ،  قيػؽ: أبػك تمػػيـ ياسػر بػف إبػػراىيـتح

ٖٓٔ . 
تحقيػػؽ : د. مصػػطفى ديػػب ، ت   ،  محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػدهللا البخػػارم الجعفػػيصػػحيح البخػػارم ،  ػػػ ْٓ
 .ّْٓٔبرقـ  َِْٓ:  ٔ/  ُٕٖٗ – َُْٕ،  ّ، ط بيركت، ابف كثير ، اليمامة ، دار  البغا
تحقيػؽ : كمػاؿ ،  طاىر بف محمػد اإلسػفراييني،  فالتبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكي ػْٔ

 . ْٓ:  ُ/  ُّٖٗ،   ُ، ط يركت، بعالـ الكتب ،  يكسؼ الحكت
تحقيػػؽ: د. ،  شػػمس الػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي،  تػػاريخ اإلسػػبلـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػبلـ. ػػْٕ

 . ٕٖٓ:  ّ/  ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ ،  ُ، ط بيركت،  دار الكتاب العربي،   عمر عبد السبلـ تدمرم
 ُُِ، د.ت /  ُاالماـ زيد حياتو كعصره آراؤه الفقييػة ، محمػد ابػك زىػرة ، دار الفكػر العربػي ، بيػركت ، ط ػْٖ
. 
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ؽ : أنػكر يػحق، ت ىػػِٖٕ ، تقي الديف أبك العباس أحمد بػف عبػد الحمػيـ بػف تيميػة الحرانػي ،  مجمكع الفتاكل ػ ْٗ
 . ّٓٓ:  ّ/  ـ ََِٓىػ /  ُِْٔ،  ّ، ط ار الكفاءد،  عامر الجزار -الباز 
التكفير ، جذكره أسبابو مبرراتو ، د.نعماف عبد الرزاؽ السامرائي ، المنػارة لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ، بيػركت  ػَٓ
 . ِٗـ.  /ُٖٔٗىػ ػػػ َُْٔ، 
لػػرحمف الممطػػي الشػػافعي ، التنبيػػو كالػػرد عمػػى اىػػؿ االىػػكاء كالبػػدع ، ابػػك الحسػػيف محمػػد بػػف احمػػد بػػف عبػػد ا ػػػُٓ

 . ّٔـ / ُٕٕٗ،  ِتحقيؽ : محمد زاىد بف الحسف الككثرم ، المكتبة األزىرية لمتراث ، القاىرة ، ط
 . ّٔالمصدر نفسو /  ػِٓ
 ُٖ، د.ت . /  ُتأكيؿ مختمؼ الحديث ، ابف قتيبة الدينكرم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ط ػّٓ
ىػػػ ، ّٖٓلخطػػب ، ابػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد الزمخشػػرم ، ت أطػػكاؽ الػػذىب فػػي المػػكاعظ كا ػػػْٓ

 . ِٖىػ / َُّْ،  ُمطبعة نخبة األخبار ، اليند ، ط
، دار الكتػاب العربػي ، بيػركت ، دار الكتػػاب  الكشػاؼ عػف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ ػػٓٓ

 . ُِٔ:  ِىػ / َُْٕ،  ّالعربي ، بيركت ، ط
 ُِ، ب.ت /  ُ، ط بيػركت ،دار الكتب العممية ،  أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم،  ريخ بغدادتا ػٔٓ
 :ُٕٔ 
، ب.ت / ُالفكػػر االسػػبلمي بػػيف األمػػس كاليػػـك ، محجػػكب بػػف مػػيبلد ، الشػػركة القكميػػة لمنشػػر ، تػػكنس ، ط ػػػٕٓ

ُُْ. 
 َٗ:  ُىػػ / ُُْٖدار الكتب العممية ، بيػركت ، ىػ ،  ِٕٔينظر : عيكف االخبار ، ابف قتيبة الدينكرم ،  ػٖٓ
. 

ابك العباس محمد بف صبيح العجمي مكالىـ الككفي ، كاف رأسان في الكعظ ، كلػـ أر أحػدان نسػبو الػى المعتزلػة  ػٗٓ
،  االعتػداؿ فػي نقػد الرجػاؿ ىػػ . ينظػر :  ميػزافُّٖاال المعتزلة ، فيك عندىـ مف الطبقة الخامسػة ، تػكفي سػنة 

 تحقيػػؽ الشػػيخ عمػي محمػػد معػكض كالشػػيخ عػادؿ أحمػػد عبػػدىػػ ، ْٖٕ، ت  ديف محمػد بػػف أحمػد الػػذىبيشػمس الػػ
. كطبقػػات المعتزلػػة ، القاضػػي عبػػد الجبػػار  ْٖٓ:  ّ/  ُٓٗٗ،  ُ، بيػػركت ، ط دار الكتػػب العمميػػة،  المكجػػكد

 . ِِٓ/  ىػَُْٔ، ُط فؤاد سٌيد، الدار التكنسية :تحقيؽاليمذاني المعتزلي ، 
 .ُِٔـ /ُْٕٗىػ ػػ ُّٔٔ،  ُلمعتزلة ، زىدم حسف جار هللا ،مطبعة مصر،القاىرة ، طا ػَٔ
 . ُّٔ: ّ، د.ت/ ُضحى االسبلـ ، أحمد أميف ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، ط ػ ُٔ
 ، ت جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػكزمالمنػػتظـ فػػي تػػاريخ االمػػـ كالممػػكؾ ،  ػػػ ِٔ

ىػػ  / ُُِْ،  ُكمصػطفى عطػا  ، دار الكتػب العمميػة ، بيػركت ، ط : محمد عبد القػادر عطػا،تحقيؽ ، ىػٕٗٓ
َُ  :ِْٖ . 
الممقػب بػابف  عز الديف أبي الحسف عمػي بػف أبػي الكػـر محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـالكامؿ في التاريخ ،  ػّٔ

:  ّىػػ  / ُّٕٓ،  ُعة المنيرية ، القػاىرة ، ط، صحح أصكلو : عبد الكىاب النجار ، المطب َّٔاالثير ،  ت 
ُِٕ 
 . ُٕٗ:  ّينظر : المصدر السابؽ /  ػْٔ
ىػػػ ػ ُّٖٗ، دار القمػػـ ، دمشػػؽ ،  ُالخبلفػػة كالممػػؾ ، ابػػك االعمػػى المػػكدكدم ، تعريػػب احمػػد ادريػػس ، ط ػػػٓٔ

 . ُْٕـ . / ُٖٕٗ
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 . ُُٕ:  ّ، د.ت /  ُ، بيركت ، طدار الفكر ،  اقكت بف عبد هللا الحمكم أبك عبد هللا،  معجـ البمداف ػٔٔ
 . ُُِىػ / ُُِْ،  ّصفة الغرباء ، سمماف بف فيد العكدة ، دار ابف الجكزم، الدماـ ، ط ػٕٔ
 االرىػػػاب الػػػدكلي كتداعياتػػػو عمػػػى األمػػػف كالسػػػمـ العػػػالمي دراسػػػة تحميميػػػة مػػػف منظػػػكر اجتمػػػاعي ، د.حمػػػداف ػػػػ ٖٔ

،  ُُرمضاف محمد ، بحث منشكر في مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ، جامعة المكصػؿ ، العػراؽ ، المجمػد 
 . ُُـ / َُُِ،  ُالعدد 
ـ / ََِٖ،  ُاالرىػػاب الػػدكلي ، عمػػي يكسػػؼ الشػػكرم ، دار أسػػامة لمنشػػر كالتكزيػػع ، عمػػاف ، األردف ، ط ػػػٗٔ
ٗٓ . 
،  ِّٔ، العػػدد  ارسػػاتو جػػبلؿ الػػديف محمػػد صػػالح، مجمػػة األمػػف كالحيػػاةينظػػر: اإلرىػػاب الفكػػرم أشػػكالو كمم ػػػَٕ

 .   ُٕػػػػ  َٕىػ / ُّّْلسنة 
مكقػػػؼ اإلسػػػبلـ مػػػف العنػػػؼ كالعػػػدكاف كانتيػػػاؾ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف ، حسػػػف محمػػػكد خميػػػؿ ، تقػػػديـ : محمػػػد سػػػيد  ػػػػُٕ

