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  املقـدمـــــة
   

على أشرف املرسلني نبينا حممـد       صلى اهللا    رب العاملني و به نبدأ ونستعني ، و       احلمد هللا    
  .وعلى آله وصحابته أمجعني ، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

سـلوا ويتكـاثروا   فقد بث اهللا تعاىل يف مناكب األرض خلقه كي يتعارفوا ويتنا أما بعد؛     
      :تعاىل ، قال  الكرامة البشريةث منه ويعامل بعضهم بعضا حتت شعار التقوى الذي تنبع

كُم إِن اللَّـه علِـيم   يا أَيها الناس إِ�َّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُ�ثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتْقَـا  ® 
 ـبِريا، فرض علينا حقوقاً               و .)١( 〉 خ من هذه الكرامة اليت أمرنا اهللا تعاىل بتحقيقها واالعتناء

حتفظ هذا التعارف؛ فال جيوز اإلخالل ا وبالشروط احملققة هلا، واليت يندرج حتتـها تكـرمي                
      دم التفرقة، واأللفة بـني املـسلمني،       وع ، و اإلحسان، واالحتاد   ،التعاون: اإلنسان من خالل  

 ، واالعتـصام حببـل اهللا تعـاىل، والتـودد         ، و إقامة العدل، واإليثار    ،التناصر، واإلنصاف  و
 وحسن اخللق وحسن    ،وحسن الظن ، و إفشاء السالم، وحسن العشرة،        والتسامح ،والتواضع

 وعدم الفساد   ، يف اإلصالح  داالجتها و والتواصي يف مجيع  أمور احلياة،        ،التعامل، والنصيحة 
  .يف األرض

 لكونه أخطر احلقوق عاقبة، لـذا كـان         ، الرساالت السماوية  وهذا املعىن األخري هو مناط    
اء الفـساد يف     األنبياء والرسل؛ فبذلوا كل ما يف وسعهم إلقص        ف به من أخص وظائ    االعتناء

  .األرض والقضاء عليه

                                                 
  ١٣: سورة احلجرات آية رقم ) ١(

  ٥٦  /٥٥ :سورة األعراف آية رقم) ٢(

 



 ٣

دعـواْ ربكُـم   ا® :على ذم الفساد يف قوله تعـاىل وقد حذر اهللا تعاىل يف كتابه العزيز وأكد 
 حِــبالَ ي ــه ــةً إِ�َّ فْيخا وعاتَــضَر تَــدِينعواْ فِــى  }٥٥{لْمالَ تُفْــسِدا واولَـــٰحِهإِص ــدعضِ باَألر ــا إِنعطَمفًــا ووخ ــوهعد

 تمحار نم سِنِنياللَّهِ قَرِيبح٢( 〉 لْم(.  
 أو  فساد يف األرض شامل ألنواع الفساد كلّه، سواء كان هذا الفساد يف املعتقد،            إن ال    

 هويف كل شؤون احلياة، فأعظم فساد يف األرض         و   املعامالت،    أو  والسلوك، ،يف األخالق 
وذلك  اهللا إال باحلق     هاوقد يأيت بعده قتل النفس اليت حرم       ،دعاء غريه  وبعبادة   الشرك باهللا 
  .)١( 〉إِذَا تَولَّى سعى فِي األَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرث والنـسلَ واللّـه الَ يحِـب الفَـساد      و ®:لقوله تعاىل 

واملقصود يف هذه اآلية الكرمية أنه قد يكون هذا الفساد بقطع الطريق وإخافتـها، وقيـل                
  .)٢( بقطع الرحم وسفك دماء املسلمني

 وال تقره مطلقاً وتعتربه،  على األنفس الربيئة سمحاء ترفض وحترم االعتداء     إن شريعتنا ال      

ِ�َّمـا  إ®: جرمية شنعاء دم كيان اتمع بأسره، فقد قال اهللا تعاىل يف حكم الفـساد يف األرض               
لُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِالفٍ أَو جزاء الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي األَرضِ فَساداً أَن يقَتَّ

    ظِـيمع ـذَابةِ عفِـي اآلخِـر ملَها وْي�فِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكاألَر اْ مِننفَومـي يف  يقول ابن حجر اهليث. )٣(〉 ي

قتل النفس بغري حق واإلفـساد يف األرض أتبعـه          ذكر اهللا تعاىل تغليظ اإلمث يف         ( :هذه اآلية 
   .)٤( ) ببيان نوع من أنواع الفساد يف األرض

ستحلت ا دماء املسلمني    هي تلك اجلرائم اإلرهابية اليت ا     إن من أكرب الفساد يف األرض         
 أـم علـى صـواب       ، مدعني لوا يف هذا الدين السمح    بعد حترميها، وذلك من قبل أناس غ      

 من شبهة عميت عليهم وجهل بالـدين        إال وما هذا    ،نصرة الدين م جمتهدون يف    يزعمون أ و

                                                 
 
 ).٢٠٥(سورة البقرة آية رقم ) ١(

 ) .٣٣٠/ ٢(ظر تفسري القرطيب  ان) ٢(

 ) .٣٣(ئدة آية رقم سورة املا) ٣(
 .٥٦٥ص ،م١٩٩٣، ٢، ط لبنان ابن حجر اهليثمي ، الزواجر عن اقتراف الكبائر ، دار الكتب العلمية ، بريوت،) ٤(



 ٤

  .  وقلة علم ودراية باملقاصد الشرعية اليت أراد اهللا تعاىل ا التيسري على عبادة،أصامقد 
وملا كان هذا الفساد صار نتيجة للعنف الذي تولد من فتنة الغلو يف الدين و نقمة التطرف                  

تبناه أصحاب   ، وهو الذي   اهللا بدين  إىل ت إرهاب املستضعفني واليت ال تدين     الفكري وعمليا 
 إخوام املسلمني بغري    ق احلق والصواب، وخاضوا يف دماء       فزاغوا عن طري  األهواء واإلغواء،   

وجه حق ، أوجب تضافر اجلهود لكبح مجاح هذه التعديات اليت تعترب من أخطر اجلرائم اليت                
اآلمنة، و ال يتم عالجها إال من خالل تتبع جذور هذا التطرف و العنف              دد حياة اتمعات    

  .و اإلرهاب و معرفة أسبابه و مقوماته ودوافعه  املختلفة
  كون تلك اجلرائم متعلقة بالدين بالدرجة األوىل، كوا متسببة مـن مفهـوم شـرعي               لو 

لشرعي القـومي مـن      ، فان ذلك يتطلب عالجها والقضاء عليها عن طريق التأصيل ا           خاطئ
، وذلك ملا قد تقتضيه احلاجة املاسة اليت يفتقدها املسلم يف مثل هذا              الكتاب والسنة الصحيحة  

 ويبعده عن طريق الغواية، وتتجلـى لـه         ،اهلدايةالعصر يف زمن الفنت، كي يضيء له طريق         
ل التوعيـة   األمور املبهمة اليت جتعل املسلم يف حرية من أمره، وال يتأتى ذلك إال مـن خـال                

واإلرشاد والنصح وبذل اجلهود املشتركة للوصول إىل طريق الرشاد، وقد يكون االحتـساب             
     هو خري عالج لغرس روح التعاون واأللفة والتضحية حنو األمـر بـاملعروف والنـهي عـن               

 املعىن  ، وقد ذكرت هذا   ) الدعوة إىل اإلصالح واجتناب الفساد     (املنكر، وبعبارة أخرى هو     
  .كي يسهل األخذ والعمل بهول،  عامة املسلمني إيل قلوب وعقولل أن يكون أقرب من أج
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  اإلطار املنهجي للدراسة: املبحث األول
  

  :مشكلة البحث : أوالً
قد شـغلت   وانتشارا يف وقتنا الراهن، ف    ة اإلرهاب من أشد اجلرائم خطورة               إن جرمي 
املـيالدي  سع عشر    فمنذ مطلع القرن التا    ود اإلصالحيني والقادة والباحثني،   هذه الظاهرة جه  

 احلد من انتشار هذا الداء، فلم يتركوا باباً من أبواب           إىل يومنا هذا، وتلك اجلهود تسعى حنو      
، فاجتهد العلماء والباحثون مـن       سبيال من سبل العالج إال سلكوه      اإلصالح إال طرقوه، وال   

 لقـة بعلـم    النفسية واالجتماعية وخاصـة منـها املتع      : كل ميدان و يف مجيع جماالت العلوم      
 واحلد منها، واليت    عالجية يف التخلص من هذه الظاهرة     اإلجرام، كلٌ حبسب ختصصه ونظرته ال     

باتت شبحاً جيول يف البالد، ويعكر صفو األمن واألمان الذي يشكل مطلبا أساسـيا للبقـاء                
  . واحلياة

ومما  راف،إن الفكر املتطرف جبميع أشكاله وصوره مرفوض يف مجيع امللل والديانات واألع           
لمـا  يؤسف له أنّ بعض املنتسبني هلذا الدين احلنيف أصيبوا ذا الداء العضال، وزعمـوا ظ              

، وتسرب هذا الفكر وانتشر يف أوساط بعض األغرار، فبات من           وعدوانا  أنه نوع من اجلهاد     
  .أخطر الشرور الذي تواجهه األمة اإلسالمية

دث يف البالد اإلسالمية، و اجلرأة الـيت تـدفع              ونظراً لكثرة احلوادث اإلرهابية اليت حت     
بأصحاب هذا الفكر السقيم للقيام مبثل هذه األعمال الشنيعة، وما جيره هذا الفعل من ويالت               
على هذه األمة، ومن آثار سيئة كتشويه صورة هذا الدين العظيم،  وضياع اجلهود الدعويـة                

حىت وجل بعض الدول     دائرته،   لوحظ من توسع   وملا    .املبذولة جتاه نشر اإلسالم والترغيب فيه     
، ألجل هذا كله استقر رأي أهل احلل والعقد علـى            كانت مبنأى عنه مثل دولة الكويت      اليت

ضرورة متابعة وتكثيف اجلهود املبذولة يف سبيل معاجلة هذه الظاهرة، وانتهاج كافة الـسبل              



 ٧

  .املمكنة الستئصاله من جذوره
   ثل هذا الداء ال ميكن دفعه، وال إزالته بـضرر مثلـه أو أكثـر               ومما تأكد لديهم أيضا أنّ م     
يتمثل يف تصفية العقول، وتطهري النفوس، وتثبيـت القلـوب          : منه، لذا رأوا أن أجنح السبل     

بالدعوة إىل اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وذلك من خالل توضيح العقيدة الـسليمة              
  .من الكتاب والسنة على فهم سلف األمةاملبنية على العلم الراسخ املستمد 

مما يسهم يف حتقيق هذه املبادئ وعالج ظاهرة اإلرهاب، هو سلوك ج االحتساب جبميع    و
  .صوره وأشكاله، وأنه السبيل الذي ينبغي مراعاته وأخذه بعني االعتبار

  
  :مللخص يف السؤال التايلو هنا تربز مشكلة هذه الدارسة وا

على  يف دولة الكويت  يف مكافحة جرائم اإلرهابمكانه املسامهةهل االحتساب بإ(( 
  ))؟ وجه اخلصوص 
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   : الدراسةأسئلة:  ثانياً 

 
 ما املقصود باالحتساب ؟ وما هي مشروعيته وحكمه ؟ -١
 ما املقصود باإلرهاب؟ وما هي صورة ودوافعه ؟ -٢
 ما هو أثر االحتساب يف مكافحة اإلرهاب ؟ -٣
 د احتساب على اإلرهاب يف دولة الكويت ؟هل يوج -٤
ما هي النتائج اليت تتحقق بعالج مشكلة اإلرهاب عن طريق االحتـساب يف              -٥

 دولة الكويت ؟
  

   : الدراسةأهداف:  ثالثاً 
  

 . نشر مفهوم االحتساب، وتوضيح معناه ملن جيهله -١
 .توضيح معىن اإلرهاب املقترح وصوره ودوافعه -٢
 .اإلرهابافحة جرمية  بيان أثر االحتساب يف مك -٣
 . توضيح ممارسة االحتساب يف دولة الكويت -٤
 توضيح النتائج اليت سوف تتحقق بتطبيق االحتساب على اإلرهاب يف دولـة          -٥

 .الكويت
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   : الدراسةأمهية: رابعاً 

  
 اجلانب العلمي: أوالً 

 لعامـة املـسلمني      تكمن أمهية الدارسة من الناحية العلمية على توضيح مفهوم االحتساب          -أ
ثر العمـل بـه     لنتائج والثمرات اليت سوف تتحصل أ     وخاصتهم، مع التركيز على أمهيته و ا      

  .ودعمه واالنتشار حتت لوائه
  
 أمهية االعتناء بالتأصيل الشرعي لكل من أراد أن يقوم به، ذلك ملا حتتاجه احلسبة مـن                 -ب

حلسبة جيب عليه أن يسلك طريق      دعوة سليمة دف إىل إصالح اتمع، كون العامل على ا         
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنةِ          ® : العلم ويتفقه فيه قبل القول والعمل؛ لقوله تعاىل       

 لَمأَع وهبِيلِهِ ون سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجوتَدِينه١(  〉بِاْلم(.  
  
 توضيح أمهية االحتساب واحلث عليه وإبراز دوره يف مكافحة جرمية اإلرهاب كظـاهرة              -ج

  .  بهاألخذخطرة يف اتمع، وذلك من خالل عرض النتائج اليت سوف تتحقق مقابل 
  
اختـصاص معـني،     وأإن االحتساب واجب على كل مسلم وال يقتصر على فئة معينة             -د

، وبسببه قد وصف اهللا تعاىل       وحبسب املسؤولية املقررة   تدرجه مع استطاعة القائم به    وذلك ب 

                                                 
 ).١٢٥(سورة النحل آية رقم ) ١(



 ١٠

م خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروفِ وتَنهـون      كنتُ® : األمة اليت عملت به باخلريية، لقوله تعاىل
  .)٢( 〉 عنِ الْمنكَرِ وتُؤمِنون بِاللّهِ

  
نه قارب النجاة الذي ينجو به كل راكب، وسبب فوز اتمع مبرضـاة اهللا تعـاىل                 إ -هـ

ونصرٍة منه يف مجيع أمور احلياة، ويدفع به سبحانه وتعاىل كل نقمة وبالء، ويتولد منـه                
روا اللَّـه  يـا أَيهـا الَّـذِين آَمنـوا إِن تَنـص      ® :االستقرار واألمن والرخاء قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز 

 كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصن١( 〉ي(.  
  

  اجلانب العملي:   ثانياً 
  أنه من األساسيات املهمة اليت جيب أن تتوفر لدى رجال الشرطة، وذلك ملا قد تتطلبـه                -أ

طبيعة األعمال املكلفني ا، من احتكاك وتعامل مع أفراد اتمع، وارمني احملبوسـني يف    
كون رجل الشرطة هو الذي ميثل إحدى اجلهـات         لجون واملؤسسات اإلصالحية؛ و   الس

الرمسية اليت تدعوا إىل إصالح اتمع ومكافحة الفساد، كان جيب على اجلهات املخولة يف              
جلانب الديين؛ تفقهاً وإدراكـاً      الشرطة هذا ا   فرادعداد والتدريب أن تغرس يف ضمري أ      اإل
  .ملاماًوإ

  
مني على مكافحة اإلرهاب الطرق وااالت املتعلقة باالحتساب وكيفية          توضيح للقائ  -ب

  .القانونية املعمول ا يف دولة الكويت خالل الضوابط الشرعية واألنظمة األخذ ا ، من
  
  

  

                                                 
 ).١١٠(سورة آل عمران آية رقم ) ٢(
 ).٧(سورة حممد آية رقم ) ١(
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   :منهج  الدراسة: خامساً 
                

بد من اجلمع بني مناهج     كما أنّ طبيعة هذه الدراسة متنع من سلوك منهج واحد، لذا كان ال            
  :عدة لتحقيق البغية املنشودة ، فتقوم هذه الدراسة على املناهج التالية 

  
وذلك لتتبع املوضوع يف مظانه، وتثبيت املعلومات من  :  التحليلياالستقرائي املنهج - أ 

مصادرها األصيلة ما أمكن، قصد الوصول إىل احلقيقة        
وحتليـل مـا مت     وبه ينتظم تفكيـك     . العلمية الكافية 

استقراؤه، كي يتم التوصل إىل النتائج املرجوة هلـذه         
  .الدراسة

على وجهها   تارخيياً   وذا حيقق وصف الظاهرة والواقعة     : الوصفيالتارخيي   املنهج   -ج  
 حىت يكـون احلكـم       ، ومقارنتها باحلاضر،   الصحيح

صائبا أو قريبا منه، ألن احلكم على الشيء فرع عـن           
  .تصوره

      وفيه يتم بيان وجتلية املبادئ واملقاصد العامة املستمدة من الشريعة           :هج التأصيلي    املن -د  
  . الكوييت و نظام القانوناإلسالمية

             
  .فهذه مجلة املناهج املتبعة لتحقيق مقاصد هذه الدراسة
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  :حــدود الدراسة :   سادساً 
  

اهلدف املنشود منها أن حتدد اإلطار الذي تـسري         بد ألي دراسة جادة تريد أن حتقق         ال   
  .عليه ومن خالله حتدد أهدافها منه

وعنوان هذه الدراسة قد ألقى بظالله على هذا التحديد لإلطار العام هلا، واتضح من خالله               
  :مكوناته واملتمثل فيما يلي

  
 يقتصر البحث على االحتساب كأصل شرعي يتم من         : احلدود املوضوعية  - أ  

له معاجلة اإلرهاب كظاهرة إجرامية، وذلـك ملـا         خال
  .لالحتساب عالقة بأسئلة البحث

لة ، ومدى إعمال هذه الدو      واملقصود به دولة الكويت    :احلدود املكانية    - ب
الفرد، اتمـع، الـسلطة      (جبميع  مكوناا  هلذا املبدأ     

  ). احلاكمة
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  ات الدراسةـــمصطلح: سابعاً 
   تساباالح: أوالً

  :معىن احلسبة لغةً
  .        احلسبة اسم من االحتساب ، واالحتساب اسم من احلسب 

واالحتساب كاالعتداد من العد، واحلسبة اسم من االحتساب         : (و يقول العالمة ابن األثري    
  .)١( ) كالعدة من االعتداد

  
  :معىن احلسبة اصطالحاً

م التعاريف اليت وصـلت إلينـا هـو       ويوجد هناك تعاريف عديدة للحسبة ولعل من أقد       
  : تعريف اِإلمام املاوردي والقاضي أيب يعلى احلنبلي للحسبة حيث يقوالن 

  .)٢( )هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وي عن املنكر إذا ظهر فعله : احلسبة( 
  

  
  اإلرهاب: ثانياً

  :معىن اإلرهاب لغةً 
أي خوفه وفزعـه،    : يقال أرهب فالنا  ؛ و ) أرهب(من الفعل املزيد    " إرهاب"تشتق كلمة   

أما الفعل ارد من املادة نفـسها       ) . رهب(وهو املعىن نفسه الذي يدل عليه الفعل املضعف         

                                                 
 .١/٦٣٠، )حسب ( لسان العرب احمليط، مادة ابن منظور،: انظر) ١(

،  م١٩٩٦- ھ ١٤١٦، ١طلبنان ، ،  املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، املكتب اإلسالمي، بريوت )٢(
 .٣٦٣ص



 ١٤

رِهب الشيء رهبا ورهبـة أي      : ، يرهب رهبةً ورهبا ورهبا فيعين خاف، فيقال       )رِهب(وهو  
فيعين انقطع للعبادة يف    ) ترهب(ل املزيد بالتاء وهو     أما الفع .  اخلوف والفزع : والرهبة.  خافه

، وكذلك يستعمل الفعـل      اخل… صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية        
  : وأرهبه ورهبه واسترهبهأي توعده ؛ : ترهب مبعىن توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فالنا 

  
  .)١( املُتعبد يف الصومعة: إذا صار راهباً خيشى اهللا؛ والراهب: هب الرجلوتر. أخافَه وفزعه

  
  :اإلرهاب اصطالحاً معىن  
لقد واجه املتخصصون صعوبات وعقبات ومالبسات كثرية يف حتديد معنـاه االصـطالحي،               

ـ                  ض وضبط مفهومه حىت اآلن وهذا ما زاد مصطلحه غموضاً وتعقيداً ، إال أنه يوجد هنـاك بع
التعريفات للمنظمات الدولية وسوف اقتصر على تعريفني وأتطرق إىل البقية منها تفصيال يف البحث              

  -:ومنها 
  

  : تعريف األمم املتحدة 
اإلرهاب هو تلك األعمال اليت تعرض للخطر أرواحاً بشرية بريئة أو دد احلريات األساسية أو               

  . تنتهك كرامة اإلنسان 
  

  
  :ربيةتعريف االتفاقية الع 

اإلرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به ، أياً كانت دوافعه أو أغراضه ، يقع تنفيذه                   
ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي  يهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو تـرويعهم بايـذائهم، أو                  

   فق أو األمـالك    تعريض حيام أو حريام وأمنهم للخطر ، أو إحلاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد املرا              
  . )٢(أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية  للخطر ) العامة واخلاصة( 

                                                 
  .٤٣٩- ٤٣٦/ ١ ص  مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور ، ) ١(
 وزراء الداخلية و العدل دول العربية يف جملس، الصادر عن جامعة الاملادة األوىل من االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب) ٢(

 .٢ص.م١٩٩٨العرب ، ابريل عام 
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  الدراسات السابقة: املبحث الثاين 
  

ال توجد دراسات سابقة قد تطرق إىل االحتساب من خالل تكييفه كسبب يساعد على                
، و من خالل البحث تبني لنا أن مجيع الدراسات           وخاصة يف دولة الكويت    مكافحة اإلرهاب 

السابقة قد تطرقت إىل موضوع االحتساب من حيث املفهوم واملشروعية والوجـوب، وإىل             
موضوع اإلرهاب من حيث املفهوم واألسباب والعناصر وكيفية العالج، إال أنه مت حصر أهم              

ي سوف نقوم بدراسته    الدراسات اليت تكلمت بشكل قريب ودقيق حول موضوع البحث الذ         
  -:وذلك على النحو التايل

  
  :الدراسة األولــى

  ) موقف اإلسالم من اإلرهاب ( : بعنوان
  حممد بن عبداهللا العمريي: قام ا الباحث

 منشورة وهي من    - اخلرطوم   – وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة النيلني          
  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( يف سنة - الرياض-منية مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم األ

هدف الباحث من دراسته بيان موقف الدين اإلسالمي من ظاهرة اإلرهاب، وإيـضاح أن              
اإلسالم يرفض اإلرهاب وحياربه بكل أشكاله وصوره ، ووضح منهج اإلسالم يف التـصدي              

د واتمـع وأن    لإلرهاب ومكافحته، وبيان مدى حرص اإلسالم على توفري احلياة اآلمنة للفر          
اإلنسان مكرم من قبل اهللا تعاىل وأن من يعبث بأمن اتمع وخييف السبيل فانه حيـارب اهللا                 

  .ورسوله ويسعى يف األرض بالفساد
  :منهج الدراســة



 ١٦

اعتمد الباحث يف دراسة على املنهج العلمي التحليلي القائم علـى اسـتقراء واسـتنباط               
  .صوص الشرعية الدالة ذلكاملعلومات املتعلقة بالبحث من الن

  
  
   

  :نتائج الدراســة
 إن الشريعة اإلسالمية قد حاربت اإلرهاب من خالل تشريعها للعقوبات الرادعـة             -١

  .اليت بتطبيقها يتحقق األمن واالستقرار ملصلحة الفرد واتمع يف وقت واحد
لى من يرتكـب     إن الشريعة اإلسالمية تتحرز يف تطبيقها للعقوبات حترزاً شديداً ع          -٢

مثل هذه األفعال الشنيعة فال يعاقبون إال بعد إثبات التهمة عليهم ثبوتـاً ال تعتريـه     
  .شبهة

 إن ما قام به بعض األفراد من املسلمني من أعمال إرهابية إمنا هي تصرفات فرديـة                 -٣
  .متثل آراء منفذيها، و ال تعرب عن حقيقة الدين اإلسالمي

قة املسلمني بغري املسلمني الذين مل يناصبوهم العداء هـي          إن املبدأ اإلسالمي يف عال    -٤
  .عالقة سالم

 إن اإلسالم من خالل املبادئ والقيم و اإلحكام اليت جاء ا وشرعها يـسعى إىل                -٥
  .حتقيق األمن واالستقرار يف العامل

مه يراعي أحوال الناس وقدرام وما يعتريهم       اك ونواهيه وأح  ه إن اإلسالم يف أوامر    -٦
  .من ضعف فهو دين الفطرة الواقعية

 اام اإلسالم واملسلمني باإلرهاب اام باطل صادر من أعـداء حاقـدين علـى               -٧
  .اإلسالم

  . مبحاربة اإلرهاب، وال زالت حتاربهسالمية من أوائل الدول اليت قامت الدول اإل-٨
نجـاة مـن    التربية اإلسالمية السليمة القائمة على العقيدة الصحيحة هي طـوق ال          -٩

  .االحنراف واإلرهاب للفرد واتمع
لعامل اإلسالمي والغرب عالقة ختضع لكثري من املؤثرات الـسلبية          ا إن العالقة بني     -١٠



 ١٧

 الـدول   فمنذ زمن طويل وايت آخرها االستعمار الغريب للدول اإلسالمية، مما يضع          
فرصة تغيري معامل   اإلسالمية باعتبارها الطرف األضعف يف هذه العالقة وبالتايل يقلل          

  .الصور احلالية
  
  

  :وجه االختالف بني الدراستني
 تناولت مشكلة اإلرهاب من منظور إسالمي بشكل عام، وذلك مـن            الدراسة السابقة 

خالل مناقشة االامات املوجه للمسلمني ووصفهم باإلرهابيني، واثبات إن اإلسالم          
  .اب واامه بهدين عاملي وهو دين املعاملة واألخالق ويرفض اإلره

 هذه مشكلة اإلرهاب كجرمية حباجة إىل حل وطـرق واقعيـة            وسأتناول يف دراسيت  
ملكافحتها، وقد تعرض هلا اتمع يف دولة الكويت، وتكييف االحتساب كوسـيلة            

  .من وسائل املكافحة
  

  :الدراسة الثانيــة
المي دراسة تطبيقه االحتساب وأثره يف الوقاية من اجلرمية يف اتمع اإلس(  بعنوان 

  )مبراكز الشرطة يف مدينة الرياض 
  عبداهللا بن ناصر الفريح: وقام ا الباحث

 نايف العربية للعلـوم     وهي رسالة غري منشورة مقدمة لقسم العدالة اجلنائية يف جامعة         
 للحصول على درجة املاجستري ختصص تشريع جنائي إسـالمي يف           - الرياض – األمنية  

  ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(سنة 
       وقد ركز الباحث يف حبثه على بيان مشروعية االحتساب وأركانه ووسـائله            
وأساليبه املتخذة، وحتديد القائمني باالحتساب وشروطهم وصفام ومهامهم، وحتديـد      
الفرق بني رجل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبني رجـل األمـن يف جمـال                 

تسب الرمسي واملتطوع، وتطرق إىل أنواع اجلـرائم        االحتساب، وكذلك الفرق بني احمل    
 الوقاية منها، والعالقة العكسية بينهما وبني االحتساب، وحتديد منـهج           ةودوافعها وأمهي 



 ١٨

االحتساب جمال العقائد اإلميانية والعبادات واملعامالت واألخالق وتطبيـق العقوبـات           
رمية، وبيان أمهية تعدد وسـائل      واإلصالح ألفراد اتمع، وأثر ذلك يف  الوقاية من اجل         

وأساليب االحتساب بتعدد فئات اتمع، وحدد الباحث مدى تطبيق االحتساب علميا           
  .مبراكز الشرطة يف مدينة الرياض

  
  :منهج الدراســة

  :اعتمد الباحث يف حبثه على املناهج التالية
ـ          : املنهج التارخيي الوصفي   ضمن وهو بالرجوع إىل الكتـب والدراسـات الـيت تت
  .املوضوعات املتعلقة بدراسته

 الشرعية وآراء العلماء وترجيح     ةوذلك باالستناد إىل األدل   : املنهج االستقرائي التحليلي  
  .ما يراه الباحث مقترناً بالدليل الشرعي

  .من خالل تطبيقه يف الدراسة على مراكز الشرطة يف مدينة الرياض: املنهج التطبيقي
  

  :نتائج الدراســة
حلسبة من أعظم أمور الشريعة اإلسالمية اليت ثبتت مشروعيتها واتفقت األمة            أن ا  -١

  .على وجوا
 حتلي احملتسب بالصفات احلميدة جيعل الناس يقتدون به، ويستجيبون لدعوتـه،            -٢

  .ويتمثلون ألمره ويه
 هناك فروق جوهرية وشاسعة بني احملتسب الرمسي واملتطوع وكذلك رجل اهليئة            -٣

  .منورجل األ
 االحتساب يف جمال العقائد اإلميانية وخاصة مظاهر الشرك العملية والقولية مـن             -٤

  .أهم املهمات وال ميكن زوال الشرك إال مبساندة الدولة للمحتسبني وإنكاره باليد
 االحتساب يف جمال العبادات من طهارة وصالة وصيام وزكاة وحج، له أثـاره              -٥

لتعبدية وتعظيمها بعالنية، واستقامة أمـور النـاس        الواقعية يف تطبيق شعائر اهللا ا     
  .بالعدل
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 االحتساب يف جمال املعامالت يعني احملافظة على مصاحل األفـراد واجلماعـات             -٦
  .ويؤدي إىل تنظيم العالقات ومنع اخلالفات ومحاية االقتصاد

  . رجال األمن هم مصادر األمن يف البالد بعد اهللا تعاىل-٧
ة القضايا مبراكز الشرطة ال خيرج عـن املنـهج الـشرعي             االحتساب يف معاجل   -٨

واألنظمة املستمدة منه، ويف حال خمالفة ذلك جيازي رجل األمن احملتـسب مبـا              
يستحق، ويف حال كونه جمتهداً باحتسابه فالوقوف معه من قبل مرجعه يساعد يف             

  .انضباطه وإصالحه
  

  :وجه االختالف بني الدراستني
ولت االحتساب كأثر فعال يف الوقاية من اجلرمية عمومـاً، ومـا             تنا الدراسة السابقة 

 لـدى رجـال     تهمدى تطبيق ذلك مبراكز الشرطة يف مدينة الرياض، وبيان أمهي         
  .الشرطة

 هذه االحتساب وأثره يف مكافحة جرمية اإلرهاب كوا جرمية          وسأتناول يف دراسيت  
ومدى تطبيقه هذا النوع    منظمة ختتلف عن باقي اجلرائم وحتتاج إىل تعامل خاص،          

  .من املكافحة يف دولة الكويت
  

  :الدراسة الثالثــة
  )جترمي اإلرهاب يف القانون الكوييت وعقوبته( وهي بعنوان 
  يوسف عبيد الدحياين: قام ا الباحث

وهي رسالة غري منشورة مقدمة لقسم العدالة اجلنائية يف جامعة نايف العربية للعلـوم              
للحصول على درجة املاجستري ختصص السياسة اجلنائيـة يف سـنة            - الرياض -األمنية  

  ).م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(
وركز فيها الباحث على توضيح مفهوم اإلرهاب وتعريف اجلرمية اإلرهابيـة، وبيـان             
موقف الشريعة اإلسالمية من هذه اجلرمية، وكيفية التصدي جلرمية اإلرهاب مـن قبـل              

 املشرع الكوييت للجرائم اإلرهابيـة وبيـان        املشرع الكوييت وتوضيح مدى تأصيل جترمي     



 ٢٠

أركانه والعقوبة املقررة ومدى مالئمتها مع جسامة اجلرم املرتكـب، وحماولـة تقـصي              
القوانني الكويتية املوضوعية والشكلية اليت تصدت للجرائم اإلرهابية ومعرفـة كيفيتـها            

  .ملواجهة اإلرهاب
  
  

  :منهج الدراســة
ملنهج االستقرائي التأصيلي من اجلانب النظـري، ومـن         أعتمد الباحث يف حبثه على ا     

اجلانب التطبيقي أعتمد على املنهج التحليلي القائم على حتليل املضمون من خالل دارسة             
  .عدة قضايا تتعلق مبوضوع البحث والصادرة من حماكم دولة الكويت

  
  :نتائج الدراســة

  . تعريف الباحث ملصطلح اإلرهاب-١
إلسالمية على نبذ ظاهرة اإلرهـاب، كمـا أكـد الفقهـاء             حرصت الشريعة ا   -٢

  .املعاصرين على جترمي األعمال اإلرهابية بكافة أشكاله
 مل يتضمن القانون الكوييت تنظيما خاصة جلرائم اإلرهاب، وإمنا نص على جترميه             -٣

  .من خالل نصوص متفرقة يف قانون اجلزاء أو يف القوانني اخلاصة
يت عن جترمي الكثري من صور اجلرائم اإلرهابيـة وأسـاليبها            قصور القانون الكوي   -٤

  .اخلطرة مثل خطف األشخاص و الطائرات والسفن وغريها من وسائل النقل
وضع العقوبة املناسبة للعديد من صور اجلرائم اإلرهابية،  إخفاق املشرع الكوييت يف     -٥

  .ومنها استعمال الذخائر ألغراض إرهابية
انونية يف القانون الكوييت إىل التناسق والتناسب فيمـا بينـها            افتقار النصوص الق   -٦

  .بصدد مواجهة اجلرائم اإلرهابية
  

  :وجه االختالف بني الدراستني
 مشكلة اإلرهاب كجرمية إرهابية وكيفية التصدي هلا من قبل املـشرع            الدراسة السابقة 
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  .لة الكويتالكوييت يف النصوص القانونية، فهي دراسة قانونية تطبيقية على دو
  جرمية اإلرهاب كوا مشكلة يكمن عالجها يف منظور شـرعي،            وسأتناول يف دراسيت  

ومنظور اجتماعي من خالل تأصيل مبدأ االحتساب بني أفراد اتمع الكوييت، فهي            
  .دراسة تأصيلية حتليلية على دولة الكويت

  
  تنظيم فصول الدراسة: املبحث الثالث

  ومشروعيته وجماالتهساب  مفهوم االحت:الفصل األول
  :وفيه أربعة مباحث

  الصطالحمعىن االحتساب يف اللغة وا: لاملبحث األو 
  االحتساب يف اللغة: املطلب األول    

  املعىن اللغوي العام لالحتساب: الفرع األول       
   لالحتساب اللغوي املتعلق باملعىن الشرعياملعىن: الفرع الثاين      

  الصطالح ا يفمعىن االحتساب :ثايناملطلب ال  
  مشروعية االحتساب وحكمه: املبحث الثاين 
  مشروعية االحتساب:    املطلب األول 

  أدلة مشروعية االحتساب يف القرآن الكرمي:       الفرع األول 
                       مشروعية أدلة االحتساب يف السنة املطهرة:  الفرع الثاين
   الشرعي لالحتساباحلكم: املطلب الثاين

  أدلة وجوب االحتساب يف القرآن الكرمي:       الفرع األول
  أدلة وجوب االحتساب يف السنة املطهرة:         الفرع الثاين
  أدلة وجوب االحتساب يف أقوال العلماء:       الفرع الثالث
   بيان درجات وجوب االحتساب عند العلماء:      الفرع الرابع 

  اختالف العلماء يف صفة ونوعية وجوب االحتساب: اخلامس      الفرع 
  إمجاع العلماء على األحوال اليت يكون فيها االحتساب فرض عني:       الفرع السادس

   العامةجماالت االحتساب: املبحث الثالث 
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  احتساب النيب : املطلب األول     
  احتساب اخللفاء الراشدين : املطلب الثاين    

    بكر الصديقاحتساب أيب: رع األول      الف
   احتساب عمر بن اخلطاب: الفرع الثاين      
   احتساب عثمان بن عفان:الفرع الثالث      
   احتساب علي بن أيب طالب: الفرع الرابع       

   لالحتسابااالت التكليفية الرمسية وااالت التطوعية غري الرمسية: املبحث الرابع 
  نبذة تارخيية عن تطور أعمال االحتساب: ب األولاملطل   
  جماالت االحتساب التكليفية الرمسية:  املطلب الثاين  
  جماالت االحتساب التطوعية غري الرمسية:  املطلب الثالث  
  الفرق بني املكلفني و املتطوعني  بالقيام يف جماالت االحتساب: املطلب الرابع   
  عامة اليت جيب مراعاا عند االحتساباألمور ال: املطلب اخلامس   

  
  مفهوم اإلرهاب وصوره ودوافعه: الفصل الثاين 

   :وفيه مخسة مباحث
  مفهوم اإلرهاب يف اللغة واالصطالح: املبحث األول

   اإلرهاب يف اللغة مفهوم:املطلب األول   
  مفهوم اإلرهاب يف االصطالح: املطلب الثاين   

   مصطلح اإلرهاب يف التشريعات والدراسات األجنبيةتعريف: الفرع األول         
  تعريف مصطلح اإلرهاب يف التشريعات العربية: الفرع الثاين         

  أسباب اإلرهاب ودوافعه: املبحث الثاين
  األسباب الدينية العقائدية والفكرية: املطلب األول   
  األسباب السياسية: املطلب الثاين   
  سباب االقتصاديةاأل: املطلب الثالث   
  األسباب التربوية: املطلب الرابع   
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  األسباب االجتماعية: املطلب اخلامس   
  األسباب النفسية: املطلب السادس   
  وأساليبه اإلرهابصور : بحث الثالثامل

  صور اإلرهاب: املطلب األول   
  قليديةالفرق بني جرمية اإلرهاب واجلرمية اجلنائية الت: الفرع األول           

  الفرق بني جرمية اإلرهاب وجرمية العنف السياسي: الفرع الثاين        
  اإلرهاب و اجلرمية السياسيةجرمية  الفرق بني :الفرع الثالث        

  أساليب اإلرهاب: املطلب الثاين    
   أساليب حتمل طابع العنف والقوة: الفرع األول       
  مل طابع العنف والقوةأساليب ال حت: الفرع الثاين       

  موقف الشريعة من اإلرهاب: املبحث الرابع
  البغي:  األول املطلب       

  احلرابة:  الثاين املطلب     
  الفساد يف األرض:  الثالثاملطلب     
  اخلوارجعمل :  الرابعاملطلب     

  حملة تارخيية عن صور االحتساب على اإلرهاب: املبحث اخلامس 
  احتساب الوالة واحلكام على اإلرهاب: ألول    املطلب ا  
  احتساب العلماء والدعاة على اإلرهاب: املطلب الثاين     

  احتساب العامة واألفراد على اإلرهاب :املطلب الثالث     
  

  ضوابط وأساليب االحتساب على اإلرهاب يف دولة الكويت: الثالث الفصل 
  :وفيه مبحثان
  اب العامةضوابط االحتس: املبحث األول

  الضوابط الشرعية: املطلب األول      
  الضوابط النظامية والقانونية: املطلب الثاين      
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  أساليب االحتساب: املبحث الثاين
  من خالل ويل األمر بالقوة والسلطان: املطلب األول      

  البحث والتحري: الفرع األول            
  القبض: الفرع الثاين            

  التفتيش: الفرع الثالث            
  التحقيق:    الفرع الرابع          
  احلبس:     الفرع اخلامس         

  القتال:  الفرع السادس            
  من خالل املنهاج العلمية الصحيحة:   املطلب الثاين      

   الصحيحة  دور العلماء والدعاة يف توضيح املناهج العلمية: الفرع األول             
  .دور املدرسة يف توضيح املناهج العلمية الصحيحة:  الفرع الثاين             

          
  نتائج االحتساب على اإلرهاب يف دولة الكويتجهود و : الرابعالفصل 

  :وفيه ثالثة مباحث
   ونتائجها السياسية واألمنيةاجلهود :املبحث األول
   ونتائجها واالقتصادية االجتماعية اجلهود:املبحث الثاين 
   ونتائجها والشرعيةاجلهود الدينية: املبحث الثالث
  اجلهود التربوية والتعليمية ونتائجها: املبحث الرابع 
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  مفهوم االحتساب ومشروعيته وجماالته            
  

  : مباحثأربعةوفيه 
   والشرعةمعىن االحتساب يف اللغ: املبحث األول
  مشروعية االحتساب وحكمه: املبحث الثاين
  جماالت االحتساب: املبحث الثالث
  عية غري الرمسيةااالت التكليفية الرمسية وااالت التطو: املبحث الرابع 

 

  الفصل األول
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  معىن االحتساب يف اللغة والشرع: األولاملبحث 
  

  :االحتساب يف اللغة:  األولاملطلب
  املعىن اللغوي العام لالحتساب: األول الفرع 

أصل يف اللغة يدل على ثالثة معاين        ) ح س ب  ( احلاء والسني والباء    :      قال ابن منظور    
  :عامة وهي
        وهو الشرف الثابت يف اآلباء والنسب الصاحل، يقال رجل كرمي احلسب ،             : احلَسب: أوالً

  )١().التقْوى والكَرم املالُ باحلَس: (ويف احلديث. وقيل هو املال
  .)٢( سب ال أبك منك على دين وال ح ...  إن تلق ريب املنايا أو ترد قفاً : وقال الشاعر 

   .)٣(حسيب يقول حىت نعِطيه يأَ ، يرضى ما أَعطَيته الرجلَ  :أَحسبت: ثانياً
   وقد حسبت الرجلَ أُحسبه، إذا     . لِوسادة الصغرية  وهي مجع حسبانٍة، وهي ا      :احلُسبانُ:اًثالث

  . )٤( أجلسته عليها ووسدته إياها
  . )٥(  الذي ابيضت ِجلدته من داٍء ففسدت شعرته، كأنه أبرص وهو:األحسب: اًرابع

  

  لالحتسابلشرعي املعىن اللغوي املتعلق باملعىن ا: الفرع الثاين

                                                 
  .١/٣١٠.ت. ، دار صادر ،  بريوت ، د١ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،  لسان العرب ، ط) ١(
  .١/٣٨٧  ، البالغةأساسأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، ، الزخمشري ) ٢(
  .١/٣١٤نظور ، لسان العرب ، مرجع سابق ، ابن م) ٣(
  .١/٣١٤ابن منظور ، لسان العرب ، ) ٤(
 ط ، . ، داحتاد الكتاب العرب ، عبد السالم حممد هارون: للغة ، حتقيقمقاييس ا  ، احلسني أمحد بن فاِرسوأبزكريا ،  بن )٥(

  .٢/٤٨ ، م٢٠٠٢ / هـ ١٤٢٣
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اِحلـسبةُ  :  احلسبة يف اللغـة    -رمحه اهللا   – )٦( يقول ابن منظور    وكما : طلب األجر   : أوالً
              طَلَـب ِتسابِتساباً واالحفيه اح بستبةً واحلْته ِحساَألجر على اللّه تقول فَع ِتساِبكمصدر اح

                نةً له ِإذا ماتفالن ابناً له أَو اب بستواح ربةُ بالكسر وهو اَألجر واالسم اِحلسوهو كـبري   اَألج
لُِع احلُلُمبطاً ِإذا مات له ولد صغري مل يطَ فَرر١( وافْت(.  

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقـدم          : ( لقول النيب    منه طلب األجر يف الصيام    و

عن ربـه،     ومنه ما رواه.)٢()من ذنبه ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه             
  .)٣()الدنيا مث احتسب إال اجلنة ما لعبدي املؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيته من أهل  : ( تعاىلقال

: يف تعريفه لالحتساب بقوله  -رمحه اهللا -)٤(ما ذكره ابن األثري من ضمن تلك التعريفات    و
ليم االحتساب يف األعمال الصاحلة وعند املكروهات هو البدار إىل طلب األجر وحتصيله بالتس            ( 

             والصرب، أو باستعمال أنواع الرب والقيام ا علـى الوجـه املرسـوم فيهـا طلبـاً للثـواب                  
  .)٥() املرجو منها

                                                 
أبو الفضل ، أديب لغوي ناظم ناثر مشارك يف علوم شىت ويل القضاء بطرابلس مث ابن منظور هو حممد بن مكرم بن علي ) ٦(

  .عاد إىل مصر وتويف ا ، من أشهر مؤلفاته لسان العرب ، وخمتار األغاين يف اإلخبار والتهاين
عرفني للبغدادي هدية ال: ، وأنظر) ٦/٢٦(شذرات الذهب لنب العماد : ، وأنظر) ٤/٢٦٢(الدرر الكامنه البن حجر : نظر   ا
)٢/١٤٢.(  

 .٣١٥-١/٣١٤، )حسب ( مادة  مرجع سابق ، لسان العرب ،ابن منظور ،) ١(
  :  ، حديث رقـم      الترغيب يف قيام رمضان وهو التراويح      :صالة املسافرين وقصرها ، باب    : صحيح مسلم ، كتاب     : نظرا) ٢(

 )١٨١٧.(  
  ).٦٤٢٤( عمل الذي يبتغى به وجه اهللا ، حديث رقم ال: الرقائق ، باب: صحيح البخاري ، كتاب : نظر ا) ٣(
 جزيـرة  يف ونشأ ولد ، اجلزري الشيباين الدين جمد السعادات ،أبو الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن املبارك هو: ابن األثري   ) ٤(

 واتصل الواليات يف تنقل ، إلية مشار رئيساً ، التوسل يف بارعا ، فاضال كان ، النبالء وأكابر العلماء مشاهري من . عمر ابن
 تـصانيفة  إن قيـل  . بيته يف فانقطع الكتابة ومنعه ورجلية يديه كف مرض له عرض . اإلنشاء ديوان وويل املوصل بصاحب
  ، الرسول أحاديث يف األصول جامع و  احلديث غريب يف النهاية : تصانيفة من .طلبته علي إمالء مرضة زمن يف ألفها كلها

   .التفسري يف والكشاف الكشف بني جلمعا يف واألنصاف
 .٦/١٥٢ للرزكلي واألعالم: نظر و ا ، ٢/٢٧٤ الوعاة وبغية: نظر وا ، ٥/١٥٣ الشافعية طبقات: نظر       ا

حممود    -طاهر أمحد الزاوى :  حتقيق ، احلديث غريب يف النهاية ، الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن املباركابن األثري ، ) ٥(
 .٣٨٢/ ١ ،م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ط ،. لبنان ، دبريوت،، املكتبة العلمية ، الطناحيحممد 
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مـا  كولن هذا التعريف ليس بعيداً عن صميم عمل األمر باملعروف والنهي عن املنكر              و إ 
ل دعوة خالصة لوجـه اهللا       إىل الرب واإلحسان مع العباد من خال       من األعمال الصاحلة اليت تدعو    
  .تعاىل متمثلة بالصرب واحلكمة

  
  . )٦(أي أنكر علية قبح عمله) احتسب فالن على فالن ( يقال : اإلنكار: ثانياًً

  

  .)١(ذي ينكر على الناس قبيح أعماهلم  ومنه احملتسب ال
  

             وهو مبعىن حسن الظن باهللا أو وقـوع مـا مل يتوقـع ، وذلـك يف قولـه                   :الظن  : ثالثاً  
  .)٢(  〉  ً ويرزُقْه مِن حيث لَا يحتَسِب ∪⊂⊅∩    يجعل لَّه مخْرجاًللَّهٱومن يتَّقِ  ® :تعاىل 

   )٣(〉   ما لَم يكُو�ُواْ يحتَسِبونللَّهِٱوبدا لَهم من  ®: وقوله تعاىل

  .)٤( 〉يث لَم يحتَسِبواْفَأَتَـٰهم ٱللَّه مِن ح ®: وقوله تعاىل 
   

ويقول العالمـة   . االحتساب اسم من احلسبة، واحلسبة اسم من احلسب          :االعتداد  : رابعاً
واالحتساب كاالعتداد من العد ، واحلسبة اسم من االحتـساب كالعـدة مـن              : (ابن األثري   
   . )٦(أي ال يعتد به) فالن ال حيتسب به : ( يقالو  . )٥()االعتداد
  

، وهـو يف    الكايف هو احلَِسيب تعاىل اللّه أَمساِء يف ) سباحلَّ(  منوهو   :االكتفاء: خامساً
  .)٨(فسينصرك عليهم ويظِْفرك م: أي ، )٧(〉  فَإِ�َّما هم فِي شِقَاقٍ فَسيكْفِيكَهم اللَّه ® : قوله تعاىل

                                                 
 .١/٣١٥ ،)حسب ( مادة  مرجع سابق ، لسان العرب ،ابن منظور ، )٦(
  .١/٣١٥ ابن منظور ، املرجع السابق ، )١(
 .٣ آية رقم طالقسورة ال) ٢(
  . ٤٧ آية رقم زمر سورة ال)٣(
  .٢ آية رقم شر سورة احل)٤(
  .١/٣١٥ ،)حسب ( مادة  مرجع سابق ، لسان العرب ،ابن منظور ،) ٥(
  .١/٨٣  ، البالغةأساسأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، ، الزخمشري ) ٦(



 ٢٩

 واحلُسبانُ محاِسباًكفى بنفسك    أَي ) حِسيباً عليك اليوم ِبنفِْسك كَفَى : (عز وجل  وقوله

يا ® :و يف قوله تعاىل ، اِحلسابمِنِنيؤالْم مِن كعنِ اتَّبمو اللّه كبسح بِيا النه٩(〉  أَي(.  

أي اكتـف بـه، ومنـه          ) بكذا  احتسب  :( ويقال .)١(  من اتبعك  يأي يكفيك اهللا ويكف   
  .)٢( الكفاية والتدابريأي) فالن حسن احلسبة ( : قوهلم 

  

ومن ذلك أصبحت هذه املعاين املذكورة ملعىن احلسبة يف اللغـة تتناسـب مـع املـدلول                 
أا هي حمـض الـصرب يف        : وجه تناسبها أنه يالحظ يف احلسبة      االصطالحي لالحتساب ، و   

 طلب األجر على العمل وثوابه ، بإنكار املنكر واألمر باملعروف ابتغـاء وجـه اهللا تعـاىل                
  .ومراقبته باعتداٍد وتدبٍري و حسن ظن ، وكذلك االحتساب ال يقوم إال بتلك األعمال

  

  :تعريف احلسبة يف االصطالح:  الثايناملطلب
فهي من أكثـر    ،   بينها   اًويوجد هناك تعاريف عديدة ملفهوم احلسبة ويكاد أال جتد اتفاق            

 ،  )٣( ذكـره اِإلمـام املـاوردي      هو ما    اهالتعريفات الشرعية تعدداً واختالفاً ، ولعل من أقدم       
  : للحسبة حيث يقوالن  )٤( يعلى احلنبلي والقاضي أبو

                                                                                                                                            
  . ١٣٧ آية رقم  ةسورة البقر) ٧(
مي بن حممد سالمة، سا: ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم ، حتقيق) ٨(

 .١/٤٥٠  ،م١٩٩٩- ـه٢،١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ، ط
 .٦٤آية رقم األنفال سورة ) ٩(
 .١/٣١٠ ،)حسب ( مادة  مرجع سابق ، لسان العرب ،ابن منظور ،) ١(
 .١/٨٣  ، مرجع سابق ، البالغة أساس،الزخمشري ) ٢(

مـن  .  مفكر إسالمي  ھ٣٦٤ ولد سنة    .ن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي           احلس أبو) ٣(
  .كان من رجال السياسة البارزين يف الدولة العباسية       . وجوه فقهاء الشافعية وإمام يف الفقه واألصول والتفسري، وبصري بالعربية         

 القضاة عـام    قاضي مجاعة من العلماء، وتوىل القضاء ناحية نيسابور، ولقب ب         نشأ املاوردي بالبصرة، وتعلّم ومسع احلديث من      
  .ھ ٤٥٠من أشهر مؤلفاته األحكام السلطانية ، و احلاوي الكبري يف فروع الفقه الشافعي ، وتويف سنة . هـ٤٢٩
معجم املؤلفني ، لعمر    : ظرن، وا ) ٧١-٢/٧٠( بقات البن الصاحل    الط: نظر، وا ) ١٦٣-١١/١٦٢( أعالم النبالء    سري: نظر     ا

  ).٧/١٨٩(رضا كحال 



 ٣٠

  .)٥( )هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وي عن املنكر إذا ظهر فعله: احلسبة( 
  
  

هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه وي عن املنكر إذا           : ( بقوله )١(خوة  ذلك ما ذكره ابن اإل    وك  

  .)٢( )ه، وإصالح بني الناسظهر فعل

  مع ) وإصالح بني الناس( ن ابن اإلخوة خصص بالذكر ومما يالحظ على هذا التعريف أ

، ولعل ابن اإلخوة دفع هذه املالحظة بذكره بعد التعريف قولـه             )أمر باملعروف ( دخوله يف   
       مشرياً بأنه أضاف  .)٣(  〉لناسِٱصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصالحٍ بين كَثِريٍ من �َّجواهم إِالَّ من أَمر بِ الَّ خير فِي ®: تعاىل

مقتدياً بقوله تعاىل ، وهذا من باب ذكر اخلاص بعد العام إلبـراز أمهيـة                ) إصالح بني الناس  ( 
  .اخلاص

للممنوع عـن   احلسبة عبارة عن املنع عن منكر حلق اهللا صيانة           (  :-رمحه اهللا -تعريف الغزايل   

 .)٤( ) مقارفة املنكر

  : يف تعريف احلسبة-رمحه اهللا–  )٥(وقال ابن خلدون

                                                                                                                                            
حممد بن احلسني بن حممد بن اخللف ابن الفراء عامل عصره يف األصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغـداد                    : أبو يعلى   ) ٤(

 يف أصول   انية ، والكفاية   ، وله تصانيف كثرية منها كتاب اإلميان ، واألحكام السلط          ھ ٤٥٨ ، وتويف سنة     ھ ٣٨٠ولد سنة   
  ).١٠٠-٦/٩٩( األعالم للزركلي : نظر ا   . الفقه

  .٣٦٣ ،م١٩٩٦- ھ ١٤١٦، ١طلبنان ، ،  املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، املكتب اإلسالمي، بريوت) ٥(

 صاحب  حمدث ، ھ ٦٤٨ ، ولد سنة     ، القرشي، ضياء الدين   اإلخوة حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن           :هو اإلخوةابن  ) ١(

 ).٧/٣٤(األعالم للزركلي : نظرا . ھ ٧٢٩ ، تويف سنة ربة يف أحكام احلسبةقلمعامل ا

 .١٣، صمرجع سابق ربة يف أحكام ، قمعامل ال، ابن اإلخوة ) ١(
 .١١٤سورة النساء آية رقم  ) ٣(
ـ  : ين، حتقيق   أيب حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الد        لغزايل،ا) ٤( )  ط .د( دار احلـديث، القـاهرة،   ادق،سيد إبـراهيم ص

 .٢/٤٥٥هـ، ١٤١٩
 األصل التونسي مث القاهري املـالكي       ي بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن حممد احلضرمي األشبيل            نهو  عبد الرمح   ) ٥(

مصر م أديب عامل مؤرخ اجتماعي تنقل بني األندلس وتونس و         ١٣٣٢هـ سنة   ٧٣٢ ولد بتونس سنة     -املعروف بابن خلدون  
خ العرب  العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاري     ( تاريخ ابن خلدون او     : مؤلفاته م ومن ١٤٠٦هـ املوافق سنة    ٨٠٨وتويف ا سنة    

 .٣/٣٣٠األعالم، : نظر ا) والعجم والرببر وغريه 



 ٣١

  . )٦( )احلسبة هي وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر( 

 إدارية تقوم ا الدولة عن طريق واٍل خمتص علـى           احلسبة وقايه ( : تعريف عبد العزيز بن مرشد    
م لصبغها بالصبغة اإلسالمية، أمراً باملعروف وياً عن املنكر وفقاً ألحكام الشرع            أفعال األفراد وتصرفا  

  .)٧()وقواعده 

عمل يقوم به املسلم لتغيري منكر ظاهر أو أمر         : ( قال احلسبة هي   :تعريف علي بن حسن القرين    

  .)١() تطوعمبعروف داثر من خالل والية رمسية أو جهود تطوعية وعلى املكلف ا ماليس على امل
فهي إذن من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل إن الفقهاء يسمون األمر باملعروف               
  .والنهي عن املنكر، احتساباً وحسبة ما دام القائم به يفعله ابتغاء مرضاة اهللا وما عنده من ثواب

  
اإلمـامني  ف وبناءاً على ذلك يكون التعريف املختار من التعريفات اليت ذكرت هو تعري           

  :  يف قوهلم إن االحتساب – رمحهم اهللا – يعلى املاوردي و القاضي أيب
   ).أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وي عن املنكر إذا ظهر فعله( 

  
كونه أكثر التعاريف مشولية فهو يشمل مجيع األعمال اليت دف إليها احلسبة مـن أوامـر                

عروف لوجه اهللا تعاىل ومنع املنكر كافة، وهـو         هي وما تركز علية احلسبة من احتساب امل       نواو
 رمسي من ذكر أو أنثى، كلٌ حبسب مركزه         اً أو مكلف  ، فردي اًكذلك يشمل مجيع العباد متطوع    
  .مع القدرة واملسؤولية واالستطاعة

  
  :املعروف واملنكر، من خالل وجهني: كما يستدل يف مشولية احلديث املختار من لفظيت 

  لفظي: األول

                                                 
 . ٣٩٨م، ص١٩٨٢، )ط.د(الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان،  عبد ،  ابن خلدون) ٦(
بن مرشد ، عبد العزيز بن حممد، نظام احلسبة يف اإلسالم ، رسالة ماجستري من املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن       ) ٧(

 .١٦هـ، ص١٣٩٣سعود اإلسالمية، اململكة العربية لسعودية، الرياض،
ني الثبات واألهداف وتطور األسباب، مكتنبة الرشد، الرياض،       القرين، على بن حسن بن علي، احلسبة يف احلاضر واملاضي ب          ) ١(

 .٦٣/ ١م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢السعودية، ط



 ٣٢

     يفيد العموم على ما هو مقرر     ) الـ  ( ن املفرد املقترن بـ      نفس الصيغة، وذلك أل     أي من 

إِن ® :كما يتمثل يف قوله تعاىل ميف كتب األصول ، وهو عموم املعروف احملمود واملنكر املذمو
ا�ِتَــاتِ والـــصادِقِني والــصادِقَاتِ والـــصابِرِين والـــصابِراتِ   الْمــسلِمِني والْمـــسلِماتِ والْمــؤمِنِني والْمؤمِنـــاتِ والْقَـــا�ِتِني والْقَ  

والْخَاشِـــعِني والْخَاشِـــعاتِ والْمتَـــصدقِني والْمتَـــصدقَاتِ والـــصائِمِني والـــصائِماتِ والْحـــافِظِني فُـــروجهم والْحافِظَـــاتِ   
كَثِرياً و اللَّه الذَّاكِرِينظِيماً وراً عأَجو ةغْفِرم ملَه اللَّه داتِ أَع٢( 〉الذَّاكِر(.  

  معنوي: الثاين
 يقصد به كل ما أمر به الشارع من اعتقاد أو قول أو فعـل أو                -املعروف– ألن لفظ    -أ   

  .)١( اإلباحة وأإقرار على سبيل الوجوب أو الندب 
  

عنه الشارع من اعتقاد أو قول أو فعـل          يقصد به كل ما ى       - املنكر – وألن لفظ    -ب  
  .)٢( على سبيل التحرمي أو الكراهة

  

 ليس املراد منهما ما كـان       - يف تعريف املعروف واملنكر    –ن لفظيت األمر والنهي      وأ -ج  
  .على سبيل احلتم واإللزام، بل املراد أعم من ذلك، فيدخل فيهما ما هو أدىن من ذلك

د يتضح لنا أن جمال االحتساب رحب وفـسيح يعمـل يف            نه ق وإذا ثبت هذا؛ فإ             
االتساع الذي يشمل املعروف واملنكر، وألنه ميثل الوجه التطبيقي يف إخالص النية هللا             

والنهي عن ما ى من املنكر، فتكون مجيع النصوص         ،  باألمر على ما أمر من معروف       
  .الدالة عليه تشمل بعمومها االحتساب يف مجيع جوانبه

  

                                                 
 ٣٥: رقم آيةاألحزاب سورة ) ٢(
  ، ، مصر  ، القاهرة  ، دار احلرمني   ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمة          ، عبد العزيز بن أمحد     املسعود) ١(

 .١/٤٧ ، م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢ط
 .١/٥٦،  املرجع السابق، املسعود ) ٢(



 ٣٣

ما هـو متعلـق بـاتمع       : ذلك يستدل بأن االحتساب يكون على أمور الدين كله        ومن  
واألفراد، وما تعلق بالسلطة، وما تعلق باالعتقاد، والعبادات، واملعامالت، والسياسة واالقتصاد           

  .، وكما أنه شامل لكل حاٍل وزماٍن ومكان
  
  
  
  
  
  

  : الثايناملبحث
  مشروعية االحتساب وحكمه

  : األولاملطلب
  مشروعية االحتساب

  
  أدلة مشروعية االحتساب يف القرآن الكرمي: الفرع األول

نه اجلانب التطبيقي ملا يقتضيه األمر باملعروف       حنا سابقا يف معىن االحتساب على أ      كما وض 
          والنهي عن املنكر، فقد أصبح بناءاً على ذلك هو األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر                   

ه نفس املشروعية اليت شرعها اهللا تعاىل على ضرورة األخذ به، وانه هو صمام              ذاته، وتنطبق علي  
أمان اتمعات يف استقرارها وحفظها بعد مرضاة اهللا تعاىل ورمحة، فمىت ما رضي اهللا تعـاىل                

 ناداه عند املالئكة يف امللء األعلى فأحبوه ومن مث يكون له القبول يف              ،على عبده أحبه وإذا أحبه    
 التوفيق والرعاية اليت ليس هلا مثيل، وتزداد وتنقص هذه الرعاية بزيادة التقرب إىل اهللا             األرض و 
    . من خالل األوامر والنواهي اليت شرعها على عباده سبحانهوالبعد عنه، تعاىل

ة كي يكون ميزان العدل الذي      يومن ذلك فقد شرع االحتساب يف األوامر والنواهي الرباني        
لطبيعة البشرية يف احلياة، والن احلياة ال تسري إىل عن طريق           لفطرية املالزمة   بني العادات ا  يفصل  



 ٣٤

ـ تصرفات تنبثق من قرارات قد استقرت يف ضمري ومعتقد العبد بناءاً عليه            ا يتجلـى فعلـه     م
  . من أوامر ونواهي، وقبول ورفض، ومصلحة ومفسدة وخري وشروتصرفاته

 ويعلم ما يضرهم وينفعهم     ،أنفسهملم بعباده من    و ألن اهللا تعاىل هو العليم اخلبري؛ وهو أع        
كي يكـون نرباسـاً     لشرع االحتساب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر،          الذي   وهو تعاىل 

  .اهلداية إىل الطريق الصحيح والدعوة إىل سبيله للتواصي والتذكرة والوعظ والردع و
ميع الديانات السابقة، ذلك    جب بلاً يف دين اإلسالم فقط،      ومل يكون تشريع االحتساب خاص    

، والدعوة إىل اهللا تعاىل هي املنهج الرباين الـذي          األساس بل ركنها     من الدعوة  ألن االحتساب 
من عليـه   وم، منذ أن خلق اهللا تعاىل الكون        سارت علية الرسل و األنبياء ومن اتبعهم من األم        

  : ذا السرد عرض هو على سيبل املثال ليس احلصر ن، كافة وكلفهم بعبادته
  

لَوالَ كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم فََ® : االحتسابيف باب أمهية  القرون السابقة خمرباً عن قال اهللا تعاىل
  .)١(  〉 مواْ ما أُتْرِفُواْ فِيهِ وكَا�ُواْ مجرِمِنيأُولُواْ بقِيةٍ ينهون عنِ الْفَسادِ فِي األَرضِ إِالَّ قَلِيال ممن أَجنَينا مِنهم واتَّبع الَّذِين ظَلَ

مل ، و والنهي عن املنكـر   األمر باملعروف   الم قد احتسب على قومه يف       هذا نوح عليه الس   ف  
قَـالُواْ يـا �ُـوح    ® :يف قوله تعاىلكما  وقال الذين مل يؤمنوا معه ،يؤمن مبا قد جاء به من احلق إال قليل

لْتَنادج قَدادِقِنيالص مِن َا إِن كُنت�ا تَعِدا فَأْتَنِا بِمالَنجِد ت٢(  〉 ا فَأَكْثَر(.  
االحتساب، عندما أمر ابنه    ببليغة  دعوة   يف أول    - عليهما السالم  -ومن بعد نوح جاء لقمان    

 إِن ذَلِك مِن عـزمِ  عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابكبني أَقِمِ الصلَاة وأْمر بِالْمعروفِ وا�ْه ي َ ®: وأوصاه يف قوله تعاىل   
 عـن أمـره      على بين إسرائيل لعنة وسوء العذاب مبا فسقوا        لوقدر اهللا تعاىل أن نز      . )٣(〉مـورِ   ألا

  .، وتركهم لالحتساب واألمر باملعروف والنهي عن املنكرتعاىل وفسادهم يف األرض

                                                 
  .١١٦رقم  آية سورة هود) ١(
  .٣٢رقم  آية سورة هود) ٢(
  .١٧رقم  سورة لقمان آية) ٣(



 ٣٥

 يف األمم السابقة من قبل أمة اإلسالم        اًى أن االحتساب كان مشروع     وهو ما يستدل به عل    
عِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عـصوا وكَـا�ُواْ                لُ ® : يف قوله تعال  كما  
ونتَدعي  ∩∪ع نواهتَنكَا�ُواْ الَ يلُونفْعا كَا�ُواْ يم لَبِئْس لُوهنكَرٍ فَع٤(〉  ن م(.  

 يقتضي ذم كل من ترك النهي عن املنكر مع االستطاعة باليد أو اً عاماًإن يف هذه اآلية حكم
  .)٥(اللسان أو القلب

نه قد تركـز   ، إال أ  رع على مجيع األمم من قبل      ذكرنا أنه ش   ا بالرغم من أن االحتساب كم    
 قـسم اهللا   وقد أ  ، خامت األديان  لكونهاإلسالم يف الدرجة األوىل وأخصها اهللا تعاىل به         يف شريعة   

، وبذلك أصبح االحتساب واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر          تعاىل على حفظها من الضياع    
  .مسه من السمات اخلاصة بشريعة حممد 

  كما ج من سبقه من الرسل    باالحتساب و السري على      فقد أمر اهللا تعاىل نبيه حممد            
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تَستَعجِل لَّهم كَأَ�َّهم يوم يرون ما يوعدون لَم يلْبثُـوا إِلَّـا سـاعةً                       ®:يف قوله تعاىل  

  .)١( 〉 اسِقُونمن �َّهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَ

           أوامر اهللا تعاىل بالـصرب علـى األمـر بـاملعروف والنـهي عـن                متثل النيب   مث ا     
، وأثىن اهللا تعاىل عليه وعلى من اتبعـه يف           ذلك الصرب يف دعوته وأثبت جناحه      املنكر، واحتسب 

 الَّذِي يجِدو�َه مكْتُوباً عِندهم فِي التَّوراةِ واإلِ�ْجِيلِ يأْمرهم بِـالْمعروفِ      الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النبِي األُمي    ®: قوله تعاىل   
           لَ الَّتِـي كَا�َـتاألَغْـالو مهـرإِص مهنع ضَعيو آئِثالْخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهينكَرِ ونِ الْمع ماههنيو   فَالَّـذِين هِملَـيع

ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُو هعأُ�زِلَ م الَّذِي ورواْ النعاتَّبو وهرَص�و وهرزعواْ بِهِ ون٢( 〉 آم( .   

                                                 
 . ٧٩آية رقم املائدة سورة  )٤(
 .٤٤سوف يتم التطرق إليه تفصيالً يف ص) ٥(
  .٣٥رقم  آيةاألحقاف سورة ) ١(
   .١٥٧رقم   آيةاألعراف سورة ) ٢(

    ٧٨    



 ٣٦

لعامة املـسلمني والتـشجيع      باحلث على األخذ باالحتساب      كما نزلت اآليات من القرآن    
َلْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون بِـالْمعروفِ وينهـون عـنِ                       ®: اىلفقال تع نه طريق الفالح    عليه، وأ 

ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُونكَرِ و٣ (〉  الْم(.  
 يف اًن للنـساء نـصيب    على الرجال من دون النساء ، بل إ        كما أن االحتساب ليس مقصوراً    

وصف شرعاً،كما  هلن  ة ن، واليت ال تتعارض مع احملظورات الشرعية احملددة          أمور احلسبة املتعلق  
 ويقِيمـون  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـون  بِـالْمعروفِ  يـأْمرون  بعـضٍ  أَولِيـاء  بعـضُهم  والْمؤمِنـات  والْمؤمِنون® :تعاىل  يف قوله   اهللا  

الةالص تُونؤيكَا والزة ونطِيعيو اللَّه ولَهسرو ُأولَئِك مهمحريس اللَّه إِن اللَّه زِيزع كِيم٤( 〉ح(.   

كُنـتُم خيـر أُمـةٍ        ® :  يف قولـه تعـاىل       كما أن االحتساب هو طريق اخلريية والفضيلة بني األمم          
    هتَنوفِ ورعبِالْم ونراسِ تَأْملِلن ترِجأُخ                  ـونمِنؤالْم مهـنـم مـراً لَّهيخ لُ الْكِتَابِ لَكَانأَه نآم لَوبِاللّهِ و ونمِنتُؤنكَرِ ونِ الْمع نو

الْفَاسِقُون مهأَكْثَر١(  〉 و(.  
وامتـدح  ،   األمم  غريهم من  فرق اهللا تعاىل يف املساواة بني عباده ومن أهل الكتاب و          و لقد   

ء اللَّيـلِ وهـم   يسواْ سواء من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ قَآئِمةٌ يتْلُون آياتِ اللّهِ آ�َـا      لَ ®  :غريهم يف قوله تعاىل    علىمن يقوم به    
 وندجسي  ∩∪ ـسينكَرِ ونِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرأْميمِ اآلخِرِ ووالْيبِاللّهِ و ونمِنؤي      مِـن لَــئِكأُواتِ وـرفِـي الْخَي ونارِع
الِحِني٢( 〉 الص(.  

 أهـل اإليــمان     فريقا أهل الكتاب،  ليس  : (  يف هذه اآلية   - رمحه اهللا    – وقال الطربي    
لـيسوا متعادلـني، ولكنـهم    : أم غري متساوين، يقول   : يعنـي بذلك  ، سواء منهم والكفر 

  .)٣(  )الـخري والشرمتفـاوتون فـي الصالح والفساد و

                                                 
 .١٠٤رقم   آيةآل عمران سورة )  ٣(
  .٧١سورة التوبة آية رقم ) ٤(
  .١١٠رقم   آيةآل عمران  سورة )١(
 .١١٣/١١٤رقم   آيةآل عمران  سورة )٢(
  .٣٤/ ٤جم، ١٩٩٠ط ،.د ، املعرفة ،تفسري القرآن  املوضوع  ،ابن جرير ، الطربي) ٣(

١١٣ 



 ٣٧

   ، فـإن النـاس مل       عليه أهل األرض   اجلزاء يف الدنيا متفق    : (- رمحه اهللا    - ةيويقول ابن تيم     
ر الدولة العادلة   اهللا ينص : ، وهلذا يروى    ، وعاقبة العدل كرمية   يتنازعوا يف أن عاقبة الظلم وخيمة     

  .)٤( )ة ، وال ينصر الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنوإن كانت كافرة
هذه طائفة من أهل الكتاب مل       : ( - رمحه اهللا    –وقال مساحة الشيخ عبد العزيز ابن باز           

  . )٥( ) يف ذلك – سبحانه وتعاىل –يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثىن اهللا عليهم 
  
  
  :أدلة مشروعية االحتساب يف السنة املطهرة: الفرع الثاين 

عروف والنهي عـن    املاألمر ب ة مشروعية االحتساب يف      دالل  مسلكها  السنة يف  وضحتلقد  
، وتارة بالثناء و امتداح من يقوم به ووصـفه          يهالتشديد على التهاون ف   تارة ب ،   املنكر والعمل به  

  .  بأنه خري الناس وأفضلهم بعد النيب 
يف مبـا ورد     يف األمم السابقة وذلك      اًكما أثبتت السنة املطهرة أن االحتساب كان مشروع       

إن أول ما دخـل     ( :  رسول اللّه    الق :  يف قوله  عن عبد اللّه بن مسعود    احلديث الذي روي    
يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع، فِإنه ال حيـل           : النقص على بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول        

 اللّه قلوب   لك، مث يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب                

  . )١() بعضهم ببعٍض

 :إىل قولـه  〉 عِـن الَّـذِين كَفَـرواْ مِـن بنِـي إِسـرائِيلَ علَـى لِـسانِ داوود وعِيـسى ابـنِ مـريم           لُ ®:  تعاىلمث قال

®٢( 〉فَاسِقُون(.  

ظـامل  كالَّ واللّه لتأمرن باملعروف ولتنهونَّ عن املنكر ولتأخـذنَّ علـى يـدي ال             ( :   مث قال 

  .)٤( )"على احلق أطراً ولتقصرنه على احلق قصراً )٣(ولتأطرنه
                                                 

 ، الكويـت، الطبعـة الثالثـة،        اإلسـالمي  التـراث    إحيـاء أبوعماد الـسخاوي ،مجعيـة      : ابن تيمة، احلسبة، حتقيق   ) ٤(
  .٥م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨

 باملعروف والنهي   األمراسة العامة هليئة    ئلر، ا وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر       ،   عبد العزيز بن عبد اهللا          ،   بن باز  )٥(
  . ٩ص  .ت. د، ط.د  ، السعودية، الرياض، عن املنكر 

  .حديث ضعيف: وقال األلباين  . )١٩٩٨٣ ، رقم ١٠/٩٣(، والبيهقى ) ٤٣٣٦ ، رقم ٤/١٢١(أخرجه أبو داود  )١(
                   .٨١ إىل ٧٩املائدة  اآلية من  سورة ) ٢(



 ٣٨

ل النصح ملن   يبحتساب، ويتجاهل العمل به، وأنه س     وهذا احلديث فيه ذم من يتهاون اال           
  .هو ظامل لنفسه، ومن هو ضل سبيل الرشاد

ي إىل عدم   وقد جاء فيما هو حيث على العمل باالحتساب وعدم التهاون به، وأن تركه يفض             
 – الدعاء من اهللا تعاىل يف امللمات والنكبات، وهو يف ما روي عن أم املؤمنني عائشة                 تاستجاب

 عن املنكر قبل أن     ا مروا باملعروف، واو   ( : يقول مسعت رسول اهللا    :  قالت   –رضي اهللا عنها    

  . )٥( )تدعوا فال يستجاب لكم 

  والذي نفـسي بيـده    (  : قالعن النيب عن حذيفة بن اليمام رضي اهللا عنهما وما روي  
 مث تدعنه فال يـستجيب      هلتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً من            

  .)١( ) لكم
إيـاكم واجللـوس يف      ( (:قـال  عن الـنيب     ، عن أيب سعيد اخلدري     وكما روي     

 االس، فأعطوا الطريق    ىلَيتم إ تفإذا أ (: قال.  نتحدث فيها  ما لنا بد، إمنا هي جمالسنا     : فقالوا). الطرقات

غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، وأمـر بـاملعروف،          (:  قال ؟ وما حق الطريق  : قالوا. )حقها

  .)٢( ))وي عن املنكر
غـض البـصر    ب ،) مر باملعروف والنهي عن املنكر    األ( قد قرن االحتساب     ويف هذا احلديث  
وأا  ، م يف حياته اليومية   اليت قد يتعرض إليها و يتعايش معها املسل        ، و  لسالموكف األذى ورد ا   

خوانه مـن   ناء ا ميثل رقي األخالق اجتاه إ        وبتطبيقها واالعت   واجب اجلالسني على الطريق   من  
  .املسلمني، وهي كغريها من األخالقيات احملمودة اليت حثنا عليها ديننا احلنيف

                                                                                                                                            
 .أي لتردنه إىل احلق ولتعطفنه عليه: ولتأطرنه) ٣(
. اللفـظ لـه   ) ٤٣٣٦( دوأبـو داو   اإلسـناد ،  ، وقـال حمققـه صـحيح        )٣٧١٢ (بـرقم )١/٣٩١(أمحد يف املسند  )  ٤(

  .)٤٠٠٦(وابن ماجه. هذا احلديث حسن غريب: وقال)٣٠٤٨(والترمذي
 .حسن) ٢/٣٦٧( وقال األلباين  ، )٤٠٠٤(:  ، حديث رقم سنن ابن ماجه) ٥(
، و املنذري يف الترغيب  ) ١٧٦٢( هذا حديث حسن وحسنه األلباين، صحيح سنن الترمذي : وقال) ٢١٦٩(الترمذي ) ١(

 ).٣/٢٢٧(والترهيب 
   ).٢١٢١( ومسلم. واللفظ له) ٥/٢٤٦٥(فتح الباري ، البخاري  )٢(
  .٢٤ ص، مرجع سابق ،معامل الغربة يف أحكام  ابن اإلخوة ،: ظران) ٣(
، ٣أبوعماد السخاوي ،مجعية إحياء التراث اإلسـالمي ، الكويـت، ط          : ، احلسبة، حتقيق  احلليم   امحد بن عبد  ابن تيمية،   ) ٤(

 .٥م، ص١٩٩٨/  هـ١٤١٨



 ٣٩

أفضل اجلهاد األمر باملعروف والنـهي عـن         : - رضي اهللا عنه     –وقال علي بن أيب طالب      
    .)٣( شد ظهر املؤمنني فاملنكر فمن أمر باملعرو
وكل بين آدم ال تتم مـصلحتهم ال يف الـدنيا وال يف             : ( - رمحه اهللا    –ويقول ابن تيمية    

تناصـر لـدفع    ال التناصر ، فالتعاون على جلب منافعهم ، و        اآلخرة إال باالجتماع والتعاون و    
  اإلنسان مدين بالطبع ، فإذا اجتمعوا فالبد هلم من أمور يفعلوا: مضارهم ، وهلذا يقال 

جيتلبون ا املصلحة  وأمور جيتنبوا ملا فيها من املفسدة ، ويكونون مطيعني لآلمر بتلـك                
  .)٤(  )ياملقاصد ، والناهي عن تلك املفاسد، فجميع بين آدم البد هلم من طاعة آمر وناه

  
  : الثايناملطلب

  احلكم الشرعي لالحتساب
       على وجوب االحتساب يف األمر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر             اتفق علماء املسلمني  

، فذهب الفريـق األول علـى أن        تفصيالً صفة ونوعية هذا الوجوب      لفوا يف ، إال أم اخت   باجلملة
 سقط عن اجلميع القيام بـه وهـو         لبعضفروض الكفايات، أي إذا قام به ا      األمر والنهي هو من     

 أن  ، وذهب الفريق الثـاين مـن العلمـاء إىل         للمكلف به فرض عني وعلى املتطوع فرض كفاية       
ذا قـام   اللسان، أو بالقلب، وأنه ال يسقط إ      أو ،االحتساب فرض عني على مجيع األشخاص باليد      

  .به شخص 
وعهد أصـحابه ويف عهـد         كان املسلمون يف عهده     : (– رمحه اهللا    –وقال ابن باز    

السلف الصاحل يعظمون هذا الواجب، ويقومون به خري قيام، فالضرورة إليه بعد ذلـك أشـد                
   .)١() وأعظم، لكثرة اجلهل وقلة العلم وغفلة الكثري من الناس عن هذا الواجب العظيم

  
  يف  توضيح األدلة اليت نصت على وجوبـه       ولكي يتجلى لنا حكم الوجوب، كان البد من       

 أدلة كـال  ذكر  القران الكرمي والسنة واملطهرة وما اتفق علية العلماء من سلف هذه األمة ، مث               
  .الفرقني باعتبارهم االحتساب فرض عني أم فرض كفاية

                                                 
 
 
 . ٦ص ،، مرجع سابق وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،  عبد العزيز بن عبد اهللا  ،  بازابن) ١(



 ٤٠

  
  أدلة وجوب االحتساب يف القرآن الكرمي: الفرع األول

  ويـأْمرون بِـالْمعروفِ وينهـون عـنِ الْمنكَـرِ وأُولَــئِك هـم               ولْتَكُن منكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ          ®: قال تعاىل   -١
ونفْلِح٢( 〉 الْم(.   

أن تكون فرقة من هذه األمة متـصدية هلـذا           : (يف هذه اآلية   - رمحه اهللا    –قال ابن كثرب    
  .)٣( ) الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من األمة حبسبه

  .)١(〉 الَ ينهاهم الربا�ِيون واألَحبار عن قَولِهِم اإلِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس ما كَا�ُواْ يصنعون ®:قوله تعاىل -٢
ودلت اآلية على أن تارك النهي عن املنكر        ( : يف تفسري هذه اآلية    -رمحه اهللا –قال القرطيب   

  . )٢(  ) يف ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكركمرتكب املنكر فاآلية توبيخ للعلماء
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابـن         : على هذه اآلية   -رمحه اهللا   – وقال ابن كثري  

ما يف القرآن    (: عطية حدثنا قيس عن العالء بن املسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال              
  .)٣( ) أشد توبيخا من هذه اآلية

إِن الَّذِين يكْفُرون بِآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُون النبِيني بِغَيرِ حقٍّ ويقْتُلُون الَّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن الناسِ  ®: اىل تعولهق -٣
عروف دلت هذه اآلية على أن األمر بامل( : -رمحه اهللا–قال القرطيب .  )٤( 〉  فَبـشرهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ   

 أمجع املسلمون فيما ذكر ابن      ( :أيضاًوقال   ) . والنهي عن املنكر كان واجبا يف األمم املتقدمة       
  .)٥( ) عبد الرب أن املنكر واجب تغيريه على كل من قدر عليه

                                                 
 .١/٥٠٨ ،  ، مرجع سابقابن كثري ، تفسري القرآن العظيم: انظر ) ٢(
 .٦٣ :  آية رقماملائدة سورة )٣(
 
  .٦٣ :  آية رقماملائدةسورة ) ١(
 .٢٣٧ /٦ مرجع سابق ، ع ألحكام القرآن،القرطيب، اجلام : انظر) ٢(
 .٢/١٠٤ مرجع سابق ،كثري ، تفسري القرآن العظيم ،انظر ابن ) ٣(
 .٢١:سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
 .٤٨ - ٤٧/ ٤ مرجع سابق ،  القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،انظر،) ٥(



 ٤١

 مـرجِعكُم جمِيعـاً   للَّـهِ ٱ إِلَى هتَديتُمٱا  آمنواْ علَيكُم أَ�ْفُسكُم الَ يضُركُم من ضَلَّ إِذَلَّذِينٱيٰأَيها ®  :  تعاىل  قوله-٤
لُونمتَع تُما كُنبِم ئُكُمبن٦( 〉 فَي(.  

 عـن  والنهي باملعروف األمر أن على هذا يدل وال: ( - رمحه اهللا    –وقال الشيخ السعدي    
 األمـر  من عليه جيب امب باإلتيان إال هداه، يتم ال فإنه وإمهالُهما، تركُهما العبد يضر ال املنكر،

       وأنكـره  ولـسانه  بيـده  املنكـر  إنكار عن عاجزا كان إذا نعم .املنكر عن والنهي باملعروف
   .)٧()  غريه ضالل يضره ال فإنه بقلبه،

  :ةأدلة وجوب االحتساب يف السنة املطهر: الفرع الثاين
ون هـذه اآليـة     إنكم تقرؤ : فقال خطبنا أبو بكر الصديق     : روى عن قيس قال    ما   -١

  .)١( 〉 هتَديتُمٱيا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَ�ْفُسكُم الَ يضُركُم من ضَلَّ إذَا  ® وتتأولوا على غري تأويلها
أوشـك أن    الناس إذا رأُوا الظامل فلم يأخذوا على يديـه           إن (:يقول  وإين مسعت رسول اهللا   

  . )٢() بعقابيعمهم اهللا 
يع املؤمنني، أي عليكم أهل      خطاب جلم  〉 علَـيكُم أَ�ْفُـسكُم    ®: قوله تعاىل  )٣( وقال ابن املبارك  

     ولينـه بعـضكم     ،ليأمر بعضكم بعـضاً   :  فكأنه قال  〉والَ تَقْتُلُوۤاْ أَ�ْفُـسكُم    ®:  كقوله تعاىل  .دينكم
  .)٤( دليل على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو ،بعضاً

                                                 
  .١٠٥:  سورة املائدة آية رقم ) ٦(
 معـال  بـن  الرمحن عبد:  ،حتقيق املنان كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري،   ناصر بن الرمحن عبد ،السعدي) ٧(

 .١/٢٤٦، م ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ ،١ ، بريوت ، لبنان ، طالرسالة مؤسسة، اللوحيق
  
  .١٠٥:  سورة املائدة آية رقم ) ١(
 دار  ، وآخـرون  شاكر حممد أمحد : حتقيق ،السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن حممد ي ، الترمذ سنن الصحيح اجلامع) ٢(

ما جاء يف نـزول     : الفنت ، باب  : ، كتاب  )٢١٦٨( ، حديث رقم     ٤/٤٦٧ ، ص    بريوت ، لبنان ،   العريب التراث إحياء
  .حديث صحيح:  وقال الشيخ األلباين ،العذاب إذا مل يغري املنكر 

 املروزي التميمي، بالوالء، احلنظلي واضح بن املبارك بن اهللا عبد) م ٧٩٧ - ٧٣٦ = ه ١٨١ - ١١٨(هو   : املبارك ابن) ٣(
 يف عمـره  أفـىن  ، و  ھ١١٨ ولد سنة    والرحالت التصانيف صاحب التاجر، ااهد ،اإلسالم شيخ احلافظ،: الرمحن عبد أبو

 خراسـان،  سـكان  من كان.والسخاء والشجاعة الناس وأيام والعربية والفقه احلديث ومجع.وتاجرا وجماهدا حاجا ،األسفار



 ٤٢

 حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا           : قال  علي بن حممد    ما روي عن   -٢
من قوم يعمل فيهم باملعاصي هم أعز منهم وأمنع           ما : (  قال رسول اهللا     :ابن جرير عن أبيه قال    

   . )٥( )اهللا بعقاب  يغريون إال عمهم ال
  
  

د بن سلمة عن حيىي بن سعيد عـن شـيخ            محا حدثنا: قال داود بن احملرب      ما روي عن   -٣
ذكر خسفا يكون باملشرق فقيل يا رسول اهللا أخيسف بأرض فيهـا             أن رسول اهللا    : حدثه  

  .)١() نعم إذا كان أكثر عملهم اخلبث : (قال  املسلمون
  

  :أدلة وجوب االحتساب يف أقوال العلماء هي: الفرع الثالث
 األمة كلها على وجوب األمر باملعروف والنهي        تاتفق ( : - رمحه اهللا    – )٢( قال ابن حزم  

عن املنكر بال خالف من أحد منهم لقول اهللا تعاىل ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون                 
  .)٣( ) باملعروف وينهون عن املنكر

                                                                                                                                            

 " و فيـه،  صـنف  مـن  أول وهو " اجلهاد " يف كتاب له. ھ١٨١ سنة   الروم غزو من منصرفا) الفرات على (يت ومات
  .٤/١١٥األعالم للزركلي : أنظر.. .الرقائق

  .٦/٣٤٢ مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ٤(
،  ، لبنـان     بـريوت  ، الفكـر  دار ،   الباقي عبد فؤاد حممد : حتقيق ،   القزويين عبد اهللا  أبو يزيد بن حممد  ، ماجه ابن سنن) ٥(

سـنن ابـن    صحيح   وحسنه األلباين يف     ) . ٤٠٠٩: ( حديث رقم     باملعروف والنهي عن املنكر    األمر:  باب   الفنت ، : كتاب
  . ماجة

سني أمحد صـاحل    ح: حتقيق   ،   بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث      ،    احلافظ نور الدين اهليثمي    -احلارث بن أيب أسامة     ) ١(
الفنت نعوذ باهللا   : كتاب  . ٢/٧٦٦. ١٩٩٢ – ١٤١٣ ،   ١ ، ط   املدينة املنورة   ، مركز خدمة السنة والسرية النبوية     ،     الباكري

   ).٧٦٥: (  ، حديث رقم األمر باملعروف والنهي عن املنكر: منها ، باب 
بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان بـن يزيـد             أبو حممد، علي ابن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب             هو : ابن حزم ) ٢(

فقيه احلافظ، املـتكلم،    ل ا .األموي يزيد بن أيب سفيان بن حرب        األمري موىل    ،  القرطيب اليزيدي  األندلسي، مث   األصلالفارسي  
م يف   ، من مصنفاته ، احمللى و شرائع اإلسال        ھ٤٥٦ وتويف سنة    ھ٣٨٤ ولد سنة    ، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف    األديب

 .الواجب واحلالل واحلرام والسنة واإلمجاع ، وكان شديد االنتقاد للعلماء ولذلك حذر كثري منه يف هذا الشأن
حممد إبراهيم نصر و عبد الـرمحن    : ابن حزم ، أبو حممد علي ابن أمحد الظاهري، الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، حتقيق              ) ٣(

  .٥/١٩م ، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١ية ، ط السعودركة مكتبات عكاظ ،عمريه، ش



 ٤٣

 أمجع املسلمون فيما ذكر ابن عبد الرب أن املنكر واجب تغيريه             :(- رمحه اهللا  –قال القرطيب   
  .)٤( ) من قدر عليهعلى كل 

   باملعروف والنهى عن املنكر واجب على األمر  (: -رمحه اهللا - )٥( قال سهل بن عبد اهللا 
  

  .)١( ) السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه
  ). فهو أمر إجياب بإمجاع األمة  ()فَلْيغيره  ) : يف قوله :  - رمحه اهللا–قال النووي   

وقد تطابق على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب          (:  - رمحه اهللا    –وقال  
  .)٢() والسنة وإمجاع األمة، وهو أيضا من النصيحة الّيت هي الدين

وجوب األمر باملعروف والنـهى      : ( يف فتح القدير     - رمحه اهللا    –)٣(قال اإلمام الشوكاين    
، وأصـل   أعظم واجبات الشريعة املطهـرة    ، وهو من    نكر ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة    عن امل 

  .)٤() ، وبه يرتفع سنامها ويكمل نظامهاعظيم من أصوهلا، وركن مشيد من أركاا

                                                                                                                                            
  .٤٨ - ٤٧ /٤  مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،)٤(
 اإلخالص أحد أئمة الصوفية وعلمائهم واملتكلمني يف علوم  .سهل بن عبد اهللا بن يونس التستري، أبو حممد: هو ) ٥(

كتاب يف تفسري القرآن خمتصر، وكتاب رقائق احملبني له  ، ھ ٢٨٣ وتويف سنة ھ ٢٠٠ولد سنة .األفعال والرياضيات وعيوب 
        ، واألعالم للزركلي ١٨٩/ ١٠ األولياء وحلية  ،٢١٨ /١والوفيات ،  ٢٠٦طبقات الصوفية : نظر ا ( .وغري ذلك 

١٤٣/ ٣.(  
 
  
  .١٢/٧٣  مرجع سابق ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ١(
 ، بريوت   العريب التراث إحياء دار ،   احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج،   مري نب شرف بن حيىي زكريا أبو،  النووي  ) ٢(

  .٢/٢٢م ، ١٣٩٢ ،٢، لبنان ، ط
ولـد   .فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صـنعاء         :  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين         :الشوكاين هو   ) ٣(

 سـنة    ومات حاكما ا   ١٢٢٩وويل قضاءها سنة     . ونشأ بصنعاء  ھ ١١٧٣ بسنة   )من بالد خوالن، باليمن   (جرة شوكان   

و البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن الـسابع ،          ،   األخبارنيل االوطار من أسرار منتقى      :  مؤلفا، منها    ١١٤له   . ھ ١٢٥٠
األعـالم للزركلـي    : نظر   ا (،  ، و إرشاد الفحول يف أصول الفقه       وفتح القدير يف التفسري    ،   والدرر البهية يف املسائل الفقهية    

٦/٢٩٨.(  
  .١/٣٣٧حمفوظ العلي ، بريوت ، لبنان ، : الشوكاين ، فتح القدير ، الناشر ) ٤(



 ٤٤

 األمة جممعة على أنه من رأى منكرا وجب عليه           (– رمحه اهللا  -)٥( ي احلسني امللط  أبوقال   
  .)٦(  )أن ينكره كما مضت به السنة

 أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أوجب األعمال           : (- رمحه اهللا  –وقال ابن تيمية    
  )٧( )أحسنها و وأفضلها 

   :درجات وجوب االحتساب عند العلماءبيان : الفرع الرابع
اتفق العلماء على وجوب االحتساب وذلك لألدلة الصرحية اليت دلت عليه وقـد قـسموا               

لدرجات هي ما استدل به مـن       الوجوب يف درجات ال ميكن أن تعدوا من دوا ، ومن تلك ا            
  :احلديث النبوي الشريف وهو على النحو التايل

    وهو فرض خاص باحلاكم وويل األمر أو من كانت لـه واليـة رمسيـة مـن                 :  التغيري باليد  -١
احلاكم، وعلى كل راعي مسئول عن رعيته، والزوج على أهله وأوالده يف بيته، و ال يكـون                 

  .لكالتغيري باليد ملن هو غري ذ
        وهو يكون ملن هو أهل لذلك مـن العلمـاء  مبناصـحة احلكـام ووالة               :  التغيري باللـسان     -٢

 واملعـروف   ،األمر، ويكون من الدعاة واملصلحني لعامة الناس اجتاه املنكر املـأمور بتركـه            
املطلوب بإتيانه، ويكون من عامة الناس من خالل إبالغهم عن املنكر، عن طريـق اجلهـات            

تعريف مرتكب املنكر بـاحلكم       املخولة من ويل األمر، وقد يكون من خالل        ةية املختص الرمس
    ، كما يشترط أن يكـون فيـه املنفعـة         بإنزال العقوبة  والتخويف باهللا ، مث بالتعنيف    الشرعي

    :تعـاىل    العامة، عن طريق اإلقناع والرفق واحلكمة واملوعظة احلسنة اليت أمرنا اهللا ا يف قاله             

                                                 
 " أهـل  من: الشافعية فقهاء من.القراآت عامل: العسقالين امللطي احلسني أبو الرمحن، عبد بن أمحد بن حممد :  هو   امللطي) ٥(

    .  والبـدع  األهـواء  أهل على والرد التنبيه:  منها وغريه، الفقه يف تصانيف له . ٣٣٧ة   سن به وتويف بعسقالن، نزل " ملطية
  ).٥/٣١١، األعالم للزركلي ١١٢ /٢ الشافعية طبقات :نظر ا( 

ـ  :  احلسني حممد بن أمحد بن عبد الرمحن الشافعي ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ، حتقيق                   وامللطي ، أب  ) ٦( د حممد زاه
 .٣٧-٣٦م ، ص ١٩٧٧ ، ٢بن احلسن الكوثري ، املكتبة األزهرية للتراث ، القاهرة ، مصر ،  ط

حممد رشاد سامل ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، املدينة           . د: بن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم احلراين ، االستقامة ، حتقيق             ) ٧(
  .٢/٢٢٦هـ ، ١٤٠٣ ،١املنورة ، ط

  



 ٤٥

ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَـلَّ عـن سـبِيلِهِ          ®
 وهو  تَدِينهبِالْم َلم١(〉  أَع(.  