 . ُٖـ / ُْٗٗطنطتكم ، دار الشعب ، مصر ، 
 . ٕٔـ/ ُٖٖٗ،  ُك المجد ،  دار الشركؽ ، القاىرة ،طحكار ال مكاجية ، أحمد كماؿ أب ػِٕ
. كينظػر  ِْٔ/ ََِٔ،  ُالمصمحة العامة مف منظكر إسبلمي: فكزم خميؿ ، دار ابف حـز ، بيركت ، ط ػّٕ

: االنحراؼ الفكرم مفيكمو كأسبابو كعبلجو: طو عابديف طو، مركز الدراسػات العربيػة كاألمنيػة، الريػاض، جامعػة 
 .ِٖ-ِٕاألمنية/ نايؼ لمعمـك 

 . ِٕاإلرىاب الفكرم أشكالو كممارساتو /  ػْٕ
،  ىػػػػَٕٗ ، ت إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى بػػػف محمػػػد المخمػػػي الغرنػػػاطي الشػػػيير بالشػػػاطبيلمشػػػاطبي ،  االعتصػػػاـ ػػػػٕٓ

 .  ِْٗ:  ُ/   ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ،  ُ، ط ُ، ط ، السعكدية دار ابف عفاف،  تحقيؽ: سميـ بف عيد اليبللي
تحميميػػة ، د. أسػػػماء بنػػػت عبػػد العزيػػػز الحسػػػيف ،  دراسػػػة كالتطػػػرؼ كالعنػػؼ اإلرىػػػاب اف : أسػػػباببحػػػث بعنػػك  ػػػٕٔ

 . ُٖ/  ـََِْىػ / ُِْٓ،   ُ، الرياض ، ط مف اإلرىاب لممؤتمر العالمي عف مكقؼ اإلسبلـ المجنة العممية
 ِٓٗٔ. برقـ  ِِ:  ٗصحيح البخارم /  ػٕٕ
االرىاب : المفيـك كاالسباب كسبؿ العبلج ، أ.د.محمد اليكارم ، جامعة االماـ محمد بػف سػعكد االسػبلمية ،  ػٖٕ

 . ِّىػ / ُِْٓ،  ُالرياض ، ط
ػػػ اإلرىػػاب كالتطػػرؼ كالعنػػؼ فػػي الػػدكؿ العربيػػة ، أبػػك الػػركاس أحمػػد ، المكتػػب الجػػامعي الحػػديث، اإلسػػكندرية، ٕٗ

 .ُّـ، ص ََُِ
 . ِّيـك كاالسباب كسبؿ العبلج / ػ االرىاب : المفَٖ
 . ِْالمصدر نفسو /  ػ ُٖ
، النسػػخة االلكتركنيػػة مػػف جريػػدة الريػػاض  د. عمػػي بػػف حمػػد الخشػػيبافمقػػاؿ بعنػػكاف  السياسػػة كاالرىػػاب ،  ػػػ ِٖ

 ىػػ ُّْٔشكاؿ  ِٓاالثنيف ، بتاريخ  ُُِّٕاليكمية الصادرة مف مؤسسة اليمامة الصحفية ، السعكدية ، العدد 
. 

 المصدر نفسو . ػ ّٖ
. القاىرة: ََِّالشربيني  سيد أحمد منصكر ك، زكريا أحمد، سمكؾ اإلنساف بيف الجريمة العدكاف اإلرىاب  ػ ْٖ

 .  249/  دار الفكر العربي.
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دار عػػالـ  ، الريػاض،  الحسػػيف أسػػماء عبػد العزيػز، المػػدخؿ الميسػر إلػػى الصػحة النفسػية كالعػػبلج النفسػي  ػ ٖٓ
 . ّٕٗـ / ََِِ،  ُض ، ط، الريا الكتب
،  ُفنػػكف الحػػكار كاالقنػػاع ، محمػػد ديمػػاس ، اصػػدارات مركػػز التفكيػػر اإلبػػداعي ، دار ابػػف الجػػػكزم ، ط ػ ٖٔ

 . ُُىػ /  َُِْ
تربية االجياؿ عمى اخبلقيات كآداب المناقشة كالمحاكرة كالمناظرة العممية ، مقداد يمجف ، دار عالـ الكتػب ،  ػ ٕٖ

 . ِٓىػ / ُِْٓ،  ُالرياض ، ط
 ُ، د.ت /  ُ، ط بيػركت، دار المعرفػة ىػ ، َٓٓ،  محمد بف محمد الغزالي أبك حامداحياء عمـك الديف ،  ػ ٖٖ
 :ْْ . 
 . َُُ. /  ٖٖمقاؿ بعنكاف : التربية الحكارية ، عمي القريشي ، مجمة المسمـ المعاصر ، العدد  ػ ٖٗ
 . ِٔىػ. / ُُْٓ، ُف حميد، دار المنار، طاصكؿ الحكار كآدابو في االسبلـ ، صالح ب ػ َٗ
 . َٗٓ:  ّالكشاؼ ، الزمخشرم /  ػُٗ
الصػػحكة االسػػبلمية بػػيف االخػػتبلؼ المشػػركع كالتفػػرؽ المػػذمـك ، يكسػػؼ القرضػػاكم ، دار الشػػركؽ ، القػػاىرة ،  ػػػِٗ
 . َُٓ/  ُٓٗٗ،  ُط

مفمػػح المقدسػػي ، مكتبػػة ابػػف تيميػػة ،  اآلداب الشػػرعية كالمػػنح المرعيػػة ، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد هللا محمػػد بػػف ػػػّٗ
 . َِِ:  ُ، د.ت /  ُالقاىرة ، ط

 المصدر نفسو . ػْٗ
تحقيؽ : مصطفى عبد القادر ،  محمد بف عبدهللا أبك عبدهللا الحاكـ النيسابكرم،  المستدرؾ عمى الصحيحيف ػٓٗ
 . ّْٕٔ. برقـ  ْٖٔ:  ِ/  َُٗٗ – ُُُْ،  ُ، ط بيركت ،دار الكتب العممية ،  عطا
أبػػػك القاسػػػـ اسػػػماعيؿ ابػػػف محمػػػد بػػػف الفضػػػؿ التيمػػػي ،  الحجػػػة فػػػي بيػػػاف المحجػػػة كشػػػرح عقيػػػدة أىػػػؿ السػػػنة ػػػػ ٔٗ

ىػػ ُُْٗ ، دار الرايػة ، السػعكدية ،  تحقيؽ محمد بف ربيع بف ىادم عمير المدخميىػ ،  ّٓٓ، ت  األصبياني
 . ْٕٖ:  ِـ / ُٗٗٗ -

المممكػػة  -عبػػد الػػرزاؽ عفيفػػي ، كزارة الشػػئكف اإلسػػبلمية كاألكقػػاؼ كالػػدعكة كاإلرشػػاد  شػػبيات حػػكؿ السػػنة ، ػػػٕٗ
 . ٗٓ:  ُىػ /  ُِْٓ،  ُالعربية السعكدية ، ط

عػػػػالـ ،  أحمػػػػد بػػػػف سػػػػيؼ الػػػػديف تركسػػػػتاني ،  الحػػػػكار مػػػػع أصػػػػحاب األديػػػػاف مشػػػػركعيتو كشػػػػركطو كآدابػػػػو ػػػػػػٖٗ
 .   ْٔ:  ُ./  ُِْٗ،  ُالقارة ، طالكتب،

 .   ّْ:  ُ/  الحكار مع أصحاب األدياف مشركعيتو كشركطو كآدابو ػٗٗ
،  ُالمنظكر الديني كالقانكني لجرائـ االرىاب ، محمد عبد المنعـ عبػد الخػالؽ ، دار النيضػة ، مصػر ، ط ػػََُ

ُٗٗٗ  / .ْٖ . 
 . ُِْ:  ُىػ . /  ُِْٗالقامكس المحيط ، الفيركز آبادم ، دار الحديث ، القاىرة ، د.ط ،  ػ َُُ
  ٓ/ ، ُّٖٗ،  ْ، ط بيركت، ، دار الثقافة إحساف عباس ، تاريخ النقد األدبي عند العرب ػَُِ
 . ُِ، د.ت /  ُنظرات في مسيرة العمؿ االسبلمي ، عمر عبيد حسنة ، دار كتاب األمة ، الدكحة ، ط ػ َُّ
مؤسسػػة  :،ىػػػ  ْٖٕ، تف الػػذىبي اإلمػػاـ، شػػمس الػػديف، محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاسػػير اعػػبلـ النػػببلء ،  ػػػَُْ