 يكـون أهـالً      ملن ال يستطيع وملن ال     ، وأحسنها وهو آخر مراتب تغري املنكر    : التغيري بالقلب  -٣
، فمن ضاق صدوره من منكر عرض عليه ومل يستطيع تغيريه لـضعفه             لذلك من عامة الناس   
، ولكن ينبغي موافقة ذلـك اإلنكـار        من اهللا تعاىل يف إمث السكوت عنه      وافتقاره، فقد أعذر    

فذلك شرط األعذار   وبذل املعروف بنفسه ، وهو مغادرة مكان املنكر وقت ما يدركه يف قلبه              
  .من اهللا تعاىل

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فـإن مل         ( : قال   عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا        ف       

   .)٢() يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان
ـ     األمراء باملعروف باليد على     األمر: قال العلماء     ب علـى   ، وباللسان على العلماء، وبالقل

      .)١( الضعفاء
  : - رمحه اهللا –)٢( قال ابن عطية  

من الضرر على نفسه وعلـى      اإلمجاع منعقد على أن النهي عن املنكر فرض ملن أطاقه وأ           ( 
   .)٣()، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا املنكر وال خيالطه املسلمني

  
  وف والنهي عن املنكر باليد واللسان واألمر باملعر : ( - رمحه اهللا–)٤( قال اإلمام الرباري

                                                 
  .١٢٥: رقم  آية النحل سورة) ١(
بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن : اإلميان ، باب : صحيح مسلم ، كتاب) ٢(

 ).٧٨: (باملعروف والنهي عن املنكر واجبان ، حديث رقم  األمر

  .٤/٤٩ مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ١(
 ٤٨١ولد سنة   : حممد أبو الغرناطي، قيس، حمارب من احملاريب، عطية بن الرمحن عبد بن بغال بن احلق عبد:  هو   عطية ابن) ٢(

 يف الغـزوات  يكثر وكان املرية، قضاء ويل .شعر له واحلديث، باألحكام عارف .غرناطة أهل من أندلسي، فقيه، مفسرهـ  
 للزركلي األعالم: ( أنظر  .  العزيز الكتاب سريتف يف الوجيز احملرر:  ومن مصنفاته    .٥٤٢ سنة   بلورقة وتويف .امللثمني جيوش

٣/٢٨٢.( 
 .٦/٢٥٣ مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ٣(
 ومتقدمها يف هـ٢٣٣ ولد سنة  شيخ الطائفة يف وقته ، احلسن بن علي بن خلف أبو حممد الرباري: الرباري هو ) ٤(

واللسان وكان له صيت عند السلطان وقدم عند األصحاب وكان أحد األئمة اإلنكار على أهل البدع واملباينة هلم باليد 



 ٤٦

  .)٥(  )والقلب بال سيف واملستور من املسلمني من مل يظهر منه ريبة
  

يتناسب مع مجيـع    ، وهو فسيح يف مراتبه و       ا دليل على أن االحتساب واجب حمض      ويف هذ 
، مع اختالف درجاتـه     أحد ء، مع اختالف أحواهلم وظروفهم دون استثنا      الناس عامة وخاصة  

  .  املسؤولية على الرعيةحبسب
  
  
  

  
  :اختالف العلماء يف صفة ونوعية وجوب االحتساب : الفرع اخلامس

اتفق علماء املسلمني كما ذكرنا آنفاً على وجوب االحتساب ، إال أم اختلفوا يف صـفة                
 فريقني حيث ذهب الفريق األول  وهم يف ذلك االختالف منقسمني إيل      ونوعية ذلك الوجوب ،   

  .حتساب فرض كفاية ، وذهب الفريق الثاين على أن االحتساب فرض عني على أن اال
  
  فرض كفايةاالحتساب :  األولالفريق

ـ          ، حيث   وهو قول مجهور العلماء    األمر ذهب أصحاب هذا القـول إىل أن االحتـساب ب
باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية على اجلماعة وعني على الواحد وجيب على من علمه               

وهو عارف مبا ينكره ومل خيف أذى يف نفسه أو ماله أو أهله وال فتنة تزيد على املنكـر                   وحتققه  
ومل يقم به غريه وعلى الناس إعانة املنكر ونصره مع القدرة وال ينكر بسيف وال عصا إال مـع                   

  .سلطان

                                                                                                                                            
 كانت أدوية وهي) الربار (إىل نسبة  والرباري. هـ٣٢٩وتويف سنة العارفني واحلفاظ لألصول املتقني والثقات املؤمنني 

 ).٢/٢٠١، األعالم للزركلي ١/١٧٩ه ، البن أيب يعلى لطبقات احلناب: أنظر  ( الرباري جلالبها ويقال اهلند من جتلب
حممد سعيد سامل القحطاين ، دار : الرباري ، احلسن بن علي بن خلف أبو حممد ، كتاب شرح السنة املؤلف ، حتقيق )  ٥(

 .٥٠هـ ، ص١٤٠٨ ١ابن القيم ، الدمام ، السعودية ، ط



 ٤٧

   إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض          (:- رمحه اهللا    –)١( قال اإلمام الزخمشري  
 ، وعلم كيف يرتب األمـر يف إقامتـه        الكفايات، وألنه ال يصلح إال من علم املعروف واملنكر        

   .)٢( )وكيف يباشره، فإن اجلاهل رمبا ى عن معروف وأمر مبنكر
  

إن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر فـرض         (  :  - رمحه اهللا    – وقال اإلمام النووي     
حلرج عن الباقني، وإذا تركه اجلميع أمث كل من متكن منـه            كفاية إذا قام به بعض الناس سقط ا       

  . )٣(  )بال عذر وال خوف
  

والنهي عن املنكر ال جيب على      وكذلك األمر باملعروف     : ( - رمحه اهللا  –قال ابن تيميه       
  .)١()حد بعينه بل هو على الكفاية كل أ
    .)٢()ي عن املنكر فرض كفاية فان األمر باملعروف والنه( :-رمحه اهللا – ابن القيم ويقول   

، فاحلاصل أنه فرض على اجلميع فرض كفاية        ( : - رمحه اهللا  -ن باز وقال مساحة الشيخ اب      
  .)٣( )فمىت قام به من اتمع أو القبيلة من حيصل به املقصود سقط عن الباقني 

  
  :أدلة الفريق األول

                                                 
 بالـدين  العلـم  أئمـة  من: القاسم أبو اهللا، جار الزخمشري، اخلوارزمي أمحد بن حممد بن عمر بن حممود : هو الزخمشري) ١(

 .اهللا جبار فلقب زمنا ا فجاور مكة إىل وسافر) ھ٤٦٧ سنة خوارزم قرى من (زخمشر يف ولد .واآلداب واللغة والتفسري

 ، القرآن تفسري يف الكشاف:  كتبه أشهر .ھ ٥٣٨ سنة     فيها فتوىف) خوارزم قرى من (اجلرجانية إىل عاد مث البلدان، يف وتنقل
  ).٧/١٧٨األعالم الزركلي :نظر ا.(   يف اللغةالبالغة أساس و
 من حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه الترتيل ، دار الفكر ، بريوت ، الكشافالزخمشري ، جار اهللا أبو القاسم ، ) ٢(

  .٤٥٣-٤٥٢/ ١ هـ ، ١٣٩٧ ، ١لبنان ، ط
 .٢/٣٨٢   ، مرجع سابق ،احلجاج بن لممس صحيح شرح املنهاج ، شرح صحيح مسلم) ٣(
  .٢/٢٠٨ ،  مرجع سابقبن تيمية ، االستقامة ،ا) ١(
ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر ابن أيوب، أعالم املوقعني عن رب لعاملني، دار الكتاب العريب، بريوت ، لبنان ،الطبعة ) ٢(

       .١/٤٨٢،  م١٩٩٦/هـ١٤١٦األوىل،
 ، الرياض ، السعودية ،      واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة، ومقاالت فتاوى جمموع،   اهللا عبد بن يزالعز عبد  ، باز بنا) ٣(

   .٤/٣٢٨ط ، .د



 ٤٨

وأُولَـئِك هم  ةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينهون عنِ الْمنكَرِ ولْتَكُن منكُم أُم ®  :يف قول اهللا تعاىل  -١
 ـونفْلِحقوله :  يف الفتح - رمحه اهللا –قال الشوكاين  .)٤( 〉 الْم ® لْـتَكُنقـرأه اجلمهـور   〉  و

لبيـان  :  للتبعيض وقيل 〉 نكُم مـ :®و يف قوله .بإسكان الالم وقرئ بكسر الالم على األصل
اجلنس ورجح األول بأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفايـات خيـتص               

  . )٥( بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وينهون عنه منكرا
ي عـن   األول أصح فإنه يدل على أن األمر باملعروف والنه         : - رمحه اهللا    – قال القرطيب        

  . )٦( املنكر فرض على الكفاية
 أا مـن    〉 ولْـتَكُن مـنكُم    ®: وقد استدل الفريق األول ذه اآلية على أن يف قوله تعاىل                     

يشترط أن يكون مجيع الناس علمـاء        ال  فرض كفاية و   ، وألن الدعوة وطلب العلم    التبعيض
  .بعض األمةفتفيد أن هذا الواجب خاص ب ،وفقهاء بالعلم الشرعي

وما كَان الْمؤمِنون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ �َفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِـي الـدينِ ولِينـذِرواْ        ®:  تعاىل هلوقيف   -٢
ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإَِذا ر مهممجيع املؤمنني ، وعلى هـؤالء تقـع مـسئولية     :أي  .)١(  〉قَو
   .)٢( اإلنذار وليست على عامة الناس

  
لو بدأ عامة الناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر خيشى أن           :   قوهلم  يف ومما استدلوا به   -٣

، ويغلظوا يف مكان يقتضي اللني ويلينوا يف مقام يقتـضي     أمروا باملنكر وينهوا عن املعروف    ي
ن التفقه يف الدين فرض     فقالوا إ    .)٣(  وبذلك يكون ضرر احتسام أكثر من نفعه       الشدة ، 
  .مجيع املسلمني ألن اهللا تعاىل طلب خروج طائفة من املؤمنني وليس ،كفاية

                                                 
   .١٠٤: سورة آل عمران آية رقم ) ٤(
  ٠ ٢/٨  مرجع سابق ،الشوكاين ، فتح القدير،) ٥(
  .١/٥٥٧ مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ٦(
  .١٢٢: آية رقم لتوبة اسورة ) ١(
  .١/١٧٦ ت ،. ، د١ مصر ، ط ،املكتبة التجارية الكربىصول الشريعة ،  املوافقات يف أالشاطيب ، إبراهيم الغرناطي ،) ٢(
-هـ ١٤١٧، ٦ سـي ، باكستان، ط اإلسالم ترمجان إدارةاهلــي ،فضل ،احلسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوا، ) ٣(

  .٧١ص. م١٩٩٦



 ٤٩

  
  عني فرض االحتساب : لثاين االفريق

   املنكـر فـرض   األمر باملعروف والنهي عن     ذهب أصحاب هذا القول إىل أن االحتساب ب       
 ذلك ومتكّن   نهي عن املنكر مىت قدر على     يمر باملعروف و  يأ  أن يتعني على كل مسلم   هو   ف ،عني
، وما عدا ذلـك ال      ى النفس اخلشية عل : فقال قوم   .  واختلفوا يف الذي يسقط الوجوب        .منه

  .)٤( ، وانتقل إىل الندبأو حبساً أو إهانة سقط عنه الفرضإذا حتقق ضرباً : وقال قوميسقطه 
  :يق الثاينأدلة الفر

هم  الْمنكَرِ وأُولَـئِك   ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينهون عنِ ®  :  يف قول اهللا تعاىل-١
ونفْلِح٥( 〉 الْم( .  إن من يف قوله تعاىل : قالوا® نكُمللتبيني وليست للتبعيض〉 م  )٦( .  

  
  عـن  عو إىل اخلري وتـأمر بـاملعروف وتنـهو       ومعىن اآلية الكرمية كونوا كلكم أمة تد              

 .  صلة ليست للتبعيض〉 مـن  ® كونوا أمةً:  أي〉 ولْتَكُن مِنكُم أُمـةٌ ®: ن معىن اآلية  وإ .)١(املنكر

  .)٣( )٢( 〉 وا قَولَ الزورِوثَانِ واجتَنِباجتَنِبوا الرجس مِن األَفَ ®: كقوله تعاىل

  

  .〉 وأُولَئِك هم الْمفْلِحون ® :  تعاىلواستدلوا أيضا بقوله  -٢

تصفني بالصفات املذكورة يف اآلية، وهي      أكدت اآلية أن الفالح خمتص بأولئك امل      : قالوا       
ـ    وحيث. األمر باملعروف والنهي عن املنكر    ، و الدعوة إىل اخلري   ى الفـالح    إن احلصول عل

                                                 
  ٣/٣٤٣أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  : سري البحر احمليطنظر تفا) ٤(
   .١٠٤: سورة آل عمران آية رقم ) ٥(
  .٤/١٦٥ مرجع سابق ، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،) ٦(
   .٧٢مرجع سابق ، اهلــي ،فضل ،احلسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوا، ) ١(
   ٣٠: سورة احلج آية رقم ) ٢(
مريية  عثمان مجعة ض-حممد عبد اهللا النمر : البغوي ، أبو حممد احلسني بن مسعود ، معامل الترتيل املؤلف ، حتقيق : نظر ا) ٣(

 .٢/٨١م ، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ ،  ٤ ، دار طيبة للنشر ، ط سليمان مسلم احلرش-



 ٥٠

؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به        االتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا    لذا يكون   ،  واجب عيين 
  .)٤( فهو واجب

  
  إمجاع العلماء على األحوال اليت يكون فيها االحتساب فرض عني :  الفرع السادس

رض العني وفرض الكفايـة     اختلف العلماء يف وصف نوعية وجوب االحتساب بني ف               
مجعوا على أن االحتساب قد يكون فرض عني على العامة مع االستطاعة أما باليـد إن               أم أ  إال

  : منهاان أو بالقلب وهي ضمن حاالت حمددة لذلك أو باللسكان أهالً
  
  . قبل الدولة يف القيام على االحتساب من على من عني-١

 الواليـة  حبكم تسباحمل على متعني فرضه إن  (: - رمحه اهللا    – املاوردي ويقول    
  .)٥( ) الكفاية فروض يف داخل غريه على وفرضه
  

  .خربة واختصاصخالل   منمناقشة إذا احتاج إىل جدال و -٢      
األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر       ( :  -رمحه اهللا   –يقول ابن العريب املالكي          

لنظر واالسـتقالل   فرض كفاية وقد يكون فرض عني إذا عرف املرء من نفسه صالحية ا            
   .)١() باجلدال أو عرف ذلك منه 

  . إذا كان ال يعلمه إال هو-٣      

يف موضع ال يعلم    مث إنه قد يتعني إذا كان       ( :  - رمحه اهللا    – يقول اإلمام النووي       
ال يتمكن من إزالته إال هو كمن يرى زوجته أو ولده أو خالفه على منكر               ، أو   به إال هو  

  .)٢()  ملعروفأو تقصري يف ا
  . هلا، ومل يقم ا أحد غريه الكافية وهو أهلٌة من كان لديه القدر-٤     

                                                 
   .٧٤مرجع سابق ، احلسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوا،   ،اهلــي) ٤(
  .٢٤٠املاوردي ، األحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص : انظر) ٥(
   .١٢٢ ، ص ١ ج مرجع سابق،أحكام القرآن البن العريب : نظرا) ١(
  .١/١٣١ شرح صحيح مسلم ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، مرجع سابق ، ) ٢(



 ٥١

  وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فـرض          : ( - رمحه اهللا  –يقول ابن تيميه       
على الكفاية ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه، والقدرة هي الـسلطان                

  طان أقدر من غريهم، و عليهم من الوجوب ما ليس على غريهـم              والوالية ، فذووا السل   
 :  ، قال تعـاىل    )٣(  ) فيجب على كل إنسان حبسب قدرته      ،فإن مناط الوجوب هو القدرة    

   . )٤( 〉فاتقوا ا ما استطعتم  ®
  :كما أن هلذه األحوال األربعة درجات جيب األخذ ا عند إنكار املنكر وهي   

  .وخيافه ضده إن يزول : األوىل
  .ن مل يزل جبملتهأن يقل وإ: الثانية
  .أن خيلفه ما هو مثله: الثالثة
  .أن خيلفه ما هو شرمنه: الرابعة

  .)٥( فالدرجتان األوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرمة
  

 الو   حبسب االسـتطاعة     يتعني على كل مسلم    واجب    املنكر أن إنكار :   فخالصة القول 
ـ البالقلب ، أما    اإلنكار   أن يكون     هو  وأضعف اإلميان   كلياً يعذر أحد بتركه   ات املتعلقـة   والي

   . فروض الكفايات اليت جيب على دولة اإلسالم القيام ا يف اجلملة مناحلسبة فهيبشؤون 
بان االحتـساب   إذا جعلنا القول    وهو   أنه ميكن اجلمع بني القولني        واهللا اعلم   والذي يظهر 

 وهذا ممكن حتققه من      ، نصرف إىل اإلنكار بصوره كافة ومنها اإلنكار بالقلب       فهو ي  نيفرض ع 
، كونه حيارب الطبائع املخالفة للفطرة السليمة اليت فطرت عليها النفـوس             ء دون استثنا  اجلميع

املتقـدم    اخلدري   كما ورد يف حديث أيب سعيد     و هو   . البشرية مبا تقتضيه متطلبات احلياة      
  .الذكر 

                                                 
  .٨  ص ، مرجع سابق ،البن تيميه: نظر احلسبة ا) ٣(
 .١٦:ية رقم سورة التغابن آ) ٤(
 ، ١طابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر ابن أيوب، أعالم املوقعني عن رب لعاملني، دار الكتاب العريب، بريوت ، لبنان ،) ٥(

  . ٣/٨،  م١٩٩٦/هـ١٤١٦



 ٥٢

 ينصرف إىل معىن االحتـساب باليـد        ن االحتساب فرض كفاية فهو     بأ القولوإذا جعلنا    
 كونه داخالً ل بعض الناس ممن تتوفر فيهم شروط معينة ،           من  إال  القيام به  ميكن واللسان الذي ال  

  والية احلسبة كوالية إسالمية شرعية مقصودها حتقيق هذه الشعرية وعلى هذا فهـي             يف أعمال 
 على كل دولة إسالمية ، وتكون غري واجب وفرض كفاية على أفراد             اً عين اً وفرض اًتكون واجب 

     فرغ مجيع الناس للقيـام ـا      يت  أن يتصور الالناس من حيث القيام ا كأوامر تكليفيه ، حيث          
الواليات األخرى املتعلقـة بـشؤون الدولـة          الدنيوية ، و توقفت    تعطلت مصاحل الناس   إال و

قد يتعارض مع املبادئ اليت تسعى إليها مقاصد الدين الشرعية ، من حتقيـق              هذا   ، و  اإلسالمية
ما كَان الْمؤمِنون لِينفِروا كَافَّةً فَلَوال �َفَر مِـن كُـلِّ   و ®: يقول تعاىل . املصاحل اليت تفيد العباد يف دينهم ودنياهم 

  .)١( 〉 دينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونفِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِي ال
  
  
  

  
  

  :  الثالثاملبحث
   العامةابــاالت االحتســجم

 ، وصيانة أعراض النـاس     يقوم نظام احلسبة يف جوهره على محاية حمارم اهللا تعاىل أن تنتهك           
  . حيح من خالل منهج إسالمي ص،تفك من أن تؤ

 التارخيية والعصرية فان االحتساب يسري ويتكيف وفق هذه التطورات          توبالرغم من التطورا  
الـشرعية  : مع اختالف املسميات واتفاق األهداف ، كما قد يأخذ بـه يف مجيـع اـاالت               

واالقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية واألمنية ، فهو يدعوا إىل بناء منـوذج حـضاري         
اص ينظم اتمعات املدنية من خالل الضوابط املستمد من األصول الـشرعية، و ال              إسالمي خ 

                                                 
  .١٢٢: سورة التوبة آية رقم ) ١(



 ٥٣

يتم تنظيم هذه اتمعات إال من خالل سلطة الدولة الرقابية اليت تقوم على متابعة التجـاوزات                
  .واملخالفات النظامية والشرعية

س احلـسبة يف     أول مـن مـار     ، وهو يتوىل مجيع أعمال الدولة بنفسه          وقد كان النيب  
يف البيـع    غـشٍ املنكر من كـل     كان ميشي يف األسواق وينهى عن       ، فقد   التاريخ اإلسالمي   

 يف الوزن ، و يأمر باملعروف يف إرشاد كل ضال عـن الطريـق               التالعب و يف الكيل  تطفيفالو
الصحيح ، وتوجيه كل مفرط وغال يف مساحة الدين احلنيف ، فكان أحـسن النـاس تعليمـاً                  

 سار على هديه خري أصحابه من اخللفاء الراشدين ومن تبعهم من األمـراء              م ومن ثَ  وإرشادا ، 
 العصور التارخيية اإلسالمية إىل وقتنـا        وما بعد التابعني ، مث تدرج عرب       احملسنني يف عهد التابعني   

  .املعاصر احلاضر
   :املطلب األول
    احتساب النيب 

ـ         يب  أن جماالت االحتساب اليت كان يقوم ا الن         اً مجة وكثرية جداً ، وتكاد ال تترك جانب
  :، ومن بعض هذه ااالت لعالجهاً واضحاًثرك فيه أمن جوانب احلياة إال وقد تر

  : االحتساب يف جماالت العقائد-١
البدعية ، وجتريدها     وحتريرها من العقائد الوثنية والشركية و        وهو بإصالح النفس البشرية   

 وتوحيد األمسـاء     بتوحيد الربوبية، وتوحيد اإللوهية،    ليقها باهللا تعاىل  من رذائل الصفات ، وتع    
  .والصفات 

.  مكة وحول الكعبة ثالمثائة وستون نـصباً       دخل النيب   ( :  قال   فعن عبد اهللا بن مسعود      

   .)١() ) إن الباطل كان زهوقاً ( جاء احلق وزهق الباطل: فجعل يطعنها بعود يف يده وجعل يقول 
  
  :تساب يف جمال العبادات والشرائعاالح -٢

 ألمته عن التبتل والرهبانية والغلو والتـشدد يف الـدين وذلـك يف               وهو بيان ي النيب     
  جاء ثالث رهط إىل بيـوت أزواج الـنيب           :يقول    أنس بن مالك     احلديث املذكور عن  

                                                 
 حديث رقم  ،)لْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا وقُلْ جاَء الْحق وزهق ا:  (  ، بابلتفسريا: كتاب، صحيح البخاري ) ١(

)٤٧٢٠( .  



 ٥٤

؟ قد    من النيب صلى   أين حنن     : فلما أخربوا كأم تقالوها فقالوا      يسألون عن عبادة النيب   
 وقال آخر أنـا     غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإين أصلي الليل أبداً                

    :فقـال  أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسـول اهللا   
ـ       أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واهللا أيت ألخشاكم هللا وأتق           (  د اكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرق

   . )٢( ) فليس مين وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا           : (قال   عن أيب هريرة عن النيب      روي  و

  .)٥()  )٤(  واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة ، وأبشروا)٣( وقاربوا
  
  : جمال االقتصاد والبيوع االحتساب يف-٣

 و من   الكيل وامليزان وعن الغنب أو التدليس أو الغش أو الغرر         يف  عن التطفيف     فقد ى     
 فأدخل طعام )٦(صربة على مر  رسول أن: قال  هريرة أيب عنف ،   اخلديعة يف البيع والشراء   

 اهللا رسـول  يا السماء أصابته  :الق ؟ الطعام صاحب يا هذا ما(   :فقال بلالً أصابعه فنالت فيها يده

  .)٧(  )مين فليس غش من ؟ الناس يراه كي الطعام فوق جعلته أفال  :قال
  االحتساب يف جمال الرفق باحليوان  -٤
ذات يـوم    أردفين رسـول اهللا     : عن أيب جعفر عبد اهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما قال             

 اس وكان أحب ما استتر بـه رسـول اهللا            ال أحدث به أحدا من الن       حديثاً خلفه وأسر إيلّ  
وزاد فيه الربقاين بإسـناد     ،  رواه مسلم هكذا    .  حائط خنل    يعين. حلاجته هدف أو حائش خنل      

 فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا فيه مجـل فلمـا رأى             -حائش خنل   :  بعد قوله    -مسلم  
 وذفراه فـسكن  -سنامه  أي -فمسح سراته    جرجر وذرفت عيناه فأتاه النيب       رسول اهللا   

                                                 
   . ) ٤٧٧٦( حديث رقم  ،الترغيب يف النكاح: النكاح ، باب: كتاب، صحيح البخاري ) ٢(
 .اقتربوا من فعل األكمل إن مل تسطيعوه:أي) قاربوا و(  . السداد وهو التوسط يف األعمالألزموا: أي) فسددوا( ) ٣(
 .استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها يف األوقات املنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل: أي ) ٤(
 . )٣٩( ، حديث رقم  الدين يسري: اإلميان ، باب :صحيح البخاري ، كتاب ) ٥(
  . الصربة الكومة اموعة من الطعام مسيت صربة إلفراغ بعضها على بعض: هي )صربة طعام ( ) ٦(
 .)١٦٤/١٠٣(  : حديث رقم ، من غشنا فليس منا قول النيب : اإلميان ، باب: كتاب،صحيح مسلم ) ٧(



 ٥٥

     هذا يل يا رسـول اهللا :  من كان رب هذا اجلمل ملن هذا اجلمل ؟ فجاء فىت من األنصار فقال            (  :فقال

   .)١( ) أال تتقى اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها ؟ فإنه يشكو إيل أنك جتيعه وتدئبه: قال 
  
م بن شريح قال مسعت أىب قال مسعت عائـشة           أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن املقدا        عن و  

عليك بالرفق فـإن الرفـق ال         (: تقول كنت على بعري فيه صعوبة فجعلت أضربه فقال النيب           

   .)٢( ) يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه
  

ن إن اهللا تبارك وتعاىل كتب اإلحسا      (: قال   عن شداد بن أوس عن رسول اهللا          روي   وكذلك
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شـفرته ولـريح                 

  .)٣( )ذبيحته 
  

   :املطلب الثاين
  احتساب اخللفاء الراشدين 

   : بكر الصديق احتساب أيب: الفرع األول
    خـري    فقد قاموا باالحتساب كما قام ا الـنيب          ، سار على دربه أصحابه      كذا    و

ي عن منكر يف مجيع جماالت احليـاة، فهـذا الـصديق                   يف أمر مبعروف و    وا  قيام ، ومل يتردد   
تلي ا املسلمون من أهـل       يف فتنة الردة اليت  اب      محل لواء احلسبة بعد وفاة النيب         بكر   أيب

                                                 
          احلديث أخرجه ابن حبان أيـضا وغـريه وهـو خمـرج يف            : قلت   ) ٩٧٤ - صحيح ( -رواه أبو داود كرواية الربقاين      ) ١(

 اإلمـام  ،   الـصاحلني  رياض كتاب: نظرا ،    باحليوان فراجعه  مع أحاديث أخرى وأثار يف الرفق      ) ٢٣( : رقم  ) الصحيحة  ( 
  .بريوت ، اإلسالمي  املكتب ،األلباين الدين ناصر حممد: حتقيق ي،النوو

 ،  بريوت ،   اإلسالمية البشائر دار ،   الباقي عبد فؤاد حممد : حتقيق ،   املفرد األدب ،   عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد،  البخاري  ) ٢(
مـسند األمـام امحـد ،       ) . حديث صـحيح    : قال األلباين عنه    (  ،   )٤٧٥( ١/١٦٧ .م١٩٨٩ – ١٤٠٩ ، ٣لبنان ، ط  

)٢٥٦٨٠( .  
 حديث  ان الذبح والقتل وحتديد الشفرة ،     األمر بإحس : الصيد والذبائح وما يأكل من احليوان ، باب       :صحيح مسلم ،كتاب  ) ٣(

  ).٣٦١٥(رقم 
 
 
 



 ٥٦

ـ          فـأبلى  محلوا السالح عليـه      أم، وكيف   اجلزيرة       ا بـالء حـسناً يف مواجهتـها فرده
عن ما نعي    نه قضى على الفتنة اليت تبعتها من منع للزكاة أن خترج ، وقال              وأمجحها ، كما أ   

واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال واهللا لو              (: يف احتسابه على اهللا   الزكاة  

 فـو   (:  بن اخلطابقال عمر .) على منعه لقاتلتهم   منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا        

  .)١()  اهللا ما هو إال أن رأيت اهللا شرح صدر أيب بكر للقتال عرفت أنه احلق

وحصول ما كان ينـشده     ،   األمة حسن حال مخدت فتنة الردة و   إال و أقل من العام      ميض فلم
مني  ، فلطف اهللا تعاىل بعباده املـسل       من متاسك األمة ورجوعها إىل دينها        الصديق أبو بكر 

  .وحفظ حوزة الدين حبول وقدرته
  

   :احتساب عمر بن اخلطاب : الفرع الثاين
لقي على   ، فكان محال ثقيالً قد أ      فلما توىف أبو بكر الصديق استخلف عمر بن اخلطاب          

سالمية يف مجيع جماالا ،      وهو أن يدير شؤون األمة اإل      عاتق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       
  قد ظن به بعض املؤرخني خطأً      ، مما اء الراشدين عمال يف جمال احلسبة     برز اخللف إال أنه أصبح من أ    

  : ومن األعمال اليت اشتهر ا هي . أن عمر هو أول من كان يقوم بأعمال احلسبة يف اإلسالم
  . أول من مجع القران يف الصحف-١
  . أول من مجع الناس لصالة التراويح يف املساجد-٢
  ).الشبهة( شتد على أهل الريب مر مثانني جلده، وا من ضرب يف اخل أول-٣
  . وأدب ا)١( أول من عس يف املدينة ومشى يف أسواقها ومحل الدرة -٤
  .  أول من ى عن بيع األوالد-٥    
   وكان الناس إذا رفعوا رؤوسهم مـن الـسجود           ألقى احلصا يف مسجد رسول اهللا        -٦    

  . يء ا من العقيق فوضعت يف مسجد  النيب نفضوا أيديهم فأمر عمر باحلصا فج
  .)٢(  أول من استقضى القضاة وأمر بتدوين الدواوين يف األمصار-٧ 

                                                 
   ). ٧٢٨٥(حديث رقم  ، االقتداء بسنن رسول اهللا :  ، باب االعتصام بالكتاب: تاب ،كصحيح البخاري ) ١(
هي تكون من جلد البقر أو اجلمل خمرزة وتكون هذه اآللة معلقة على دكت احملتسب ليشهدها الناس ، فترعد : الدرة) ١(

 .٣٠٦ ، صالتعازير يف احلسبة على احلدود و: الرتبة يف طلب احلسبة ، باب: انظر. قلوب املفسدين و يرتجر ا
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خر يوم يف ، حىت آ  نهج قد سار عليه يف حياته      االحتساب كم  ومل يترك عمر بن اخلطاب       
  .، فقد أوصى ابنه عبد اهللا وهو على فراش املوتحياته

 يف الصيف ،    الصوم: عليك خبصال اإلميان     (:  قال يل عمر    :  قال عبد اهللا بن عمر ،     فقال  
وضرب األعداء بالسيف، وتعجيل الصالة يف يوم الغيم، وإبالغ الوضوء يف اليوم الشات، والصرب على               

  .)٣(شرب اخلمر : وما ردغة اخلبال قال :  ، قال  )، وترك ردغة اخلبالاملصيبات
  
  

   :عفان احتساب عثمان بن :الفرع الثالث
،   توىل أمر املسلمني اخلليفة الراشد عثمان بن عفان           وبعد ما تويف عمر بن اخلطاب       

وقد سارت احلسبة يف عهده على نفس الطريقة اليت سار ا اخللفاء من قبله، فقام عليها واعتىن                 
  .ا خري عناية 

ي انه كان ينكـر      هي محل السالح بنية الشر أ      ومن ااالت اليت احتسب عليها عثمان       
سامل بن عبـداهللا    نورة فقد روي اإلمام الطربي عن       على من يراه على شر وخيرجه من املدينة امل        

 ١( )وجعل عثمان ال يأخذ أحد منهم على شر أو شهر السالح ، عصا فما فوقها إال سريه                ( :قال(     .
، و ى الناس    من شربه  ، ومنع شرب النبيذ وأمر جبلد     يف أنه أمر بتسوية القبور     كما أحتسب   

  .بتحريقه أو كسرهيف خطبة خطبهم ا على املنرب عن اللعب بالنرد وأمرهم 
  

   :احتساب علي بن أيب طالب : الفرع الرابع 

                                                                                                                                            
 ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بريوت ، ط األوىل  رضا ، حممد ، الفاروق عمر بن اخلطاب ثاين اخللفاء الراشدين: نظرا) ٢(

  . بتصرف.٤١ -٢٨هـ ، ص١٤٢٢م ٢٠٠١،
   العشرون من شعب اإلميان و هـو       :باب )٢٧٥٦ رقم ، ٣/٢٢ (اإلميان شعب ىف والبيهقى ،) ٣/٣٥٩ (سعد ابن أخرجه) ٣(

 وقال  )٤٢١٧( رقم    ، حديث   الورع والتقوى   :باب، الزهد   :كتاب، أخرجه ابن ماجه     ، و باب يف الطهارات فضل الوضوء      
  . حسن إسناده.يف الزوائد

 
 دار الكتب العلمية ، لبنان ، بريوت ، الطبعة األوىل ، ي،ربريخ الط تاحممد بن جرير الطربي أبو جعفر ،الطربي ، ) ١(

 . ٤/٣٩٩ هـ ،١٤٠٧
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 عين باالحتساب فقام هو بنفسه      ويف عهد أمري املؤمنني اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب           
وااالت اليت احتسب ا أمـري املـؤمنني     . من قبله  بالعمل به كما كان عليه اخللفاء الراشدون      

 كثري ومنها أنه كان ينكر على كل من كان ال يقتدي باللباس الشرعي مـن إسـبال                  علي  
  .وستر للعورة وكل ما هو متعلق بالزينة و اهليئة املتعلقة باملسلمني

املنكرات ويأمر  وكان رضي اهللا عنه وأرضاه ميشي يف السوق وبيده الدرة وينهى عن مجيع              
، ومن احتسابه كذلك يف أمور السوق   والعدل بامليزان والوفاء بالكيل    بالتقوى من حسن يف البيع    

 خرب علـي     : (، وهو ما روي عن احلكم أنه قال       ر بتحريق كل طعام كان فيه احتكار      أنه أم 

  .)٢( )رجل احتكر طعاماً مبائة ألف فأمر به أن حيرق 
تجمع يف األسواق وما قد حيدث بسببه من زحام واخـتالط           وأرضاه على ال   كما أنكر   
 وكذلك أنكر على أناس ال مينعون نسائهم من اخلروج إىل األسواق ومزامحـة            . النساء بالرجال 

 نـساءكم  إنأال تستحيون أو تغارون فإنه بلغين  (   :وهو يف قوله    .العلوج أي الكفار من العجم    

   .)٣( ) خيرجن يف األسواق يزامحن العلوج
  
  

  :املبحث الرابع 
   ااالت التكليفية الرمسية وااالت التطوعية غري الرمسية

  
  :األول املطلب

  .عمال االحتسابنبذة تارخيية عن تطور أ 
    ذا االسم يف عهـد الـنيب         لشرعي املتعارف عليه اآلن مل يكن     ن االحتساب يف امسه ا    إ

  .  حله األوىل مع بداية عصر الدولة العباسيةجلى يف مرا، بل إنه يتوعهد اخللفاء الراشدين
                                                 

.  يف احتكار الطعام  : البيوع و االقضية ، باب    : ، كتاب   ٦/١٠٣، ص ) ٤٣٣: ( نظر مصنف أبن أيب شيبة ، حديث رقم         ا) ٢(
 يف يـتحكم  كـي  غريه من بالشراء أو باإلنتاج إما البلد يف أكثره أو كله الطعام من النوع الرجل ميلك أن :  هو حتكارواال

  . الشعري أو القمح هو هنا املذكور والطعام ، أسعاره
  .خ أمحد حممد شاكر إسناده صحيح ، وقال الشي١١١٨ امحد، رواية رقم انظر مسند اإلمام) ٣(

 .٢/٢٤٥ تعليق الشيخ أمحد على املسند ، :نظر     وا



 ٥٩

دخلـت  مث     ) . ١٥٨ϕ- ١٣٦ϕ (صطلحت احلسبة ذا امل   ظهر املنصوراخلليفة  خالفة  يف  و
  .  ١٦٩ϕ -  ١٥٩ϕ عند توليه اخلالفة ، يف عهد اخلليفة املهدي والية السوق يف نظام الدواوين

  :  أمرين من خاللباالحتسابتضح اهتمام الدولة العباسية  اوقد
  .ذلك العدد ألمساء احملتسبني الذي حفظته لنا كتب التاريخ والسري: األول
تلك املؤلفات اليت ظهرت يف القرن الثالث والرابع واخلامس اهلجري، وكان من أوهلا             : الثاين

 مث كتاب االحتساب لألطروشي     ،  ٢٨٩ϕكتاب أحكام السوق ليحىي بن عمر األندلسي سنة         
، واألحكام السلطانية أليب يعلى      ٤٥٠ϕ األحكام السلطانية للماوردي سنة    فكتاب،  ٣٠٤ϕسنة  

، وكان األمر باملعروف والنهي عن املنكر يقوى بقـوة الدولـة ويـضعف               ٤٥٨ϕالفراء سنة   
  .بضعفها

 وتدرجها يف عصر    وملا اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية وترامت أطرافها بني املشرق واملغرب         
عـصر  بعدها الدولة اإلسالمية يف اخلالفة العباسية مث الدولة املـصرية يف ال           ، ومن   اخلالفة األموية 

 إجياد  كل ذلك   ، اقتضى   وصلت إىل دولة اخلالفة العثمانية    ، إىل أن    الفاطمي و األيويب واملماليك   
  تتأثر بسبب اختالط املسلمني    وبادئ والقيم الدينية من أن تضيع أ      أفضل السبل للحفاظ على امل    

دان األخرى  ، حيث كان لكل بالد ثقافة خاصة ا ختتلف عن البل          تحت بالدها  ف بالشعوب اليت 
اجلـة   شعوا ، وبناءاً على ذلك أصبح العاتق على والدة األمور أن يبادروا  مبع              و قد تأثرت ا   

يني مـن يرونـه أهـال للقيـام بإعمـال                  ، وذلك من خالل تع    هذا األمر الطارئ على الدين    
 إليه مـن األعـوان      ون مبا حيتاج  موميدو،   والدعاة لتبني احلق من الباطل     لعلماء، ونشر ا  احلسبة

 البحث عن املنكرات يف األسـواق        يف ةات الالزم صالحيال مضوووالوسائل الالزمة لذلك ويف   
 األمر بتعني أئمـة يـصلون        كذلك على ويل   نييتع، كما   والطرقات ويف أماكن جتمعات الناس    

، فالإلنابه يف إمامة الصالة هي برهان علـى         خلفهيع املسلمون يصلون    كان مج ، بعد ما    بالناس
  .اإلنابة يف مجيع اإلمارات 