 . ٔٓٓ:  ُ/ ىػ  ُُْٕ ، ،ُُ، طالرسالة
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 -ىػػػ  ُُْٗ،  ُ، ط بيػػركت ،ابػػف حػػـز  دارالشػػيطاف ، ابػػف تيميػػة ،  كأكليػػاء الػػرحمف أكليػػاء بػػيف الفرقػػاف ػػػَُٓ
 . ُٕٕ: ُ/  ـ ُٖٗٗ
 المصدر نفسو . ػَُٔ
، تحقيػؽ : د.إحسػاف عبػاس ، أحمد بف محمد المقػرم التممسػاني ، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب  ػَُٕ

 . ُُْ:  ْ/  ُٖٔٗبيركت ،  ،دار صادر 
، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي،  ىػػػ َُِٕ تمحمػػكد اآللكسػػي البغػػدادم،  ، ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف ػػػَُٖ

 . ُٔٓ:  ْٖىػ /  َُْٓ،  ْطبيركت، 
، دار الػػكطف ،  العزيػػز المسػػعكد ، عبػػدد  كأثرىمػػا فػػي حفػػظ األمػػة، األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر ػػػَُٗ

 . ُٓٓ:  ُىػ /  ُُْْ،  ِالرياض ، ط
 . ٕٓبرقـ  ُّ: ُصحيح البخارم /  ػَُُ
،  ىػ ، دار الفكر ٖٓٓ تبف أحمد العيني،  محٌمد محمكد عمدة القارم شرح صحيح البخارم: بدرالديف أبك ػُُُ

 . ِّْ:  ُ، د.ت /  ُبيركت ، ط
 . َِْٗ. برقـ  ِّْ:   ْ/  داكد سنف أبي ػُُِ
 . ُِٓ:  ٔ/ فيض القدير  ػُُّ
محمػػد بػػف أبػػي بكػػر أيػػكب ،  الػػركح فػػي الكػػبلـ عمػػى أركاح األمػػكات كاألحيػػاء بالػػدالئؿ مػػف الكتػػاب كالسػػنة ػػػُُْ

 . ِٕٓ:  ُ/  ُٕٓٗ – ُّٓٗ،  ُطبيركت ، ، دار الكتب العممية ابف الجكزية ،  الزرعي أبك عبد هللا
 . ُٖٗ:  ِالبخارم /  صحيح ػُُٓ
 . ِِّٔ:  ٓالمصدر نفسو /  ػُُٔ
محمػد فػؤاد عبػد ىػػ ، تحقيػؽ : ُِٔ، ت  مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشػيرم النيسػابكرم،  مسمـ صحيح ػُُٕ
 . ُِٗ:  ْ، د.ت /  ُ، ط بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،  الباقي
 بيػركت، دار إحيػاء التػراث العربػي ،  أبك زكريا يحيى بف شرؼ بػف مػرم النػككم،   شرح النككم عمى مسمـ ػُُٖ
 .  َُٕ:  ُٓىػ . / ُِّٗ،  ِ، ط
 . ُٕٔ:  ٗالمصدر السابؽ /  ػُُٗ
 ،مكتبػة اإلمػاـ الشػافعي ،   اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الػرؤكؼ المنػاكم،  التيسير بشرح الجامع الصغير ػَُِ

 . ِٕٔ:  ِ/  ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،  ّ، طالرياض 
 . ُْٕ:  ُِ/  فتح البارم شرح صحيح البخارم ػُُِ
 . َِِ:  َِسير اعبلـ النببلء /  ػُِِ
 . ِْٖٗ:  ٔالبخارم /  صحيح ػُِّ
 . ّْٔ : ُٗ/  النببلء أعبلـ سير ػُِْ
 . ٖٔ : ٓ/  الكبرل الفتاكل ػُِٓ
خضػػر  دار،  اسػػماعيؿ المقػػدـ محمػػد بػػف احمػػدينظػػر : مػػنيج اىػػؿ السػػنة فػػي تقػػكيـ الرجػػاؿ كمؤلفػػاتيـ ،  ػ ُِٔ
 . ّٕ : ُ/   ىػُُْٔ ، ُ، طك التكزيع  النشر ك ةلمطباع
دار ،  تحقيػػؽ : د. محمػػد رضػػكاف الدايػػة،  محمػػد عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكمالتكقيػػؼ عمػػى ميمػػات التعػػاريؼ ،  ػػػُِٕ

 . ِِّ:  ُق . / َُُْ،  ُ، ط بيركت ، دمشؽ ،الفكر المعاصر ، دار الفكر 
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ىػػ َُْٔ،  ُأدب االختبلؼ في االسبلـ ، د.طو جابر فياض العمكاني ، دار الشياب باتنة ، الجزائػر ، ط ػُِٖ
 /ِّ. 

 . َِٗ:  ُفيض القدير /  ػُِٗ
 . ِِّ:  ُينظر : التعاريؼ /  ػَُّ
 . ِْ، العمكاني / أدب االختبلؼ  ػ ُُّ
ىػػ ، تحقيػؽ ْٕٕ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،  تفسير القرآف العظيـػ ينظر :  ُِّ

 . ُّٔ:  ْ/  ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ِ، ط دار طيبة لمنشر كالتكزيع،  سامي بف محمد سبلمة: 
 المصدر نفسو . ػُّّ
 .ُٗٓ/ِالصكاعؽ المرسمة  ػ ُّْ
 ،دار الفكػػر ،  تحقيػػؽ : محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي،  محمػػد بػػف يزيػػد أبػػك عبػػدهللا القزكينػػي،  ف ابػػف ماجػػوسػػن ػ ُّٓ
 . ّٕٗٗ. برقـ  ُُّٕ:  ِ،د.ت /  ُ، ط بيركت
 تحقيؽ : فكاز أحمد زمرلي ، خالد السبع العممي ، عبدهللا بف عبدالرحمف أبك محمد الدارمي،  سنف الدارمي ػُّٔ

 . ٓٗ. برقـ  ٕٓ:  ُىػ . / َُْٕ،  ُ، ط بيركت ،دار الكتاب العربي ، 
 .  َُٓ:  ْينظر : الفتاكل الكبرل /  ػُّٕ
دار ،  أبك الفرج عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي،  ابف رجب الحنبمي  ،جامع العمـك كالحكـ ينظر:  ػُّٖ

 . ِّٔ:  ُىػ . / َُْٖ،  ُ، ط بيركت ،المعرفة 
، ت األندلسػي القرطبػي الظػاىرم  حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بفاـ ، اإلحكاـ في اصكؿ األحك ػُّٗ
 . ٓٔ:  ٓ، د.ت . /  ِ، دار اآلفاؽ الجديدة ، بيركت ، ط الشيخ أحمد محمد شاكر ، تحقيؽ :  ىػْٔٓ
بػي أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف عاصػـ النمػرم القرط ، جامع بياف العمـ كفضمو ػ َُْ
 -ىػػػ  ُُْْ،  ُ، ط دار ابػػف الجػػكزم، المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،  األشػػباؿ الزىيػػرم كأبػػ :حقيػػؽ، ت ىػػػّْٔ، ت

 . َٖ:  ّ. /  ـ ُْٗٗ
القاسػـ عمػي بػف الحسػف إبػف ىبػة هللا  ، ابػك تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسػمية مػف حميػا مػف األماثػؿ ػػُُْ

، بيػركت  دار الفكػر،  تحقيؽ محب الديف أبي سػعيد عمػر بػف غرامػة العمػرمىػ ، ُٕٓ، ت  بف عبد هللا الشافعي
 . َّْ:  ِ/   ُٓٗٗ،  ّ،  ط
  ّٖ/   ُُِْ،  ِفقو الخبلؼ بيف المسمميف ، ياسر حسيف برىامي ، دار العقيدة ، القاىرة ، ط ػُِْ
ابػف قػيـ الجكزيػة ، ت  هللا، محمػد بػف أبػي بكػر أيػكب الزرعػي أبػك عبػد  إغاثة الميفاف مػف مصػائد الشػيطاف ػُّْ
 .ّٗٔ. / ُٕٓٗ – ُّٓٗ، ِط –بيركت  -دار المعرفة  ،تحقيؽ: محمد حامد الفقي  ،ىػ ُٕٓ
الػػديباج المػػذىب ، إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف فرحػػكف اليعمػػرم المػػالكي ، مطبعػػة دار الكتػػب العمميػػة ،  ػػػُْْ