 ومن جراء هذه الظروف اليت مرت ا األمة اإلسالمية لزمت احلاجة يف تعداد الوظـائف               
، وهو ما قد أصبح الكائن عليـة يف         لك ضرورة الترتيب والتوفيق بينها    وزيادا مما حتتم على ذ    

، من وزارات ومؤسسات حكومية تعمل من خالهلـا الدولـة يف إدارة سياسـتها               تنا الراهن قو
  .الداخلية واخلارجية
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 أ، وما يطر  صده الشرعية يواكب كل زمان ومكان     ن االحتساب بضوابطه ومقا   ومن ذلك فإ  
 عليه من اختالف وتغيريات يف املسميات الوظيفية والتكليفية ما هي إال ضرب من ضروب التغري              

، فجرت األحوال يف وقتنا الراهن إىل أن ويل األمر          يف ظروف احلياة من زمان إىل زمان      والتطور  
ينيب من هو يقوم عنه بتلك األعمال وهو الرجل األول القائم على االحتساب واملتمثل برئيس               

 ، أن  إليه  يقوم من خالل االختصاصات املناطة     ، وهو الذي   ) باحلاجب( الوزراء ويسمى قدمياً    
يعني من يراه مناسباً من معاونيه من الوزراء كلٌ حبسب وظيفة املكلف بالعمل ا، ولكل وزارة                

، وهي يف    رقي املبادئ املتفق عليها شرعاً      واحملافظة على  ،أعمال وجماالت تسعى إىل حسن أداءها     
ملرجو يف  وال ختتلف عنها من حيث املقصد ا      ،  أعمال احلسبة يف العصور املتقدمة    أهدافها مرتبطة ب  

  .طبيعة األعمال املكلفة ا 
    كـان البـد أن نفـرق بـني احملتـسبني            ،ولكي يتجلى لنا إطار االحتساب بشكله العام      

، وااالت التطوعيـة غـري       حيث ااالت التكليفية الرمسية     واحملتسبني املتطوعني من   ،املكلفني
  .الرمسية
  
  
  
  
  

  
  : الثايناملطلب
  ة الرمسية التكليفيجماالت االحتساب

  
ـ            مثلة بوزارات الدولة الرمسية   وهي املت  ا              ، مـع التركيـز علـى الدولـة الكويـت لكو
  :، فمن تلك الوزارات هي حمل الدراسة
    وزارة الداخلية: أوالً
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، وتنقسم يف طبيعة عملها يف التركيـز علـى           يف وقتنا احلاضر من رجال الشرطة        وتتكون
  -:جانبني مهمني 

  .  واملتمثلة بـويل أمـر الـبالد       اة واستقرار السلطة العلي    سياد وهو املتعلق يف  : األولاجلانب    
 كل ما     املتمثل باعتبارها سلطة الضبطية القضائية ، واليت تسعى إىل حتقيق           وهو  :واجلانب الثاين 
  ، وجـواً    براً ، وحبراً    على البالد  ةلسيطرل تهافرض سلط  من مهام ، حنو       الداخلي يقتضيه األمن 

 مني على خمتلف طبقام وجنـسيام     ياملق  ، و  أفراد الدولة  ت وممتلكا وأموال ،  أرواح ، حلماية  
  . من أن تنتهك

 وهو ما ميثل قدمياً سلطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذاته ، والذي يندرج حتت أعماهلا               
استعماله أن حيرم ، واحلسبة على       ويف ما حيرم على الرجل       احلسبة على اآلالت احملرمة واخلمر ،     

 اإلشراف على أهل الذمة ، ويف احلسبة على احملرمات واملنكرات باألسواق ، وهي اليت يدخل ا    
   .)١( التهم ومظنمنع الناس من مواقف الريب  احلرص على  واألخالقية واالجتماعيةالعالقات 

  
  وزارة  األوقاف والشؤون اإلسالمية: ثانياً

 ، وعـدم الـسماح      اء والوعاظ والقـر   واملؤذننيمراقبة املساجد   ليت تقوم على    وهي اجلهة ا  
 بـاألمور  إال ملن اشتهر بني الناس بالدين و اخلري و الفضيلة ويكون عاملاً               لتصدي هذه املشاغل  

  .والعلوم الشرعية 
  : هي  العامة للوزارةومن االختصاصات

  .ماء والعاملني رعايتها وتوفري العل  اإلشراف على املساجد و-  أ
  .خلارج وإصدار املوسوعات الفقهية نشر الدعوة اإلسالمية مبختلف الوسائل يف الداخل وا-ب
  .اإلشراف على شئون احلج ومحالته  -ج
   . القرآن الكرمي حتفيظ بإنشاء  دوراالهتمام  -د 
ϕ -  هر املستجدة يف ومعاجلة الظوا ، بإبداء الرأي الشرعي يف القضايا العامة أو اخلاصةالقيام

  .معاجلة شرعيةاتمع 

                                                 
 . بتصرف٧٨  ،٧٦،ص٣٧،ص٢٢ ص مرجع سابق ،معامل القربة يف أحكام احلسبة ،: نظرا) ١(
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الشرعية اليت تليب احتياجات اتمع الدينية  والدراسات والبحوث  العلمية إعداد املوسوعات -و
  .الداخليةملعاجلة املمارسات والسلوكيات السلبية 

  .)١(توثيق الروابط مع الدول واملنظمات اإلسالمية ومد يد العون والتكافل مع املسلمني   -س
  

مة واملؤذنني ، واليت تقوم على اإلشراف ااحلسبة على القو:  يف وهو ما كان قدميا يتمثل
  .على املساجد واحلفاظ عليها من أي ضرر ولعب وعطل ونظافته من األوساخ

حيث تقوم على اختيار الشخص املناسب هلذا : ويتمثل كذلك يف احلسبة على الوعاظ
  .)٢( بالدين والفضيلة واخللق واخلرياملقام، واملشتهر عنه بني الناس 

  
   وزارة العدل:ثالثاً

نظام ميسر يأمن فيه اجلميع على أرواحهـم        بتوفري العدالة للمجتمع    تسعى وزارة العدل إىل     
ويرعى للقـوانني حرمتـها      وحيافظ على أمن اجلماعة ونظامها االجتماعي      ، وحريام وأمواهلم 
   .تربة يف الدولةحتت ظل احملاكم املعويكفل تطبيقها ، 

  :للوزارة هي االختصاصات العامــة ومن
  . تعرض على احملاكم مبختلف أنواعهااليتتنظيم الوسائل الالزمة لفض املنازعات  -  أ
   .واجلنحمباشرة الدعوى احلكومية بواسطة النيابة العامة باسم اتمع يف اجلنايات  -ب
        . تنفذ فيها األحكام اجلزائيةليتااإلشراف على السجون وغريها من األماكن  - ج
       .تقدمي اخلربة الفنية ألجهزة العدالة وغريها من أجهزة الدولة -  د
ϕ-  وغريها..  لألوراق القضائية وصحف الدعاوى الرمسيأعمال اإلعالن.         
  .)١( وغريها..على العقود والتوكيالت والتوثيق والتصديق العقاريأعمال التسجيل  - و
  

                                                 
لوزارة األوقاف  العامة واختصاصاا بشأن الوزارة ١٩٧٩وم األمريي الصادر يف يناير املادة الثانية من املرس:  انظر) ١(

 .والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت
، علي بن حممد بن رحب، الرتبة يف طلب احلسبة، حتقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصاد، دار الرسالة،  املاوردي) ٢(

  .٣٠٠ ، ص ٢٩١ص .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣،  ١ط مصر ، القاهرة،
 .م ٧/١/١٩٧٩املادة األوىل، واملادة الثانية من املرسوم األمريي الصادر بشأن وزارة العدل يف دولة الكويت بتاريخ : نظرا) ١(



 ٦٣

التعزيرات ، ويف احلسبة على       احلسبة على احلدود و    : قدميا يف     جانب هذه الوزارة   تمثلوي 
  . )٢( القضاء و القضاة والشهود وما يتعلق م من عقود وحقوق مالية

  
  وزارة التربية والتعليم: رابعاً

كامل العلمـي    أجياله يف إطار من الت     ةتنميه اتمع وتنشئ   تولية التربية   ةوزارإن من أهداف    
والروحي واخللقي والفكري واالجتماعي واجلسمي يف ضوء مبادئ اإلسالم والتـراث العـريب             

 وتتركـز   . وحتقيق تقـدمها وـضتها       االجتماعية  الدولة والثقافة املعاصرة ومبا يتفق مع بيئة     
  :فيما يلي )٣(االختصاصات العامة لوزارة التربية والتعليم 

  .للسياسات واخلطط التربوية وتنفيذ هذه اخلطط يف جماالت اختصاصها  اقتراح اإلطار العام - أ
وتطوير   مباشره شؤون التربية والتعليم وكل ما يتعلق ا مبا يف ذلك حتديد مراحل التعليم                -ب

املناهج وسياسة القبول وقواعد االمتحانات وإجازة الكتب الدراسية احملليـة واملـستوردة            
  .واعتماد تداوهلا 

شره شؤون تعليم الكبار ومراكز حمو األمية ومعاهد التربية اخلاصة واملعاهد الفنية واملهنية         مبا -ج
  .والدينية 

  . إيفاد الطلبة من غري العاملني يف بعثات تعليمية ودورات تدريبيه  -د 
 ϕ-             االت الرياضية واالجتماعية والثقافية والفنيـةإعداد وتنفيذ برامج النشاط املدرسي يف ا

  . للطالبفقا لألساليب العلمية وتقدمي الرعاية االجتماعية و
   .واللوائحاإلشراف على املدارس واملعاهد اخلاصة العربية واألجنبية وفقا ألحكام القوانني  -و
     التعاون يف جماالت التربية والتعليم والثقافة مـع الـدول واملنظمـات الدوليـة العربيـة                 -س

  . واألجنبية

                                                 
 .٣٤٧ - ٣٠٦ص مرجع سابق ، بة، ، الرتبة يف طلب احلس املاوردي) ٢(
 بإعادة تنظيم الوزارات واملراسيم املعدلة له ١٩٦٢ لسنه ٢قم  من الدستور الكوييت ، و املرسوم األمريي ر٧٣املادة : نظرا) ٣(

 .م١٩٧٨ ه املوافق من فرباير سنه ١٣٩٨ من ربيع األول سنه ٨، مرسوم تشكيل وزارة التربية لدولة الكويت الصادر يف 



 ٦٤

احلسبة على مؤديب الـصبيان ومعلمـي       أعمال   : قدميا حتت ب هذه الوزارة    جانيتمثل  و   
  .)١( األوالد ، ومراقبة شروط الدراسة ومكاا وكيفيتها وما يرتبط بذلك

  
   وزارة البلدية: خامساً

تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران و إبراز الطابع العريب اإلسالمي واحملافظة علـى               
  .، وتوفري اخلدمات البلدية للسكان  و إبرازه بصورة متجددةالتراث املعماري

  :هي  )٢(ومن االختصاصات العامة للوزارة 
اختـاذ   األغذية وختزينها واحملالت اخلاصة ا ومراقبة الباعـة املتجولـون و            مجيع مراقبة بيع  -أ 

  .  الالزمة للمحافظة على صحة السكان وسالمتهم وراحتهمالتدابري
وزراعـة   .نظافة وشغل الطرق وامليادين واألرصفة واإلعالن يف األماكن العامـة         أعمال ال  -ب

  . الساحات العامة و املالصقة لبيوت السكن اخلاص
القواعد اخلاصة حبقوق امللكية واالنتفاع واالرتفاق باحلفر واآلبار والبحـرات وجمـاري             -ج

  .حهاوهدم املباين اآليلة للسقوط أو إصال. السيول والطرق اخلاصة
  . التفتيش على املساخل واألسواق و املواد الغذائية لالستيثاق من صالحيتها -د
ϕ - تنظيم اجلنازات والدفن ونقل املوتى واحملافظة على حرمة املقابر .  
  . إصدار رخص البناء ورخص املكاتب اهلندسية واإلشراف عليها -و      

   أهل اجلنائز ، واحلسبة على العالفني احلسبة على: قدمياً يفجانب هذه الوزارة ويتمثل 
  والطحانني والفرانني واخلبازين ، ويف احلسبة على بياعني الشوي ويف احلسبة على 

 ،  )٤(  والرواسـيني   ،  ، واحلسبة علـى اجلـزارين      )٣(والبوارديني )٢(والكبوديني  ،)١(النقانقيني
، ويف يف احلسبة على قاليني الـسمك ، و)٦(و اهلراسني،)٥(خني ، ويف احلسبة على الشراحييني والطبا

                                                 
 .٢٨٨ص مرجع سابق ، بة، ، الرتبة يف طلب احلس املاوردي) ١(
 .م يف شأن بلدية الكويت٢٠٠٥لسنة  ) ٥(  من قانون رقم ٢٧ واملادة رقم ٢٦  و املادة رقم٢املادة رقم : نظرا) ٢(
 .)بالنقانق(من يصنع مصارين الغنم والبقر  وحيشوها باللحم والتوابل والبصل كما هو يف وقتنا احلاضر ويسمى ) ١(
 .وهم من يقوم جبمع كبود الغنم واملعز والبقر وغريها ، ويبيعوا متبلة) ٢(



 ٦٥

 واحلسبة على العطارين والشماعيني ،      ،)٨( و احلالويني والشرابيني   .)٧( احلسبة على قاليني الزالبية   
، )٩(واحلسبة على البياعني ، ويف احلسبة على البياطرة والتبانني ، واحلسبة على الصباغيني واللبانني             

  .)١١( )١٠(واحلسبة على األبارين والساليني ويف احلسبة على احلمامات واحلجاميني 
  

  والصناعة وزارة التجارة: سادساً
تعترب وزارة التجارة والصناعة من أهم وزارات الدولة من حيث املسؤولية اليت ختضع حتـت               

ملنع املعـامالت الفاسـدة     والصناعية  اإلشراف على املعامالت التجارية     اختصاصاا من جهة    
، ومجيع معامالت البيع والشراء والتدخل يف كافـة         رمي الربا واملعاقبة عليه    وحت كالبيوع واإلجارة 

شؤون احلرف والصناعات ، وذلك من خالل العمل بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف إصدار              
  :وذلك ضمن االختصاصات التالية  القرارات واللوائح التنظيمية اخلارجية والداخلية ،

والصناعية وتوفري احتياجات الدولة واملواطنني من الـسلع واملـواد           التجارية   األنشطة دعم   -أ
  . املناسبة باألسعار

   . املعارض احملليةوإقامة واخلارجي الداخلي ي النشاط التجارأوجهتنظيم  -ب
   .التجاري  والتوثيق التسجيلوأعمال  والصناعية على الشركات التجاريةاإلشراف -ج
التدقيق على مواصفات التصنيع واجلودة     و  ، كارة محاية املستهل   مراقبة أسعار السلع ضمن إد     -د

  .)١( ومنع االحتكار واالستغالل من قبل التجار
                                                                                                                                            

 جيعلوا هذا الكرنب    أن البقول ويقال عنه السلق ، وجيب على البوارديني          أنواعوهو نوع من    : قومون بتربيد الكرنب    ومن ي ) ٣(
يف املاء احلار حىت ينضج مث خيرج منه كي يربد ، أي ال يربدونه يف املاء البارد الن يف ذلك يكون غش للزبائن الن الكرنب يف                          

 . ، كما أن يف ذلك ضرر كونه قد يورث الربصهذه احلالة يكون يف منظر اخضر ومجيل
 .وغريها... وهم من يقومون ببيع رؤوس وكوارع الغنم واملاعز ) ٤(
 . يعتنون بنظافة الصحون والقدور بعد الطبخ وقبلهأنوهم الذين يقومون بغسل صحون ومواعني الطعام ، فيجب عليهم ) ٥(
 .م يصنع من اللحم والقمح والدهنوهو نوع من أنواع الطعا: وهم صانعوا اهلريس ) ٦(
 .و هي نوع من أنواع احللوى تصنع من عجني الدقيق والسكر مث يقلى بالزيت احلار) ٧(
 .الذين يقومون بصناعة وطبخ الشراب السائل ويقدم دواء للمريض) ٨(
 .٢٨٨ص مرجع سابق ، ، الرتبة يف طلب احلسبة،  املاوردي: انظر .صانعوا اللنب واحلليب) ٩(
 .وهم من يقومون حبفر اآلبار وسيول األمطار وغريها) ١٠(
 .مرجع سابق ، بتصرف، علي بن حممد بن رحب، الرتبة يف طلب احلسبة،  املاوردي: انظر) ١١(

 .١٩٨٦ أغسطس ١٢ كما جاءت باملرسوم األمريي الصادر بتاريخ  الكويتية ،اختصاصات وزارة التجارة والصناعة) ١(



 ٦٦

  
معرفة القنـاطري واألرطـال     : قدمياً بأعمال احلسبة املتعلقة يف    جانب هذه الوزارة    ويتمثل  

وتشترك مـع وزارة     ( واملثاقيل والدراهم واملوازين واملكاييل واألذرع ، يف احلسبة على البياعني         
حلسبة على الداللني ، ويف احلـسبة       ا ويف   )٢(، يف احلسبة على البزارين      )البلدية يف ذلك اإلشراف   

 والقطانني  )٤(، ويف احلسبة على احلريريني    )٣(على اخلياطني واحلاكة والقصارين وصناع القالنس     
 ، واحلـسبة علـى      ةافيواحلسبة على النحاسني واحلدادين  والصباغني ، واحلسبة على اإلسـك          

، واحلسبة علـى الفـاخرانيني      )٥(اخلزف والكيزان   ة على باعة قدور      والصاغة و احلسب   ةالصيارف
، واحلسبة على اخلـشابني والنـشارين والبنـايني          ، ويف احلسبة على الدباغني    )٦(والغضارين  

  .)٧( والدهانني والضببني واجلباسني واجلبارين
  

  وزارة الصحة: سابعاً
   اختصاصات وزارة الصحة يف الوقت احلاضر هي احملافظة على الـصحة العامـة يف             ن من   إ

  : ما يليالدولة ، وذلك من خالل
  . ممارسة الطب جبميع أنواع واختصاصاته-  أ
  .شراف على مجيع املهن الطبية ، والتأكد من مشروعيتها الصحية اإل-ب
  . سالمة املهنية وضع استراتيجيات وخطط العمل املستهدفة للصحة وال -ج 
  .  والعالجية للحد من األمراض وانتقال العدواتيةئالوقااألخذ بالتدابري  - د 
 ϕ- إجراء الدراسات امليدانية والبحوث التطبيقية.  
  .وضع الربامج التدريبية اخلاصة خبدمات الصحة املهنية -و 

                                                 
 .٢٣٧مرجع سابق ، ص الرتبة يف طلب احلسبة، ، املاوردي:  انظر.د به بائع املالبسوهو البزار ويقص) ٢(
الـشرح  العثـيمني ،  : أنظر  . مجع قلنسوة، نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبرية             : القالنس) ٣(

 .١/١٥٥مسح احلفني ، :  على زاد املستقنع ، باباملمتع
 . واملتمثلة أآلن مبصانع األقمشة من احلريرأهل صناعة احلرير) ٤(
 ).١/٥أساس البالغة . ( أي الكوب الذي يكون بال عروة : جمعه ِكيزانٌ وأكْواز وِكوزةوالكُوز : وهو ) ٥(
 " ).غضر" لسان العرب مادة ( مجع غضار ، وتطلق على صانع اخلزف من الطني ، : الغضار ) ٦(
 . بتصرف.٣٧١ – ٢٣٧صبة يف طلب احلسبة ، مرجع سابق ، املاوردي ، الرت: نظر ا) ٧(



 ٦٧

    ويف احلـسبة علـى      احلسبة على األطباء واربين والكحـالني     :  قدميا يف جانبها  ويتمثل  
  .امنيج واحل)١( الفصادينواحلسبة على البياطرة ، 

  
  :املطلب الثالث

  التطوعية غري الرمسيةاالحتساب االت جم
       ، وذلـك ملـا للمجتمـع مـن حقـوق            من غري املكلفني   هراد اتمع عام  وهي املتعلقة بأف  

              الشريعة اإلسالمية من املكلفـني      ، وهي اليت طلبتها    منه اًكونه يشكل جزء  لها على الفرد    يفرض
ــاىل  ــه تع ــتنادا لقول ــرِ    ®:اس ــنِ الْمنكَ ع نــو هنيوفِ ورعــالْم ــأْمرون بِ يــرِ و إِلَــى الْخَي ونعــد ــةٌ ي أُم ــنكُم ــتَكُن م                                 ولْ

فْلِحالْم مه لَـئِكأُوو٢( 〉 ون(.  
   : كالتايلومن صور تلك ااالت التطوعية غري الرمسية هي

  . املراقبة الذاتية اليت يتطوع ا الفرد أوالً على نفسه-١
إنكار احملرمات عند القدرة واختيار الظروف املناسبة بالقلب أو باللسان فقط ، وال يتعدى               -٢

  .ة املكلف الرمسيذلك كوما من صالحيات املتطوع ، وغريه من صالحي
  . تقدمي النصح واملساعدة للمسلمني، واألخذ بيد الظامل  وتعزيز التكافل االجتماعي-٣
 التعاون مع اجلهات املختصة يف مكافحة الفساد الظاهر واإلبالغ عـن البـاطن ، إبـالغ                 -٤

  . على أمن البالداًاملسئولني بكل ما هو يشكل خطر
يف مصلحة اتمع مـن آراء واقتراحـات حبـسب           احلث على توصيل كل ما هو ينصب         -٥

  .   اجلهات املعنية بالشيء املقترح
  . للدولةة التنظيميت احملافظة على القوانني واللوائح والقرارا-٦
 التشجيع على تعزيز التعاون بني أفراد اتمع وأجهزة الدولة الرمسية ، للرقـي يف اتمـع                 -٧

  .بأسره
  : املطلب الرابع

                                                 
  .٣٢/١٦٤أنظر املوسوعة الفقهية الكويتية . ستخراج الدم الذي يؤذي اجلسد قطع العرق ال: الفصد هو ) ١(

 .    و ال يتصدى قدمياً للفصد إال من اشتهرت معرفته وأمانته بتشريح األعضاء اجلسدية من شرايني وعروق وعضل
  .١٠٤ :  آية رقمآل عمران سورة) ٢(



 ٦٨

  ني  بالقيام يف جماالت االحتساب املكلفني و املتطوعالفرق بني
  :من حيث الفرضية -١

  . أنه فرض متعني على املكلف حبكم الوالية ، وفرض كفاية على املتطوع
  : من حيث عدم االنشغال والتقاضي عن املنكر-٢

 مـن  جيوز أن يتشاغل عنه ، وقيام املتطوع بـه   أن قيام احملتسب به من حقوق تصرفه الذي ال   
  .نوافل عمله الذي جيوز أن يتشاغل عنه

  :من حيث املبادرة واإلجابة -٣
  .أن على املكلف إجابة من استدعاه ، وليس على املتطوع إجابته

  :من حيث البحث والتحري عن املنكرات -٤
 إنكارها ، وليس على املتطوع البحث       إيل على املكلف أن يبحث عن املنكرات الظاهرة ليصل         

  .عنها
  :ن حيث االستعانة بالرجال والعدةم -٥

ليه مندوب ليكون له أقهـر       عمل هو له منصوب وإ     ألنه أعوانا   إنكاره للمكلف أن يتخذ على     
  .وعليه أقدر ، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً

   :من حيث التعزير والشدة -٦
  .منكرع أن يعزر على دود ، وليس للمتطو احلإىلأن له أن يعزر يف املنكرات الظاهرة ال يتجاوز 

  :من حيث طلب الرزق -٧
تطوع أن يرتزق علـى إنكـار        للمكلف أن يرتزق على احتسابه من بيت املال ، وال جيوز للم           

       .)١(املنكر  
  

  : املطلب اخلامس
   اليت جيب مراعاا عند االحتساباألمور العامة

  

                                                 
 ٣٦٣ ،     م١٩٩٦-هـ  ١٤١٦،  ١ ط  لبنان ،  املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، املكتب اإلسالمي، بريوت،       ) ١(

  .بتصرف. 



 ٦٩

  . العلم والبصرية قبل القول والعمل-١

  .)١( 〉تَقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنه مسؤوالًوالَ ®: قال تعاىل

  .)٢( 〉 أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن يمشِي سوِياً علَى صِراطٍ مستَقِيمٍ ®:قال تعاىل

   .)٣(〉 هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِريةٍ أَ�َاْ ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللّهِ وما أَ�َاْ مِن الْمشرِكِني قُلْ® : قال تعاىل
  
  .الرفق وحسن القول وعدم الشدة ملن ويل أمر املسلمني -٢

    .)٤( 〉سن إِن الشيطَان ينزغُ بينهم إِن الشيطَان كَان لِإلِ�ْسانِ عدواً مبِيناًوقُل لِّعِبادِي يقُولُواْ الَّتِي هِي أَح ® :قال تعاىل  
اللهم من ويل من    (  :هذايقول يف بييت      مسعت رسول اهللا     : قالت - رضي اهللا عنه     –عن عائشة   

  .)٥()  بهفأرفق   ، فرفق م عليه ، ومن ويل من أمر أميت شيئافأشققأمر أميت شيئا فشق عليهم ، 
  
  . التسرع يف األمورم احللم والتثبت وعد-٣
مـن   ل رهـط  قالت دخ   زوج النِبى    - اهللا عنها    رضي - أن عائشة ِ    عروة بن الزبري   عن      

   السام وعليكم: قالت عائشة ففهمتها فقلت . السام علَيكُم : واالقف  اليهود على رسول اَهللا
فقلت  . ) كُلِِّه  يِحب الرفْق ِفى اَألمر     يا عاِئشةُ ، ِإنَّ اللَّه     مهال ( : فقال رسول اهللا  : قالت. واللَّعنةُ  

  .)٦( ) قَد قُلْت وعلَيكُم )   اللَّه رسول:يا رسول اهللا مل تسمع ما قالوا قال 
  
  .لي باألخالق العالية التح -٤

   .)١( 〉 يحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ الرضِ مرحاً إِن اللَّه ألَ تَمشِ فِي اال لِلناسِ وتُصعر خدكَ الو ®: قال تعاىل

                                                 
  .٣٦: آية رقم اإلسراء سورة  ) ١(
 ٠ ٢٢: سورة امللك آية رقم ) ٢(
 .١٠٨: آية رقم يوسف سورة ) ٣(
  .٥٣:م سورة اإلسراء آية رق) ٤(
  ).١٨٢٨( كراهة اإلمارة بغري ضرورة ، حديث رقم : ، كتاب اإلمارة ، باب لم صحيح مس) ٥(
  ).٦٠٢٤: (الرفق يف األمر كله ، حديث رقم : األدب ، باب: صحيح البخاري ، كتاب) ٦(
  .١٦: سورة لقمان آية رقم ) ١(



 ٧٠

  .)٢( 〉 واخفِض جناحك لِمنِ اتَّبعك مِن الْمؤمِنِني ®: قال تعاىل

رم عليه النار ؟ على كل هـني         أال أخربكم مبن حيرم على النار ، أو من حت          (:  قال رسول اهللا    
   .)٣( )قريب سهل 

  
  .الصرب وكظم الغيظ والعفو عن الناس -٥

  .)٤( 〉َالصابِرِين فِي الْبأْساء والضَّراء وحِني الْبأْسِ أُولَـئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَـئِك هم الْمتَّقُونو ®: قال تعاىل  

  .)٥( 〉اصبِرولِربك فَ ®: قال تعاىل و

ــاىل ــال تع ــه       ®:  وق ــاسِ واللّ ــنِ الن ع ــافِني الْعظَ وــي ــاظِمِني الْغَ ــضَّراء والْكَ ــسراء وال ــي ال ــون فِ ــذِين ينفِقُ ــب   الَّ                 يحِ

سِنِنيح٦(〉 الْم(.  

 ذلك مرارا فرد . ) ال تغـضب  (: قال . أوصين :  أن رجال قال للنيب   عن أيب هريرة  و
  .)٧() ال تغضب (: قال 

  
  

ليس الشديد بالـصرعة ، إمنـا        : (قال رسول اهللا    : قال   عن أيب هريرة    وكذلك روي   

  .)١()الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب
  

                                                 
  .٢١٥: آية رقمالشعراء سورة ) ٢(
صـفة  :  ، وسنن الترمذي ، كتاب        حسن  حمققه حديثٌ  فيه ، وقال    ٨/٤٦٧  )٥٠٥٣ : ( حديث رقم .مسند أيب يعلى ،     ) ٣(

وصححه األلبـاين يف السلـسلة      . ٩/٣٨٩ )٢٦٧٦: ( ، حديث رقم   كل هني قريب سهل   النار  على   حترمي: القيامة ، باب    
 ).٩٣٨: (الصحيحة ، حديث رقم 

 .١٧٧: آية رقمالبقرة سورة ) ٤(
  .٧:   آية رقماملدثرسورة ) ٥(
  .١٣٤ :  آية رقمآل عمرانسورة ) ٦(
  ).٦١١٦ (:الْحذَِر ِمن الْغضِب حديث رقم:األدب، باب : رواه البخاري ، كتاب) ٧(
  .) ٦١١٤ : (احلذر من الغضب، حديث رقم:  ، باباألدب: رواه البخاري ، كتاب) ١(



 ٧١

  . عدم املبالغة يف اللوم والتوبيخ واجلدال فيه -٦
      اجلدال والتوبيخ ، هذا وان      ، بل وتنفر ممن يزيد يف      ن طبيعة البشر ال تتحمل كثرة اللوم        إ

  .أصالً ال يستدعي املبالغة فيه اً إىل اللوم والتوبيخ بسيطقد يكون األمر املؤدي
القول، فقال لـه    وحكي أن رجال دخل على املأمون ، فأمره واه عن منكر وأغلظ له يف               

      :سـى وهـارون     ن اهللا أرسل من هو خري منك إىل من هو شر مين فقال ملو             يا هذا إ  : املأمون
  .  )٣( مث أعرض عنه ومل يلتفت إليه . )٢( 〉 فَقُولَا لَه قَوالً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشى ®

  .)٥( قاهلا ثالثا . ) )٤( هلك املتنطعون(  :  قال رسول اهللا
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٤: آية رقم طه سورة ) ٢(
  .٢٠سابق ، ص، مرجع القربة ابن األخوة ، معامل ) ٣(
   احلدود يف أقواهلم وأفعاهلمناملتجاوزوأي املتعمقون الغالون : التنطع ) ٤(
  ) . ٢٦٧٠:(هلك املتنطعون، حديث رقم : العلم ، باب: رواه مسلم ،كتاب  )٥(

  الثاينالفصل



 ٧٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : األولاملبحث
  رهاب يف اللغة واالصطالح مفهوم اإل

  :يف اللغةاإلرهاب مفهوم :  األولاملطلب

  مفهوم اإلرهاب وأسبابه و وصوره وموقف الشريعة منه
  

  :وفيه مخسة مباحث
  مفهوم اإلرهاب يف اللغة واالصطالح:  األولاملبحث
  أسباب اإلرهاب ودوافعه:  الثايناملبحث
  صور اإلرهاب و أساليبه:  الثالثاملبحث
  ابموقف الشريعة من اإلره:  الرابعاملبحث

  حملة تارخيية عن صور االحتساب على اإلرهاب :املبحث اخلامس



 ٧٣

  :وهلا يف اللغة العربية عدة معاين منها) ب   δ  ر(  من مصدر كلمة   و هو

. خفتـه : رِهبت الشيَء أَرهبه رهبـاً ورهبـةً، أي       : ( ويقصد به اخلوف ويقال    :رهب -١
خمافة : الرهبة والرهب    : ( - رمحه اهللا    –  األصفهاين  ويقول الراغب  .)١( )وأَرهبت فالنا 

 : وهو يف قوله تعـاىل    . )٢( ) الفزع أي الرهب، من وقرئ :من حترز واضطراب ، وقال      

 وقولـه  ،)٣(〉 خـرِين  عِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِـن ربـاطِ الْخَيـلِ تُرهِبـون بِـهِ عـدو اللّـهِ وعـدوكُم وآ        َأَ®,

واضْـمم إِلَيـك جناحـك مِـن     ® : ،  وقوله تعـاىل )٤( 〉 لَأَ�تُم أَشد رهبةً فِي صدورِهِم مـن اللَّـهِ  ® : تعاىل
  .)٦( 〉ويدعو�َنا رغَباً ورهباً وكَا�ُوا لَنا خاشِعِني®: وقوله تعاىل . )٥( 〉الرهبِ

  
٢- باِنيهاهب من التعبد املذموم غري املألوف ، وهو         :ةُالرالر د وهو :( مصدرصومعٍة يف املتعب 

  .)٧(  )أهلها معتزلًا فيها زاهدا ومالذّها الدنيا أشغال عن يتخلّى النصارى من
 رهابنيو ، رهبانال: واجلمع، )٨( 〉 ....ورهبا�ِيـةً ابتَـدعوها مـا كَتَبناهـا علَـيهِم     ...®: ،قال تعاىل 

   .)٩( راهبا صار إذا الرجل وترهب
  
   .)١( الرهاب: يقال له ) الِسهام  ( الرقاق من النصاِل -٣

                                                 
 .٢٧٠/ ١ باب اهلاء والراء ، ج، مرجع سابق ، العني كتاب: نظر ا) ١(
. ت .ط ، د. د  لبنـان ، بـريوت ، ، ت يف غريب القرآن، دار املعرفـة       األصفهاين، احلسني بن حممد، املفردا     )٢(
 .٢٠٤ص

 ٦٠: آية رقم األنفال سورة  )٣(
 ١٣ : آية رقم احلشر سورة )٤(
  ٣٢ : آية رقم القصصسورة ) ٥(
 ٩٠ :  آية رقماألنبياء سورة )٦(
   ص٢رهبانية ، ج :  املوسوعة الفقهية الكويتية ، باب:أنظر )٧(
 ٢٧:  آية رقم ديداحلسورة ) ٨(
 .١/٤٣٦ ، رهب: ، باب ، لسان العرب ، مرجع سابق ابن منظور ) ٩(
السالم حممد هارون ، احتاد الكتـاب       عبد  :  ، ، حتقيق     ةاللغمقاييس  ،   احلسني أمحد بن فاِرس      وأب،  بن زكَِريا   ) ١(

  .٣٧٠/ ٢.  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ط ،.دالعرب ، 



 ٧٤

  
    اخلَلْـق  مـشبوح  الِبطاِن عِريض عِظيمأي  : رهب بِعري :ويقال فيه عن البعري الضخم       -٤

بهلُ: والرِمل قد الذي اجلَمعتفَر يف اس٢( وكَلَّ الس(.  
  
  .)٣( البطْن على مشِرف عظْم :الرهابةُ -٥
  

والذي نقصده من هذه املعاين اللغوية هو املعىن األول لإلرهاب والذي حيمل معىن اخلوف                
  .والفزع ، كونه ذو صله جوهرية يف املوضوع املراد دراسته

كمفرد لغوي كي ندرك القارئ جبميـع        وإمنا قمت بذكر املعاين األخرى لكلمة اإلرهاب        
املعاين اليت أحاطت بتلك الكلمة يف اللغة العربية ، سواء كانت تنطوي على املعـىن املطلـوب                 

  .للكلمة أم ال
 خـاوف واملخـاطر   املمن  ة  السالم هي الرغبة  ذلك الن  :رهبةال ورغبة  ال بني فرقو هناك    

     .اخلوف يدمي ألنه راهب للراهب يلق مث ومن واستمراره اخلوف طولهي  الرهبةونقيضها 
  
  
  
  
  
  

  
   اإلرهاب يف االصطالح مفهوم: الثايناملطلب

  
 قبل أن نتكلم عن مصطلح اإلرهاب ، البد من  ذكر  تصور موجزة لتاريخ هذا ه    إن

  :املصطلح الذي أصبح كثري التالزم بني عقول البشر راهناً فنقول
                                                 

   .٣٠٧/  ١هرب ، : يف اللغة ، باب احمليط  ،الصاحب بن عباد) ٢(
  .٤٣٦/ ١، مرجع سابق ،  لسان العرب ابن منظور ،) ٣(



 ٧٥

ـ    ١٧٩٨هر سنة    ظ  )Terrorism( ن مصطلح اإلرهاب        إ ق األكادمييـة   م ، يف ملح
الفرنسية كأول مصطلح علمي ، وذلك من خالل وصف حكومة الثورة الفرنسية اليت كانـت               

هم من املواطنني غري احملالفني هلـم ،        ئترهب الشعب جبميع الوسائل القمعية السياسية ضد أعدا       
ظام حكم معني ، إال أنـه       وذلك باسم احلرية والثورة ، فكان اإلرهاب يف هذه املرحلة يصف ن           

منذ اية القرن الثامن عشر أصبح مصلح اإلرهاب يتعلق بعنف صادر عن أفـراد أو مجاعـات                 
  . )١( خارج عن القانون

 اليت جذبت بشدة انتباه العامل بأكمله       ٢٠٠١    ونتيجة إلحداث احلادي عشر من سبتمرب       
 واعتمدا خمتلف املنظمات واملؤسـسات      ، ونتيجة ملا تبعها من تدابري وإجراءات اختذا الدول        

الدولية يف إطار احلملة الدولية على اإلرهاب ، فقد أصبحت كلمة اإلرهاب يف عصرنا احلايل ،                
هي الكلمة األكثر استخداما على املستويني الوطين والدويل سواء يف البيانات واخلطب السياسية             

املختلفة أو يف احملافل واملؤمترات الدولية وأيـضاً        أو يف املناقشات التشريعية أو يف وسائل اإلعالم         
   .)٢( يف املؤلفات الفقهية واألحباث األكادميية

    وبالرغم من ذلك إال أنه ال يوجد لإلرهاب تعريف قد حيمل بنصه االتفاق من الناحيـة                
 العلمـي   أو االصطالحية ، سواء من جهة التعاون األمين الثنائي املشترك أو اإلقليمي أو الدويل            

  .األكادميي
 فهـو ال    ، شديداً     بل جند كذلك أن القانون الدويل ارتبك يف حتقيق هذا الغرض ارتباكاً           

وال تـزال التوصـيات     . يزال إىل اآلن خالياً من أي تعريف واضح متفق عليه هلذه الظـاهرة            
 ذكر صورها   والقرارات الدولية الصادرة يف هذا اال ، تكتفي يف تشخيص هذه اجلرمية مبجرد            

  .)١( الواقعية، والدعوة إىل إدانتها، واملزيد من التعاون يف مكافحتها
                                                 

 يف مقر منظمة املؤمتر     ألقيتاهللا بن الشيخ احملفوظ ، اإلرهاب التشخيص واحللول ، أصله حماضرة             بن بيه، عبد  ) ١(
  .١٧م ص٢٠٠٧ ، مكتبة العبيكان ، ١اإلسالمي جبده ، ط

 .١٣٥  ص ٨م ، ج ١٩٨٠ط،.دبريوت ، لبنان ، ،  ، موسوعة املورد ، دار العلم للمالينيبعلبكي ، منري: نظر او 
  .١، صم ٢٠٠٦ ط ،.، دلدين ، املشكلة يف تعريف اإلرهاب، دار النهضة العربية اءراشد ، عال: نظر ا) ٢(
 
ربية السعودية يف معاجلته،    الرمحن ،  موقف اإلسالم من اإلرهاب وجهود اململكة الع          اهللا بن عبد   التركي ، عبد  ) ١(

هــ،  ١٤٢٧ ياض ، اململكة العربية الـسعودية،      ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الر       ٢ط  
  .٢٥ص



 ٧٦

 أمـام   واإىل اإلرهـاب كـان     ) Terrorism ( ملصطلح   نين املُعرب أ    وهذا يرجع إىل    
 يف التعريب حىت استقر االصطالح على لفظ واحد         خمتلفني وا أو كان  أفترض،خيارات عدة فيما    

واجلرمية ، واإلرهاب حىت صار االستقرار على اللفـظ         ،   أمام ألفاظ كالعنف   قد كانوا  و .تقريباً
  :وليس هذا االستقرار مبنياً على أصول علمية بل مبناه على أمرين أو على أحدمها،  األخري
  .همئ أغراض وأهداف املترمجني ومن ورا–١
  . اإلعالم العاملي املوجه–٢

حي لكمة اإلرهاب يف الثقافة اإلسـالمية           و من ذلك نقول أن ليس هناك أصل اصطال        
  .)٢(و مصطلح مترجمكما يراه املعربون يف تعريفهم لالصطالح وإمنا ه

  
 ، أو ال يوجد له تعريف        مضمون قانوين حمقق أو دقيق     ن مصطلح اإلرهاب ليس له     فالقول بأ    

قع هو الذي جيب    ، ولكن هذا الوا   قرار بالواقع   هو إ و حىت سياسي ، مقبول بوجه عام        قانوين بل 
 يكون باعثاً للمؤسسات العلمية على القيام ببحث أكثر مشوال وعمقا من أجل التوصـل إيل                أن

  .)٣( فهم هذه الظاهرة و إيل تعريف مقبول علمياً
  
كمصطلح عاملي  " اإلرهاب" ومن ذلك الطرح الذي يعكس التشابك الذي يعتري كلمة           

  ،  جهـة التـشريعات الدوليـة      من فات الصادرة  التعري غري متفق يف نصه ، سوف أتطرق إىل       
والتشريعات الوطنية املنصوص ا بقانون مكافحة  ومقاومة اإلرهاب ، و جهود البـاحثني يف               

ماً يف األحباث بشكل عام واليت      ااألكثر استخد  أخرى ، باعتبارها     ةالدراسات األكادميية من جه   
ات املخولة من الدولة يف البحث والتوصل        اجله  من باعتبارها، و وإن ظهرت للبعض أا مقبولة      

إال أنه سوف يكون انتقائي هلذه التعاريف مجلـة ال           النتائج املختصة يف مثل هذا املوضوع ،         إىل
  .تفصيال

                                                 
، اللجنة العلميـة  ) دراسة يف املصطلحات واملفاهيم ( الرمحن بن معال ، اإلرهــاب والغلـو   اللوحيق ، عبد  ) ٢(

 ھ١٤٢٥اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية ، الريـاض ،                للمؤمتر العاملي عن موقف     
 .١٣م  ، ص٢٠٠٤

 ، دار الفكر ، سورية ، دمـشق ،          ١شكري ، حممد عزيز ، اإلرهاب الدويل والنظام العاملي الراهن ، ط           : نظرا) ٣(
  .٩٤م ، ص٢٠٠٢
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  :تعريف مصطلح اإلرهاب يف التشريعات والدراسات األجنبية: الفرع األول 

  :تعريف التشريعات األجنبية الوطنية : أوالً
سياسة، أو أسلوب يعد إلرهاب،     ( : ه وهو تعريف لغوي يقول إن     وس أكسفورد  تعريف قام  –١

 تشري بوجـه عـام إىل أي        " إرهايب "وإفزاع املناوئني، أو املعارضني حلكومة ما، كما أن كلمة          
  .)١( ) شخص حياول أن يدعم آراءه باإلكراه أو التهديد أو الترويع

  
به على إقليم دولة أخرى، بواسطة أجنيب       عمل مستهجن يتم ارتكا    (:التعريف الفرنسي  – ٢

، دف ممارسة الضغط يف نزاع ال يعـد ذا طبيعـة             ضد شخص ال حيمل نفس جنسية الفاعل      
  ).داخلية
  
أسلوب جنائي عنيف  ( :، لإلرهاب على أنه م١٩٨٤تعريف وزارة العدل األمريكية عام  -٣

   .)٢( )  اخلطف أواالغتياليقصد به بوضوح التأثري على حكومة ما عن طريق 
  
 ٢٥بعد أعقاب أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، يف          و أصدر الكونغرس األمريكي      -٤

، تضمنت  )١( " باتريوت" اإلرهاب ، واملعروف باسم        ملقاومة   اً ، قانون  ٢٠٠١من أكتوبر لسنة    

                                                 
(1) Terroe:   
1. Extreme Fear  
2. Terrifying Person Or thing.2b Collogue formidable or trouble some Person or thing EsP.a child.  
3. Organized intimidation. Terrorism (Latinterreo frighten).Terrorist: Person using esp. organized violence 
against agovernment).  
See: Oxford Universal Dictionary, Compiled by Joyce M. Hawkins, Oxford University Press, Oxford, 1981, p. 736.  

 
  .٤٦ ، ص ١٩٩٢ ،٢شكري ، حممد عزيز ، اإلرهاب الدويل ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط) ٢(

    www.usdoj.gov.املوقع االلكتروين وزارة العدل األمريكية: نظر ا    
)١(USA PATRIOT ACT) , uniting and strengthening America by providing appropriate tools 

required to intercept and obstruct  terrorism act of 2001 , pub L. NO. 107 -56,115  state. 
272.2001.                                                                                                                                

اخلاص بتوحيد وتقوية الواليات املتحدة األمريكية من خالل تـوفري          ) : العمل الوطين األمريكي  ( واملقصود به هو    
  .اإلجراءات املناسبة واملطلوبة ملقاومة ومكافحة اإلرهاب

  www.usdoj.gov/olp/pdf/usa_patriot_act.pdf  :املوقع االلكتروين: نظر ا
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تكب  فعل ير  أي: (وحيدده بأنه   " لإلرهاب الداخلي " ، وقد تضمنت تعريفاً     )٢()  ٨٠٢  (املادة
 للقوانني اجلنائية   اإلنسان تشكل انتهاكاً   ة خطرية على حيا   أفعاالًداخل الواليات املتحد ويتضمن     

يف الواليات املتحدة األمريكية أو أي دولة ، ويبدوا منها قصد ترويع أو إجبار شعب مدين ، أو                  
، من خـالل    التأثري على سياسة حكومة بالترويع واإلجبار ، أو التأثري على سلوك حكومة ما              

  .)٣( )الدمار الشامل أو االغتيال أو اخلطف
  
  

  : ضمن االتفاقيات الدولية تعريف التشريعات األجنبية: ثانياً
كل عمـل إجرامـي دون      : ( بأنه) م١٩٩٩(وتعرفه لغة قرارات األمم املتحدة يف        -١

  . )٤()حيثما مت فعله ومهما كان الفاعل فهو يستحق الشجب،سبب وجيه 
  
 ، اخلاصة يف منع ومعاقبة اإلرهاب ، وقد       م١٦/١١/١٩٣٧ يف   اتفاقية جنيف  تعريف   -٢

األفعال اإلجرامية    (:أنهحددت االتفاقية يف الفقرة الثانية من املادة األوىل مفهوم اإلرهاب على            
املوجهة ضد دولة من الدول، واليت من شأا حبكم طبيعتها، أو هدفها إثارة الرعب يف نفـوس                 

  .)١( ) ، أو مجاعات من األشخاص أو يف نفوس العامةشخصيات معينة
  

  :تعريف مصطلح اإلرهاب يف الدراسات األكادميية األجنبية: ثالثاً
استخدام أو التهديد   : (  عن   ةن اإلرهاب هو عبار   يف قوله إ  " جرانت واردلو "  تعريف   -١

 حني يراد من هذا     باستخدام العنف من فرد أو جمموعة ، تعمل من أجل أو ضد النظام القائم ،              

                                                 
    ).٢٣٣١:( وقد مت إضافته إىل املادة،)١٨:(عدل لقانون العقوبات الفيدرايل والذي حيمل عنوان وهو قانون م) ٢(

   .٦١ صمرجع سابق ، الدين ، املشكلة يف تعريف اإلرهاب ، ءراشد ، عال: أنظر 

وهو منشور يف املوقع االلكتروين ضمن ) ٢٣٣١/٥(قسم ) ١٨(قانون العقوبات األمريكي عنوان : نظرا) ٣(
  www.law.cornell.edu/uscode. موعة التشريعات األمريكيةجم
 ODCCP2001: ( www.undcp.org/terrorism-definitions.html (نظر املوقع االلكتروينا )٤(

ت  ، .الفتاح ، موسوعة شرح اإلرهاب ، شركة البهاء للربجميات والكمبيوتر والنشر االلكتروين ، د مراد، عبد) ١(
  .٢٨٠ص
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العمل خلق هاجس أقصى أو تأثري باعثة على خوف عند مجاعة مقصودة ، تكون أكرب حجمـاً                 
   من الضحايا املباشرين ، ودف قسر تلك اجلماعة على قبول املطالـب الـسياسية ملـرتكيب                

  .)٢( )العمل
  

  :تعريف مصطلح اإلرهاب يف التشريعات العربية :  الثاينفرعال
  

  : الوطنيةعريف التشريعات العربيةت: أوالً
من قانون العقوبات   ) ٨٦: (املادة  فقد نصت    :  تعريف اإلرهاب يف القانون املصري     -١

كل استخدام للقوة أو العنف أو      (:  اإلرهاب بأنه  ١٩٩٢ لسنة   ٩٧املصري املضافة بالقانون رقم     
عي، دف اإلخالل بالنظـام     التهديد أو الترويع، يلجأ إليه اجلاين تنفيذا ملشروع فردي أو مجا          

العام أو تعريض سالمة اتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقـاء                 
الرعب بينهم أو تعريض حيام أو حريام أو أمنهم للخطر، أو إحلـاق الـضرر بالبيئـة، أو                  

ة أو اخلاصة أو باحتالهلـا أو       باالتصاالت أو املواصالت أو باألموال أو باملباين أو باألمالك العام         
االستيالء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعماهلا،            

  . )١( ) أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانني أو اللوائح
 من أقدم التشريعات العربية اليت تناولت        ، وهو   السوري  تعريف اإلرهاب يف القانون    -٢

 من قانون العقوبـات لعـام       ٣٠٤وضوع اإلرهاب باعتباره جرمية مستقلة، فقد عرفت املادة         م
يقصد باألعمال اإلرهابية األفعال اليت ترمي إىل إجياد حالـة ذعـر،            ((  اإلرهاب بقوهلا    ١٩٤٩

وترتكب بوسائل كاألدوات املتفجرة، واألسلحة احلربية واملواد امللتهبة، واملنتجات الـسامة أو            
، وقد عاقب القانون    ))رقة، والعوامل الوبائية أو اجلرثومية اليت من شأا أن حتدث خطراً عاما           احمل

بشدة على اقتراف هذا النوع من اجلرائم أو التأمر الرتكاا كما عاقب باإلعدام فيما إذا نـتج                 

                                                 
)٢( Grant Wardlaw political Terrorism theory tactics and counter – Measures   ( Cambridge 

university Press,1982),p.16.                                                                                                                   
  .٢٦ ص مرجع سابق ،لة يف تعريف اإلرهاب ، الدين ، املشكءراشد ، عال: نظر   ا
 عوض ، حممد حميي الدين ، واقع اإلرهاب واجتاهاته ، مركز الدراسات والبحوث ، جامعة نـايف العربيـة                     )١(

 .١٤م ، ص ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ط ، .للعلوم األمنية ، أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب ، الرياض ، السعودية ، د
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 من ذات القـانون عاقـب املـشرع         ٣٠٦عنها ختريب أو أفضت إىل موت إنسان، ويف املادة          
   .)٢( نظمات اإلرهابية وأمر حبلها ومعاقبة مؤسسيها واألعضاء املنتمني إليهاامل

  
  : ضمن االتفاقيات الدولية تعريف التشريعات العربية: ثانياً

 : أنه حيث ذكرت يف تعريف اإلرهاب      ،  االتفاقيات العربية ملكافحة اإلرهاب   ف  تعري -١
واعثه أو أغراضه يقـع تنفيـذاً ملـشروع     كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت ب          ( 

بإيذائهم أو تعـريض     إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم           
حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو                 

  .)٣( )املوارد الوطنية للخطراخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء عليها أو تعريض 
  

 لوضع تصور عـريب مـشترك       تعريف اللجنة املكلفة من جملس جامعة الدول العربية        -٢
 كل فعل منظم من أفعال العنف، أو التهديد به          ( : ، وهو ما نصه    م١٩٨٩ملفهوم اإلرهاب عام    

أو اختطـاف   يسبب رعباً، أو فزعاً من خالل أعمال القتل، أو االغتيال، أو حجز الرهـائن،               
الطائرات، أو السفن، أو تفجري املفرقعات أو غريها من األفعال مما خيلق حالـة مـن الرعـب                  

 . )١()واالضطراب الذي يستهدف أهدافاً سياسية، والفوضى
  

  : يف املنظمات و املؤمترات اإلسالمية تعريف التشريعات العربية: ثالثاً
 ذكر تعريفاً لإلرهاب وذلـك بعـد        فقد ،  جممع البحوث اإلسالمية باألزهر    تعريف -١

هو ترويـع اآلمـنني وتـدمري       : (  ما نصه  م فقال عنه  ٢٠٠١أحداث احلادي عشر من سبتمرب      
مصاحلهم ومقومات حيام واالعتداء على أمواهلم وأعراضهم وحريام وكرامتهم اإلنـسانية           

                                                 
 .م١٩٤٩ متوز ٢٢تاريخ ب) ١٤٨ ( م رق السورياصدر باملرسوم التشريعي) ٢(
 –م ، جملة معلومات دوليـة       ١٩٩٨أبريل سنة   ٢٢املادة األوىل الفقرة الثانية من االتفاقية املوقعة يف القاهرة يف           ) ٣(

 . دمشق – ٢٩١م ، ص ١٩٩٨ سنة ٥٧ العدد –مركز املعلومات القومي 

 .١٥ صمرجع سابق ،اته ، أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب ، عوض ، حممد حميي الدين ،واقع اإلرهاب واجتاه) ١(
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اب األثيم أن تبحـث      حق الدولة اليت يقع على أرضها هذا اإلره         من و. بغياً وإفساداً يف األرض   
  .)٢( )عن ارمني وأن تقدمهم للهيئات القضائية لكي تقول كلمتها العادلة فيهم 

"  بــ     وقد أصدرت الرابطة ما عرف      ،   تعريف رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة      -٢
هـو العـدوان    :( الصادر عن امع الفقهي بالرابطة والذي عرف اإلرهاب بقوله          " بيان مكة   

ذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغياً على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله ومالـه وعرضـه                  ال
ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق وما يتصل بصور احلرابة وإخافـة              
السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذاً ملشروع إجرامي فـردي                

هدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم        أو مجاعي وي  
أو أمنهم أو أمواهلم للخطر ، ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق واألمالك العامة أو                 
اخلاصة أو تعريض أحد املوارد الوطنية أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور الفساد يف األرض                

 يحِـب   الَرضِ إِن اللَّـه     ألَ تَبـغِ الْفَـساد فِـي ا       الَو  ®: قال تعـاىلَ  . يت ى اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني عنها        ال
فْسِدِين٤(  )٣( 〉 الْم(.  

  
  :تعريف مصطلح اإلرهاب يف الدراسات األكادميية العربية: رابعاً

اء اإلقليميني الـيت نظمـت      الذي أخذت به جلنة اخلرب    ، وهو    تعريف شريف بسيوين     –١
إستراتيجية عنـف   : ( م قال   ١٩٨٨ مارس   ١٨ – ١٤اجتماعاا األمم املتحدة يف مركز فيينا       

حمرم دولياً ؛ حتفزها بواعث عقائدية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخل شرحية خاصة مـن               
النظر عما إذا   أو القيام بدعاية ملطلب أو ملظلمة بغض        ، جمتمع معني لتحقيق الوصول إىل السلطة     

   .)١( )أو نيابة عن دولة من الدول ، كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها

                                                 
 .هـ ١٤٢٢ شعبان – القاهرة –بيان جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر بشأن ظاهرة اإلرهاب ) ٢(
 .٧٧: سورة القصص آية رقم ) ٣(
 ٤٣٧عدد  جملة الوعي اإلسالمي ،     : نظر  اهـ ،  و   ٢٦/١٠/١٤٢٢أصدره امع الفقهي يف مكة املكرمة يوم        ) ٤(

 .٨٨م ، ص ٢٠٠٢شهر مارس وإبريل سنة 

 السعودية، عربية للعلوم األمنية، الرياض ، عيد ،حممد فتحي ، واقع اإلرهاب يف الوطن العرب ، جامعة نايف ال)١(
 .٢٤م ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ط ، .د
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اإلرهاب الدويل بالدرجـة األوىل عمـل       ( : حممد عزيز شكري    :  تعريف الدكتور    -٢

عنيف وراءه دافع سياسي ، أي كانت وسيلة ، وهو خمطط حبيث خيلق حالة الرعب واهللـع يف                  
 معني من الناس لتحقيق هدف قوة أو لنشر دعية ملطلب أو ظالمه سواء كان الفاعل يعمل                 قطاع

لنفسه بنفسه أم بالنيابة عم جمموعة متثل شبه دولة أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة مباشرة أو                 
غري مباشرة يف العمل املرتكب ، شريطة أن يتعدى العمل حدود دولة واحدة إىل دولـة أو دول                  

  .)٢( ) ى وسواء ارتكب العمل املوصوف يف زمن السلم أم يف زمن الرتاع املسلحأخر
أن مصطلح اإلرهـاب يعتـرب   : أقول  املختارةالسرد املوجز هلذه التعاريف  هذا  ومن خالل   

 من حيـث    ، من جهة القوانني الوطنية الدولية والدراسات االجتهادية األجنبية        اً غامض اًمصطلح
أو إجيـاد    فاق ، بدليل أن مجيع هذه اجلهود الدولية تدافعت حنو تعريف          نقطة الوصول إىل االت   
 إىل نص حمدد متفق عليه ملعىن اإلرهاب و ما كانـت            ا ولكن مل يتوصلو    ، تعريف هلذا املصطلح  

   :ويرجع ذلك إيل األسباب التالية. تيجة عدم االتفاقمجيع هذه اجلهود املبذولة إال ن
اإلرهـاب  مصطلح   تنطلق منها مفاهيم واعتبارات      لسليمة اليت  فقدان املرجعية والقاعدة ا    -١

  .املوضوعية 
 الديين  اجلرمية السياسية أو التطرف   :  مفهوم اإلرهاب مع مفاهيم أخرى كمفاهيم        اختالط -٢

  . أو اجلرمية املنظمة، العنف السياسي  أو  ،الفكري
  .زمانياً ومكانياً ودوافعه اختالفاً  ،صوره وأسبابه و ، أشكالهتطور واختالف -٣
راتيجية واإلقليميـة    اختالف الدول بني بعضها يف العقائد والثقافات والظـروف اإلسـت           -٤

  .         البشرية)١(واأليدلوجية 

                                                 
  .٢٠٤شكري ، حممد عزيز ، اإلرهاب الدويل ، مرجع سابق ، ص) ٢(
 
: أن هناك صنفني من األيدلوجيـة       " كارل ماامي " عقد وأغىن املفاهيم االجتماعية ، ويعترب       من أ : األيدلوجية  ) ١(

هي منظومة األفكار اليت تتجلـى يف كتابـات         : فاأليدلوجية يف مفهومها اخلاص     . املفهوم اخلاص ، واملفهوم العام    
هي منظومة  : وجي فبمعناها العام    أما األيدل . مؤلف ما تعكس نظرته لنفسه واآلخرين ، بشكل مدرك أو غري مدرك           

   .األفكار العامة السائدة يف اتمع
 .٢٠١ ، ص١٩٩٢ ،  ٢ط ،، لبنان  ، اإلرهاب الدويل ، دار العلم للماليني ، بريوت زشكري ، حممد عزي: انظر
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 جتعل الدول خمتلفة يف املبادئ واالجتاهات مما جيعلها ال تتفق           فمن تلك األسباب الرئيسية قد    
  .على تعريف مصطلح اإلرهاب

املناخ املضطرب سوف يصبح مصطلح اإلرهاب فريسة االستخدام الـسياسي          يف ظل هذا       و
 األعمال غري املرغوب فيها والـيت       زلتمييوسيجرى استخدامه بشكل عشوائي وكيفي وانتقائي       

  .)٢( يقوم ا اخلصوم على الساحة الدولية
  

  :التعريف املختار من خالل هذه الدراسة 
  :والذي عرف اإلرهاب بقوله  ، املكرمةتعريف رابطة العامل اإلسالمي مبكة  
هو العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغياً على اإلنسان يف دينه ودمه وعقله                (  

وماله وعرضه ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق وما يتصل بـصور              
و التهديد يقع تنفيذاً ملـشروع      احلرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق وكل فعل من أفعال العنف أ          

إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعـريض                
حيام أو حريتهم أو أمنهم أو أمواهلم للخطر ، ومن صنوفه إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق                 

 أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور        واألمالك العامة أو اخلاصة أو تعريض أحد املوارد الوطنية        
رضِ ألَ تَبغِ الْفَساد فِي االَو ®: قال تعاىلَ. الفساد يف األرض اليت ى اهللا سبحانه وتعاىل املسلمني عنها     

 اللَّه الَإِنفْسِدِينالْم حِبي  〈 .(  

  :وقد يرجع اختياري هلذا التعريف لألسباب اآلتية
  :لمية  ثبوت املرجعية الع-١

ن نص التعريف مل خيرج عن املرجعية العلمية اليت انبثقت منـها احلـدود الـشرعية                     إ
  .للتعريف ، وهو القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة

ألن الناس ال يفصل بينهم الـرتاع إال        (   - رمحه اهللا    – وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       
       .)١( )ىل عقوهلم فلكل واحد منهم عقل كتاب مرتل من السماء، وإذا ردوا إ

                                                 
 .٢٠٢صمرجع سابق ، يل ، اإلرهاب الدو شكري ،) ٢(

، حممد رشاد سامل  : عبد احلليم ، درء تعارض العقل والنقل ،  حتقيق         ابن تيمية ، أبو العباس تقي الدين أمحد بن          ) ١(
 .١/٢٩٩، م ١٩٩١/ هـ ١٤١١ ،  ٢ط  ،السعوديةالرياض ، ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  :يادية والعقالنية  احل-٢
إن طرح قضية األمن على مسئولية مجيع الناس دون حتديد دين أو انتماء معني ، وأن                      

معيار األمن العام هو محاية الضروريات اخلمس اليت فطر عليها اإلنسان وسالمتها من اإلخطار              
  .والعقل ، واملال ، والعرضالدين ، والدم ، : وهي 
  : العمومية والشمولية-٣

     فهو قد عم مجيع أحناء العامل ومل ينظر إيل احلدود اإلقليمية واإلستراتيجية حتت شـعار               
 ئـة يوقد مشل كل ما حتتويـه ب      .  )٢(〉  يحِـب الْمفْـسِدِين    الَرضِ إِن اللَّه    ألَ تَبغِ الْفَساد فِي ا    الَو  ®: قوله تعاىل 
  . من كائنات وما حتتويه الدولة من مرافق وموارد وممتلكات خاصة وعامةاألرض
كونـه  ل فالبد من االعتناء يف تعريف املصطلحات عامة ومصطلح اإلرهاب خاصة،            إذن  
   .األوىلصري الدول واتمعات البشرية بالدرجة اً مبمتعلق
،  أو الـرأي   أو الفكـر   عن العقيدة  الوعاء املعرب    وهو املصطلح أداة يف الصراع      وذلك الن  

، أو   ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرض رئيس للمعادين ميثل خطورة كربى علـى العقائـد              
وحماربـة  ، اآلراء أو األفكار ألي أمة، وذا كان احلفاظ على مصطلحات األمة مـن جهـة              

  .)٣( مصطلحات األمم املعادية من جهة أخرى ركنني أصيلني يف عملية الصراع
  :  الثاين بحثامل
   ودوافعه اإلرهابأسباب

  
  :يف اللغة  السببو 
 مـن  أمـر  إىل به يتوصل شيء لكلّ استعري مث االستعالء إىل به يتوصل ما وهو احلبل  أي
  .)١( هذا عن ) مسبب ( وهذا هذا ،  )سبب(  هذا فقيل،  األمور

                                                 
 .٧٧: سورة القصص آية رقم ) ٢(
املؤمتر العاملي عـن    ،  هيم   اإلرهــاب والغلـو دراسة يف املصطلحات واملفا      ،  الرمحن بن معال    عبد  ، اللوحيق) ٣(

/ هــ   ١٤٢٥،    ، الريـاض ، الـسعودية      جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     ،  موقف اإلسالم من اإلرهاب   
 .٦ ، صم٢٠٠٤

الرافعي ، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، املكتبـة العلميـة ،             ) ١(
 .١/٢٦٢ كتاب السني ت ،.، دط . دبريوت ، لبنان ،
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  .)٢( هو اسم ملل يتوصل به املقصود: السبب يف اللغةإذا 
  :يف االصطالح السببو 
    .)٣(  عبارة عما يكون طريقاً للوصول إىل احلكم غري مؤثر فيههو
  

أن لكل ظاهرة قد تطرأ على جمتمع ما أسباا ودوافعها اخلاصة ا سواء كانت هذه الظاهرة      
ة يف  اجيابية ال تضر اتمعات بل تفيده ، أم سلبية قد تبدأ كظاهرة مث تتضخم إىل مشكلة ضـار                 

ـ                      ري الـسف دون   اتمع جيب القضاء عليها ، وكما أنه ال خيرج الثمر دون شـجر ، وال جت
من املشاكل اليت تولدت من ظاهرة سلبية مث إىل مشكلة قد ابتليت            البحر ، كذلك اإلرهاب فإنه      

  .، فهي مل تنشأ دون أسباب دفعت أصحاا حنو اعتناقه و القيام به ا اتمعات
من أهم العوامل اليت تساعد على احلد ومكافحة مشكلة اإلرهاب ، هو فهـم ودراسـة         إن    

 والدوافع هلذه املشكلة من مجيع جوانبها ، فان مت إدراكها سـهل الوصـول إىل                األسبابتلك  
إال أنه قد ختتلـف     . األجواء اليت ينمو فيها اإلرهاب ، ويسهل اجتثاث جذوره من أي جمتمع             

ن جمتمع إىل آخر وذلك حبسب الظروف واألوضاع الداخلية واخلارجيـة            والبواعث م  األسباب
  .ها كل اتمعات والدول يشتر في:  إىل عامةاألسبابللدولة ، ومن هذا فقد تنقسم 

ـ             :  وخاصة   دول قد ينفرد ا جمتمع حمدد عن غريه من اتمعات مثل الظروف املتعلقة بال
  .اإلسالمية أو غري اإلسالمية

عن مجيع الظروف العامة واخلاص بكل دولة       ن ذلك إال أن هذه األسباب ال خترج         م م وبالرغ   
من سبب رئيسي حتمي، وهو الشذوذ يف االعتبارات واملعايري اإلنسانية واالجتماعية و األخالقية 

  .الناجتة عن فعل الدولة أو اجلماعة أو الفرد
 مشكلة اإلرهـاب قـد      إيل دفعت   ذكرت األسباب اليت   البحوث والدراسات العلمية اليت      إن  

إىل هذه   إال أنين سوف أتطرق يف دراسيت         ومترامية اآلراء ووجهات النظر ،     ةتكون وافرة وكثري  
  .  بإجيازالظاهرة اخلطريةتلمس وبيان أهم أسباب تلك 

                                                 
بـاب  . م٢٠٠٢،    ٢ط اجلرجاين، علي بن حممد بن علي احلسيين، التعريفات، دار الكتب العلمية، بـريوت،            ) ٢(

 .١٢٠ص) ٩٤٣(السني 
 .١٢٠صسابق ، التعريفات ، مرجع اجلرجاين، ) ٣(
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األسـباب  :  العقائدية والفكري ومنها كـذلك      ، ومن أمهها يف نظري هي األسباب الدينية      
وذلك تفصيالً على    .سباب االقتصادية ، واألسباب التربوية ، واألسباب النفسية       السياسية ، واأل  
  : النحو اآليت

  
  األسباب الدينية العقائدية والفكرية: املطلب األول

  .يف الدين )١( الرباء  الغلو بقاعدة الوالء و-١

ـ          ن قاعدة الوالء و    إ           رط  مـن  الرباء أصل عظيم من أصول الدين الكرمي ، وهـي ش
 عـرى  توثيق اومعناه. اإلميان عرى أوثق هوو). له إال اهللا  ال إ ( روط اإلميان بكلمة التوحيد     ش

 رسول  قال  :قال  عباس ابن روى فقد. اإلسالم أعداء ومفاصلة املسلمني بني واأللفة احملبة
                       .)٢() اهللا يف والبغض اهللا يف واحلب اهللا يف واملعاداة اهللا يف املواالة اإلميان عرى أوثق ( :  اهللا

والوالء والرباء هلما حدود فما نقص عن حدود الوالء املطلوب فهو تفريط ، وما زاد على                      
حدود الوالء املشروع فهو غلو مذموم ، و ما نقص عن حدود الرباء فهو تفريط ، وما زاد عن                   

حكام املستنبطة من   عقائدية األ وقد ينظم هذه احلدود والضوابط ال     . )١( حدوده فهو غلو مذموم   
   .املعتربين اللذين شهد هلم باخلري واالعتدال والثبات والوسطيةأهل العلم والعلماء الثقات 

  
  . واجلهل باألحكام الشرعيةضعف البصرية بالواقع -٢

                                                 
 علـى  ومناصرم وإعانتهم مبودم املسلمني من القرب هنا به واملراد ، منه قرب مبعىن ويل مصدر: )  الوالء() ١(

 الصلة قطع هنا واملراد . قطعه مبعىن القلم برى ومنه . قطع مبعىن ، برى مصدر : )والرباء ( .معهم والسكىن أعدائهم
  .لضرورة إال ديارهم يف يقيم وال يناصرهم وال حيبهم فال الكفار مع
 العلماء ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة        كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة، خنبة من        : أنظر

  .٣٤٨، صهـ١،١٤٢١ط، واإلرشاد ، الرياض ، السعودية 
، بسند حسن ، وينظر األلباين يف       ) ٤٠/ ١(البغوي يف شرح السنة      ، و ) ٢١٥ / ١١(رواه الطرباين يف الكبري     ) ٢(

  ).٩٩٨(السلسلة الصحيحة حديث رقم 
 ،   ٥ط ن بن معال ، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، لبنـان ،                 اللوحيق ، عبد الرمح   ) ١(

  .١٩٧م ، ص١٩٩٩
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 ها مبقاصدها الصحيحة ، مما ينتج من ذلك االنشغال        وعدم فهم  النصوص   وهو األخذ بظاهر      
 اإلسـالمية  األمـة    مبـصاحل   املسائل اجلزئية واألمور الفرعية عن القضايا الكربى اليت تتعلق        ب

   .وقضاياها املصريية حبكمة وتدبر
ة يف شأن العامة والقضايا املصريية ومن ال هم         ضبن عالمات الساعة أن يتحدث الروي     إن م و     
ال شهواته، أو من حمل بأفكار غريبة يتوىل تربية الشباب فتستغل عـواطفهم بتحميلـهم               له إ 

 وال رجوع ألهل العلم الصاحلني الذين خـربوا          ، أفكاراً تؤدي لتحمسهم بال ضابط وال رادع      
  .)٢( األمور ودرسوا معامل اإلصالح جيداً

  
   .)٣(  املتشابه من الدين إتباع ترك احملكم و-٣

التـشدد   إىل امليل دائمـا      ومن عواقبه ترى    عدم الرسوخ يف فقه الدين     ر ذلك نتيجة       ويظه
  يف وقد يتعدى ذلـك إىل اإلسـراف       على املسلمني من باب سد الذرائع ،      التضييق  والتنطع و 

حتذير القرآن الكـرمي والـسنة       شرعي قطعي الداللة ، بالرغم        التحرمي بغري دليل   التحذير بل و  
  .والسلف من ذلك

صاحب الكبري من املسلمني وتنصب     تكفري  ملتشابه هي فتنة    اومن العاقبة الطامة نتيجة إتباع           
على أيدي  التفقه يف الدين    عدم   و يرجع ذلك بسبب      دمائها ، استحالل   وعامة  األمة  إىل تكفري   

         والراسـخني  العلم من أهلـه وشـيوخه املتخصـصني مبعرفتـه           ى  تلقمل ي األجالء ، و  العلماء  
اللغِة ، والفقِه وأصوله ، والعقيدة ، واحلديث من تفسري          : بعلمه ، واجلامعني بفنونه من علوٍم يف        

  .وجرح وتعديل ، وعلوم القرآن من تفسري و أحكام
    

  األسباب السياسية: املطلب الثاين
                                                 

السدالن ، صاحل بن غامن ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، املؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب،          ) ٢(
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥ السعودية، سعود اإلسالمية ، الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن 

ما أحكم بيانه ، وبلغ به الغاية اليت        :  ) احملكم( الصحيح عندنا أن    : حممد بن احلسن بن فورك      : وقال أبو بكر    ) ٣(
هو الذي حيتمل معنيني أو معاين خمتلفة ، يشبه بعضها بعـضا             : )واملتشابه(يفهم ا املراد من غري إشكال والتباس ،         

، حىت مييز ويتبني وينظر ويعلم احلق من الباطل فيه ، كسائر األلفاظ احملتملة ، اليت يتعلـق      عند السامع يف أول وهلة      
: صحيح الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي ، بـاب         : أنظر  ( . ا املخالفون للحق، وذهبوا عن وجه الصواب فيه         

  .)٤٥القول يف احملكم واملتشابه ، ص
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  . السياسياإلحباط -١
 والقيم اليت تدعوا إليها جلـان   الناتج من التناقض بني النظام السياسي الدويل واملبادئ        وهو

اليت متنع أطماع     الدولية تحقوق اإلنسان الدولية ، وفقدان ميزان العدل ومعيار احلزم يف القرارا          
فان من جراء ذلك اإلحباط تولد الكبت يف نفوس املتضررين ، وقد يؤدي هذا               ،   الدول املتنفذة 

  . العنف مث األعمال اإلرهابيةالكبت إىل انفجار السلوكيات غري املنضبطة وامليل إىل
الـشحن  و قد خيلق ذلك اجتهادات غري صحيحة متيل إىل الغلو يف طرحها ، وتدعوا إىل                      

، وعن شيوع املنكرات واملظـامل يف        العاطفي غري املرشد، باحلديث املطرد عن اجلهاد وفضائله       
 االهتمام بالضوابط العامة     ، دون  اتمعات اإلسالمية، وعن مكائد األعداء وظلمهم للمسلمني      

       .)١( للجهاد نفسه
                                                          

  . سوء العالقة بني احلاكم واحملكوم-٢
ومما ال شك فيه    دين املشاركة السياسية ، من خالل الشورى أو الدميقراطية          توذلك بسبب         

دميقراطية احلقيقية يؤدي إىل ميش بعـض الفئـات اجتماعيـاً            ال  الشورية أو  أن فقدان احلياة  
وسياسياً واستبعاد األقليات والفئات املعارضة وحركات الرفض، وخيلق جـواً مـن الـشعور              

   .)١( بالظلم، ويدفع هؤالء املظلومني إىل االخنراط يف العمل السياسي العنيف
  

  األسباب االقتصادية: املطلب الثالث
  .اد االقتصادي واإلدارياهرة الفسظ  -١

         كتـاب   بأدلـة مـن ال     االقتـصادي لقد حرمت الشريعة اإلسالمية كل صور الفـساد              
         ومـن تلـك العلـل أـا        ،  وبيان العلل من حترميها     ، بالتفصيللعلماء  والسنة ، ولقد تناوهلا ا    

                                                 
باب ظاهرة اإلرهــاب يف اتمعات اإلسالمية  رؤية ثقافية ، حبث مقـدم             العمرو ، عبد اهللا بن حممد ، أس       ) ١(

للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، السعوديـة ،                   
  .٣٠ص.م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

 مقدم للمؤمتر العاملي عـن موقـف        اهلواري ، حممــد ، اإلرهاب املفهوم واألسباب وسبل العالج ، حبث          ) ١(
     /هــ   ١٤٢٥اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية ، الريـاض ، الـسعوديـة ،                    

  .٢٣، ص م٢٠٠٤
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وكل هـذا يقـود إىل      كة ،   وحمق الرب تؤدى إىل ضياع احلقوق وهالك املال واألعيان واملوارد         
  .التخلف والفقر واحلياة الضنك

الـسرقة واالخـتالس والرشـوة      ك : اال االقتصادي واإلداري   يفمن صور الفساد     و        
والتربح من الوظيفة واستغالل اجلاه والسلطان والربا ، واملضاربات والقمار ومنع الزكاة وصور             

         احملسوبية وعـدم تكـافؤ الفـرص ، وخبـس العامـل           و ، املعامالت املالية    يفخيانة األمانة   
 ،   أداء احلقوق ، والعموالت الزائفـة      يف جمال التداول والتجارة  واملماطلة       يفالفساد  و ،حقوقه  

  .)٢( والبذخاإلسراف والتبذير 
فكل تلك احملرمات قد تؤدي إىل الضجر وعدم االنسجام يف اتمع والبعد عن مـصداقية                     
امل بالقيم اإلنسانية ، مما قد يؤدي إىل حالة اإلحباط والعجز يف إصالح اتمع الغالب على                التع

  .أمره الفساد ، وقد يكون اإلصالح عرضة إىل العنف والتطرف يف أسلوب العالج
  

  .مشكلة التنمية االقتصادية عدم معاجلة -٢
ة والبشرية حبيث يتعني البـدء       اتمع املادي  إلمكاناتالتخصيص السليم   وهو من خالل           

توفري فرص العمل وإتاحة سبل التكسب       و بإنتاج السلع واخلدمات الضرورية لكافة أبناء اتمع      
          والتركيـز علـى     ،  املادية ألصـحاب اخلـربات     اإلمكاناتوتوفري  ،  بتشجيع امللكية اخلاصة    
             دون عنـصرية    اتمـع     أفـراد  فئات  بني توزيع مثار هذه التنمية كافة    و  تنمية العنصر البشري    

   .)١( أو طائفية
  
  .وتدين دخل الفردواالحتكار  مشكلة التضخم وارتفاع األسعار -٣

ن من ذلك اخللل يف عدم التوازن االقتصادي يف اتمع قد يسبب اضطراب يف االستقرار                     إ
راد إىل نقمة اتمع ، ومن آثاره عدم        الذي قد ينتج منه كراهية وبغض يدفع األف       و ،وعدم الرضا 

  .انتمائه لوطنه ونبذ الشعور باملسؤولية الوطنية وهلذا يتكون لديه شعور باالنتقام
                                                 

االقتصادي  ي ، سلسلة حبوث ومقاالت يف الفكر      شحاتة ،حسني حسني ، الفساد االقتصادي واإلصالح اإلسالم       ) ٢(
  .٣-٢ر ، صاإلسالمي ، جامعة األزه

 معاجلة مشاكل مصر االقتصادية ، سلسلة حبوث يف اإلسالمي االقتصاديشحاتة ،حسني حسني ، الربنامج ) ١(
  .٣ومقاالت يف الفكر االقتصادي اإلسالمي ، جامعة األزهر ، ص



 ٩٠

  

  .مشكلة البطالة والعمل والعمال -٤
فإن البطالة هي حالة الفرد القادر على العمل ويرغب يف العمل ويبحث عن فرص عمـل                      

سببا يف ديـد     قد تكون مشكلة البطالة      .)٢(  وليس له مورد رزق    وال جيد فرص العمل املطلوبة    
استقرار العديد من األنظمة واحلكومات يف ظل املعدالت املتزايدة للنمو السكاين يف هذه البلدان              

أميا جمتمع تكثر فيه البطالة      و . وخاصة يف الدول العربية    وزيادة الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك    
    ، وتنضب فيه فرص العمل، فإن ذلك يفتح أبوابـاً مـن اخلطـر علـى                 ونويزيد فيه العاطل  

  .)٣( ، من امتهان اإلرهاب واجلرمية واملخدرات واالعتداء والسرقة مصارعها
  
  
  
  

  األسباب التربوية: املطلب الرابع
  . نقص الثقافة الدينية يف املناهج التعليمية -١

البتدائي وحىت اجلامعة يف معظم البالد اإلسالمية فما        من ا ضعف املناهج العلمية اإلسالمية           
 ، فالبد من إكساب التالميذ العقيدة اإلسـالمية الـصحيحة           يدرس يف مراحل التعليم األساس    

الصافية ، وحتقيق اإلميان باهللا تعاىل ، والبعد عن الغلو والتطرف املؤدي للعنـف واإلرهـاب ،                 
  .ي عامة ولوطنه الذي يعيش فيه خاصوحتقيق الوفاء و اإلخالص للوطن اإلسالم

  . عدم االهتمام الكايف بإبراز حماسن الدين اإلسالمي-٢

                                                 
 .املوقع االلكتروين ملنظمة العمل الدولية: نظر ا) ٢(

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/index.htm  
  .٢٨ مرجع سابق ، ص، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف،السدالن) ٣(
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األخالق اإلسالمية اليت حيث عليها الدين، كالرفق، والتسامح، وحـب اآلخـرين            جتاهل       
وغري ذلك مما يدعم األمـن واحلـب    ، ومراعاة حقوق اآلخرين، والسالم، والتعاون، والرمحة،   

  .)١(  باتمعوالعدالة
  .يف خمتلف املراحل التربويةالتربوي لنظام صرامة ا عدم -٣

 أوالً ملعاهد املعلمني ، وقد يؤدي ذلك إىل ضعف يف           تدريبيف ال مهال  اإلنتيجة      وهذا يكون   
واملصداقية يف التعليم    االنضباط اإلداري يف دور التعليم واملدارس ، وتفشي روح عدم املسؤولية          

حتدث نتيجة عدم تكوين مثل هذه الروح       غري املنضبطة   بعض األحداث االجتماعية    ن  أل، ذلك   
  .اخلاضعة للنظام

  

  األسباب االجتماعية: املطلب اخلامس
   . باألمة اإلسالمية  عدم تكوين روح التعلق-١

 ، و يكون زرعها من ناحيـة بيـان           الروح ضرورية للفرد للعيش يف احلياة االجتماعية            إن
  .)٢(  حىت حيفظ استقرارهعت اليت شرعها اإلسالم لكل فرد من أفراد اتمباجاو الواحلقوق 

  
  . واالجتماعي التفكك األسري-٢
قد ظهـرت يف الـبالد العربيـة و         و،  من البالد األجنبية    فشت يف الكثري    هذه احلال ت   و      

 صـلة الـرحم مـن        قد فطرهم اهللا عليه ، أال وهو       اإلسالمية وذلك بسبب تركهم ملبدأ عظيم     
قطيعتها ، فهو الذي يقوم على املشاركة الوجدانية اليت تربط اإلنسان الفرد بغريه ، رباط يقوم                

، فيشارك غريه أحوله النفسية مـن أمل ، وصـحة ،            ) املنفعة(ال على مبدأ    ) القيمة(على مبدأ   
  . )١( وحزن ، وفرح ، كما يشاركه  يف شدائده املعيشية مادية أو غريه

  
                                                 

 - ١٤٨ ، جملة املعرفة، الرياض ، اململكة العربية السعودية، العدد           اإلرهابعبد العاطي، حسن الباتع ، يف وجه        ) ١(
  .م٢٠٠٧هـ يوليو ١٤٢٨رجب 

 اللجنة االستشارية العليا للعمـل علـى        –ن ، الديوان األمريي     موسوعة األسرة ، أعضاء هيئة التحرير وآخرو      ) ٢(
 .١/٣١ ، ص٢٠٠٣ ،١استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ، الكويت ، ط

  .٢/٤٦٤ص املرجع السابق ، موسوعة األسرة ، ) ١(
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  . والصحبة الفاسدةرفقة السوء -٣
سيما عندما يكون تأثري ال ال شك أن للرفقاء دورا ال يستهان به يف الرتوع حنو اإلرهاب، و     

  .هؤالء الرفقاء قويا يف وجود شخصية ضعيفة أو إحيائية أو غري مستقرة أسريا
  

  األسباب النفسية: املطلب السادس
  .االجتماعي )٢( التوافق النفسيالذات و ةاالضطراب بني سيكولوجي -١
تنطوي على  واليت  ة  اضطرابات الشخصي ب تأصلت نفسية   تدمرييةدوافع  فقد ينتج من ذلك           

  وقـد يكـون   ، يف عدم تكيف أو معاناة الشخص نفسه أو احمليطني بهبتتسب خصائص معينة
مما قـد ينـشئ منـه       . معاً  هذه األعراض وراثياً أو مكتسباً أو من خالل تفاعل االثنني          مصدر

 ، وقـد  اإلحباط يف حتقيق بعض األهداف أو الرغبات املنشودة       شخصية مضادة للمجتمع نتيجة     
واالندفاعية وراء الغرائز ، مع عدم شـعور        ،  يف بناء عالقات محيمة مع اآلخرين        تتميز بالفشل 

بـني  بالذنب ، وعمل أي شيء دون خوف ضد نفسه واتمع ، مع وجود عالقة وثيقة بينه و                
  .اجلرمية وال يؤثر فيه العقاب بالسجن أو غريه من األساليب املؤملة

  
 
   .النفس األمارة بالسوءأو وسيطرة الذات الدنيا  ضعف العقل والضمري -٢

فيتصرف الشخص  يف هذه احلالة وفق هواه أو اإلحياءات اخلارجية الصادرة ممن يعتقد أم                    
 له وتتكون هذه الشخصية عادة لـدى األشـخاص الـذين            رمز للقوة واحلرية و املثل األعلى     

يشعرون بالنقص يف ذوام ، ولدى من تعرضوا لتربية والديـة أو أسـرية قاسـية أو لـدى                   
  .)١(األشخاص الذين مل حيققوا ذوام ومل جيدوا من يأخذ بأيديهم أو حيتويهم 

                                                 
يط بـه أو هـو   درجة مالئمة الفرد مع نفسه واتمع احمل: هو  Adjustment Psychological التوافق النفسي ) ٢(

  .تكيف الفرد مع ذاته وتفاعله مع اآلخرين بشكل جيد ومقبول من اتمع احمليط
  www.holol.netعبد  العزيز األمحد  : موقع االستشارات النفسية ، إشراف الدكتور : نظر ا
مقدم للمـؤمتر   احلسني ،أمساء بنت عبد العزيز ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراســة حتليلية ، حبث               ) ١(

الـسعوديـة ،   مية ، الريـاض ،      العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـال             
  .٢٣م، ص٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥
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  :الثالثاملبحث 

   وأساليبهصور اإلرهاب
  

  صور اإلرهاب:  األول املطلب
الغطاء ، ونبني     الواضح واحملدد البد من أن نكشف      لكي نتوصل إىل صور اإلرهاب بشكله     و

اللبس القائم بني جرمية اإلرهاب واجلرائم األخرى اليت قد تتشابه مع اإلرهـاب مـن حيـث                 
  :العناصر واهلدف واملضمون ، وذلك على النحو اآليت 



 ٩٤

  
  :ة اإلرهاب واجلرمية اجلنائية التقليديةالفرق بني جرمي: الفرع األول

  :يرتبط اإلرهاب باجلرمية املنظمة بقواسم مشتركة منها
  .ن كالمها حمرمان شرعاً وقانوناً أ-١
  .ن من عواقبهما الضرر املادي واملعنوي باألفراد واتمعاتأ -٢
  . ن كالمها مصدر للرعب واخلوف والفزع والقلق وعدم االستقرارأ -٣

  
  : جرمية اإلرهاب عن اجلرمية املنظمة من خالل الفروق اآلتية اختتلف اليت الصور

   .اجلنائية التقليدية األهداف والغايات بني اإلرهاب و اجلرمية ف اختال-١
فاإلرهاب يسعى إىل حتقيق أهداف سياسية بشكل تنظيم سري ، وغاية دعائيـة للمبـادئ                   

لعنف ، وأما أصحاب اجلرمية التقليدية فهم يـسعون إىل          واملطالب املرجوة من خالل اإلصرار وا     
  . حتقيق أهداف مادية ، بناءاً على غاية شخصية وحتمل طابع السرية

  
  .اجلنائية التقليدية دائرة نطاق األضرار الناجتة من اإلرهاب واجلرمية -٢

   تعتمد عليهـا     تتسع دائرة الضحايا يف جرائم اإلرهاب، وذلك بسبب الطريقة العشوائية اليت             
  .العمليات اإلرهابية

بينما أن اجلرمية اجلنائية التقليدية يكون هلا تأثري نسيب من حيث الضرر، كون الفاعل يقـصد                   
  .  فعل معني يف وقت معني دف معني

  :الفرق بني جرمية اإلرهاب وجرمية العنف السياسي: الفرع الثاين
نه يتفق معه يف بعضها وخيتلـف عنـه         اسي، إال أ  صورة من صور العنف السي    يعد اإلرهاب       

  :ببعض ، ومن الصور اليت يتفق ا اإلرهاب والعنف السياسي هي
  . استخدام القوة والتهديد وإحلاق األذى والضرر باآلخرين لتحقيق أهداف سياسية-١
  .  يسعون إىل عدم االستقرار األمين إال أن يتم حتقيق كافة مطالبهم املطروحة-٢
  . كالمها جرائم ترتكب ضد الدولة إن-٣
  . أن كالمها يشتركان بنفس اآلثار األمنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية-٤
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  : هيالعنف السياسيالصور اليت ختتلف ا جرمية اإلرهاب عن جرمية 

  . من حيث أشكال الفعل املرتكبة-١
ظـاهرات ، واإلضـرابات،     امل: يقوم العنف السياسي من خالل أشكال متعـددة منـها               

  .واحملاوالت االنقالبية، وإحداث الشغب، واحلروب األهلية ، واالعتقاالت واخلطف
 بينما ال يقوم اإلرهاب على املظاهرات واإلضرابات وإحداث الشغب ، ويتفق مع العنـف                

  .السياسي ببقية اإلشكال
  . االعتماد على الوسائل اإلعالميةمن حيث -٢
. توصيل رسالته ل اإلرهايب يعتمد على الوسائل اإلعالمية يف حتديد وحتقيق أهدافه           إن العمل       