 . ِٓ،د.ت /  ُبيركت ، ط
 المصدر السابؽ . ػُْٓ
إسػماعيؿ بػف محمػد العجمػكني ،  لخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشػتير مػف األحاديػث عمػى ألسػنة النػاسكشؼ ا ػُْٔ

 . ٖٔػػػػػػ  ٕٔ/  ىػ ُُّٓ، ُ، ط ، القاىرة مكتبة القدسي،  ىػُُِٔ، ت  الجراحي
 ُِٗ/ ، د.ت  ُشرح األربعيف حديثا النككية ، االماـ محمد بف دقيؽ العيد ، المكتبة الفيصمية ، مكػة ، ط ػُْٕ

. 
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ىػػػ ، تحقيػػؽ : عثمػػاف جمعػػة ضػػميرية ػػػػػ َُٓتفسػػير البغػػكم ، ابػػك محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعكد البغػػكم ، ت  ػػػُْٖ
 .ٕٗػػػػػ  ٖٕ:  ِىػ / ُْٕ،  ْسميماف مسمـ الحرش ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط

ضػبط ،   ى َّٕسػنة حجػة االسػبلـ أبػي بكػر أحمػد بػف عمػي الػرازم الجصػاص المتػكفى ،   أحكػاـ القػرآف ػػػُْٗ
 َٕ:  ْ/  ـ  ُْٗٗ - ُُْٓ،  ُ، طبيركت ، دار الكتب العممية ،  نصو كخرج آياتو عبد السبلـ محمد عمي

. 
 .  َُّْ : ّمسمـ /  صحيح ػَُٓ
 . ّْٕ لمشاطبي /  االعتصاـ ػُُٓ
 ، ت بالماكردمأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير ،  النكت كالعيكف ػُِٓ
 : ِ، د.ت /   ُ، طبيػركت  ،دار الكتػب العمميػة ،  السيد ابػف عبػد المقصػكد بػف عبػد الػرحيـ، تحقيؽ :  ىػَْٓ
ِّْ 
ىػػػ ػ َُّْ،  ُىػػػ ، عػػالـ الكتػػب ، بيػػركت ، طُٓٓاألفعػػاؿ ، أبػػك القاسػػـ عمػػي بػػف جعفػػر السػػعدم ، ت  ػػػُّٓ

 . ُٕٕ:  ُـ . /   ُّٖٗ
 . ُُ:  ّلساف العرب /  ػُْٓ
 . ُٓـ / ُْٖٗ،  ُمفيـك تجديد الديف ، سعيد بصطامي محمد ، دار الدعكة ، الككيت ، الككيت ، ط ػُٓٓ
 . ٖٗالخبلفة كالممؾ /  ػُٔٓ
 .  ِٖٗٓبرقـ  ٕٔٓ: ْ/  المستدرؾ عمى الصحيحيف ػُٕٓ
 ، ِ، طبيركت  ،، محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، دار الكتب العممية  عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ػُٖٓ

 .ِِٖ: ِ/  ـُٓٗٗ
،  ٗٔٓالخطػػاب الػػديني مػػف خػػبلؿ االحاديػػث ، محمػػد عرابػػي ، مجمػػة الػػكعي االسػػبلمي ، الككيػػت ، العػػدد  ػػػُٗٓ

 . ّـ / َُِِ
بحػث مقػدـ ـ ،  ََِٖجكدة الخطاب التربكم في السػنة النبكيػة دراسػة تحميميػة ، محمػكد خميػؿ ابػك دؼ ،  ػ َُٔ

 . ِٕ/  ، غزة، جامعة األقصى، كمية التربية.لمؤتمر المعمـ الفمسطيني
 ٕٓق /  ُِّْ،  ّٗتجديد الخطاب االسبلمي ، محمد الدسكقي ، مجمة منار االسبلـ االماراتية ، العدد  ػُُٔ

. 
 .                      ْ/  عبد السبلـ حمكد غالبمقاؿ بعنكاف كسطية الخطاب الديني ،  ػػُِٔ
طػاب الػديني ، الكاتػب : فيػد بػف سػمماف العػكدة ، منشػكر عمػى مكقػع الشػيخ فيػد بػف مقاؿ بعنكاف تجديد الخ ػُّٔ

 http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28- 8105.htmسمماف العكدة ، 
ىػػػػ ،  َِْ، ت  أبػػػك داكد سػػػميماف بػػػف داكد بػػػف الجػػػاركد الطيالسػػػي البصػػػرل،  طيالسػػػيمسػػػند أبػػػي داكد ال ػػػػُْٔ

 . ّّٕ:  ْىػ / ُُْٗ،  ُ، ط مصر ،دار ىجر ،  : الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركيتحقيؽ 
 . َُٔ:  ٖصحيح البخارم /  ػُٓٔ
 . ٓ/  عبد السبلـ حمكد غالبكسطية الخطاب الديني ،  ػُٔٔ
 نفسو .المصدر  ػُٕٔ

http://www.islamtoday.net/salman/mobile/mobartshows-28-%208105.htm
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،  أبك يعمى أحمد بف عمي بػف المثينػى بػف يحيػى بػف عيسػى بػف ىػبلؿ التميمػي المكصمي ،  يعمى أبي مسند ػُٖٔ
.  ٓٔ:  ٔ/  ُْٖٗ – َُْْ،  ُ، ط دمشػػؽ ،دار المػػأمكف لمتػػراث ،  حسػػيف سػػميـ أسػػد، تحقيػػؽ :  ىػػػَّٕت

 كقاؿ حسيف سميـ أسد ، اسناده ضعيؼ . 
 . ٕ/  بد السبلـ حمكد غالبعكسطية الخطاب الديني ،  ػُٗٔ
ىػ ُُْٕ( لسنة ُِٕاالعبلـ االسبلمي رسالة كىدؼ ، سمير بف جميؿ ، رابطة العالـ االسبلمي ، العدد ) ػَُٕ

 /ِٕ . 
االعػػبلـ االسػػبلمي ، حسػػني نصػػر ، محاضػػرات ضػػمف قضػػايا إشػػكالية فػػي الفكػػر اإلسػػبلمي المعاصػػر ،  ػػػُُٕ

 . ُّّػػػػػػ  َّّ، د.ت /  ُىرة ، طالمعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ، القا
 ػػػ ػػػػػػػػىػُّٓٗ،  ُ، ط الجامعػة اإلسػبلمية، المدينػة المنػكرة،  طو عبد الفتػاح مقمػد،  اإلعبلـ كالدعكة إلى هللا ػُُٕ

 . ٕٖ/  ـُٕٓٗ
،  ُ، ط المدينػة المنػكرة، الجامعػة اإلسػبلمية  ، مطبعػة إبػراىيـ إمػاـ،  اإلسبلمي التضامف في اإلعبلـ دكر ػُِٕ

 . ِٔٔـ/ ُْٖٗ
 . ِٔٔالمصدر نفسو /  ػُّٕ
 . ِٕٔالمصدر نفسو /  ػُْٕ
 . ِٗٔالمصدر السابؽ /  ػُٕٓ
مفيـك األمف الفكرم دراسة تحميمية في ضكء االسبلـ ، ماجد بف عمػي ، رسػالة ماجسػتير ، كميػة الشػريعة ،  ػُٕٔ

 . ِِىػ . / ُّّْجامعة اإلماـ محمد بف سعكد ، 
 . ّّٓاالسبلمي ، حسني نصر / االعبلـ  ػُٕٕ
، لسػػنة  ِٔٔبحػػث بعنػػكاف : الفضػػائيات كمكاجيػػة الغػػزك الفكػػرم ، مجمكعػػة مجمػػة األمػػف كالحيػػاة ، العػػدد  ػػػُٖٕ