  . وهذا ال ميثل نقطة جوهرية يف العنف السياسي
  . من حيث اهلدف واملضمون- ٣
يعد الفعل السياسي هو نقطة البدء والوصول ويسعى إىل تغيري النظام الـسياسي ضـمن                     

ل اإلرهابية تسعى إىل التأثري ونشر الفزع واخلـوف العـام           حينما األعما .متطلبات سياسية   
  .)١( وهذا ال يتفق مع إستراتيجية جرائم العنف السياسي

  
  

  اإلرهاب و اجلرمية السياسيةجرمية  الفرق بني :الفرع الثالث
وإذا كانت اجلرمية اإلرهابية واجلرمية السياسية قد تتوحد أحيانا يف اهلـدف الـذي                     

وكذلك يف الصدى والتأثري اللذان     ، فإما ختتلفان يف اآلليات املعتمدة لتحقيق ذلك      ، يهترميان إل 
الذي وإن كان يتعاطف أحيانا مع اجلرمية السياسية فإنه         ، ختلفانه على مستوى الرأي العام الدويل     

يث ال من حيث وسائلها وال من ح      ، جيمع على اإلدانة الكلية وغري املشروطة للجرمية اإلرهابية         
  .)١( اأهدافه

                                                 
العموش ، أمحد فالح ، مستقبل اإلرهاب يف هذا القرن ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ،                   : نظر  ا) ١(

 .بتصرف . ٥٧م ، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ، ١ط عودية ،اململكة العربية الس
سلسلة بن باصر للدراسات    ،  باملغرب وآليات املكافحة القانونية      اإلرهابيةاجلرمية  ، يوسف  ،  بن باصر   : نظر  ا) ١(

 .٤٠ص  ، ٢٠٠٤مايو ، السنة الثانية ، العدد السادس ، القانونية واألحباث القضائية 



 ٩٦

   
  : يف عدة صور وهي ومن ذلك فقد تتشابه جرمية اإلرهاب مع اجلرمية السياسية

  . إىل هدف سياسي منظم   أن كالمها يسعيان-١
 أو عقيدة أو االنضمام إىل مجعيـة        مبدأ ، جرائم الرأي املتمثلة يف اعتناق       أن كالمها يعتربان من      -٢

  .سياسية حمظورة
 ملا هـو    ةخمالف ، أو القيام بأنشطة حمظورة و        ترويج فكر سياسي حمظور    إىل   نالمها يهدفا  أن ك  -٣

  .ة الداخلية للدول واألنظمة والسياسةمنصوص عليه يف القوانني
  

  :الصور اليت ختتلف ا جرمية اإلرهاب عن اجلرمية السياسية هي
  

  . من حيث إفشاء الرعب واخلوف العام-١
فعال من اغتيال وخطف وقتل وتنظيم ونضال وأن الدافع كونـه            بالرغم من تشابه صور األ           

سياسياً ، إال أن معيار الرعب واخلوف العام هو الفيصل يف احلكم على الفعل بأنه إرهـايب أم                  
عادي ، فإذا كان الفعل بقصد الرعب واخلوف العام يعترب ضمن اجلرائم السياسية اإلرهابيـة ،                 

  .نه قد يعترب ضمن اجلرائم السياسية العاديةالعام فإ به الرعب وأما أذا كان ال يقصد
  

  
  . احلق يف اللجوء السياسي-٢

وجيـوز  . عدم جواز التسليم يف اجلرائم السياسية احملـضة أي جـرائم رأي           فيترتب على ذلك         
  . )١( التسليم يف اجلرائم اإلرهابية املتمثلة يف الوحشية واألفعال خلطرية

  
  .تمدة لتحقيق األهداف اآللية املع من حيث-٣

                                                 
ا املذهب الذي أسس على إثر ما ذهب إليه املعهد الدويل للعلوم اجلنائية يف              هذ" جنيف"ما يعرف مبذهب    وهو  ) ١(

 .م ، والذي فرق بني اجلرائم السياسية اجلرائم العادية األخرى١٨٩٢ دورته املنعقدة يف جنيف عام



 ٩٧

 على اآلراء واألفكار واملعتقدات اليت تشكل منـهجا         تقوم بالدرجة األوىل  اجلرمية السياسية        أن  
 ال   ، و  عن طريق اخلطابة أو املنشورات أو امللصقات أو أي وسيلة أخـرى           ، ينطلق   فكريا معينا 

  .غالباًيستخدم فيها العنف أو التحريض عليه 
،  إحداث صدمة أو حالة من الـذهول         تقوم بالدرجة األوىل على   ائم اإلرهابية فهي    أما اجلر          

باعتماد العنـف أو التهديـد   ، أو التأثري على اجلهات الرمسية أو املؤسسات احلكومية والنظامية        
  .والتحريض عليه

  
  .حايا واألضرار املترتبة من الفعل من خالل الض-٤

يـساهم  قد   مما   أغلب األحيان ،  ة اإلرهابية غري حمددين بذوام يف       أن الضحايا يف حالة اجلرمي           
  .يف خلق شعور عام باخلطر يف اتمع

كما ينعدم  ،   اتمع فراد غري معنيني يف   أضرر مادي على    أي  بينما يف اجلرمية السياسية ال يقع              
بداء رأي خمـالف ملـا هـو        ألا تتعلق غالبا بإ    وليس هلا ضحايا  ، فيها اإلحساس باخلطر العام     

  .)٢( ةمنصوص عليه يف القوانني الداخلية للدول
  
  
  
  

  :املطلب الثاين 
  ابــاليب اإلرهـــأس                            

  
   حتمل طابع العنف والقوة أساليب: الفرع األول

  .االغتيال القتل و -١

                                                 
ـ ، قانون عام   ، رسالة ماجستري   ، اإلرهاب مقاربة للمفهوم من خالل الفقه والقانون      ، زكور ، يونس    ) ٢( راف إش

 .١١٢-١١١ص م ، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الكلية متعددة التخصصات بآسفي ، ، سعيد مخري : الدكتور
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لتعـارض واالصـطدام يف     االغتيال هو استهداف مباشر يقصد به شخص معني بسبب ا             إن  
  .املبادئ واالجتاهات واألفكار اليت تتطلع هلا مجاعة دون أخرى

  و يعترب االغتيال مبثابة القتل العمد القائم على سبق اإلصرار والترصد بطريقة منظمة ، وهو         
كثري ما يستخدم من قبل اجلماعات اإلرهابية كنمط ينتج منه الفزع واخلوف العام بغية الضغط               

  .الدولة وأصحاب القرار للتوصل إىل أهداف معينةعلى 
  
  . و األعمال التخريبيةالتفجري -٢

         زرع يف   قد تأيت األعمال اإلرهابية يف صور أعمـال ختريبيـة يقـوم ـا اإلرهـابيون                 
      والقيـام بالعمليـات   يف مجيع وسائل النقل وامعـات واملرافـق العامـة           املتفجرات  أنواع  

ت سياسية حساسة أو منشآت     الدولة ، سواء كانت منشآ    تدمري املرافق احليوية يف     ة ، و  االنتحاري
 وإشـعال احلرائـق   املدنيـة   نسف املساكن    كما أا تقوم على      .)١(تتعلق بالثروات االقتصادية    

ثبات من أجل زعزعة األمن الداخلي ، و إ       واهللع بأجواء الدولة ،     نشر الذعر واخلوف    اهلمجية ل 
  .الب وفرض سياسة املعارضة بالقوة والعنفوجود للمط

  
  . ووسائل النقلاختطاف الطائرات -٣

وحتويلهم دنية مبا حتتويه من ركاب مدنيني     وهو من خالل خطف الطائرات ووسائل النقل امل       
  . ، مع اجلهات املعنية باخلطفإىل ورقة مفاوضات وأداة مساومات

      
  :ما لدوافع إوذلك        

  يه أنظـار العـامل إىل قـضية        لالحتجاج على سياسة دولة ما، أو لتوج      :  سياسية -أ                
  .معينة سياسية

   ، وغريها من املطالبات املاديةكاملطالبة مببالغ من املال:  إجرامية–ب           

                                                 
العمريي ، حممد بن عبد اهللا ، موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الريـاض ،                     ) ١(

 .٧٤م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ،  ١اململكة العربية السعودية ، ط
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  .)١( حب الشهرة والظهور ، أو حاالت اجلنونمثل :  نفسية-ج           
  
  .حجز الرهائن و اختطاف األفراد -٤

 ، وأنه بال شك منايف      الشيوخ واألطفال والنساء  من   فيهم   املدنيني مب     وهو اختطاف وحجز ا   
  . جلميع األديان السماوية ، ومنايف جلميع املبادئ والقيم واإلنسانية

   وهو أسلوب تأخذ به اجلماعات اإلرهابية من اجل الضغط على الدولة لالسـتجابة لـبعض               
سية ، من خالل الصراع النفسي الذي ينتج منه  اخللط االضطراب بني مـشاعر               مطالبها السيا 

 األسى واحلنق والضيق على حكومات املخطوفني ، حبيـث          و مشاعر  املخطوفني وذويهم،    يلاأه
  . حتتاج إىل حل يف أسرع وقت،يصبح املوقف مشكلة حساسة 

  
  أساليب ال حتمل طابع العنف والقوة  :الثاينالفرع 

  .ج األفكار والشائعاتتروي -١
  وهو من خالل خلق جو مشحون بني املواطنني مما يؤدي إىل إشعال نار الفتنة بني القبائل                

البالد كي يصبح املناخ مالئماً الرتكاب أعمـال        ملختلفة يف الدولة ، وزعزعة أمن       والطوائف ا 
هداف اليت يسعى هلـل      ضد املؤسسات االقتصادية واملنشاة الدولة احليوية وغريها من األ         ةختريبي

  .)٢( اجلماعات اإلرهابية
  
  
  .اجلرائم االقتصادية املستحدثة -٢

 من أسـاليب اإلرهـابيني      وهي تعترب  قواها،   وأاكتستهدف حتطيم اقتصاد الدولة      اليت   
 ، فهي ال تعترب مساساً باإلفراد فقط بل مساساً باتمع  وثروات الدولة الـيت                لتنفيذ خمططام 

  . عامهعومات هذا اتمتشكل مق
                                                 

         لـدويل واألمـن الـدويل ،        جملة القوات العربية السعودية ، خطف الطائرات  بني القانون ا           الدفاع ، : نظر  ا) ١(
 .١/٠١/٢٠٠٢:   بتاريخ ١٢٥ : عدد

       ، جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،   ١العمريي ، حممد بن عبد اهللا ، موقف اإلسالم من اإلرهاب ، ط  ) ٢(
 .٧٦م ، ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ السعودية ، الرياض ،
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نساين فعال كان أو امتناعاً يترتب عليه خطر أو إضرار        واجلرمية االقتصادية هي كل سلوك إ       
مبصلحة اقتصادية حيميها القانون أو ميثل اعتداء على املوارد االقتصادية اململوكة أو اليت حيوزهـا   

اً أو غري مباشر يف إطـار النظـام          ضرراً مباشر  ما يترتب عليه من   و  الدولة   مؤسسات   األفراد أو 
  . )١( االقتصادي املطبق

  
  . املستحدثمنط اإلرهاب االلكتروين -٣

قدرات احلاسوب يف ترويـع أو      عتمد على استخدام اإلمكانيات أو       ي فاإلرهاب االلكتروين      
  وعلى سبيل املثال الدخول بصورة غري مشروعة إىل نظام الكمبيوتر يف أحـد              ، إكراه اآلخرين 

لتكون جرعة قاتلـة    ، وذلك   املستشفيات بغرض تغيري مقادير ومكونات وصفة طبية ملريض ما          
  .تؤدي إىل وفاته على سبيل االنتقام

مصانع إنتاج األطعمـة واألدويـة ،       : ستهدف كل من     على ا     و يعمل اإلرهاب االلكتروين   
ة وأمـن االتـصاالت     ومنشآت الكهرباء والقطارات والتحكم باملرور ومعدات القوات املسلح       

  .)٢( العامة واتصاالت املواطنني ودد أمن سرية املعلومات أو البيانات يف مجيع القطاعات
  
  
  
  
  

  
  موقف الشريعة من اإلرهاب:  الرابعبحثامل

  
  اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية من منظور فقهي

                                                 
الصعيدي ، عبد اهللا ، حنو مفهوم معاصر للجرمية االقتصادية ، مؤمتر اجلرمية االقتصادية يف عصر العوملة ، ) ١(

 .٢٤، ص٢٠٠٢ يناير ٢١/٢٢الشارقة
 .٢١٥ وص٩٨العموش ، أمحد فالح ، مستقبل اإلرهاب يف هذا القرن ،مرجع سابق ، ص) ٢(
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م والعبـارات   ن مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية حيول حوله جمموعة مـن املفـاهي            إ
والكلمات ، البد من توضيحها والتطرق إليها كي يتضح لنا املعىن الشرعي والفقهي لإلرهاب              

       مفهـوم البغـي واحلرابـة ، والفـساد يف          : يف منظور الشريعة اإلسالمية ، وهي املتمثلـة يف        
  :وذلك على النحو اآليت. األرض ، ومذهب اخلوارج 

  
  البغي:  األولاملطلب

غِيالْب اخلارجون على اإلمام   : (  البغاة وهم      ومجعه  .جلور والظلم والعدول عن احلق    ا : أَي
لعدوهلم عن احلق   : ومسوا بغاة   ). واو غري عدل بتأويل سائغ وهلم شوكة ولو مل مين فيهم مطاع             

                                 تَبغِــي الَّتِـي  فَقَـاتِلُوا  ®: يف قتـاهلم قــول اهللا تعـاىل  ومـا عليـه أئمــة املـسلمني ، واألصــل    
  .)١(〉 اللَّهِ أَمرِ إلَى تَفِيء حتَّى
 إنشاء ظلم اإلنسان والسعاية فيه ، وهو داخـل حتـت              :البغي هو (  : يقول ابن عطية     و

  .)٢()املنكر لكنه تعاىل خصه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره بالناس 
  
اجتماعياً، هو التطاول واخلروج على املوازين واحلدود املعروفة        غي  ن الب  أ ويتضح من ذلك    

 أو الضوابط الـشرعية      يف اتمع،   عليها املتعارف، و املقننة  سواء املتعلقة بقوانني وأنظمة الدولة      
  .يف التعامل فيما بينهم اليت رتبها الشارع وحددها لعباده

  
  
  :أدلة حترمي البغي يف القرآن الكرمي : أوالً

                                                 
 ، مؤسسة ١عبد اهللا التركي ، ط:  ، شرح منتهى اإلرادات ، حتقيقإدريسالبهويت، منصور بن يونس بن ) ١(

 ٦/٢٧٣م ، باب قتل البغي ٢٠٠٠/هـ ١٤٢١الرسالة ، 
عبد اهللا إبراهيم : ، حممد عبد احلق األندلسي ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، حتقيق عطيةبن ) ٢(

. م١٩٨٥هـ،١٤٠٥ؤسسة دار العلوم ،  الدوحة ، قطر ،  ، م١األنصاري ، السيد عبد العال السيد إبراهيم ،ط
  .٨/٤٩٦ص
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قُلْ إِ�َّما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن  ®: قال تعاىل يف حترمي البغي ومالزمة احلق و العدل           -١
                          .)١( 〉 لّهِ ما الَ تَعلَمونواإلِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحق وأَن تُشرِكُواْ بِاللّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَا�اً وأَن تَقُولُواْ علَى ال

 والْإِحـسانِ  بِالْعـدلِ  يـأْمر  اللَّـه  إِن ®: يف النهي عن البغي واألمر يف اإلحسان والتقوى         :  قال تعاىل    -٢
  .)٢( 〉َ تَذَكَّرون لَعلَّكُم ميعِظُكُ والْبغْيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذِي وإِيتَاءِ

 
  :النهي عن البغي يف السنة املطهرة : ثانياً 

  .نه من الذنوب اليت قد تعجل عواقبها يف الدنيا إ-١
ما من ذنـب أجـدر أن يعجـل اهللا          (  :يف حترمي البغي  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          

  . )٣() خرة من البغي ، وقطيعة الرحملصاحبه العقوبة يف الدنيا ، مع ما يدخر له يف اآل
  .)٤( ) البغي و العقوق: بابان معجالن عقوبتهما يف الدنيا : ( وقال 

  
  

  
، فقد تعجل عقوبة الباغي الظامل وقاطع الـرحم          ( -رمحه اهللا –قال مساحة الشيخ ابن باز      

  .)١( ) وقد ميهل الكافر والعاصي حلكمة بالغة، بسبب جرميته الشنيعة 

                                                 
 ٣٣: آية رقم األعراف سورة ) ١(
  ٩٠ : آية رقم النحلسورة ) ٢(
، وابن ماجه يف السنن يف كتاب الزهد باب         ) ٤٩٠٤( ، باب النهي عن البغي       األدبداود يف كتاب    و  رواه أب ) ٣(

 حديث رقـم    الصحيحة يف السلسة    األلباين، وصححه   ) ٢٠٩٣٦( بكره   أيب، وأمحد يف املسند عن      ) ٤٣٥١(البغي
)٩١٨.(  
من طريق حممد بـن عبـد        ) ١٧٧ / ٤( أخرجه احلاكم    : ١١٢ / ٣" السلسلة الصحيحة   " قال األلباين يف    ) ٤(

ره فذك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : العزيز الراسيب عن أيب بكر بن عبيد اهللا عن أنس رضي اهللا عنه قال               
من عال جاريتني حىت تدركا دخلت اجلنة أنا و هوكهاتني و أشار بإصبعيه السبابة و الوسطى ،                 : " ، و زاد يف أوله      

و وافقه الذهيب ، و هو كما قاال و لكن فاما أنه علـى شـرط                " . صحيح اإلسناد   : " و قال   .... " . و بابان   
  .مسلم
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  .  ه داء عضال يصيب األمة أن-٢
    .األمـم  داء أمـيت  سـصيب   :( اليت من أسباا البغييف حتذير أمته من شر الفنت     وقال  

 والتبـاغض  الـدنيا  يف والتناجش والتكاثر والبطر األشر : قال ؟ األمم داء وما ! اهللا رسول يا : فقالوا

  .)٢( )البغي يكون حىت والتحاسد
  . القتلوبته وعقمن الكبائركونه  -٣

من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد       ( : يقول النيب    ،   ألنه ذريعة لتفرق وحدة املسلمني       و

  .)٣(  )يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه
  
  :الصفات اليت تتوافر يف البغاة: ثالثاً

  . خيرجوا عن مجاعة املسلمني وإمامهم و أن يكونوا مجاعة-١    
  .القوة واملنعة والشوكةب هم تظهر-٢
  . و متسرع غري واضح تأويل سائغاعتمادهم على -٣
  

ومن ذلك يتبني لنا أن البغي يتفق مع اإلرهاب يف املضمون وهو حمرم يف الشريعة اإلسالمية الـسمحاء                  
  : يشتمل على ما يليكونهل

  .عاىل باهللا ت الكفروالكبائر واحملرمات، حبيث يصل إىل مستوىالعظيمة اآلثام ـ ١
  .األخرىيف املعاصي بعقوبة هي أسرع ما تكون  ـ إن البغي يرجع على صاحبه٢
  . البغي ومكافحةإن اإلسالم دعا إىل مقاومة -٣
  . أنه يتمثل بالظلم واجلور واالعتداء على األبرياء من الناس-٤

 أو تلف ماهلم     إىل قتاهلم  أمرفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن       فعلى املسلمني معونة إمامهم يف د       
   .)١( على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، وال يتبع هلم مدبر وال جيهز على جريحيء فال ش

                                                                                                                                            
حممد بـن سـعد     :  الرمحن ، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، إعداد         بن باز ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد         ) ١(

  .٥٨ ص٢٠٠٦ ، ١٤٢٧ السعودية ، ،  إلفتاء، الرياض ، الرئاسة العلمية للبحوث العلمية وا٤الشويعر، ، ط
دب : ويشهد لبعضه قوله صلى اهللا عليه وسلم        :  ، وقال    ٦٨٠ حديث رقم    لأللباينالسلسة الصحيحة   : نظر  ا) ٢(

  . وغريه٧٧٧وهو خمرج يف اإلرواء . احلديث ... احلسد والبغضاء :  داء األمم قبلكم إليكم
 ).٤٩٠٤( حكم من فبق أمر املسلمني وهو جمتمع ، حديث رقم :اإلمارة  ، باب: خرجه مسلم ، كتاب) ٣(
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  احلرابة:  الثايناملطلب
الذي يقطـع الطريـق وخييـف       : ( تت من فعل احملارب ، واحملارب هو      احلرابة هي صفة أ       

 من ظاهر وذلك واحدة عقوبة من أكثرد هلا   ، وأع د حرم اهللا تعاىل جرمية احلرابة       وق. )٢()السبيل
 أَيـدِيهِم  تُقَطَّـع  أَو يـصلَّبواْ  أَو يقَتَّلُـواْ  أَن فَـسادا  األَرضِ فِـي  ويـسعون  ورسولَه اللّه يحارِبون الَّذِين جزاء إِ�َّما® : تعاىل قوله

  .)٣(  〉ألَرضِا مِن ينفَواْ أَو خِالفٍ من وأَرجلُهم

عن ابن  و ى النيب عن محل السالح وحماربة و إرهاب املسلمني ، وذلك يف احلديث الوارد                     
  .)٤() من محل علينا السالح فليس منا  (:قال  عن النيب عمر 

  
وقد حيتمل معىن احلرابة كل فعل ميكن وصفه بأنه فساد يف األرض ، فتكون بذلك عقوبـة                     

، فمىت  اس من االستمتاع حبقوقهم     ذات احلرابة والسعي يف األرض بالفساد ومنع الن       احلرابة هي ل  
   . )٥( وجدت اإلخافة واإلرهاب والعنف والقوة بأي صورة من الصور فهي جرمية حرابة

     ومن ذلك فقد يدخل يف إعمال احلرابة مجيع اإلعمال اإلرهابية مـن خطـف للطـائرات                   
ن ، واالغتياالت السياسية ، وزرع القنابل واملتفجرات وذا تكـون           والسفن ، واحتجاز الرهائ   

                                                                                                                                            
النهضة احلديثه ، مكـة     اهللا البسام، مطبعة     عبد: ابن قدامة ، عبد اهللا بن امحد بن حممد ، عمدة الفقه ، حتقيق               ) ١(

  .١٨١ص  قتال الباغني ،:باب، م ٢٠٠١/هـ ١٤٢٢ ،  ١ط املكرمة ،
ـ   اإلسـالمي ابن قدامة ، عبد اهللا بن امحد بن حممد ، الكايف ، املكتـب               : نظر  ا) ٢( ط ،   .د وت ، لبنـان ،    ري ، ب

  .٤/١٦٨هـ ، ١٤٠٢
  ٣٣:  آية رقم املائدةسورة ) ٣(
  من محل علينـا الـسالح        - صلى اهللا عليه وسلم      -باب قَوِل النِبى    :  باب صحيح البخاري ، كتاب الفنت ،     ) ٤(

  ).٧٠٧٠(فليس منا ، حديث رقم 
 ،  األمنيـة ، جامعة نايف العربية للعلوم       إليهاهللا ، اإلرهاب وأخطاره والعوامل املؤدية        ولد حممدن ، حممد عبد    ) ٥(

 .١٤م ص٢٠٠٥ السعودية ، الرياض ،
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جرمية احلرابة يف مفهومها الواسع يف الفقه اإلسالمي هي عني ما فطن له العامل ومسـاه جبرميـة                  
  . )١( اإلرهاب

ومن ذلك يتضح لنا أن الشريعة اإلسالمية السمحاء قد سبقت مجيع األنظمـة الدوليـة يف                
، من خالل سد مجيع الذرائع املوصلة إليه و بعقوبة قد تكون أكثر صـرامة               التصدي لإلرهاب   

  .ومناسبة لردع كل من قام بارتكاب األعمال اإلرهابية
  

  الفساد يف األرض:  الثالثاملطلب
          إن من رمحة اهللا عز وجل ولطفـه بعبـاده أنـه خلقهـم مفطـورين علـى احلنيفيـة                         

فَأَقِم وجهـك لِلـدينِ حنِيفـاً     ® :وذلك يف قوله تعاىل. لى الفساد ح ال ع  السمحة، مفطورين على الصال   
  .)٢( 〉 َفِطْرة اللَّهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمون

فسري اإلنسان علـى    .  علية اإلنسان ظاهراً و باطناً ، أي جسداً وعقالً           روالفطرة أي ما فط       
واستنتاج املسببات من أسباا    . رجليه فطرة جسدية ، وحماولة مشيه على اليدين خالف الفطرة         

ومن ذلك يتعني أن املراد بالفطرة املوصوف ا الدين هـي           . والنتائج من مقدماا فطرة عقلية      
 أي االنفعاالت احلاصلة لنفوس البشر يف حالة سالمة النفوس مـن اكتـساب              الفطرة اإلنسانية 

التعاليم الباطلة والعوائد السيئة ، وهي أساس النظم اليت أقيمت عليها احلضارة األوىل يف البـشر                
  .)٣( من توخي إصالح ودرء الفساد وإصابة احلق

                                                 
 مكافحته ، جامعة نـايف العربيـة        وأساليب إليه والعوامل املؤدية    وأخطاره اإلرهاباملدين ،   بوساق ، حممد    ) ١(

 .١٤هـ ص١٤٢٥ السعودية ،  ، الرياض ،منيةاألللعلوم 
 ٣٠: آية رقم الروم سورة ) ٢(

ـ  ١٤٢١ ،١بن عاشور، حممد الطاهر، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، دار النفائس، األردن، طا) ٣(  هــ 
  .٣٨- ٣٦م ص ٢٠٠١
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 وصوره، ومهما كانت    أنواعهع  وهلذا فقد حرم اهللا تعاىل على عباده الفساد يف األرض جبمي           
 تَـنس �َـصِيبك   الَخِـرة و آلابتَغِ فِيما آتَاكَ اللَّه الدار ا     و ®: دليل على ذلك قوله تعاىل    الالدواعي اليت دعت له و    

  .)١( 〉 يحِب الْمفْسِدِين الَه مِن الد�ْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّ

  .)٢( 〉إِذَا تَولَّى سعى فِي األَرضِ لِيفْسِد فِيِها ويهلِك الْحرث والنسلَ واللّه الَ يحِب الفَسادو ®: وقال تعاىل
مـن  وقد عاجل اإلسالم نوازع الشر املؤدية إىل التخويف واإلرهاب والفزع وترويع اآلمنني             

  وقـال    ،)  ً ال حيل ملسلم أن يروع مـسلما       (  :الناس والقتل بغري حق ، وذلك لقول النيب         
 يمن أشار إىل أخيه حبديده فأن املالئكة تلعنه حىت ينته         ( النهي عن إشهار السالح يف وجه املسلمني        

  .)٣(  )وان كان أخاه ألبيه وأمه
ناس عامة وذلك لبشاعتها ، سواء كانت       وكذلك حرم اهللا تعاىل قتل النفس بغري حق على ال         

تلك اجلرمية مرتكبة على مسلم أو غري مسلم من املعاهدين وأهل الذمة واملستأمنني مـن غـري                 
مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنا علَى بنِـي إِسـرائِيلَ أَ�َّـه مـن قَتَـلَ �َفْـساً             ®:وذلك لقوله تعاىل    . املسلمني يف أرض املسلمني   

  .)٤( 〉فْسٍ أَو فَسادٍ فِي األَرضِ فَكَأَ�َّما قَتَلَ الناس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَ�َّما أَحيا الناس جمِيعاًبِغَيرِ �َ
كما ورد يف األحاديث الشريفة حرمة قتل الذمي الذي يعيش يف ديار املسلمني يف قول النيب                

) : ٥( )ماًعاأربيعني  مسرية من يوجد هارحي وان نةاجل رائحة يرحاً مل معاهد نفسا قتل من(.  
  
  
  

                                                 
  ٧٧: آية رقم القصص سورة ) ١(
  ٢٠٥:   آية رقمالبقرةسورة ) ٢(
، وصـححه األلبـاين يف      ) ٥٠٠٦(من يأخذ الشيء على املزاح،حديث رقم       :  داود يف األدب، باب    ورواه أب ) ٣(

  ).٢٨٠٥(صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 
 .)٦٨٣٢( عن اإلشارة بالسالح عن املسلم ، حديث رقم النهي: الرب والصلة واألدب ، باب : رواه مسلم كتاب

  ٣٢: آية رقم املائدة ) ٤(
  ).٦٩١٤( أمث من قتل ذمياً بغري جرم ، حديث رقم : الديات ، باب :صحيح البخاري ،كتاب ) ٥(
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  عمل اخلوارج:  الرابعاملطلب
 خارجيـا  يـسمى  عليه اجلماعة اتفقت الذي احلق اإلمام عن خرج من كل: هم اخلوارج  

 بإحسان التابعني على بعدهم كان أو الراشدين األئمة على الصحابة أيام يف اخلروج كان سواء
 تكفري مرتكب الكبرية وختليده يف النار إذا مات مـصرا           من مذهبهم  و .)١( زمان كل يف واألئمة
  .عليها
 بن عثمان الراشد اخلليفة يف شوكتهم وجراءم حني خرجوا عن أمر       خرجواوهم أول ما      
 عـن  ينطـق  ال ممن باجلنة له املشهود ، وحبيبه    النورين صهر النيب     ذي عنه اهللا رضي عفان
ن ال  ئكة ، فحاصروه يف داره وعذبوه بأ      احليي الذي تستحي منه املال     من سبع مساوات ،      اهلوى

يدخل عليه الطعام والشراب وهو شيخ كبري مث قتلوه واملصحف بني يديه وشاعوا الفنت من بعده                
  . واحملن
هـم  : ويقول ابن اجلوزي    من اهلجرة ،   ٣٧يف عام     على أمري املؤمنني علي       مث خرجوا  

حني جرى أمر احملكمـني     ومسو بذلك   .)٢( الضالة وأمسهم احلرورية     ذاهبمن أصول الفرق وامل   
ورئيسهم عبد اهللا بن الكواء     وكان   ملا خرجوا على علي      واجتمعوا حبروراء من ناحية الكوفة    

عتاب بن األعور وعبد اهللا بن وهب الراسيب وعروة بن جرير ويزيد بن عاصـم احملـاريب      معه  و
بذي الثدية وكانوا يومئذ يف اثين عشر ألف رجـل أهـل            وحرقوص بن زهري البجلي املعروف      

  .)٣( صالة وصيام
 يف كل زمان مـن مراحـل الدولـة     على عثمان وعلي    فهم متواجدون من أن خرجوا      

ومن صفات اخلوارج يف هذا الزمان أهم مييلون        . اإلسالمية وقد استرسلت فتنتهم إيل يومنا هذا      
  :إيل
  .ج عن أمره واخلروالتعدي على ويل األمر  -١

ن رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليـه         م (:  يف قوله     وهذا يتناىف مع ما وصى به النيب        

   ).فانه من فارق اجلماعة شرباً فميتته ميتة جاهلية
                                                 

 ، دار   ط.حممد سيد كيالين، امللل والنحـل ، د       : الشهرستاين ، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد ، حتقيق             ) ١(
  .١١٣ص/ج١هـ ، ١٤٠٤املعرفة ، بريوت ، لبنان ، 

 .٢٠صت .ط، دار القلم، بريوت، لبنان، د.،د إبليس تلبيس الفرج بعبدالرمحن، ابن اجلوزي، مجال الدين أبو) ٢(
 .، بتصرف١١٤ص/١الشهرستاين ، امللل والنحل ، مرجع سابق ، ) ٣(
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  . هلذا اخلروجالسريةواالجتماعات واألنشطة واخلروج على ويل األمر ، التحزب  -٢

النطواء و العزلة ، بعيداً عن أهل احلكمة والعلـم ،    فهم من ذلك يبنون قرارام من خالل ا       
  .فيكثر فيها الضالل واخلطأ 

إذا رأيت قوماً يتناجون يف شيء من الدين دون           : (-رمحه اهللا  - يقول عمر بن عبد العزيز      
   .)١( ) العامة فاعلم أم على تأسيس ضاللة

  
 مـن   تـنقص نة وترويج عنهم الشائعات ، و ال       اامهم باجلهل واملداه   الطعن يف العلماء الربانني و     -٣

  .الفتاوى اليت ال توافق أهوائهم
  . والتعلق باملتشابه عن احملكم تقدمي العقل على النقل-٤
  . والسفاهة باحللم واحلداثة يف السن العلم التفقه يفقلة -٥

اء يأيت يف آخر الزمان قوم حدثاء األسـنان، سـفه         (: يقول مسعت النيب    :قال    علي   عن
األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إميـام                  

  .)٢( ) ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة حناجرهم
   . بأنفسهم و إعجام أعماهلمالتعصب بالرأي و-٦
  . والعباداتالتنطع والتشدد يف الطاعات -٧

 يف يـذكر   اهللا رسـول  هل مسعت ،    اخلدري  قلت أليب سعيد    :عن أيب سلمة قال       
 مـع  وصومه صالم مع صالته أحدكم حيقر يتعبدون قوما يذكر مسعته:  فقال؟   شيئا احلرورية
  .)٣( الرمية من السهم ميرق كما الدين من ميرقون صومهم

  .م مراعاة العواقبو التسرع يف األمور وعد سوء الظن -٨
 عدم االتزان يف التصرفات واالنفعاالت والتعامل مع قضايا واقع األمة  اإلسـالمية مـن خـالل                  -٩

  .العواطف اجلياشة ال العقل واحلكمة
  . كثرة الكذب وعدم املصداقية واخللل يف ضوابط التورية للوصول ملرادهم-١٠
  .ف يكونون شهداء استباحة دماء املسلمني األبرياء بعذر أم سو-١١
  . تكفري صاحب الكبرية وكل من يتعامل مع الكفار من أصحاب الكتاب-١٢

                                                 
  .٧٢ابن اجلوزي، تلبيس إبليس ، مرجع سابق ، ص) ١(
 .٣٦١١عالمات النبوة يف اإلسالم ، حديث رقم : املناقب ، باب :صحيح البخاري ، كتاب : نظرا) ٢(
 ).١٦٩(، وصححه األلباين يف ضعيف وصحيح ابن ماجة ) ١٧٤(سنن ابن ماجة ، باب يف ذكر اخلوارج ) ٣(



 ١٠٩

  : املبحث اخلامس
  حملة تارخيية عن صور االحتساب على اإلرهاب

  

    إن لكل قضية من قضايا األمم البد أن تستمد إىل جذور ، تكـون سـبب يف ظهـور                   
      ومحيدة أو شـاذة وخبيثـة ، وأن مـن          جمموعة من التصرفات واملعتقدات سواء كانت كرمية      

      ةأكرب وأعظم الظواهر اليت طرأت على األمم عامة و األمة اإلسـالمية خاصـة هـي ظـاهر                 
    اخلوارج ، واليت ظهر تورطها يف اآلونة األخرية يف كثري من القضايا اإلرهابية خاصـة املتعلقـة                

    ية ، ويرجـع ذلـك إىل تعلقهـا         برد فعل مترتب من مشاكل متعلقة يف وجهات نظر إسـالم          
  :جبانبني مهمني وخطريين مها 

والذي يشكل روح األمة السليمة ، الذي يقوم بتنظيم وتسيري           : اجلانب العقائدي : األول  
  .حياا الدينية التعبدية يف التقرب إىل اهللا ، والدنيوية يف بناء أصول املعامالت والعالقات العامة

والذي يشكل العنف والغلظة ، الذي متيل إليه هذه الطائفة الضالة            : ياجلانب العمل : الثاين  
يف حتقيق معتقداها وأفكارها ، واملتصف بعدم التنازل والتهاون عن ما حيملونه من مطالب مظنة               

  .الصواب
 خرج على النيب    الذي  زعيمهم  فهي أول الفرق الضالة ظهرت يف اإلسالم ، من خالل             

يـا  : ل له هذا الرجل    ، فقا  من اليمن   إليه    جاءت دقات من الذهب   ص حني قسم بني الناس   
  .ج خرج به على الشريعة اإلسالميةفكان هذا أول خرو  اعدل حممد

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول عند حنن بينما : قال ، اخلدري سعيد أبا أن :     ويف احلديث   
 اعدل ، اهللا رسول يا : فقال ، متيم بين من رجل وهو اخلويصرة ذو أتاه قسما يقسم وهو وسلم
 قد خبت وخسرت ان مل      أعدل مل إذا يعدل ومن ، ويلك ( : وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ،

     : قـال ف ، عنقـه  أضربف فيه يل ائذن ، اهللا رسول يا : اخلطاب بن عمر قال ، ) ؟ أكن أعدل 
 ال القـرآن  يقرءون ، صيامهم مع صيامهو  ، صالم مع صالته أحدكم حيقر أصحابا له فإن ، دعه (

 فيه يوجد فال )٣( نصله إىل ينظر ، الرمية من السهم )٢( ميرق كماالدين   من ميروقون ، )١( تراقيهم جياوز

                                                 
 .ترقوتان اومه والعاتق النحر ثغرة بني مشرفة عظمة وهي : ترقُوة مجع : التراِقي) ١(
 .وخيرجون وخيرقون جيوزون : ميرقون) ٢(
 .والسكني والسهم الرمح حديدة : النصل) ٣(
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 وهـو  - شيء فيه يوجد فال )٢( نضيه إىل ينظر مث ، شيء فيه يوجد فال )١( رصافه إىل ينظر مث ، شيء

 إحـدى  أسـود  رجـل  آيتهم ، والدم الفرث سبق شيء فيه يوجد فال )٣( قذذه إىل ينظر مث - القدح

  .)٦( ) الناس من فرقة حني على خيرجون ،)٥( تدردر )٤( البضعة مثل وأ ، املرأة ثدي مثل عضديه
 يف قـسمته  هذا الرجل الذي أتـى حيـاجج الـنيب          ونزلت بعد ذلك اآلية يف ذم فعل       

لْمِـزكَ فِـي الـصدقَاتِ فَـإِن أُعطُـواْ مِنهـا رضُـواْ وإِن لَّـم يعطَـواْ مِنـها إِذَا هـم                        ومِـنهم مـن ي    ® : للصدقات يف قوله تعاىل   
خَطُونستعاىل قوله يف  - رمحه اهللا–ويقول البغوي   .)٧( 〉 ي ® مهمِنو نكَ  ملْمِـزقَاتِ  فِـي  يداآلية  〉الـص 
القـدح  ويقصد بـه     .  يعيبك يف أمرها وتفريقها    :واللّمز أي   التميمي، اخلويصرة ذي يف نزلت

  .)٨(والتعييب
بعـد   قـاتلوا     الذين  ، وهم   الفتنة بني علي ومعاوية    الذين أشعلوا نار  وأتباع هذا الرجل هم         

 واسـتحلوا   افكفرو مث شهروا السيوف على املسلمني    .  علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه      ذلك  
  .دماءهم

                                                 
 املدبب السهم رأس على يلف ما : الرصاف) ١(
 ما بني ريشه ونصله: نضي السهم ) ٢(
 ريش السهم: القذذ ) ٣(
 . القطعة من اللحم:البضعة) ٤(
  .تضطرب: ، أي"تتدردر " :تدردر) ٥(
بدء اخللق ، يف ذكر اإلخبار عن وصف الشيء الذي يستدل به            : التاريخ ، باب  : صحيح ابن حبان كتاب   نظر  ا) ٦(

: املناقب ، بـاب   : صحيح البخاري كتاب  : وأنظر]. ٦٨٦٥[ على مروق أهل النهروان من اإلسالم ، حديث رقم          
  ].٣٦١٠[  ، حديث رقم اإلسالمعالمات النبوة يف 

 ٥٨ :  آية رقمالتوبةسورة ) ٧(
 سليمان مسلم   - عثمان مجعة ضمريية     -حممد عبد اهللا النمر     : البغوي ، أبو حممد احلسني بن مسعود ، حتقيق          ) ٨(

 ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،اململكة العربية الـسعودية ، الريـاض ،              ٤، ط ) تفسري البغوي   ( احلرش ،معامل الترتيل    
 .٤/٦٠ م ، ص١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

 .بتصرف . ٧٣/٧٧ على اخلوارج صإبليسيس إبليس ، مرجع سابق ، باب ذكر تلبيس ابن اجلوزي ، تلب) ٩(
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 عدو اهللا فقد قال    ء بعلمهم واعتقادهم أم أعلم من علي        وال أعجب من اقتناع هؤال      
 وما كان إبليس ليهتدي إىل هذه املخازي نعوذ بـاهللا مـن             ، ) اعدل فما عدلت  ( لرسول اهللا   
  .)١(اخلذالن

  : ومن هذا يتنب لنا 
 أول خارجي خرج يف اإلسالم وآفته أنه رضي برأي نفـسه          ، هو    اخلويصرة التميمي    اذ أن   -١

  .اخلبيثة
وضح تلك الطائفة اليت جيب احلذر       ، فقد    اإلرهاب أول من احتسب على    هو   النيب  أن   -٢

  .وهي احد الطوائف الضالة ، اليت جيب االحتساب عليهاوبني صفاا وقبيح أعماهلا ، منها 
اهللا  من الصحابة بعد رسول      اإلرهابهو أول من أحتسب على        بن اخلطاب    كان عمر  -٣
   ،  جزاء ما قام به من فعلتـه النكـرة         أن يضرب عنقه    و أرضاه    هللا عنه  رضي ا  فقد هم

الشنعاء ، وان كرب ما قام به من فعل يستحق القتل كونه يفتح باب التجرؤ على عصمة النيب  
وبعدها يكون سبب يف شق عصا املسلمني وتفرقهم  .  