 . َّػػػػػػػ ِٗىػ / ُِِْ
ينظػػر : االعػػػبلـ االمنػػي كالكقايػػػة مػػف الجريمػػة ، عمػػػي بػػف فػػػايز الجحنػػي ، أكاديميػػة نػػػايؼ العربيػػة لمعمػػػـك  ػػػُٕٗ

 . َُُـ / َََِ،  ُالرياض ، ط األمنية ،
 ت ، أبػك العبػاس  أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الفيػكمي ثػـ الحمػكم،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيػر ػَُٖ
ابػػف فػػارس، ، كمعجػػـ مقػػاييس المغػػة: َُٖ/ُ ، د.ت / "مػػادة خمػػؽ": ُ، ط بيػػركت ،   المكتبػػة العمميػػة،  ىػػػَٕٕ

 .ُِْ/ِ "مادة خمؽ":
حققػو كشػرح ىػ ، ُِْ،ت  أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب مسككيوػ تيذيب االخبلؽ كتطيير االعراؽ ، ُُٖ

 . ُ، د.ت /  :  ُ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط غريبو: ابف الخطيب
 .ٕٗ / ـََُِ  ،ٗ،ط مؤسسة الرسالة ،ينظر: أصكؿ الدعكة: عبد الكريـ زيداف ػُِٖ
يػػاؾ نسػػتعيف: محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب ابػػف قػػيـ الجكزيػػة )ت مػػدارؾ السػػالكيف بػػيف منػػ ػػػُّٖ ازؿ إيػػاؾ نعبػػد كا 
 ِْٗ/ِـ: ُٔٗٗ، ّىػ(، تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت، طُٕٓ
 . َٖزيداف / أصكؿ الدعكة: عبد الكريـ  ػػُْٖ
، يعقػػػكب المميجػػػي ،  اكية ك االخػػػبلؽ الكضػػػعيمػػػع المقارنػػػة بالػػػديانات السػػػم ينظػػػر: األخػػػبلؽ فػػػي اإلسػػػبلـ ػػػػُٖٓ

 . ٕٓـ /  َُِِ،  ُ، بيركت ، ط لمطباعة الساقي ارد
 .ٕٔ/  ََِٔ، ُ، عماف ، ط دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  البياتيمنير النظـ اإلسبلمية: ػ ُٖٔ
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 . ٖٓـ / ََُِ،  ِاألخبلؽ في اإلسبلـ ، كايد فرعكف كآخركف ، دار المناىج ، عماف ، ط ػُٕٖ
 .ُْٕ. /  ُٖٗٗ،  ُاالسبلـ كالتنمية االجتماعية ، محسف عبد الحميد  ،دار المنارة ، جدة ، ط ػُٖٖ
 . ُّٕـ / ُٖٗٗ،  ِقكاعد البناء في المجتمع االسبلمي ، محمد السيد الككيؿ ، دار الكفاء ، القاىرة ، ط ػُٖٗ
،  ُُٗالػػػرحيـ السػػػايح ، مجمػػػة األمػػػف كالحيػػػاة ، العػػػدد الفضػػػائؿ اإلسػػػبلمية كأمػػػف المجتمػػػع ، أحمػػػد عبػػػد  ػػػػَُٗ

 . ُّىػ / ُُْٗ
 

ى.ىرىوالمراجعلمصادقائمةىا
 القرآف الكريـ :

ػ اآلداب الشرعية كالمنح المرعية ، شمس الديف أبك عبد هللا محمد بف مفمح المقدسي ، مكتبة ابف تيمية ُ
 ، د.ت . ُ، القاىرة ، ط

 . ُّٔٗ،  ُػ  االجراـ السياسي ، عبد الكىاب حكمد ، دار المعارض ، بيركت ، طِ
ػ أحكاـ القرآف لمجصاص ، أحمد بف عمي الرازم الجصاص ابك بكر ، تحقيؽ : محمد الصادؽ ّ

 ىػ .َُْْقمحاكم ، دار احياء التراث العربي ، بيركت ، 
،  ُىػ ، دار المعرفة ، بيركت ، طَٓٓمد ، ػ احياء عمـك الديف ، محمد بف محمد الغزالي أبك حاْ

 د.ت .
 ـ.ََُِ،  ِػ األخبلؽ في اإلسبلـ ، كايد فرعكف كآخركف ، دار المناىج ، عماف ، طٓ
ػ األخبلؽ في اإلسبلـ مع المقارنة بالديانات السماكية ك االخبلؽ الكضعي ، يعقكب المميجي ، ٔ

 ـ .َُِِ،  ُلمطباعة ، بيركت ، ط الساقي دار
،  ُأدب االختبلؼ في االسبلـ ، د.طو جابر فياض العمكاني ، دار الشياب باتنة ، الجزائر ، طػ ٕ

 ىػ .َُْٔ
ىػ(، تحقيؽ محمد ْٖٕػ اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد: إلماـ الحرميف الجكيني )ت ٖ

 ـ .َُٓٗمصر،  يكسؼ مكسى كعمي عبد المنعـ عبد الحميد، مكتبة الخانجي، مطبعة دار السعادة،
،  ُػ االرىاب أسبابو أىدافو منابعو عبلجو ، سييمة حماد ، مركز الراية لمتنمية الفكرية ، جدة ، طٗ

 ـ .ََِْ
،  ُػ االرىاب الدكلي ، عمي يكسؼ الشكرم ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع ، عماف ، األردف ، طَُ

 ـ .ََِٖ
العالمي دراسة تحميمية مف منظكر اجتماعي ، د.حمداف  ػ االرىاب الدكلي كتداعياتو عمى األمف كالسمـُُ

رمضاف محمد ، بحث منشكر في مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ، جامعة المكصؿ ، العراؽ ، 
 ـ .َُُِ،  ُ، العدد  ُُالمجمد 

 ، ِّٔػ  اإلرىاب الفكرم أشكالو كممارساتو جبلؿ الديف محمد صالح، مجمة األمف كالحياة ، العدد ُِ
 ىػ .ُّّْلسنة 
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االرىاب : المفيـك كاالسباب كسبؿ العبلج ، أ.د.محمد اليكارم ، جامعة االماـ محمد بف سعكد ػ ُّ
 ىػ .ُِْٓ،  ُاالسبلمية ، الرياض ، ط

اإلرىاب كالتطرؼ كالعنؼ في الدكؿ العربية ، أبك الركاس أحمد ، المكتب الجامعي الحديث، ػ  ُْ
 ـ .ََُِاإلسكندرية، 

ىاب كالعنؼ السياسي ، أحمد جبلؿ عز الديف ، دار الحرية لمصحافة كالطباعة كالنشر ، رجب اإلر ػ ُٓ
 . ُٖٔٗىػ / مارس  َُْٔ

، ْػ األزمة الفكرية المعاصرة: طو جابر العمكاني، الدار العالمية لمكتاب االسبلمي، الرياض،طُٔ
 ـ .ُْٗٗ

المجنة تحميمية ، د. أسماء بنت عبد العزيز الحسيف ،  دراسة كالتطرؼ كالعنؼ اإلرىاب أسبابػ ُٕ
 . ـََِْىػ / ُِْٓ،   ُ، الرياض ، ط مف اإلرىاب لممؤتمر العالمي عف مكقؼ اإلسبلـ العممية

 . ُٖٗٗ،  ُاالسبلـ كالتنمية االجتماعية ، محسف عبد الحميد  ،دار المنارة ، جدة ، طػُٖ
 ـ.ُّٗٗ،  ُجاركدم ، دار الشركؽ ، بيركت ، ط ػ اسرائيؿ كالصييكنية السياسية ، رجاءُٗ
 ىػ.ُُْٓ، ُاصكؿ الحكار كآدابو في االسبلـ ، صالح بف حميد، دار المنار، طػ َِ
  . ـََُِ  ،ٗ، بيركت ، ط مؤسسة الرسالة ،أصكؿ الدعكة: عبد الكريـ زيدافػ ُِ
مد الزمخشرم ، ت أطكاؽ الذىب في المكاعظ كالخطب ، ابك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحػ ِِ

 ىػ .َُّْ،  ُىػ ، مطبعة نخبة األخبار ، اليند ، طّٖٓ
 ىػَٕٗ ، ت إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبيلمشاطبي ،  ػ االعتصاـِّ
 . ـُِٗٗ -ىػ ُُِْ،  ُ، ط ُ، ط ، السعكدية دار ابف عفاف،  تحقيؽ: سميـ بف عيد اليبللي، 
االسبلمي ، حسني نصر ، محاضرات ضمف قضايا إشكالية في الفكر اإلسبلمي المعاصر االعبلـ ػ ِْ

 ، د.ت . ُ، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ، القاىرة ، ط
( لسنة ُِٕاالعبلـ االسبلمي رسالة كىدؼ ، سمير بف جميؿ ، رابطة العالـ االسبلمي ، العدد )ػ ِٓ

 ىػ .ُُْٕ
االعبلـ االمني كالكقاية مف الجريمة ، عمي بف فايز الجحني ، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية ػ ِٔ

 ـ .َََِ،  ُ، الرياض ، ط
ىػ ، دار ُّٔٗخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي  ت  ،األعالمـ 27

 . ََِِ،   ُٓالعمـ لممبلييف ،ط

،  ُ، ط الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة،  طو عبد الفتاح مقمد،  إلى هللا اإلعبلـ كالدعكةػ ِٖ
 . ـُٕٓٗ ػػ ػػػػػػػىػُّٓٗ

ابف قيـ الجكزية ،  ، محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد هللا إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطافػ ِٗ
 . ُٕٓٗ – ُّٓٗ، ِط –بيركت  -دار المعرفة  ،تحقيؽ: محمد حامد الفقي  ،ىػ ُٕٓت 
ىػ َُّْ،  ُىػ ، عالـ الكتب ، بيركت ، طُٓٓػ األفعاؿ ، أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم ، ت َّ
 ـ . ُّٖٗػ 
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، د.ت  ُماـ زيد حياتو كعصره آراؤه الفقيية ، محمد ابك زىرة ، دار الفكر العربي ، بيركت ، طػ االُّ
. 

، دار الكطف  العزيز المسعكد ، عبدد  ما في حفظ األمة،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كأثرىػ ِّ
 ىػ .ُُْْ،  ِ، الرياض ، ط

ػ االنحراؼ الفكرم مفيكمو كأسبابو كعبلجو: طو عابديف طو، مركز الدراسات العربية كاألمنية، ّّ
 الرياض، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية .

،  الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبيشمس ،  تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ.ػ ّْ
 .  ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ ،  ُ، ط بيركت،  دار الكتاب العربي،   تحقيؽ: د. عمر عبد السبلـ تدمرم

التاريخ االندلسي مف الفتح االسبلمي حتى سقكط غرناطة ، عبد الرحمف عمي الحجي ، دار التكزيع ػ ّٓ
 ، د.ت. ُكالنشر ، سكريا ، ط

،  ُ، ط بيركت ،دار الكتب العممية ،  أحمد بف عمي أبك بكر الخطيب البغدادم،  دتاريخ بغداػ ّٔ
 ب.ت .

ىػ ، تحقيؽ : عثماف جمعة َُٓتفسير البغكم ، ابك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ، ت ػ ّٕ
 ىػ . ُْٕ،  ْضميرية ػػػ سميماف مسمـ الحرش ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، ط

القاسـ عمي بف الحسف إبف  ، ابك ذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿتاريخ مدينة دمشؽ ك ػ ّٖ
دار ،  تحقيؽ محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرمىػ ، ُٕٓ، ت  ىبة هللا بف عبد هللا الشافعي

 . ُٓٗٗ،  ّ، بيركت ،  ط الفكر
 .ُُٔٗ،  ُ، ط ، القاىرة مطبعة طار العركبة، ، مالؾ بف بني  تأمبلتػ ّٗ

 ، د.ت. ُتأكيؿ مختمؼ الحديث ، ابف قتيبة الدينكرم ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ط
تحقيؽ ،  طاىر بف محمد اإلسفراييني،  التبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيفػ َْ

 .ُّٖٗ،   ُ، ط يركت، بعالـ الكتب ،  : كماؿ يكسؼ الحكت
قيات كآداب المناقشة كالمحاكرة كالمناظرة العممية ، مقداد يمجف ، دار عالـ ػ تربية االجياؿ عمى اخبل ُْ

 ىػ .ُِْٓ،  ُالكتب ، الرياض ، ط
ػ تعريؼ االرىاب الدكلي بيف االعتبارات السياسية كاالعتبارات المكضكعية ، د.محمد عبد المطمب ، ِْ

 ـ .ََِٕدار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، مصر ، 
ىػ ، تحقيؽ : ْٕٕ، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،  لقرآف العظيـتفسير اػ ّْ

 . ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْ،  ِ، ط دار طيبة لمنشر كالتكزيع،  سامي بف محمد سبلمة
 م .1967، 1التفكٌر الفلسفً اإلسالمً ، سلٌمان دنٌا، مكتبة الخانجً، مصر، طػ ْْ
التكفير ، جذكره أسبابو مبرراتو ، د.نعماف عبد الرزاؽ السامرائي ، المنارة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، ػ ْٓ

 ـ.ُٖٔٗىػ ػػػ َُْٔبيركت ، 
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التنبيو كالرد عمى اىؿ االىكاء كالبدع ، ابك الحسيف محمد بف احمد بف عبد الرحمف الممطي ػ ْٔ
ـ ُٕٕٗ،  ِ، المكتبة األزىرية لمتراث ، القاىرة ، ط الشافعي ، تحقيؽ : محمد زاىد بف الحسف الككثرم

. 
دار ،  تحقٌق : د. دمحم رضوان الداٌة،  دمحم عبد الرؤوف المناويالتوقٌف على مهمات التعارٌف ، ػ ْٕ

 هـ .1410،  1، ط بٌروت ، دمشق ،الفكر المعاصر ، دار الفكر 
هـ ، 421،ت  مد بف يعقكب مسككيوأبك عمي أحمد بف محتهذٌب االخالق وتطهٌر االعراق ، ػ ْٖ

 ، د.ت . 1، مكتبة الثقافة الدٌنٌة ، ط حققو كشرح غريبو: ابف الخطيب
مكتبة اإلماـ ،   اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم،  التيسير بشرح الجامع الصغيرػ ْٗ

 . ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،  ّ، طالرياض  ،الشافعي 
أبك عمر يكسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم  ، جامع بياف العمـ كفضموػ َٓ

 ُ، ط دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية،  األشباؿ الزىيرم كأب :حقيؽ، ت ىػّْٔ، تالقرطبي 
 . ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْ، 
 ـ .ُٖٕٗىػ ػ ُّٖٗ،  ِجذكر الببلء  ، عبد هللا التؿ ، بيركت ، طػ ُٓ
والتفكٌر فً القران الكرٌم: محمود دمحم عواد، كلٌة الشرٌعة، جامعة الٌرموك،  جوانب الفكرػ ِٓ

 االردن، ب .ت .

بحث ـ ،  ََِٖجكدة الخطاب التربكم في السنة النبكية دراسة تحميمية ، محمكد خميؿ ابك دؼ ، ػ ّٓ
 مقدـ لمؤتمر المعمـ الفمسطيني، غزة، جامعة األقصى، كمية التربية.