ن من   ، وأ  بل النصوص دادهم بأهوائهم يف مقا   األسباب الرئيسة الحنراف اخلوارج اعت    أن من    -٤
  فكانوا يعترضون على أجلة صحابة النيب       جراء ذلك تتابعت سريهم على هذا املنهج  ،          

              يرفـضون أقـواهلم بـل ويتـربءون        وعلى أجلة العلماء من التابعني رمحهم اهللا ، وكانوا        
ـ        هم ويكفروم ، ويستحلون دماءهم    من         دون وعلـى   ملا رأوا من خمالفتهم إياهم فيما يعتق

  .)١(ذات املنهج 
واحلكام ،  الوالة  : قتصر على بعض األمثلة اليت توضح احتساب كل من          ومن هذا سوف أ   

  .       من املسلمني على اإلرهاب واألفراد  ،احتساب آحاد األمة، ووالدعاة  ، تساب العلماءاحو
رج ، كوم أقرب الفرق وسوف ادلل بصور اإلرهاب على األعمال اليت كان يقوم ا اخلوا    

اليت تشات ا اجلماعات اإلرهابية اليت تنتمي إىل اإلسالم يف هذا العصر ، وذلك من خـالل                 
عرض الصور املتشاة كلمحة تارخيية موجزة عن خروج اخلوارج وحتديداً يف كل من عـصر               

  .، والدولة األموية ، والدولة العباسيةاخلليفة الراشد علي بن أيب طالب 
                                                 

 
حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو ، جمموعة مـن العلمـاء ، وزارة الـشئون                    : نظرا) ١(

  . بتصرف١/٢٧٣هـ ، ص٢،١٤٢٥ط ،  السعودية، الرياض ،لدعوة واإلرشاد اإلسالمية واألوقاف وا
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  : طلب األولامل
  احتساب الوالة واحلكام على اإلرهاب

  :  طالب أيب احتساب علي ابن : أوالً

عبد اهللا بن خباب واعتراضهم الناس، بعـث        قتل اخلوارج ل   بن أيب طالب    علي  ملا بلغ     
فلما دنا  .  وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليه وال يكتمه          ، إليهم احلارث بن مرة العبدي ليأتيهم     

يا أمري املؤمنني عالم نـدع هـؤالء        : هم يسائلهم قتلوه، وأتى علياً اخلرب والناس معه، فقالوا        من
؟ سر بنا إىل القوم فإذا فرغنا منهم سرنا إىل عدونا من أهـل               وراءنا خيلفوننا يف عيالنا وأموالنا    

ينا قتلة  أن ادفعوا إل  : ، فأرسل علي إىل أهل النهر       على ذلك وسار إليهم     فأمجع علي  .الشام
  .هم م مث أنا تارككم وكاف عنكم إخواننا منكم أقتل

  . كلنا قتلهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم: فقالوا
وصدها عن احلـق    ! أيتها العصابة اليت أخرجها عداوة املراء واللجاجة      : وأتاهم علي فقال   

وا تلعنكم األمـة    إين نذير لكم أن تصبح    ! اهلوى، وطمع ا الرتق، وأصبحت يف اخلطب العظيم       
 أن  إىل. بأهضام هذا الغائط بغري بينة من ربكم وال برهان مبني          غداً صرعى بأثناء هذا الوادي و     

بماذا تستحلون قتالنا واخلروج عن مجاعتنا وتـضعون أسـيافكم علـى عـواتقكم مث               ف: قال  
ى هذا دجاجـةً    تستعرضون الناس تضربون رقام؟ إن هذا هلو اخلسران املبني، واهللا لو قتلتم عل            

ال ختاطبوهم وال تكلموهم : فكيف بالنفس اليت قتلها عند اهللا حرام؟ فتنادوا      ! لعظم عند اهللا قتلها   
  .فعاد علي عنهم! يأوا للقاء اهللا، الرواح الرواح إىل اجلنة و

    .أم قد عربوا النهر  و قيل لعليربه،قاخلوارج قصدوا جسر النهر وكانوا مث إن 
  . ما عربوه وإن مصارعهم لدون اجلسراهللاو:  فقال 
،  بـن عـدي    فجعل على ميمنته حجر      العدة ،  لقتال اخلوارج وجهز     ستعد علي   مث ا  

      ، وعلـى اخليـل أبـا أيـوب          وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قـيس الريـاحي           
      و  أ ، وهـم سـبعمائة     ، وعلـى أهـل املدينـة       األنصاري، وعلى الرجالة أبا قتادة األنصاري     

  .، قيس بن سعد بن عبادة مثامنائة
من جـاء   : ، فناداهم أبو أيوب فقال      أبا أيوب األنصاري راية األمان      أعطى علي   مث  

، ومن انصرف منكم إىل الكوفة أو إىل         ، ومن مل يقتل ومل يستعرض      حتت هذه الراية فهو آمن    
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 أن نصيب قتلة إخواننا مـنكم يف        ، ال حاجة لنا بعد     املدائن وخرج من هذه اجلماعة فهو آمن      
  .سفك دمائكم

       فجعلوا علـى ميمنتـهم زيـد بـن حـصني           كذلك ،    اخلوارج     وكان االستعداد من   
، وعلى   ، وعلى خيلهم محزة بن سنان األسدي       ، وعلى امليسرة شريح بن أوىف العبسي       الطائي

  .رجالتهم حرقوص بن زهري السعدي
 أم االنصراف حىت تتضح هلم البصرية والبينة لذلك         لي     فتشكك البعض بني قتاهلم لع    

 وخرجت طائفة أخرى متفرقني فرتلوا       ، حىت نزل البندنيجني والدسكرة   القتال فانصرف البعض    
  . ، وخرج املتبقي منهم لقتال عليالكوفة
  . كفوا عنهم حىت يبدأوكم: ألصحابه   وقبل البدء يف قتاهلم قال علي  

فرقة حنو : ، فافترقت خيل علي فرقتني ومحلوا على الناس!  الرواح إىل اجلنة:فتنادوا   مث هم  
، وعطفت عليهم اخليل من امليمنة       ، واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل     امليمنة وفرقة حنو امليسرة   

فلما رأى محـزة بـن      . وامليسرة، وض إليهم الرجال بالرماح والسيوف، فما لبثوا أن أناموهم         
فذهبوا ليرتلوا فلم يلبثوا أن محل عليهم األسود بن قيس          ! أن انزلوا : نادى أصحابه سنان اهلالك   

  .)١(  فأهلكوا يف ساعة، فكأنا قيل هلم موتوا فماتوا  املرادي وجاءم اخليل من حنو علي
  

   :)٢( احتساب املغرية بن شعبة -ثانياً 
، أحب العافية، وأحسن     هـ   ٤٢ة  يف سن   املغرية بن شعبة والياً على الكوفة      ملا بعث معاوية  

إن فالناً يرى رأي    : يف الناس السرية، ومل يفتش أهل األهواء عن أهوائهم، وكان يؤتى فيقال له            
  .عة، وإن فالناً يرى رأي اخلوارجالشي

                                                 
 بتصرف . ٨٦/ ٢الثدية ، مقتل ذي :  األثري ، الكامل يف التاريخ ، بابأبن: نظر ا)١(
املغرية بن شعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بـن                      : هو  ) ٢(

 أيب عمر، ومن بين نـصر  وامه أُمامة بنت األفقم. أبو عيسى: وقيل.  يكىن أبا عبد اهللا- الثقفي  -قيس، وهو ثقيف    
. أسلم عام اخلندق، وشهد احلديبية، وله يف صلحها كالم مع عروة بن مسعود، وقد ذكـر يف الـسري                  . بن معاوية 

وكـان  . وكان يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كناه أبا عيسى، وكناه عمر بن اخلطاب أبـا عبـد اهللا                    
معاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن العاص، واملغرية بـن شـعبة،            : ربعةدهاة العرب أ  : موصوفاً بالدهاء، قال الشعيب   

   .٣/٢٩ مرجع سابق ، ،األثريبن  الغابة يف معرفة الصحابة ، الأسد:نظر ا. وزياد 
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قضى اهللا أال تزالون خمتلفني، وسيحكم اهللا بني عباده فيمـا كـانوا فيـه               : وكان يقول    
كانت اخلوارج يلقى بعضهم بعضاً، ويتـذاكرون مكـان إخـوام           فأمنه الناس، و  . خيتلفون

  . )١(الوكف، وأن يف جهاد أهل القبلة الفضل واألجر بالنهروان ويرون أن يف اإلقامة الغنب و
رتل حيان بـن     أن اخلوارج قد اجتمعوا يف م       خرب للمغرية حيذره على    أتى    ويف ذات يوم    
ملـن كـان     يف غرة شعبان، فقال املغرية بن شعبة         إليهعدوا أن خيرجوا    ستظبيان السلمي، وقد ا   

، وهم ال يرون إال أنه أمـري         حىت حتيط بدار حيان بن ظبيان فأتين به       انطلق    ، شرطة على   عامالً
  . تلك اخلوارج

 النهار،   حيان بن ظبيان فلم يشعر إال والرجال معه يف داره نصف           حنو دار فسار الشرطة      
 أم ولد له فأخذت     ، وثارت امرأته  أصحاماحنو من عشرين رجالً من      وإذا معه معاذ بن جوين و     

، وفزع بعض القـوم إىل سـيوفهم فلـم جيـدوها،             ، فألقتها حتت الفراش    سيوفاً كانت هلم  
  .فانطلق م إىل املغرية ابن شعبةفاستسلموا، 

  ما محلكم على ما أردمت من شق عصا املسلمني؟:  فقال هلم املغرية  
كم، مث قد صـدق ذلـك        قد بلغين ذلك عن     .بلى:  قال  . ما أردنا من ذلك شيئاً     : فقالوا  

   .عندي مجاعتكم
أما اجتماعنا يف هذا املرتل فإن حيان ابن ظبيان أقرأنا القرآن، فنحن جنتمع عنده يف               : قالوا له    

  .)٢( نة، فلم يزالوا فيه حنواً من س جناذهبوا م إىل الس: فقال. مرتله فنقرأ القرآن عليه
  
   يف سياسته مع احلرورية اخلوارج  -رمحه اهللا-  احتساب عمر بن عبد العزيز: ثالثاً

   :يف احلكمة والرفقاحتسابه  
اسة عمر مع اخلوارج احلرورية يف ظل ظروف معينة ، وهو ما روي             ومما يدل يف حسن سي    

اً ، فأشار إليه بعـض      ورية على عمر بن عبد العزيز ، فذاكروه شيئ         من احلر  اًناس دخل   عنه بأن 
العزيز يرفق م حىت أخذ عليهم ،        يتغري عليهم ، فلم يزل عمر بن عبد        جلسائه أن يرعبهم ، و    

  .ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي 

                                                 
  .٣/١٦٠ ، مرجع سابق ، تاريخ امللوكالطربي ، ) ١(
  .٣/١٦٤، املرجع السابق ) ٢(



 ١١٥

يـا  : أصحابه  فقال   فلما خرجوا ضرب عمر على ركبة رجل يليه من        . فخرجوا على ذلك       
   .)١( ك ، دون الكي فال تكوينه أبداًإذا قدرت على دواء تشفي به صاحب! فالن 
  

   فهكذا كان اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يتعامل مع املعارضني يف زمنـه بـالرفق                 
واحلكمة واللني ويف احملاورة وحسن التعامل ، مما قد يكون يف ذلك تأثري عليهم يف كف الـشر                  

  .والفساد يف األرض 
ا توىل عمر بن عبد العزيز للخالفة فبلغهم سـريته             فقد روي كذلك عن اخلوارج أم مل      

  .)٢(ما ينبغي لنل أن نقاتل هذا الرجل : ومارد من املظامل ، اجتمعوا وقالوا 
  

  القوة والشدة احتسابه يف
 يف تعامل عمر بن العزيز إال أنه يف بعض          جويف مقابل احلكمة والرفق واإلحسان إىل اخلوار      

ة والقوة والسلطان كان أهل لذلك ، فكان يستعمل الشدة يف           احلاالت اليت كانت تتطلب الشد    
القول والعمل اجتاه اخلوارج ملا كانوا يتجاوزون بعض األمور واحلدود ، اليت تـسبب الفتنـة                

  .والفرقة والفساد يف األرض
حدثنا : ( -رمحه اهللا - يف سرية عمر بن عبد العزيز      - رمحه اهللا  – قال احلافظ ابن اجلوزي       
بلغين أن ناساً من احلروريـة      : حدثين أيب عن جدي قال    :  بن هشام بن حيىي الغساين قال      إبراهيم

أن : اجتمعوا بناحية املوصل، فكتبت إىل عمر بن عبد العزيز أعلمه بذلك، فكتب إيلَّ يـأمرين              
أرسل إيلَّ منهم رجاالً من أهل اجلدل، وأعطهم رهناً، وخذ منهم رهناً، وامحلهم على مراكب               

   . عليه فلم يدع هلم حجة إال كسرها، فقدموا إيلَّ؛ ففعلت ذلكالربيد 
إن اهللا مل   : ، وتتربأ منهم؛ فقـال عمـر       لسنا جنيبك حىت تكفنا أهل بيتك وتلعنهم      : فقالوا

جيعلين لعاناً، ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أمحلكم وإياهم على احملجة البيضاء؛ فأبوا أن يقبلوا                
   إنه ال يسعكم يف دينكم إال الصدق، منذ كم دنتم اهللا ذا الدين؟:ذلك منه، فقال هلم عمر

  فهل لعنتم فرعون وتربأمت منه؟ : منذ كذا وكذا سنة؛ قال:  قالوا
                                                 

نعيم :  ، سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز اخلليفة الزاهد، حتقيق             فرج عبد الرمحن   وابن اجلوزي ،مجال الدين اب    ) ١(
  .٧٧ص ١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،  ١ط  لبنان ،دار الكتب العلمية ، بريوت ،زرزور ، 

  .٦٦املرجع السابق ، ص) ٢(



 ١١٦

وكيف وسعكم تركه، أال يسعين ترك أهل بييت، وقد يكون فيهم احملسن            : ال؛ قال : قالوا    
  .اهن قد بلغنا ما ها: واملسيء، واملصيب واملخطئ؟ قالوا

أن خذ من يف أيديهم من رهنك، ودع من يف يدك من رهنـهم؛ وإن               : فكتب إيلَّ عمر      
كان رأي القوم أن يسيحوا يف البالد على غري فساد على أهل الذمة، وال تناول أحد من األمة،                  
فليذهبوا حيث شاءوا، وإن هم تناولوا أحداً من املسلمني وأهل الذمة فحاكمهم إىل اهللا؛ وكتب               

  :مإليه
  )بسم اهللا الرمحن الرحيم ( 

أما بعد  .  العصابة الذين خرجوا     إىل املؤمنني ،    أمريعمر بن عبد العزيز ،      : اهللا        من عبد 
ادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ   ® :أما بعد ، فان اهللا يقول. إال هو اهللا الذي ال اله إليكمفأين أمحد 

وإين أذكـركم اهللا أن  . )١( 〉 وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضَلَّ عن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم بِالْمهتَـدِين             الْحسنةِ

              .)٢(〉 لِ اللّهِ واللّه بِما يعملُون محِيطٌالَّذِين خرجواْ مِن دِيارِهِم بطَراً ورِئَاء الناسِ ويصدون عن سبِي®: تفعلوا كفعل كربائكم
 فلو كانت ذنوب أيب      ، وتنتهكون احملارم ،  وتسفكون الدماء   ،  أفبذنيب خترجون من دينكم     

 فقد كانت آباؤكم يف مجاعتـهم   ، إن كانت هلما ذنوب ،بكر وعمر خمرجة رعيتهم من دينهم  
لمني وأنتم بضعة وأربعون رجال وإين أقسم لكم باهللا لو كنتم           فلم يرتعوا فما سرعتكم على املس     

 فوليتم عما أدعوكم إليه من احلق لدفقت دماءكم ألتمس بذلك وجـه اهللا               ،  من ولدى  أبكاري
  .)٣( والدار اآلخرة فهذا النصح فإن استغششتموين فقدميا ما استغش الناصحون

  
  
  

                                                 
  ١٢٥: آية رقم النحل سورة ) ١(
  .   ٤٧ : آية رقم نفالسورة األ)٢(
 ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان              األصبهاين ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا       ) ٣(
 ، سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز اخلليفـة الزاهـد،             ابن اجلوزي    :  وانظر  .٥/٣١٠ هـ ، ص   ١٤٠٥ ،   ٤،ط

  .٩٥املرجع السابق ، ص



 ١١٧

  .)١(  احتساب أمري املؤمنني اخلليفة املأمون:رابعاً
    وذلك يف احتسابه على الفكر واملعتقد الضال واملنحرف حني حتاور بغية اإلصالح واحلد          

 ما :فقال املأمون على اخلوارج من رجلٌ لدِخأُمن شر اخلوارج ، فقد روي عنه أنه يف يوم قد            
   ؟ خالفنا على محلك
  .وجل عز اللّه كتاب يف آية: قال

         هي؟ وما: قال 
  .)٢( 〉 ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ ® :هقول: قال  
   ؟ مرتلة بأا علم ألك: املأمون له قال 
  .نعم: قال 
  ؟ دليلك وما: قال 
  . األمة إمجاع: قال 

  . التأويل يف بإمجاعهم فارض الترتيل يف بإمجاعهم رضيت فكما: قال
    .)٣( املؤمنني أمري يا عليك السالم ، صدقت: قال
  
  
  

  

                                                 
، وكان يف خالفته تكَنى بأيب جعفـر        عبد اّهللا بن هارون الرشيد، وكان يكىن أبا العباس يف أيام الرشيد           : وامسه) ١(

ولد ليلة استخلف الرشيد يف ربيع األول سنة سبعني، وكان أبـيض،            . تفاؤالً بكنية املنصور والرشيد يف طول العمر      
أقىن، أعني، مجيالً، طويل اللحية، قد وخطه الشيب، ضيق اجلبهة، خبده خال أسود يعلوه صفرة، ساقاه دون سـائر                   

  بعد والدته بقليل، فسلمه الرشيد إىل سـعيد                جسده صفراوين كأ ه أمة امسها مراجل، ماتما طليا بالزعفران، وأم
بـاب  / املنتظم البن اجلوزي .   هـ١٨٩وقد بويع يف خالفته يف سنة . اجلوهري، وكان من زمن صغره فطناً ذكياً      

  .٢١٩ املأمونخالفة 
  ٤٤ :  آية رقماملائدةسورة  )٢(
ابن منظور ، خمتصر تاريخ : وانظر  . ٣/٢٢٢،  املنتظم  فرج عبد الرمحن ، أبوال الدين مجابن اجلوزي ، ) ٣(

  .١/١٣٢السيوطي ، تاريخ اخللفاء ، :  ، وانظر ٤/٤١٨دمشق ، 



 ١١٨

   : املطلب الثاين 
  احتساب العلماء والدعاة على اإلرهاب

  

   يف مناظرة مع اخلوارجاهللا بن عباس   احتساب عبد: أوالً
 فلعلـي  الصالة عن أبرد املؤمنني أمري يا لعلي قلت احلرورية اعتزلت ملا:  عباس ابن    قال  

 فلبـست ،  اهللا شـاء  إن كال قلت :قال . عليك أختوفهم إين : لقا. فأكلمهم القوم هؤالء آيت
فدخلت على   الظهرية حنر يف قائلون وهم عليهم دخلت مث، اليمانية هذه من عليه أقدر ما أحسن

 ووجوههم معلمـة مـن آثـار         ،  أيديهم كأا ثفن اإلبل     ، قوم مل أر قوما أشد اجتهادا منهم      
  .السجود

  . مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك: لوا  فقا.مث دخل عليهم ابن عباس 
 جئت أحدثكم على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلـم               : قال
  .بتأويله

   . بعضهم لنحدثنه : وقال . بعضهم ال حتدثوه : فقال
وختنه وأول من آمن بـه       أخربوين ما تنقمون على ابن عم رسول اهللا         :  ابن عباس  قالو

  . معه  رسول اهللا وأصحاب 
  .  ما هن:قال.   ننقم عليه ثالثا:قالوا
  .)١(〉 إن احلكم إال هللا ®: لرجال يف دين اهللا وقد قال تعاىلأوهلن أنه حكم ا: قالوا
  .ماذا و:قال

نوا مـؤمنني    قاتل ومل يسب ومل يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أمواهلم وإن كا              :قالوا 
  .فقد حرمت عليه دماؤهم

  . وماذا:لقا 
  . وحما نفسه من أمري املؤمنني فإن مل يكن أمري املؤمنني فهو أمري الكافرين:  قالوا  

                                                 
 .٥٧ :سورة األنعام آية رقم ) ١(



 ١١٩

عن سنة نبيكم ما ال       أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب اهللا احملكم وحدثتكم        : ابن عباس  قالمث  
   .تنكرون أترجعون

   .نعم: قالوا 
يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ الَ تَقْتُلُـواْ الـصيد              ®: يقول   أما قولكم إنه حكم الرجال يف دين اهللا فإن اهللا            :قال

                 ـنكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزداً فَجمتَعمِنكُم م ن قَتَلَهمو مرح أَ�تُميف املرأة    تعاىل وقال. )١( 〉 و    

أنـشدكم اهللا  : مث قال  .)٢( 〉 قَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَماً مـن أَهلِـهِ وحكَمـاً مـن أَهلِهـا        وإِن خِفْتُم شِ   ®:وزوجها
  .أفحكم الرجال يف حقن دمائهم وأنفسهم وصالح ذات بينهم أحق أم أرنب مثنها ربع درهم 

  . يف حقن دمائهم وصالح ذات بينهم :قالوا 
   . اللهم نعم:   قالوا. أخرجت من هذه :قال 
 وأما قولكم قاتل ومل يسب ومل يغنم أتسبون أمكم مث تستحلون منها ما تـستحلون                 :قال 

 من غريها فقد كفرمت وإن زعمتم أا ليست أمكم فقد كفرمت وخرجتم من اإلسالم إن اهللا يقول               
وأنتم مترددون بني ضاللتني فاختاروا     :  مث قال    .)٣(〉 اتُهمالنبِي أَولَى بِالْمؤمِنِني مِن أَ�فُسِهِم وأَزْواجه أُمهـ        ®:

   .اللهم نعم :  قالوا .أيهما شئتم أخرجت من هذه
دعا قريش يوم احلديبية      فإن رسول اهللا      ،  وأما قولكم حما نفسه من أمري املؤمنني        :قال 

  فقـالوا   .ول اهللا اكتب هذا ما قاضى عليه حممد رس      :  فقال    ، على أن يكتب بينهم وبينه كتابا     
ولكـن   ،    ما صددناك عن البيت وال قاتلنـاك        واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا       ):أي قريش   (

 اكتب يا علي حممد بـن        ، واهللا إين لرسول وإن كذبتموين    :   فقال .اكتب حممد بن عبد اهللا    
  . كان أفضل من علي أخرجت من هذه  رسول اهللا و: مث قال. عبد اهللا 
   .)٤(  فرجع منهم عشرون ألفا وبقى منهم أربعة آالف فقتلوا.هم نعم الل :قالوا

                                                 
 ٩٥ : آية رقم سورة املائدة) ١(
 ٣٥ : آية رقم سورة النساء) ٢(
  ٦:  آية رقم األحزابسورة ) ٣(
الـرزاق يف املـصنف      ، وأخرجه عبد  ) ٨/٥٣٣( صحيح   إسنادها السنة ابن تيمية يف منهج      اإلسالمقال شيخ   ) ٤(
 الوادعي يف الـصحيح     إسناده، وحسن   ) ١/٣٤٢(، وأمحد خمتصراً    ) ٨/١٧٩(البيهقي يف املسند     ، و ) ١٠/١٥٧(

  ).١/٤٩٩(املسند 



 ١٢٠

  .يف مناظرته مع احد اخلوارج وهب بن منبهاحتساب  :ثانياً
 مشر وأبن منبه قد حاور أحد الرجال الذي قد أصيب بأفكار اخلوارج وأمسه      ذكر أن وهب ب   

 أهـل  عرض له نفر من قد نهأويروى   ، و أنه كان من أهل القرآن وأهل الصالح ،     ذي خوالن 
كاتك اليت تؤديها   ن ز إ: فقالوا له رسول  مع   كتابا   ه إلي و قد بعثوا   .احلرورية اخلوارج صنعاء من   

 فإنـا   إليناألم ال يضعوا يف مواضعها فأدها       ،  إىل األمراء ال جتزي عنك فيما بينك وبني اهللا          
  .نضعها يف مواضعها نقسمها يف فقراء املسلمني ونقيم احلدود

إين وأصحابا  :  خاصمه يف هؤالء النفر من اخلوارج فقال         داود بن قيس   وكان له صديق امسه   
 أيها األحداث األغمار هؤالء احلروراء ال يدخلوكم        احذروايل جنالس وهب بن منبه فيقول لنا        

  . يف رأيهم املخالف فإم عرة هلذه األمة
   أاك عنهم فإين: إيل إن قال له 

  .فكيف اتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك : خوالن  ذاقالف
ما دخال عليه وبلغه ما بلغه عن        عند وهب بن املنبه ، فل       أن ختاصما  إىلفما زالوا على ذلك      
  : خوالن ، قال له وهب ذا

 تكون بعد الكرب حروريا تشهد على من هو خري منك بالضاللة فماذا   أن خوالن أتريد    ايا ذ  
 تـشهد عليـه     وأنتك اهللا ومن شهدت عليه اهللا يشهد له باإلميان           قائل هللا غدا حني يقف     أنت

 تشهد عليه بالضاللة فأن تقع إذا خالف رأيـك أمـر اهللا             وأنتبالكفر واهللا يشهد له باهلدى      
  .وشهادتك شهادة اهللا

  .اخربين يا ذا خوالن ماذا يقولون لك : مث قال 
 على من يرى رأيهم وال      إالتصدق   ال أ  أنإم يأمرونين   : فتكلم عند ذلك ذو خوالن وقال     

  .أستغفر إال له
 رسـول   أنصدقت هذه حمبتهم الكاذبة ، فأما قوهلم يف الصدقة فإنه قد بلغين             : فقال وهب   

 اليمن دخلت النار يف هرة ربطتها، فال هي تطعمها وال هي تركتـها              أهل امرأة من    أناهللا ذكر   
 اهللا مـن    إىل أحبحده وال يشرك به شيئا       من خشاش األرض ، أفإنسان ممن يعبد اهللا ويو         تأكل
يطْعِمـون الطَّعـام علَـى حبـهِ مِـسكِيناً ويتِيمـاً             و ®:  هرة واهللا يقـول يف كتابـه         أو تطعمه من جوع     أن



 ١٢١

. )١( 〉ف مِن ربنا يوماً عبوسـاً قَمطَرِيـراً         إِ�َّا �َخَا   ∪∩ كُم جزاء ولَا شكُوراً      ِ�َّما �ُطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ لَا �ُرِيد مِن         ∪∩وأَسِرياً
يقول يوما عسريا غضوبا على أهل معصيته لغضب اهللا عليهم فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم حـىت                 

 يفرغ من نعت ما اعد هلـم        أنبلغ وكان سعيكم مشكورا مث قال وهب ما كاد تبارك وتعاىل            
  .بذلك من النعيم يف اجلنة

واهللا تعـاىل   ؛   ملن يرى رأيهم أهم خري من املالئكة         إال قوهلم ال يستغفر     اوأم:  قال   أن إيل
  .)٢(  〉 إِن اللَّه هو الْغَفُور الرحِيمالرضِ أَألفِي ائِكَةُ يسبحون بِحمدِ ربهِم ويستَغْفِرون لِمن الوالْم ® :يقول 

 ليقدروا على ذلك وال ليفعلوا حىت أمروا بـه ألن           وأنا أقسم باهللا ما كانت املالئكة     : مث قال 
اهللا تعاىل قال ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وانه أثبتت هذه اآلية يف سورة حم عـسق                  
وفسرت يف حم الكربى قال الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم ويؤمنون بـه                

  . اآلياتامنواويستغفرون للذين 
اهللا ما كانت للخوارج      ترى يا ذا خوالن إين قد أدركت صدر اإلسالم فو          أال:  قال   أن إىل

 ضرب اهللا عنقـه ومـا       إال فرقها اهللا على شر حاالم وما اظهر أحد منهم قوله            إالمجاعة قط   
  .اجتمعت األمة على رجل قط من اخلوارج

احلج عن  ولو أمكن اهللا اخلوارج من رأيهم لفسدت األرض وقطعت السبل وقطع            : مث قال   
 جاهلية حىت يعود الناس يستعينون برؤوس اجلبال كمـا          اإلسالم أمربيت اهللا احلرام وإذن لعاد      

 إىل وهو يدعو    إال عشرين رجال ليس منهم رجل       أو من عشرة    أكثركانوا يف اجلاهلية وإذن لقام      
نفسه باخلالفة ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آالف يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعـضهم                
على بعض بالكفر حىت يصبح الرجل املؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله ال يدري                

  . مع من يكونأوأين يسلك 
 اهللا حبكمه وعلمه ورمحته نظر هلذه األمة فأحسن النظر هلم فجمعهم وألـف بـني                أنغري  

م وعـورات   ستتر به عورا   قلوم  على رجل واحد ليس من اخلوارج فحقن اهللا به دماؤهم و            
ذراريهم ومجع به فرقتهم وامن به سبلهم وقاتل به عن بيضة املسلمني عدوهم وأقام به حدودهم                

                                                 
  .١٠ / ٩ / ٨ :سورة اإلنسان آية رقم ) ١(
  ٥ :لشورى آية رقم سورة ا) ٢(
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وأنصف به مظلمومهم وجاهد به ظاملهم رمحة من اهللا رمحهم ا ، قال اهللا تعـاىل يف كتـاب                   
               تدون وقـال   ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض إىل العاملني واعتصموا حبل اهللا مجيعا حىت بلغ

  .اهللا تعاىل إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا إىل األشهاد
وقال وعد اهللا الذين أمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم حىت بلغ ال يـشركون يب               

 االسم من يوم عمر بن      إىلفأين هم من هذا هل كان ألحد منهم قط أخرب           :  قال   أنىل  إ. شيئا  
 نظر وقد قال اهللا تعاىل هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين            اخلطاب بغري خليفة وال مجاعة وال     

 ما وعدهم من الظهـور والـتمكني        أنفذ اهللا قد    أن أشهد   وأنااحلق ليظهره على الدين كله ،       
  .والنصر على عدوهم ومن خالف رأي مجاعتهم

ع  بـشرائ  اإلقرار القبلة وأهل    وأهل التوحيد   أهلأال يسعك يا ذا خوالن من       : مث قال وهب    
 األصنام والكفار إذ قال له قومه قـالوا  عبدهاإلسالم وسننه وفرائضه وما وسع نيب اهللا نوحا من         

أنؤمن له وأتبعك األرذلون حىت بلغ تشعرون أوال يسعك منهم ما وسع نيب اهللا وخليله إبراهيم                
 يـا ذا     نعبد األصنام حىت بلغ غفور رحيم أوال يسعك        أن األصنام إذ قال واجنبين وبين       عبدهمن  

خوالن ما وسع عيسى من الكفار الذين اختذوه إهلا من دون اهللا ، وإن اهللا قد رضي قول نـوح            
إِن تُعـذِّبهم فَـإِ�َّهم   ®  يوم القيامة ليقتدي به املؤمنون ومن بعدهم يعين إىل وقول عيسى إبراهيموقول 

 وال خيالفون قول أنبياء اهللا ورأيهم فبمن يقتدي إذا          .)١( 〉 لْحكِـيم عِبادكَ وإِن تَغْفِر لَهم فَإِ�َّـك أَ�ـت الْعزِيـز ا          
  .مل يقتد بكتاب اهللا وقول أنبيائه ورأيهم

 لك إن مسعت قويل وقبلت نصيحيت لـك وحجـة            دخولك علي رمحةً   أنواعلم  : مث قال   
  . قول احلروراءإىلعليك غدا عند اهللا إن تركت كتاب اهللا وعدت 

  . تأمرينفما : قال ذو خوالن 
 من واله اهللا أمر هذه األمة ومجعهم عليه فإن          إىلانظر زكاتك املفروضة فأدها     : فقال وهب       

 يرتعه  أنامللك من اهللا وحده وبيده يؤتيه من يشاء ويرتعه ممن يشاء فمن ملكه اهللا مل يقدر أحد                  
 به من أرحامـك      وايل األمر برئت منها فإن كل فضل فصل        إىلمنه فإذا أديت الزكاة املفروضة      

  . احلاجة وضيف إن ضافكأهلومواليك وجريانك من 

                                                 
  ١١٨: سورة املائدة آية رقم ) ١(
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  .)١( أشهد أين نزلت عن رأي احلرورية وصدقت ما قلت: فقال ذو خوالن 
  

  
  :املطلب الثالث 

   واألفراد على اإلرهابآحاد األمة احتساب 
  

  . أمام اخلوارجة احلقميف كل )٢(اهللا ابن خباب   احتساب عبد: أوالً
         رداءه جيـر  ذعـرا  - اهللا رمحـه  - خبـاب  بـن  اهللا عبد فخرج قرية وارجاخل دخل لقد
   ؟ ترع مل : فقالوا
  .رعتموين لقد واهللا : قال
  ؟ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول صاحب خباب بن اهللا عبد أنت : قالوا
  . نعم : قال
  ؟ حتدثناه - وسلم ليهع اهللا صلى - اهللا رسول عن حيدثه حديثا أبيك من مسعت فهل : قالوا
 فيها القاعد فتنة ذكر ( أنه - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن حيدث مسعته.  نعم : قال

 أدركـت  فـإن  : قال " ، الساعي من خري فيها واملاشي ، املاشي من خري فيها والقائم ، القائم من خري

  ). القاتل اهللا عبد تكن وال ، املقتول اهللا عبد فكن ذلك
   ؟ - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن حيدثه أبيك من هذا مسعت أنت : واقال

                                                 
بن ذي كبار ، أبو عبداهللا وهب بن منبه بن كامل بن سيج ، مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تأثر مبذهب                      ) ١(

هــ  ١٤١٩ ، ١،ط عبدالسالم بن برجس آل عبدالكرمي ، مكتبة إبن قتيبة ، الرياض، السعودية: اخلوارج ، حتقيق   
بشار عواد معروف   : ل ، حتقيق    يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي ، ذيب الكما         : وأنظر//  ١٣،ص

 .١٥٦-٣١/١٥٠م ، ص١٩٨٠/ هـ١٤٠٠  ،١ ، ط، لبنان ، مؤسسة الرسالة ، بريوت،
 وعن  روى عن أبيه،  . هو عبد اهللا بن خباب بن األرت ، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، له رؤية وألبيه صحبة                  )٢(

ابن الصحايب .أيب بن كعب، قال زكرياء بن العالء أول مولود ولد يف اإلسالم عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن خباب             
اجلليل خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم ، من السابقني األولني                       

أول من أظهر إسالمه رسـول اهللا       : ن سادس ستة يف اإلسالم، قال جماهد      إىل اإلسالم، وممن يعذب يف اهللا تعاىل، كا       
 وقتله اخلوارج ومعه امرأتـه    . وبالل، وعمار، ومسية أم عمار      . صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب       

  .٢/١٠١  مرجع سابق ، ،األثريبن  الغابة يف معرفة الصحابة ، الأسد:نظر ا//   .وذلك سنة سبع وثالثني
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 مـا  نعل شراك كأنه دمه فسال عنقه فضربوا ، النهر ضفة على فقدموه : قال ، نعم : قال
قَرد١(  بطنها يف عما ولده أم وبقروا ، اب(.  

  
  . على خوارج النهروانقيس بن سعد بن عبادة احتساب :ثانياً

 يوم النـهروان     بن أيب طالب  د اخلوارج ملا كان مع مجاعة علي         حاور قيس بن سع    وقد
  .فطلب منهم الرجوع واالستسالم والصلح قبل قتاهلم

عباد اهللا أخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا يف هذا األمر الذي خرجتم منه وعـودوا               : فقال
ر، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون     بنا إىل قتال عدونا وعدوكم فإنكم ركبتم عظيماً من األم         

  ! دماء املسلمني
نا مبايعيكم أو تأتونـا مبثـل    إن احلق قد أضاء لنا فلس  :فقال له عبد اهللا بن شجرة السلمي      

  .عمر
  ؟ ، فهل تعلمونه فيكم ما نعلمه فينا غري صاحبنا: فقال
  . ال:  قالوا
  .ة إال وقد غلبت عليكمنشدتكم اهللا يف أنفسكم أن لكوها فإين ال أرى الفتن: قال

  
  . أيوب األنصاري على خوارج النهروانأيب احتساب :ثالثاً

وقبل قتال اخلوارج يوم النهروان ، تقدم أبو أيوب األنصاري اجلـيش وواجـه اخلـوارج                
  .  على أن يرجوا حقناً للدماءطبهماوخ

ننا وبينكم فرقة فعالم    عباد اهللا إنا وإياكم على احلال األوىل اليت كنا عليها، أليست بي           : فقال
  تقاتلوننا؟ 
  .)٢( إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غداً: فقالوا
  .فإين أنشدكم اهللا أن تعجلوا فتنة العام خمافة ما يأيت يف القابل: قال

                                                 
ر حدثنا أبو النض  : قال  ) ٢١٣٧٩(ويف  . حدثنا ِإسماِعيل ، أنبأنا أَيوب    : قال  ) ٢١٣٧٨(٥/١١٠أخرجه أمحد   ) ١(

  .قتال الصائل وواجب املرء وقت الفنت: احلدود ، باب: ل السالم ، كتاب نظر سبا. ، حدثنا سلَيمان
  .أي حتكيم الناس دون القرآن ) ٢(



 ١٢٥

 أبو أيـوب    فلم يطيعونه ويستجيبوا له وعزموا على العناد والقتال ، وملا انتهى القتال جاء              
  . طالب بن أيب األنصاري إىل علي

يف صدره حىت خرج السنان     ، طعنته   )١( يا أمري املؤمنني قتلت زيد بن حصني الطائي       :  فقال
  . أبشر يا عدو اهللا بالنار: وقلت له . من ظهره
  .ستعلم غداً أينا أوىل ا صلياً: فقال

  .هو أوىل ا صلياً:   فقال له علي
  

  . والتنبيه من اخلوارج يف اإلبالغالكاليب جعونة بن مشر احتساب :رابعاً
 بـن  مشر إن: فقال شعبة بن املغرية أتى - وهو قائد الشرطة للمغرية      - الدمون بن قبيصة أن
 وقـد  السلمي ظبيان بن حيان مرتل يف اجتمعوا قد اخلوارج أن فخربين جاءين الكاليب جعونة
  .شعبان غرة يف إليك خيرجوا أن دواهتع

وارج خارجةٌ عليه يف أيامه تلك، وأم قد اجتمعوا علـى           فبلغ اخلرب املغرية بن شعبة أن اخل      
  : رجل منهم، فقام املغرية بن شعبة يف الناس، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

أما بعد، فقد علمتم أيها الناس أين مل أزل أحب جلماعتكم العافية، وأكف عـنكم األذى،           
امي اهللا   ما احللماء األتقياء فال، و    ، فأ  وأين واهللا لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوء لسفائكم         

لقد خشيت أال أجد بداً من أن يعصب احلليم التقي بذنب السفيه اجلاهل، فكفوا أيها النـاس                 
وقد ذكر يل أن رجاالً منكم يريدون أن يظهـروا يف           . سفهاءكم قبل أن يشمل البالء عوامكم     

ياء العرب يف هذا املصر إال أبدم       املصر بالشقاق واخلالف، وامي اهللا ال خيرجون يف حي من أح          
 وجعلتهم نكاالً ملن بعدهم، فنظر قوم ألنفسهم قبل الندم، فقد قمت هذا املقام إرادة احلجـة و                

   .اإلعذار
كان مـن    إنه قد : ، مث قال هلم    ، وبعث إىل رؤساء الناس فدعاهم      نزل املغرية بن شعبة   مث   

الذي   من الرؤساء قومه، وإال فو     امرئيكفين كل   األمر ما قد علمتم، وقد قلت ما قد مسعتم، فل         
 حتبون إىل ما تكرهون، فال يلـم         ال إله غريه ألحتولن عما كنتم تعرفون إىل ما تنكرون، وعما          

                .الئم إال نفسه، وقد أعذر من أنذر

                                                 
  .ر اخلوارج يف عصرهوهو احد كبا) ١(



 ١٢٦

يد فخرجت الرؤساء إىل عشائرهم، فناشدوهم اهللا واإلسالم إال دلوهم على من يرون أنه ير             
  .)١(  ، أو يفارق مجاعةً أن يهيج فتنةً

  
  
  
  
  
 

 
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

                                                 
  . بتصرف، ٣/١٦٥  مرجع سابق ، ، تاريخ امللوكالطربي ،) ١(
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 ل الثالثالفص
         
    االحتساب على اإلرهاب ضوابط  و أساليب       

  يف دولة الكويت                    
  :وفيه مبحثان
   على اإلرهابضوابط االحتساب :املبحث األول
  أساليب االحتساب على اإلرهاب: املبحث الثاين
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  :املبحث األول
  على اإلرهاب يف دولة الكويت  ضوابط االحتساب

  :املطلب األول
  وابط الشرعيةــالض

 
املراد منها، وعالقتها مببدأ األمـر      تقدم يف صدر الفصل األول تعريف احلسبة، وبيان             

 .باملعروف والنهي عن املنكر
الـذي يـشمله امسـي      وتقرر هناك أنّ جمال احلسبة رحب فسيح يعمل يف االتساع               

متثل الوجه العملي والتطبيقي ملبدأ األمر باملعروف والنـهي عـن            ألنها   املعروف واملنكر؛ 
مر باملعروف والنهي عن املنكر تشمل بعمومها  الدالة على األاملنكر، فتكون مجيع النصوص   

وتأكـد  رسم األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر،         االحتساب يف مجيع جوانبه؛ إذ هي       
  .حينذاك أن احلسبة بذاك االعتبار تساير خاصية الشمول يف الشريعة

 احلاكمة   والضوابط املرعية  من هذا املنطلق نورد يف هذا املقام مجلة من القواعد الشرعية              
  .الحتساب على اإلرهابيف عملية ا

  :وهنا جتدر اإلشارة إىل أمور يتحتم ذكرها و هي    
  نّ جمموع القواعد والضوابط املبثوثة يف هذا احملل مردها إىل أركـان ومتعلقـات               إ :أوالً

  .املتطوع واملعني: ، وال فرق هنا بني نوعيهاالحتساب
ورة يف هذا احملل إمنا يتم إسقاطها وترتيلها على اجلانب           إنّ القواعد والضوابط املذك    :ثانياً

االحتساب على اإلرهاب ـ، باعتبار حتقيق املناط منها،  : اخلاص ـ حمل الدراسة وهو
  .ختريج الفروع على أصوهلا: فهو من باب

 املراد بالقواعد والضوابط هنا املعىن العام الواسع هلما، الذي تندرج حتته أحكاما              إن :ثالثاً
، وهذا املفهوم يشمل مجيع استعماالت       كلية تنتظم صورا متشاة يف موضوع واحد      

  .العلماء ملصطلحي القواعد والضوابط
  
  



 ١٢٩

  :ومن أهم الضوابط الشرعية يف االحتساب على اإلرهاب هي 
  

  الشرع: األصل يف تقرير املعروف واملنكر: أوالً
التحقق :  االحتساب على اإلرهاب هو    إن من أهم القواعد الشرعية واألحكام املرعية يف          

  .تصوره من ماهية الفعل املراد إنكاره أو األمر به؛ ألنّ احلكم على الشيء فرع عن
 امليزان يف كون الشيء معروفاً أو منكراً هو النص مـن الكتـاب أو               إذا تقرر هذا فإنّ      

ح صريح وعقـل    السنة، والعقل يؤيده وحيسنه، وال خيالفه، ألنه ال خالف بني نص صحي           
  .سليم صحيح

القوانني العامة اليت تنـدرج حتـت       :  أنّ املفاهيم والنظم؛ أو بعبارة أخرى      وال يعين هذا    
 ، واليت ا تقام مصاحل العباد يف احلياة الدنيا، دون  سواء كانت عامة أو خاصةاملصلحة 

  . معتربةأنها ملغاة وغري: إخالهلا مبقاصد الشرع، أو مصادمتها لنصوص الوحي
ليس هذا املقصود، ذلك أنّ هذه النظم واملفاهيم مردها غالبا إىل أصول كليـة شـرعية                

  .تسندها وقواعد مرعية تعضدها
، أو اسـتقبحوه ومل      وشهوام اس يف أعرافهم وأذواقهم   الن ما استحسنه أنّ  : بل املراد هنا    

 معترب عليه، فهذا هو امللغـى       أو مل يدل دليل   النهي عنه من قبل الشرع،       به أو  )١(يرد األمر 
  .وغري املعترب

 مجع  الشرع:  تقرير املعروف واملنكر    األصل يف  : أعين كون   ،وقد قرر هذا األصل اجلامع      
  :من أهل العلم

  .)٢(  )نه املعروف هو ما أمر به اهللا، واملنكر ما ى ع( :  - رمحه اهللا –  قال اجلصاص
اسم جامع لكل ما عـرف مـن طاعـة اهللا           :  املعروف (:- رمحه اهللا    –وقال ابن األثري  

 )ع الناس وكل ما ندب إليه الشر  إىلاإلحسان والتقرب إليه و
)٣(

.  