 
أبك القاسـ اسماعيؿ ابف محمد بف الفضؿ التيمي ،  بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنةالحجة في ػ ْٓ

 ، دار الراية ، السعكدية ،  تحقيؽ محمد بف ربيع بف ىادم عمير المدخميىػ ،  ّٓٓ، ت  األصبياني
 . ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ

 ـ.ُٖٖٗ ، ُحكار ال مكاجية ، أحمد كماؿ أبك المجد ،  دار الشركؽ ، القاىرة ،طػ ٓٓ
عالـ ،  أحمد بف سيؼ الديف تركستاني ،  الحكار مع أصحاب األدياف مشركعيتو كشركطو كآدابوػ ٔٓ

 . ُِْٗ،  ُالقارة ، طالكتب،
الخطاب الديني مف خبلؿ االحاديث ، محمد عرابي ، مجمة الكعي االسبلمي ، الككيت ، العدد ػ ٕٓ

 ـ .َُِِ،  ٗٔٓ
، دار القمـ ، دمشؽ ،  ُالمكدكدم ، تعريب احمد ادريس ، طػ الخبلفة كالممؾ ، ابك االعمى ٖٓ

 ـ .ُٖٕٗىػ ػ ُّٖٗ
،  المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية  ، مطبعة إبراىيـ إماـ،  اإلسبلمي التضامف في اإلعبلـ ػ دكرٗٓ
 ـ .ُْٖٗ،  ُط

، مركز الممؾ عبد  دكر الحكار التربكم في كقاية الشباب مف اإلرىاب الفكرم ، ىبلؿ حسيف فممبافػ َٔ
 ىػػ .ُِْٗ،  ُالعزيز لمحكار الكطني ، الرياض ، ط
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الديباج المذىب ، إبراىيـ بف عمي بف محمد بف فرحكف اليعمرم المالكي ، مطبعة دار الكتب ػ ُٔ
 ،د.ت . ُالعممية ، بيركت ، ط

ياء التراث ، دار إح ىػ َُِٕ تمحمكد اآللكسي البغدادم،  ، ركح المعاني في تفسير القرآفػ ِٔ
 ىػ . َُْٓ،  ْطالعربي، بيركت، 

الشربيني )  سيد أحمد منصكر ك، زكريا أحمد، سمكؾ اإلنساف بيف الجريمة العدكاف اإلرىاب ػ ّٔ
 (. القاىرة: دار الفكر العربي. ََِّ

دار الفكر ،  تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي،  محمد بف يزيد أبك عبدهللا القزكيني،  سنف ابف ماجوػ ْٔ
 ،د.ت . ُ، ط بيركت ،
 

،  ُ، ط بيركت ،دار الكتاب العربي ،  أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني،  سنف أبي داكدػ ٓٔ
 د.ت .

تحقيؽ : محمد عبد ،  أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي،  سنف البييقي الكبرلػ ٔٔ
 . ُْٗٗ – ُُْْرمة ، مكة المك، مكتبة دار الباز ،  القادر عطا

تحقيؽ : فكاز أحمد زمرلي ، خالد السبع  ، عبدهللا بف عبدالرحمف أبك محمد الدارمي،  سنف الدارميػ ٕٔ
 ىػ .َُْٕ،  ُ، ط بيركت ،دار الكتاب العربي ،  العممي

ىػ  ْٖٕ، تاإلماـ، شمس الديف، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ػ سير اعبلـ النببلء ، ٖٔ
  . ىػ ُُْٕ ، ،ُُ، طالرسالة مؤسسة :،

 -شبيات حكؿ السنة ، عبد الرزاؽ عفيفي ، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ػ ٗٔ
 . ىػ ُِْٓ،  ُالمممكة العربية السعكدية ، ط

ت ، د. ُشرح األربعيف حديثا النككية ، االماـ محمد بف دقيؽ العيد ، المكتبة الفيصمية ، مكة ، طػ  َٕ
. 

، بيركت ،  ىػ ، دار الفكر ٖٓٓ تبف أحمد العيني،  محٌمد محمكد بدرالديف أبك،  صحيح البخارمػ ُٕ
 ، د.ت . ُط

ىػ ْْٗ، ت ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ،  شرح صحيح البخارل البف بطاؿػ ِٕ
 . ـََِّ -ىػ ُِّْ،  ِ، ط الرياض،  السعكدية ،مكتبة الرشد ،  قيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، تح
، دار إحياء التراث العربي ،  أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم،  شرح النككم عمى مسمـ ػ ّٕ

 ىػ .ُِّٗ،  ِ، ط بيركت
ىػ ، تحقيؽ ، أحمد ّٖٗالصحاح ، تاج المغة كصحاح العربية ، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ، ت ػ ْٕ

 ـ .ُْٖٗ،  ّعمـ لممبلييف ، بيركت ، طعبد الغفكر عطار ، دار ال
الصحكة االسبلمية بيف االختبلؼ المشركع كالتفرؽ المذمـك ، يكسؼ القرضاكم ، دار الشركؽ ، ػ ٕٓ

 . ُٓٗٗ،  ُالقاىرة ، ط
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تحقيؽ : د. مصطفى ، ت   ،  محمد بف إسماعيؿ أبك عبدهللا البخارم الجعفيػ صحيح البخارم ، ٕٔ
 .ُٕٖٗ – َُْٕ،  ّ، ط بيركت، ابف كثير ، اليمامة ، دار  ديب البغا

محمد ىػ ، تحقيؽ : ُِٔ، ت  مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم،  مسمـ صحيحػ ٕٕ
 ، د.ت . ُ، ط بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،  فؤاد عبد الباقي

 ىػ.ُُِْ،  ّالدماـ ، طصفة الغرباء ، سمماف بف فيد العكدة ، دار ابف الجكزم ، ػ ٖٕ
 ، د.ت . ُضحى االسبلـ ، أحمد أميف ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة ، طػ ٕٗ
 ُط فؤاد سٌيد، الدار التكنسية :تحقيؽػ طبقات المعتزلة ، القاضي عبد الجبار اليمذاني المعتزلي ، َٖ
 . ىػَُْٔ،

ىػ ، دار  ٖٓٓ تبف أحمد العيني،  مكدمحٌمد مح عمدة القارم شرح صحيح البخارم: بدرالديف أبكػ ُٖ
 ، د.ت . ُ، بيركت ، ط الفكر
،  ِ، ط بيركت ،دار الكتب العممية ،  محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيبالمعبكد ،  عكفػ ِٖ

 ىػ .ُُْٓ
د.ميدم المخزكمي ك  تحقيؽ :،  ىػ ُٕٓ، ت العيف ، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدمػ ّٖ

 ، د.ت .ُ، مصر ،  طد.إبراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليبلؿ 
 ىػ .ُُْٖىػ ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ِٕٔعيكف االخبار ، ابف قتيبة الدينكرم ، ػ ْٖ
تحقيؽ : أحمد بف عمي بف ،  أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعيالبارم ،  فتحػ ٖٓ

 . ُّٕٗ ، ُط بيركت ، ، دار المعرفة ،  ي الشافعيحجر أبك الفضؿ العسقبلن
،  ُُٗالفضائؿ اإلسبلمية كأمف المجتمع ، أحمد عبد الرحيـ السايح ، مجمة األمف كالحياة ، العدد ػ ٖٔ

 ىػ .ُُْٗ
 ىػ .ُِِْ، لسنة  ِٔٔالفضائيات كمكاجية الغزك الفكرم ، مجمكعة مجمة األمف كالحياة ، العدد ػ ٕٖ
 . ُُِْ،  ِبيف المسمميف ، ياسر حسيف برىامي ، دار العقيدة ، القاىرة ، ط ػ فقو الخبلؼٖٖ
  ـ.ُٕٖٗ،  ُالفكر اإلسبلمي تقكيمو كتجديده  : محسف عبد الحميد، مكتبة دار االنبار، طػ ٖٗ
 ُفنكف الحكار كاالقناع ، محمد ديماس ، اصدارات مركز التفكير اإلبداعي ، دار ابف الجكزم ، طػ َٗ
 ىػ . َُِْ، 
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف ،  فيض القديرػ ُٗ

 . ـ ُْٗٗ -ق  ُُْٓ ، ُ، طبيركت ، دار الكتب العممية ،  الحدادم ثـ المناكم
، القامكس المحيط ، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم مجد الديف ، تحقيؽ : محمد نعيـ العرقسكسي ػ ِٗ

 . ىػُِْٔ،   ٖمؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
 ـ .ُٖٗٗ،  ِقكاعد البناء في المجتمع االسبلمي ، محمد السيد الككيؿ ، دار الكفاء ، القاىرة ، طػ ّٗ
 عز الديف أبي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـالكامؿ في التاريخ ، ػ ْٗ

، صحح أصكلو : عبد الكىاب النجار ، المطبعة المنيرية ، القاىرة ،  َّٔالممقب بابف االثير ،  ت 
 ىػ .ُّٕٓ،  ُط
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، دار الكتاب العربي ، بيركت ، دار  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿػ ٓٗ
 ىػ .َُْٕ،  ّالكتاب العربي ، بيركت ، ط

إسماعيؿ بف محمد ،  ؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناسكشؼ الخفاء كمزيػ ٔٗ
 . ىػ ُُّٓ، ُ، ط ، القاىرة مكتبة القدسي،  ىػُُِٔ، ت  العجمكني الجراحي

 ىػ .ُِْْ،  ّػ كيؼ ندعكا الناس ، محمد قطب ، دار الشركؽ ، القاىرة ، طٕٗ
 ، د.ت ُصرم ، دار صادر ،  بيركت ، طلساف العرب ، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المػ ٖٗ
. 

ؽ يحق، ت ىػِٖٕ ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني ،  مجمكع الفتاكلػ ٗٗ
 . ـ ََِٓ ػػىػ  ُِْٔ،  ّ، ط دار الكفاء،  عامر الجزار -: أنكر الباز 

ياؾ نستعيف: محمدػ ََُ بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية  مدارؾ السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 . ـُٔٗٗ، ّىػ(، تحقيؽ محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي، بيركت، طُٕٓ)ت 
الرياض: دار ،  الحسيف أسماء عبد العزيز، المدخؿ الميسر إلى الصحة النفسية كالعبلج النفسي ػ َُُ

 ـ .ََِِ،  ُ، الرياض ، ط عالـ الكتب
اىب كالفرؽ في االسبلـ  النشأة كالمعالـ ، د. صائب عبد الحميد ، مركز الرسالة لمدراسات ػ المذَُِ

 ـ . ََِِ، ُكالبحكث االنسانية ، ضمف سمسمة المعارؼ االسبلمية ، ط
محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل  عمي بف سمطاف، شرح مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيحػ َُّ

 ىػُِِْ،  ُ، طدار الفكر، بيركت  ،  ىػَُُْ ، تاليركم القارم 
تحقيؽ : مصطفى ،  محمد بف عبدهللا أبك عبدهللا الحاكـ النيسابكرم،  المستدرؾ عمى الصحيحيفػ َُْ

 . َُٗٗ – ُُُْ،  ُ، ط بيركت ،دار الكتب العممية ،  عبد القادر عطا
ىػ  َِْ، ت  جاركد الطيالسي البصرلأبك داكد سميماف بف داكد بف ال،  مسند أبي داكد الطيالسيػ َُٓ

 ىػ .ُُْٗ،  ُ، ط مصر ،دار ىجر ،  : الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي، تحقيؽ 
أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ  المكصمي ،  يعمى أبي مسندػ َُٔ

 – َُْْ،  ُ، ط دمشؽ ،دار المأمكف لمتراث ،  حسيف سميـ أسد، تحقيؽ :  ىػَّٕت،  التميمي
ُْٖٗ . 
،  ِأحمد بف حنبؿ أبك عبدهللا الشيباني ، دار الرياف ، القاىرة ، طمسند احمد بف حنبؿ ، ػ َُٕ

 . ىػَُْٕ
، أبك  أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرػ َُٖ

 ، د.ت . ُ، ط بيركت ،   ة العمميةالمكتب،  ىػَٕٕ ت العباس 
 . 2006،  1المصلحة العامة من منظور إسالمً: فوزي حلٌل ، دار ابن حزم ، بٌروت ، طػ َُٗ
مصنؼ عبد الرزاؽ ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ، تحقيؽ : حبيب الرحمف ػ  َُُ

 . َُّْ،  ِاالعظمي ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ، ط
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 ، د.ت . ُ، بيركت ، طدار الفكر ،  اقكت بف عبد هللا الحمكم أبك عبد هللا،  البمدافمعجـ ػ ُُُ
 ـ .ُْٕٗىػ ػػ ُّٔٔ،  ُالمعتزلة ، زىدم حسف جار هللا ،مطبعة مصر ، القاىرة ، طػ ُُِ
 معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية ، بيركت ، مكتبة لبناف ، د.ت .ػ ُُّ
،  ، الشركة العالمية لمكتاب/ بيركت جرجس جرجس. د ، لقانكنيةمعجـ المصطمحات الفقيية كاػ ُُْ

 . ـُٔٗٗ،ُط
 م . 1973ـ المعجم الفلسفً:  جمٌل صلٌبا ،دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت ، 115
عبد السبلـ محمد ىاركف  حقيؽ :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ، ت، معجـ مقاييس المغة ػ ُُٔ

 .ـ ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ،   ُ، دار الفكر ، بيركت ، ط
 ،حامد عبد القادر  ،أحمد الزيات  ،إبراىيـ مصطفى ، مجمكعة مف المؤلفيف : المعجـ الكسيط ػ ُُٕ

 ، د.ت . ُ، القاىرة ، ط دار الدعكة،  مجمع المغة العربية بالقاىرة،  محمد النجار
دة ومنشور والٌة العلم واإلرادة ، دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن مفتاح دار السعاػ ُُٖ

 ، د.ت . 1هـ ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط751بن قٌم الجوزٌة ، ت 
مفيـك األمف الفكرم دراسة تحميمية في ضكء االسبلـ ، ماجد بف عمي ، رسالة ماجستير ، كمية ػ ُُٗ

 ىػ .ُّّْمحمد بف سعكد ، الشريعة ، جامعة اإلماـ 
 م .1984،  1مفهوم تجدٌد الدٌن ، سعٌد بصطامً دمحم ، دار الدعوة ، الكوٌت ، الكوٌت ، طػ َُِ
 جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزمالمنتظـ في تاريخ االمـ كالممكؾ ، ػ  ُُِ
،  ُ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط كمصطفى عطا  : محمد عبد القادر عطا،تحقيؽ ، ىػٕٗٓ ، ت

 ىػ  .ُُِْ
المنظكر الديني كالقانكني لجرائـ االرىاب ، محمد عبد المنعـ عبد الخالؽ ، دار النيضة ، مصر ػ ُِِ
 . ُٗٗٗ،  ُ، ط
خضر  دار،  اسماعيؿ المقدـ محمد بف احمدمنيج اىؿ السنة في تقكيـ الرجاؿ كمؤلفاتيـ ، ػ ُِّ
 . ىػُُْٔ ، ُ، طك التكزيع  النشر ك ةلمطباع
مكجز تاريخ النظـ االجتماعية كالقانكنية ، د.محمكد سبلـ ، مطبعة العربية الحديثة ، القاىرة ، ػ ُِْ

 ـ .ُٕٓٗ
مكسكعة الثقافة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية العسكرية ، عامر رشيد ، دار القمـ العربي ، ػ ُِٓ

 ـ .ََِّحمب ، 
، سعكد  ائية اإلسبلمية المقارنة باألنظمة المعمكؿ بيا في المممكة العربية السعكديةالمكسكعة الجنػ ُِٔ

 ُِْٕ، ِطبف عبد العالي الباركدم العتيبي عضك ىيئة التحقيؽ كاإلدعاء العاـ فرع منطقة الرياض ، 
 ىػ .
مكقؼ اإلسبلـ مف العنؼ كالعدكاف كانتياؾ حقكؽ اإلنساف ، حسف محمكد خميؿ ، تقديـ : محمد ػ  ُِٕ

 ـ .ُْٗٗسيد طنطتكم ، دار الشعب ، مصر ، 
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تحقيؽ الشيخ ىػ ، ْٖٕ، ت  شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي،  االعتداؿ في نقد الرجاؿ ميزافػ ُِٖ
 . ُٓٗٗ،  ُ، بيركت ، ط دار الكتب العممية،  المكجكد عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد

، د.ت  ُنظرات في مسيرة العمؿ االسبلمي ، عمر عبيد حسنة ، دار كتاب األمة ، الدكحة ، طػ ُِٗ
. 

 . ََِٔ، ُ، عماف ، ط دار كائؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  البياتيمنير النظـ اإلسبلمية: ػ َُّ
تحقيؽ : د.إحساف ، أحمد بف محمد المقرم التممساني ، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ػُُّ

 . ُٖٔٗبيركت ،  ،دار صادر ، عباس 
أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير ،  النكت كالعيكفػ ُِّ

 ،دار الكتب العممية ،  الرحيـ السيد ابف عبد المقصكد بف عبد، تحقيؽ :  ىػَْٓ ، ت بالماكردم
 ، د.ت . ُ، طبيركت 
 ، مكتبة دار العركبة ، القاىرة ترجمة عبدالصبكر شاىيف، كجية العالـ اإلسبلمي، مالؾ بف بني ػ ُّّ

 . ُٗٓٗ،  ُط ، 
 

 

 

 

 

 