                                                 
ليس املراد به يف هذا املقام ما كان على جهة احلتم واإللزام وإمنا ما هو أعم فيشمل املندوب وكذا بالنسبة ) ١(

  .للنهي
  .٢/٤١، ، أحكام القرآن  احلنفيلي املكين بأيب بكر الرازي أمحد بن عاجلصاص ، ) ٢(
  .٣/٨٥:سابق ، ، مرجع ابن األثري ، املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي ، النهاية يف غريب احلديث ) ٣(



 ١٣٠

        الـشرع وحرمـه وكرهـه فهـو      ضد املعروف، فكل ما قـبح  : واملنكر (:وقال أيضا
  .)١() ر منك
 لوازم وجود بين آدم ،      األمر والنهي من   ( – رمحه اهللا    – وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية        

ـ     املعروف الذي أمر اهللا به ورسوله     فمن مل يأمر ب    ذي ـى اهللا عنـه      ، وينه عن املنكر ال
ورسوله ، وينهى عن املنكر الذي ـى اهللا         .. ، ويؤمر باملعروف الذي أمر اهللا به        ورسوله

، وإمـا مبـا     وله ، وإال فال بد أن يأمر وينهى، ويؤمر وينهى، إما مبا يضاد ذلك             عنه ورس 
كـان  : ، وإذا اختذ ذلك دينـاً       اهللا بالباطل الذي مل يرتله اهللا     يشترك فيه احلق الذي أنزله      

  .)٢( ) مبتدعاً ضاالً باطالً
، أو حنومها مما فيه مرضاة      السنة، أو الندب إليه واحلث عليه      فما جاء األمر به يف الكتاب و       

  .اهللا؛ فهو من املعروف الذي يؤمر به
النهي عنه يف الكتاب والسنة، والتحذير منه، وبيان عظيم ضرره، وحنو ذلـك،              وما ورد    

  .فهو من املنكر الذي ينهى عنه
 من أحكام ونظم حبيث ـا        عامة أو خاصة      كل ما كانت فيه مصلحة       ويلحق ذا    

تقام مصاحل العباد وتنتظم شؤون حيام يف الدنيا، دون إخالهلا مبقصد شرعي أو أصـل               
  .كلي

  :  سواء كان فعال أو قوال ، فإنّ اعتبار أمٍر ما، وبناء على ما تقدم
  .من قضايا اإلرهاب، و حتديد كونه من صوره وأساليبه -١
  .كلي: ، وآخرفرعني خيضع لضابطني و هذا . مما ينبغي االحتساب فيهأنه-٢ 

  : مها الفرعيانأما الضابطان
  .)٣(ه ، وبيان ماهيته وحقيقتحتديد وحتقيق مفهوم اإلرهاب -         أ
بيان : القضية احملكوم عليها، ونعين بذلك     حتقيق مناط احلكم يف الصورة، أو     -ب

  .حتقق اندراج هذه الصورة أو القضية حتت هذا املفهوم

                                                 
 .٣/٨٥:سابق ، ، مرجع ابن األثري ، املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي ، النهاية يف غريب احلديث  )١(
 .٤٢ر ، مرجع سابق ، ص عن املنكمر باملعروف والنهياأل  ابن تيمية ،)٢(
 .تقدم بيان مفهوم اإلرهاب وصوره يف املبحث الثاين من الباب األول من هذه الرسالة) ٣(



 ١٣١

  .فهو املعايري الشرعية، والضوابط املرعية لتحقيق الضابطني: الكليالضابط  أما 
  .تترتل القاعدة على مجيع جزئيااوذا املعىن الشمويل 

  
  الوجوب الكفائي: األصل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ثانياً 

احلكم التكليفي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو الوجـوب           هذه القاعدة أنّ     مفاد   
  . يالكفائ

  .)١(ل عن الفاعأنّ نظر الشارع فيه هو حتصيل نفس الفعل بقطع النظر : واملقصود به   
ن القـائم بفـرض     ة على القائم بفرض العني، أل     له ميز القائم واملؤدي لفرض الكفاية،     إن  

العني أسقط احلرج عن نفسه فقط، والقائم بفرض الكفاية أسقط احلرج عن نفسه وعـن               
  .  وفرض العني إذا ترك اختص هو باإلمث، وفرض الكفاية إذا ترك أمث اجلميع،املسلمني

": زوائد الروضـة  " يف   -رمحه اهللا -وقد قال النووي     : ( -رمحه اهللا   – ن النحاس قال اب    
للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العني، من حيث إنه أسقط احلرج عن نفسه               

 .)٢()   املسلمني  وعن
اعلـم أن مقتـضى   و : ( وجه ذلك وحمله وشرطه  -رمحه اهللا –مث أوضح ابن النحاس         

ة، أنه إذا قام به البعض حاز األجر اجلزيل من اهللا تعاىل، وسقط احلرج عـن                فرض الكفاي 
الباقني، ولكن يشترط يف سقوط احلرج هنا أن يكون الساكت عن األمر والنـهي إمنـا                

واهللا -سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض، فإن سكت ومل يعلم بقيامـه، فالظـاهر                
م على ترك واجب عمدا، كما لو أقـدم علـى            أنه ال يسقط عنه احلرج؛ ألنه أقد       -أعلم

   ا أن الفجر قد طلع وكان       اًجامع ا منه النهار باق وكان ليال، أو      الفطر يف رمضان؛ ظانظان 
  يـؤثر يف نوعـه       - كونه على الكفاية  - غري أنّ هذا األصل   . )٣() ك  ليال، فإنه يأمث بذل   

، كمـا أنّ الخـتالف      ووصفه، تغري األحوال واألشخاص واختالف األمكنة واألزمنـة       
  .االعتبارات أثر بارز يف ذلك كله

                                                 
 .٣٦٩-٣٦٦والرسالة ، للشافعي ، ص    //    ١٢ ص ،مذكرة الشنقيطي : انظر) ١(
 .١٧هـ ، ص ١٤٠٠دية ، نصر السمرقندي ، دار الشرق ، جده ، السعو:  ، حتقيق تنبيه الغافلنيابن النحاس ، ) ٢(
 .١٦- ١٥ابن النحاس ، املرجع السابق ، ص ) ٣(



 ١٣٢

 جيعل مناط احلكـم     ظر يف قضية االحتساب على اإلرهاب ومكافحته      نفإنّ ال  وعليه
، خاصة إذا   الوجوب العيين خمتلفا، مما يستدعي النظر يف مالبسات أخرى، ترفعه إىل مرتبة           

  .إقامة النظام، مبا حيقق استقرار البالدعلق األمر باجلهات املختصة املنوط ا حفظ األمن و
وجوبـا عينيـا يف     : وهذا ما حدا بأهل العلم إىل تقرير أصل هام، وهو القول بوجوا           

  :)١( ، منهاحاالت
  .إذا عينه اإلمام، أي حبكم الوالية -١
  .ن ال يعلم به إال هو أ-٢
  . إزالته إال هوأن ال يتمكن من -٣
  

  الص وصالح العملاإلخب ضوابط متعلقة: ثالثاً
األمر باملعروف والنهي عن املنكر من األعمال الواجبة الفاضلة، بل هو مـن أوجـب                 

األعمال وأفضلها وأحسنها، واهللا تعاىل خلقنا لعبادته وطاعته ليبلونا أينا أحسن عمال كما             
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.  
 خالصا صوابا، كما قال الفضيل بـن        :وحد العمل الصاحل احلسن املقبول عند اهللا ما كان        

  ).ه أخلصه وأصوب: ( -رمحه اهللا– عياض
فإن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل، وإذا كان صوابا ومل يكن خالـصا مل                  

  .يقبل حىت يكون خالصا صوابا
  أن يكون هللا:  واخلالص
  .  أن يكون على السنة: والصواب

 : وإذا كان حد العمل الصاحل ما اجتمع فيه هذين األمرين العظيمني
  . أن يراد به وجه اهللا:  أحدمها
  . أن يكون موافقًا لشرع اهللا:  والثاين

                                                 
، ١/١٢٢وانظر ابن العريب ، أحكام القرآن ، ص، ، ١/١١٣شرح مسلم للنووي ، مرجع سابق ، ص: انظر) ١(

 .١٥ ، مرجع سابق ، ص تنبيه الغافلنيابن النحاس، :  ، وانظر ٨ ، مرجع سابق ، صاحلسبةوانظر ، ابن تيمية ، 
 .٢: سورة امللك آية رقم ) ٢(



 ١٣٣

  :  مهايف عمله هذين األمرينفاآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ، جيب أن يتوفر 
     اإلخالص          

   وصالح العمل
  : حىت توجد فيه الشروط التاليةتحقق ذلك  وال ي

  :العلم -١
 وترتـب علـى ذلـك        اهلوى، إتباع فإن فقد العلم حلّ حمله اجلهل والضالل و       

  .التصرف مبا ال حتمد عقباه
  .الرفق مع األمر والنهي  -٢

ن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله، ويعطي عليه ما ال يعطـي علـى                إ( : نيب  قال ال 

  .)١() ف العن
  .احللم والصرب على األذى بعد األمر والنهي−٣

ولذا ال بد أن حيصل له أذى،       القائم بوظيفة االحتساب وخاصة على اإلرهاب له        
 وهـم   -هللا الرسل   فإن مل حيلم ويصرب كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهلذا أمر ا            

:  بالصرب، كما قال تعاىل خلامت الرسل      -أئمة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر       
®  ÷ É9 ô¹$$ sù $ yϑx. u y9 |¹ (#θä9 'ρ é& ÏΘ÷“ yè ø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™”9 $# 〈 )٢(.  

  :ظيفة االحتسابوقائم بهذه األمور الثالثة ال بد منها لكل ف
  . الصرب    الرفق     العلم 

öãΒ  ® يف تفـسريه علـى آيـة لقمـان            -رمحه اهللا   -شيخ عبد الرمحن السعدي   قال ال  ù&uρ 
Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 〈 )م بـاملنكر    وذلك يستلزم العلم باملعروف ليأمر به، والعل       .)٣

 ال يتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال به من الرفق والـصرب،            لينهى عنه، واألمر مبا     
  )٤(وقد صرح به 

                                                 
 .٤٦٩٧:، ومسلم يف صحيحه رقم احلديث٦٤١٥:البخاري يف صحيحه رقم احلديث) ١(
 ٣٥: سورة االحقاق آية رقم ) ٢(
 ١٧: سورة لقمان آية رقم ) ٣(
 .٦٤٩، تسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، مرجع سابق ، ص السعدي ) ٤(



 ١٣٤

 وهذه القاعدة من أنفع القواعد للمحتسبني على اإلرهاب، على اختالف طبقـام و               
  :، وذلك ألنّ مستويتهم

  . كان فيه ضمان التوفيق والسدادـ إذا حتقق ـاإلخالص هللا : أوالً 
  :صالح العمل يتضمنإن  :         ثانياً
  :  التاليةلعلم الذي يؤدي إيل األمور ا-١            

  .تكميل نفس احملتسب بامتثال تلك املعاين فيتحقق اخلري يف ذاته -أ                 
تكميل غريه مبعاجلته ومتكينه من معرفة تلك احلقائق النبيلة وفق السبل            -ب               

  .السليمة
  .الرفق املتضمن آللة االنقياد واالستسالم -٢      

  .، والتنفيس عنهملصابلتسلية ا الزمالصرب امل−٣
  
 أو،  ماله    يف نفسه أو   وخاصة احملتسب على اإلرهاب   أن يبتلى،   وملا علم من أنه ال بد           

  . ، أو فيها جمتمعة يف مجيع نواحي احلياة أهله
É9÷ ®: :هذا املعىن يف وصية لقمان البنـه       جاء تأكيد وقد       ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ  

ô⎯ÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪ 〈 )ا، وال       : أي .)١ يوفق هلا إال أهل     من األمور اليت يعزم عليها ويهتم 
  .)٢( العزائم

  
  العلم والفقه قبل األمر والنهي: رابعاً 

  .)٣() كان عاملا مبا يأمر به، وينهى عنه إمنا يأمر وينهى من  ( : -رمحه اهللا-قال النووي   
   فال يأمر ملاً مبا يأمر به ومبا ينهى عنه،أن يكون عاائم على وظيفة االحتساب قفشرط ال

  

                                                 
 ١٧: سورة لقمان آية رقم ) ١(
 .٦٤٩سابق ، ص الرجع امل، السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر ) ٢(
 ،  ١ زكريا حيي بن شرف ، شرح صحيح مسلم ، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز ، مكـة ، ط                     والنووي ، أب  ) ٣(

  .١/٦٢٦ ص.م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧



 ١٣٥

  : إال من كانباملعروف وينهى عن املنكر
    .فقيهاً فيما يأمر به -١      

  . فيما ينهى عنهفقيهاً -٢      
  .البتةألنه إذا مل يكن عاملاً كان ضرره أكرب من نفعه؛ بل مل يكن فيه نفع   
ن عمل على غري علم كان ما يفسد أكثر مما      أ: (  - رمحه اهللا  -ل عمر بن عبد العزيز    قاف   
         وإتبـاع  فُقد العلم حلّ حملـه اجلهـل والـضالل           ه من ن ومن ذلك يتبني أ    .)١() ح  يصل

  ).ه لعلم إمام العمل وتابعا ( :، ويف حديث معاذ بن جبل اهلوى 
فَاْعلَم أَ�َّه ال إِلَـه إِال اُ    ®:ته قبل القول والعمل، فقال تعاىل   وألمهية العلم أمر اهللا به وجعل رتب        

  .)٢( 〉 واستَغْفِر لِذَ�ْبِك ولِلمؤمِنِني واملؤمِناتِ واُ يعلَم متَقَلَّبكُم ومثْواكُم
ـ    ( : هلذه اآلية بقولـه    -رمحه اهللا -وقد بوب اإلمام البخاري    ول بـاب العلـم قبـل الق

بالعلم، مث بالعمل، واملبدوء به العلـم يف قولـه          : أمر اهللا تعاىل نبيه بأمرين       ف .)٣()لوالعم
فدل ذلـك  ،   〉واستَغْفِر لِـذَ�ْبِك  ®: ، مث أعقبه بالعمل يف قوله 〉 فَاْعلَم أَ�َّه ال إِلَه إِال اُ ®: تعاىل

والعمل ،   مل شرط يف صحة القول    على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن الع         
  .)٤(لفال يعتربان إال به ، فهو مقدم عليهما، ألنه مصحح للنية املصححة للعم

  :يف هذا املقام يكون يف ثالثة أمور والعلم
  . العلم باملعروف واملنكر والتمييز بينهما:  أحدها
  . العلم حبال املأمور وحبال املنهي:  ثانيها
انه باألمر والنهي بالصراط املستقيم الذي هـو أقـرب           العلم بإتي  : ثالثها 

  الطرق إىل حصول املقصود، وهو الصالح 

                                                 
 .٤/٣٠٦ ، ص -رمحه اهللا-أخبار عمر بن عبد العزيز :  ابن حنبل ، باب  الزهد ألمحد: انظر )١(
 ١٩:سورة حممد آية رقم ) ٢(
العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  دار املعرفة ، ) ٣(

 .١/١٥٩، صم ١٣٧٩ط ، .ت ،لبنان ، دبريو
 .١/١٦٠فتح الباري ، املرجع السابق ، ) ٤(



 ١٣٦

  .عروف ويك عن املنكر غري منكرليكن أمرك بامل: وهلذا قيل
  
، فالبد من حتقـق       مكافحته هذا هو املطلوب يف مقام االحتساب على اإلرهاب و         و 

  :يهذه املعاين على اجلهة املشروعة، وذلك يستدع
معرفة نوع وماهية الصورة املستهدفة حـق املعرفـة، ومتييزهـا، ومـن مث               -أ  

  .تشخيصها، ليتخذ معها السبل املناسبة ملعاجلتها
  . معرفة حال الواقع يف هذه الصورة ومعاينة متعلقاته ومسبباته-ب
 السبل املشروعة واملعايري املرعية يف معاجلة هذا النوع مـن القـضايا،             إتباع  -ج

  .حظة اآلثار املترتبة على ذلك، والتقيد باملفاهيم العامة يف هذا املقامومال
  

  اإلنكار منوط  بتحقق املنكر: خامساً 
، والتحقق منه؛ فرع من األصـل       )١(اً   العربة بكون املنهي عنه منكر     هي هذه القاعدة    و  

  .العلم بشروط إنكار املنكر: العام، وهو
فال يلتفت هنـا    ه يف الواقع بغض النظر عن فاعله،        حصولتم  هو ما ي  : هنا  املراد باملنكر   و 

   يف حقه أو ال؟  ومنكراإىل الفاعل له، هل يعد معصية
، وهلذا فلو شرب الصيب اخلمر، وقتل انون النفس، كان ما           إما لصغر سنه أو لعدم عقله     

ليـف،  صية يف حقهما لفوات شـرطي التك      فعاله منكراً يستحق اإلنكار، وإن مل يعترب مع       
  .)٢(ل ومها البلوغ والعق

  :املقصود منهواشتراط التحقق هنا   
  . حىت ال ينكر ما ليس منكر-أ                
  . وأن يقع اإلنكار على كل صورة مبا هو الواجب فيها-ب               

ات ختتلـف مراتبـها     املنكردون إفراط وال تفريط، فيتحقق العدل واإلنصاف؛ ذلك أنّ          

                                                 
 تنبيـه   ابن النحـاس ،   : ، وانظر  ٩٢، ص والنهي عن املنكر  رسالة يف الكالم على آية األمر باملعروف          الغزي ،  )١(

 .٢٣ ، مرجع سابق ، صالغافلني
 .١٧٩ هـ ،ص١٤٠٧ ، ٢زيدان ، عبد الكرمي ، أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط) ٢(



 ١٣٧

ذلك إىل النصيب الكمي والنوعي من             ودرجا ا، كما أنّ صورها وأساليبها متنوعة، ومرد
  .مقومات الفساد والظلم

التثبت من كون هذه الصورة أو القـضية املـستهدفة يف            وأوالتحري    ؛ فالتحقق إذن     
حـىت  أمر ضروري ال مناص منـه         مثال   االحتساب هي من صور وأساليب اإلرهاب       

 ،  الدفاعية، أو حىت اهلجومية إذا اقتضت املـصلحة ذلـك             الوقائية، أو  سبل  يتسىن اختاذ ال  
  .الكفيلة الستئصاهلا أو تقليلها، ومن مث إعدامها بإذن اهللا تعاىل

هذه القاعدة خادمة ومتممة للقاعدة األوىل، فعالقتـها ـا          إىل أنّ    وهنا ال بد من التنبه       
  .عالقة العموم واخلصوص الوجهي

  
   إنكار املنكر احلالاألصل هو : سادساً

  .العلم بشروط اإلنكار: ة من فروعهذه القاعد
          يـشترط فيـه أن يكـون موجـودا يف          : حيث األصـل  من  ومفادها أنّ إنكار املنكر       
     غري أنّ األصل بقطع النظر عـن نـوع املنكـر وحالتـه، وإالّ فـاملنكرات                ،  )١(ل  احلا

  : هيواملنهيات، هلا أحوال ثالث
  أن يكون املنكر متوقعاً -١

ليس لآلمر باملعروف والناهي عن املنكـر غـري الـوعظ،          أن  : األصل يف هذه احلالة   و
  .والنصح، واإلرشاد، والتخويف باهللا سبحانه وتعاىل من عذابه وبطشه

 خيتلف عن غـريه، ملـا   وهو يف باب االحتساب على اإلرهـاب    التوقع حمل تفاوت،     لكن   
ن متعلقات وما يترتب عليه من آثار، والنظر فيه يتوقف على اختالف الـصور              يالبسه م 

  .والقضايا املراد االحتساب فيها
االحتساب على اإلرهاب على اختالف صوره وأسـاليبه،        :  يف هذا املقام أعين    املقرر و   

 يف مثل   هلم اإلنكار وخاصة بالنسبة للقائمني على هذه الوظيفة واملعينني من قبل ويل األمر،            
  : من أمهها .هذه احلالة بشروط وضوابط

                                                 
، ١/٢٥٨م ،ص١٩٨٧الشرعية واملنح املرعية ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، مصر ، اآلداب ابن مفلح ، ) ١(

 .٢٣ ، مرجع سابق ، ص تنبيه الغافلنيابن النحاس ،:وأنظر



 ١٣٨

  . مالحظة القرائن على اختالف مقاماا، ودرجتها يف القوة-أ 
  . التحري والتثبت من صحة املعلومات املبنية على هذا التوقع-      ب 

  . االقتصار يف اإلنكار على حمل املنكر املتوقع، إالّ إّذا ظهر ما هو أشد-ج        
  .مالحظة مراتب اإلنكار يف ذلك - د        

ويؤيد وجه إعمال اإلنكار يف مثل هذه القضايا، أنّ فيه استئصاال ملادة الفساد، أو على                  
  .األقل تقليلها بوجه ما، واهللا أعلم

  
  .أن يكون متلبساً باملنكر -٢

ورها، اإلنكار، ويتعني ويتأكد يف قضايا اإلرهاب على اختالف صففي هذه احلال جيب     
  .ضوابط االحتساب ومراتبهكل حبسبه ووظيفته ودوره يف هذا اال، بشرط مراعاة 

  
  .أن يكون فاعل املنكر قد فعله وانتهى منه -٣

  .التذكري والنصح: فهذه احلالة األصل فيها   
، ممن  )١(ه  هو من شأن ويل األمر أو نائب      نكر ف فعل امل اليتعلق بالعقاب واجلزاء على     أما ما      
ينهم للقيام بوظيفة االحتساب وخاصة ما يتعلق منها باإلرهاب، وفق ضوابط ومعـايري             ع

  .احملاسبة يف هذه القضايا
  

  العربة يف اإلنكار بالظهور: سابعاً
ظاهراً مـن   إذا كان   املنكر   ينصب على    أن األصل يف اإلنكار    هذه القاعدة    و املقصود يف     

  .)٢(س غري جتس
  : إما يفن منكشفاواملراد بالظهور ما كا   

   .الرؤية -أ                                
   . السماع-       ب

                                                 
 .٩٤باملعروف والنهي عن املنكر ، مرجع سابق ،صرسالة يف الكالم على آية األمر الغزي ، ) ١(
 .٣٧ ، مرجع سابق ، صمعامل القربةابن اإلخوة ، ، ١/٢٥٨ ، مرجع سابق ، صاآلداب الشرعيةابن مفلح ،  )٢(



 ١٣٩

  . النقل املوثوق الذي يقوم مقامهما-        ج
  .فإنّ ظهر شيء من ذلك بأحد هذه الطرق جاز االحتساب

ذا أظهر الرجل املنكرات وجب اإلنكار عليه عالنيـة         إ : ( - رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم  
  .)١() ه  يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب عالنية مبا يردعه عن ذلك من هجر أو غريومل
  

 كل الوسائل املساعدة اليت تقارب       يف باب االحتساب على اإلرهاب       ويندرج يف ذلك       
   .)٢( هألنّ ما قارب الشيء أخذ حكمالرؤية أو السماع أو النقل املوثوق، : حتقق مبدأ

أنه ال حيق للمحتسب من حيث األصـل        :  املقصود من غري جتسس     وإذا حتقق هذا، فإنّ   
إال أن جياهر؛ لذا قال ابن بطـال        التطلع إىل خفايا األمور واملستترة لورود النهي الصريح،         

    وبـصاحلي    اجلهر باملعـصية اسـتخفاف حبـق اهللا ورسـوله            يف : ( -رمحه اهللا   –
  .من كان هذا شأنه فال حرمة لهف. )٣( ) املؤمنــني ، وفيه ضرب من العناد هلم

 واملتتبع لكالم أهل العلم يف هذا املوضوع يتبين له أنّ التجسس املمنوع ما كان فيه تتبع                
  .العورات وحنوها

أما إذا كانت املمارسات املنكرة هلا ارتباط وثيق مبصاحل األمة وتؤثر يف أمنها واستقرارها وما شابه                

وجوب أو على األقل استحباب اعتباره ملا فيه من قمـع            فهذا مما ال يشك أحد يف        ؛ذلك
  .دابر املفسدين من اإلرهابيني، ويتأكد األمر فيه بالنسبة للمعينين من قبل ويل األمر

 املوصلة إىل    والنظامية القانونية   الشرعية إعمال واستعمال مجيع الوسائل   جيوز هلم   وعليه      
 أسـاليب  جتسس بكل أشـكاله وإعمـال        :التحقق من هذا املنكر واالحتساب فيه من      

  .)٤(ن االستدراج واملراقبة، والتحري وحنو ذلك مما هو من مرتكزات فقه األم

  
  

                                                 
 .٢٨/٢٥جمموع الفتاوى ، مرج سابق ، جابن تيمية ، ) ١(
 .١/٢٨٧:قواعد املقري: انظر) ٢(
 .خمتصر الفتاوى للبعلي) ٣(
 هـ ١٤٢٦ ، من إصدارات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ،  فقه األمن واملخابرات) ٤(

 .٦٦-٤٢،ص



 ١٤٠

  
  شرط اإلنكار العلم مبراتب الناس ومقامام: ثامناً

 ألنّ الناس مراتبهم خمتلفـة ومقامـام        ؛ معرفة مراتب الناس ومقامام أمر ضروري        
  : هيت امللحوظةمتعددة، فمن االعتبارا

  :عتبار القرب والبعد ا-١   
  .الوالدين: ، وأوىل الناس مبراعاة مقامهم ابة احملتسب  قر-         أ

غري األقارب، ومن املقامات اليت تراعى هنا على وجه اخلصوص، مقام والة             -     ب
  .األمر ومن يف حكمهم

  
  : مهامانباعتبار الدخول يف عقد اإلسالم من عدمه، قس -٢       

  .املسلمون -           أ
  .اخل...حماربون ذميون، معاهدون: غري املسلمني، وهم أنواع -          ب

  
  : باعتبار حتصيل الوالية وعدمها ، واملتعلقة يف -٣

  .ته ومقامهالء كذلك أنواع كل مبرتبأصحاب الواليات، وهؤ -           أ
  . وهو سائر الناس من غري الوالةمن ليس هلم والية -          ب

  
  : منهاأنواعوهي اعتبار االجتماع واالفتراق،  ب-٤     

  . على وفق املعايري املفصلة يف حملهة فتجري عليهم احلسب؛فراد األ-           أ
  .ؤسسات وأحزاب وطوائف وما يف حكمها وهذه له مقامها م-ب

ا، وتلمسها ومالحظتها عند اإلنكار تبعـا الخـتالف         ينبغي مراعا فهذه االعتبارات       
قـضايا    قد يقعون فيما هو مـن قبيـل        هذه املراتب واملقامات  ذلك أنّ أصحاب    .املقامات

، مما له تأثري على أمن البالد واستقرارها، لذا فإنّ لكل فئة وجـه يف املعاجلـة و                  اإلرهاب
  .أسلوب يف التعامل، ومقام يف الردع والزجر

نّ وقوع هذه الصور واألحكام من فرد ليس كحصوله من مجاعات وطوائف،            ذلك أل  و  



 ١٤١

  .فمالحظة هذه االختالفات مما ال جيوز إغفاله
  التثبت يف األمور وعدم العجلة: تاسعاً 

وألزمها للقائم بوظيفة االحتـساب عمومـا و علـى          وهذا من آكد الضوابط والقواعد      
  : مهانإذ يلزم القائم بذلك أمرا .اإلرهاب خصوصا

  كل شيء من شـأنه أن       التأكد من لتثبت يف األمور، واملقصود بذلك ضرورة        ا -١
  .حيقق صدق القضية

  .يف اختاذ القرار وإصدار األحكام  أي عدم التسرع، العجلةعدم -٢       
  

فيجب إمعان النظر، وتقليبه يف القضية املراد إنكارها، ذلك ألنّ نتائج احلكم على أي                  
منوط مبدى صدق وصحة املعلومات، وال يتحقق ذلك بدون تريث وتثبـت يف             قضية ما،   

كل صغرية وكبرية يف القضية، ودقة معاينة البيانات وما جيري جمراه، وهذا جيامعه عـدم               
غالبا ما يكون فيهـا نـوع       التسرع يف اختاذ القرارات اليت تبىن على املالحظة األوىل اليت           

اأيها الذين آمنوا   ي ®:  تعاىل يف قوله باين يؤكد ويؤصل هذا املبدأ؛      لذا جاء التوجيه الر   . ارجتالية  
  .)١( 〉 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم �ادمني

       املقصود منه تفـادي الوقـوع يف الفـساد مـن حيـث يـراد                األصل الوقائي وهذا     
من اخلري ما ال حيـصى،      ومراعاة هذا األصل فيه      . صالح، فيقع احملتسب يف ضرر أكرب     اإل

 والتبني والتثبت   〉ال تُحركْ بِهِ لِـسا�َك لِتَعجـلَ بِـه         ®: قال تعاىل   ب ،   وهو مما ال بد منه يف هذا البا       
  .صفة من صفات أهل اليقني من املؤمنني

وخص اهللا (  :〉 لِقَومٍ يوقِنونياتاآلد بينا قَ® : عند قوله تعاىل- رمحه اهللا – يقول اإلمام الطربي
، والطالبون معرفة حقائق األشـياء      أهل التثبت يف األمور   بذلك القوم الذين يوقنون، ألم      

على يقني وصحة، فأخرب اهللا جل ثناؤه أنه بني ملن كانت هذه الصفة صفته ما بني مـن                  

                                                 
  ٦: سورة احلجرات آية رقم ) ١(



 ١٤٢

  .)١() ر ذلك، ليزول شكه، ويعلم حقيقة األم
  .األحكام يف حملها ومواقعها، ويقع اإلنكار على وجهه املطلوب شرعاحىت تصب  وذلك   
 ال يقاتل أحـداً مـن       أعظم الناس تثبتاً وأناة يف األمور، فكان         وهلذا كان النيب       

أن النيب  : ( الكفار إال بعد التأكد بأم ال يقيمون شعائر اإلسالم، فعن أنس بن مالك              
       زو بنا حىت يصبح وينظر ، فإن مسع أذاناً كف عنهم ، وإن              إذا غزا بنا قوماً مل يكن يغ

  .)٢() ..مل يسمع أذاناً أغار عليهم
ومن فقه قصة اخلضر مع موسى عليه السالم ، وقصة اهلدهد مع سليمان عليه الـسالم                   

التثبـت   : منتنبط العلماء أحكاماً يف اإلنكار،  وغريمها من التوجيهات القرآنية والنبوية، اس     
  .ي واالستخبار قبل اإلنكاروالترو

وليكن زجـره   : (  يذكر ما يتعلق باحملتسب فيقول     -رمحه اهللا – فهذا القاضي أبو يعلى      
حبسب األمارات، وإذا رأى احملتسب من هذه األمارات ما ينكرها تأىن وفحص وراعـى              

  .)٣() ومل يعجل باإلنكار قبل االستخبار شواهد احلال، 
، وأن ينظـر املباشـر      ذا يتبني ضرورة مراعاة هذا األصـل      و،  فهذا هو فقه االحتساب      

  .ذلك من عواقبلالحتساب إىل املصاحل العامة، وما يترتب على 
وذلـك ألنّ    .كما أنّ التسرع والعجلة وعدم النظر قي العواقب يسبب الفشل والندامة            

  :هي )٤(ة هذا اإلجراء الوقائي وهو منهج التثبت يقوم على وضع احتماالت ثالث
  . أن يكون ناقل املعلومة مغرضا-١
  . أن يكون ناقل املعلومة غري دقيق يف نقلها-٢
  . يكون الفهم خاطئا وخمالفا ملراد املنقول عنه أن-٣  

  
فتلقي األخبار واملعلومات ينبغي أن يتم إخضاعه للفحص والتثبت للتأكد من صـحتها                

                                                 
 حممد أمحد:  حتقيق  ،القرآن تأويل يف البيان جامع اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن رجري بن حممد  الطربي،) ١(

  .٢/٥٥٧ ، صم ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠  ،١ ، طالرسالة مؤسسة، شاكر
  .٢/٨٩، مرجع سابق ، صحيح ، فتح الباري شرح صالعسقالين ) ٢(
 .٢٩٣ املاوردي ، األحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص)٣(
 .٨٥فقه األمن واملخابرات، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مرجع سابق ، ص: انظر) ٤(



 ١٤٣

  .عروفةوصدقها، بأي وسيلة من وسائل التثبت املعهودة وامل
 أنّ املقصودة بالتمحيص والتثبت يف هذا الباب باخلصوص مـرده إىل            وهنا جتدر اإلشارة     

  األخبار واملعلومات الصادرة ممن ليسوا من اجلماعة حمل الثقة واليقني، ألنّ الشك املطلق يف 
     مجيع املصادر، واألخبار خمالف ألصل الثقة املفروضة بـني اجلماعـة ومعطـل ملـسرية              

  .نظامها، فهذه اإلجراءات الوقائية ما هي إالّ ضمانات وحواجز لصيانة احلق ال لتعطيله
  

  تقدمي األهم على املهم: عاشراً 
ري، ألنه  إنّ معرفة األولويات ومنازل األعمال وما يترتب عليها فعال أو تركا أمر ضرو               

  . وحنوهاألصل الذي حيكم قضايا اإلنكار احلساسة كاالحتساب على اإلرهاب
الكتاب والسنة، وعليه    وهو تقدمي األهم على املهم       وقد دل على ثبوت هذا األصل          

  .جرى عمل سلف األمة
فالنهج النبوي يقضي البدء بإصالح أصول االعتقاد، فيأمر بالتوحيد، وينهى عن الشرك               

نهى عن سائر   الفرائض، وي  وسائر   وزكاة،بقية أركان اإلسالم من صالة      بوالبدع، مث يأمر    
  .، مث أداء السنن وترك املكروهات وهكذااحملرمات

:  فقد قال لـه   إىل اليمن ما يفيد يف مثل هذا           معاذ بعثعندما   النيب  ويف حديث      
تأيت قوماً أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممـداً                   إنك  ( 

لك، فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كـل يـوم             رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذ     
وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علـى     

  .)١( )م فقرائه
وأما قول اخلطايب إن ذكر الصدقة أُخر عـن ذكـر            : ( -رمحه اهللا -قال اإلمام ابن حجر   

تكرر الصالة فهو حسن، ومتامه     كوم دون قوم، وأا ال تكرر       الصالة ألا إمنا جتب على ق     
 وذلك من التلطف يف اخلطاب، ألنه لو طالبهم باجلميع يف أول            ،بدأ باألهم فاألهم  أن يقال   

  .)٢() ة مرة مل يأمن النفر

                                                 
 .١/٣٧،) ١٣٠( الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم ، حديث رقم : اإلميان ، باب: صحيح مسلم ، كتاب) ١(
 .٣/٣٥٩ صمرجع سابق ،حيح البخاري، ، فتح الباري شرح صالعسقالين ) ٢(



 ١٤٤

القائمني على االحتساب عموما وعلى مـا يتعلـق باإلرهـاب           لذا فإن املطلوب من        
                    إىليوجهـوا جهـودهم ويولـوا اهتمـامهم         ف ،   خصوصا مراعاة هذا األصل العظـيم     

                    احلفـاظ علـى الـضرويات الـيت ـا تقـام احليـاة وتـستقيم، فرياعـوا                 فيه  ما  
  .لشاغلوليكن شغلهم ا ، جانب التوحيد

كل ما كان خادما له، كاحلفـاظ       : والذي يالزم هذا املعىن الكلي، وال ينفك عنه أبدا           
على األمن واستقرار البالد واحلكم، وصيانة كل ما يشوبه، حىت تتحقق العبوديـة وقـد               

ــاىل ــه تع ــا يف قول  مــصرحا:  فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنــهم مــن
  .واالستقراروىل تعاىل من مناط حتقيق العبودية حتقق سبل األمن فجعل امل.)١(〉خوف

، وتقدمي النظر فيها هـو مـن        االهتمام البالغ بقضايا اإلرهاب واالحتساب فيها     لذا كان      
وعلى هذا االعتبار    .صميم خدمة الكليات اخلمس والضروريات اليت ا تقام مصاحل العباد         

  .عماهلا للمحتسب على اإلرهاب، واهللا أعلماتضح مقام هذه القاعدة وتبني وجه إ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ٤: رقم سورة قريش آية ) ١(



 ١٤٥

  : املطلب الثاين
  الضوابط القانونية و النظامية

  
     وملا كان االحتساب و سلطة احلسبة يف دعوا تسعى إىل حتقيق وتثبيت املصاحل العامة              

ـ            ة الـيت دعـت     املشتركة بني الناس يف اتمع اإلسالمي وفق االمتثال إىل األوامر الرباني
  .الشريعة اإلسالمية إىل إتباعها ، ونواهي و وزاجر أخرى تقتضي الكف والبعد عنها

 الوضعية ، ما هو والقوانني النظم ة احلسبة يف الشريعة اإلسالمية تتمثل يف سلطتأصبح
قرب السلطات الرمسية يف الدولة تشاا من طبيعة لكوا أيسمى بسلطة الضبط اإلداري 

  . سلطة احلسبة يف اإلسالم عمل والية 
  :ن  بأمن الدستور الكوييت) ٢(وقد نصت املادة رقم 

  ).دين الدولة اإلسالم ، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع (  
  

جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة ومتثل قيـدا         : ويقصد بالضبط اإلداري هو       
  .)١( ية واحملافظة على النظام العام ومحايتهعلى حريات األفراد بقصد تنظيم هذه احلر

  
ن سلطة الضبط مـا هـي إال     إن الضبط اإلداري هو أحد وظائف السلطة التنفيذية ، أل       

مكنة من مكنات السلطة التنفيذية تستخدمها بقصد احملافظة على النظام العام الذي هـو              
  .)٢( ضرورة اجتماعية يف املقام األول

  
  
  
  

                                                 
 ، دار   ١بسيوين ، عبدالرؤوف هشام ، نظرية الضبط اإلداري بني النظم الوضعية والـشريعة اإلسـالمية ، ط                ) ١(

 .٢٤م ، ص٢٠٠٧الفكر اجلامعي ، مصر ، اإلسكندرية ،
 ٣٢ ، صمرجع سابق، نظرية الضبط اإلداري بني النظم الوضعية والشريعة اإلسالمية ، بسيوين ) ٢(



 ١٤٦

 يف مبـادئ    ة حتقيق املصلحة العامة للمجتمعة يف مجيع جماالا واملمتثل         دف سلطته إىل   و 
  :ثالثة ال خترج عنها وهي 

 
  . مبدأ حتقيق األمن العام يف اتمع-١

 كـان مـصدره     ويقصد به تامني الفرد على حياته وماله من خطر االعتداء أياً                   
     أم بفعـل اإلنـسان      سواء كان بفعل الطبيعة كالزالزل والفيـضانات واحلـرق        

و املظاهرات ، أم بفعـل احليوانـات        ،   وحوادث السيارات     ،  والسرقة  ، كالقتل
  . )١( اخلطرة واملفترسة

  . مبدأ حتقيق السكينة العامة يف اتمع-٢

           ا اختاذ اإلجراءات الكفيلة باحملافظة على اهلدوء ومنع الضوضاء داخل          ويقصد
ومنع إقالق راحة األفراد بإزالـة أسـباب        . لطرقات العامة   املناطق لسكنية ويف ا   

 وتنظـيم اسـتخدام      ، اإلزعاج حملاربة الضوضاء مبنع استعمال مكربات الصوت      
واق الـسيارات   ستعمال املذياع أو منع استخدام أب     األجراس يف الكنائس وتنظيم ا    

  .)٢(يف أماكن معينة 
  
  . مبدأ حتقيق الصحة العامة يف اتمع-٣

ويقصد به وقاية صحة اجلمهور من خطر األمراض أو من اعتالل الصحة ومنع                      
انتشار األوبئة واالحتياط من كل مال يكون سبباً حيتمل أن يكون سبباً للمـساس          
بالصحة العامة ، ويكون ذلك عل سيبل املثال يف سالمية مياه الشرب واألطعمـة              

لى نظافة الشوارع واألماكن العامـة إىل       املعدة للبيع ، ومجع القمامة ، واحملافظة ع       
  .)٣( غري ذلك من األعمال اليت حتافظ على صحة الناس

  

                                                 
   ،١٩٨٢ط ، دار املطبوعات اجلامعية ، مصر ، اإلسكندرية ، .د راغب ، القانون اإلداري ، داحللو ، ماج) ١(
  .٧٨ ص

 .٨٠ص، مرجع سابق ،  ، نظرية الضبط اإلداري بني النظم الوضعية والشريعة اإلسالمية بسيوين) ٢(
 .٨١ صاملرجع السابق ،، بسيوين ) ٣(



 ١٤٧

  : على أن  من الدستور الكوييت تأييداً هلذه املبادئ الثالثة يف نصها) ٤٩(وقد ذكرت املادة 

  ).مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة واجب على مجيع سكان الكويت(
  

ذه املبادئ الثالثة املذكورة موضحة وحمددة من خالل نصوص قانونيـة              وتكون ه 
تشرح وتوضح مجيع األمور والقيود اليت تسعى إىل حتقيقها واحملافظة عليها ، أن تكون              
على خالف ذلك ، أي متروكة إىل بعض األعراف والعادات القيم اليت امجع عليهـا               

أخالقية ال يتنازل وحرص على تأصيلها      الناس وأيدها تمع مث وضع هلا مكانة وقيمة         
خذِ الْعفْو  ®:وال تعارض يف ذلك ، فقد قال تعاىل      بناء مجيع السلوكيات والتعامالت     يف  

اهِلِنينِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْم١( 〉و(.  
  

  :اإلداري و الضبط القضائي من حيث طبيعة العمل    وجيب التفرقة بني الضبط 
      يقوم على جمموعة من التدابري اليت تتخـذها الـشرطة ملنـع وقـوع             : اإلداري  فالضبط  

  .اجلرمية ، إذ ال يلزم القيام بإجراءاته وقوع جرمية معينة أو توجيه اام معني إىل شخص 
يف سري دوريات الشرطة يف أماكن التجمعات ليال وارا للحفظ ومراقبة           : ومثال ذلك      

 الدولة ، وطلب اإلثبات للتحقق من شخصيات اإلفـراد وصـالحية            األمن يف مجيع إحناء   
  .إقامتهم وفق الوجه املشروع

فهو يقوم على جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها الـشرطة          : وأما الضبط القضائي      
  .)٢( بعد وقوع اجلرمية للكشف عنها ومعرفة فعاليتها

يق مقتضيات األمن العـام      فهو يكون بعد أن تعجز سلطة الضبط اإلداري من حتق           
  . املؤدية لوقوع اجلرمية األسبابوتفادي 

  

                                                 
 .١٩٩: آية رقم األعراف سورة ) ١(
ن ،  . الكويتيـة ، د    ئيةااجلز واحملاكمات   اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون      بت ، مبارك عبد العزيز ، شرح      النوي) ٢(

 ٣٨ص .١٩٩٨ط ، .جامعة الكويت ، د



 ١٤٨

كون منها القـوة  تت أعماهلا من خالل وسائل وآليات       الضبط اإلداري  سلطة   متارسقد     و
 ليست مهمة الشرطة وحدها      كما أا  . العام  إن اقتضى األمر ملنع اإلخالل بالنظام       ، املادية

ة جهات حكومية عدة تبعـاً لألنظمـة الـصادرة          ، بل هي مسؤولي    كما يتصور البعض  
  .    هلاواملنظمة 

 بصراحة على   من قانون اإلجراءات واحملاكم اجلزائية الكوييت      ) ٣٩(وقد نصت املادة    
أن وظيفة الضبط اإلداري ودوره يف منع وقوع اجلرمية ، وذكرت على أا منوطة جبميـع                

 أا  قد يشارك فيها مجيـع مـوظفي          أفرد الشرطة وعلى خمتلف ترتبهم العسكرية ،كما      
حيث نصت كذلك على أن     . الدولة ، و ختضع كذلك للمشاركة من مجيع أفراد اتمع           

  .)١( ) الشرطة هي اجلهة اإلدارية املكلفة حبفظ النظام ومنع اجلرمية (
  

    الدولة املنصبة أعماهلم الرئيسية يف احلفاظ علـى األمـن العـام                 يتمثل موظفو كما      
وزارة البلدية يف جمال منح التراخيص للمحالت التجارية ومراقبـة املطـاعم             مفتشو :مثل

 وزارة الصحة يف جمال مراقبة الصحة العامة واألدويـة، و          مفتشي، و  واألسواق واحملالت 
 مفتـشي   ، و  وتبعاا    الغش التجاري   مجيع أنواع  وزارة التجارة يف جمال مكافحة     مفتشي

  .وغريهم .  املقروءة والصوتية والسمعيةمراقبة املطبوعاتوزارة اإلعالم يف 
    ومن هذا فقد تقوم سلطة الضبط اإلداري على صيانة اتمع واحلفاظ علـى األمـن                  

وفق ضوابط معينة رتبـها     فراد حرية التمتع باملباحات     والنظام العام للدولة وهي تكفل لأل     
اإلداري هي اليت تقـوم يف الدرجـة        وبصيغة أخرى إن سلطة الضبط      . عشروحددها امل 

األوىل يف تنظيم حريات اإلفراد يف اتمع ، فاحلرية الشخصية جيب إن تتوقـف وتلـزم                
شيء حدودها وتنتهي عندما تصل أو متس إيل حرية اآلخرين من األشخاص ، أو تتعدى               

  .شرع وحددها وأمر مبراعاا من الضوابط اليت حذر منها ال
  

                                                 
 ٤حومد ، عبد الوهاب ، الوسيط يف اإلجراءات اجلزائية الكويتية ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، ط) ١(

 .٢٥م ص١٩٨٩، 



 ١٤٩

لك إال أن والية احلسبة أو سلطة الضبط اإلداري يف اإلسالم  أمشل                 و بالرغم من ذ   
كوا اشتملت على محاية اتمع يف      لوأوسع من الضبط اإلداري يف القوانني الوضعية        

  .  للفرد مجيع حاجياته يف احلياةتمجيع جماالته وحقق
  

 تسعى إليها سـلطة          وذلك من خالل احملافظة واالهتمام باملبادئ الثالثة العامة اليت        
الضبط اإلداري من أمن وسكينة وصحة عامة يف اتمع ، وتسعى كذلك إىل احملافظة              
واالهتمام بتحقيق الضروريات الشرعية اليت حددها املشرع وجعلها مقاصد اعتباريـة           

  . حتفظ للناس حقوقها الدينية والنفسية والعقلية والعرضية واملالية
ة اليت تقوم عليها سلطة الضبط اإلداري من خالل الـسماح           إىل درجة احلساسي     ونظرا  

واملنع ، ومساسها حبرية األفراد يف الدرجة األوىل ، تراود اخلوف من أن يـستقل هـذا                 
 أن ختضع إىل معيار متزن بـني احلريـة           من البدفلذا  اجلانب استقالل سيئا غري شرعي ،       

   .ةونيواحلقوق اإلنسانية وبني املوانع واالعتبارات القان
   ولكي تتحقق لنا هذه املوازنة ، البد من توضيح التوافق املشترك و إزالـة التعـارض                

 نواالحتماالت والشك ، كي ال يعتري العمل عليه والقيام به اخلطاء واخللل ، وال يكـو               
ذلك إال من خالل حتديد وتقييد جمموعة من الضوابط تنظم األهداف اليت تسعى سـلطة               

  .العامة ل إىل حتقيقها يف مجيع جماالا و العمالضبط اإلداري حن
  
 إن من أهم الضوابط القانونية املتعلقة بلوائح االحتساب العامة يف دولة            وبذلك يتضح لنا   

  :الكويت واليت تتمثل كما ذكرنا من قبل يف طبيعة أعمال الضبط اإلداري هي
  
  : االلتزام مببدأ الشرعية القانونية -١

لى أن ال جرمية و ال عقوبة إال بنص قانوين ، مينع أو حيرم مهام السلطة                     وهو القائم ع  
        منـه ) ٣٢( وقد جاء الدستور الكوييت مؤيداً هلذا املبـدأ يف املـادة            . على مجيع أفراد اتمع   

ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ، وال عقوبة إال على األفعال الالحقة                ( :ما نصه 
  ). انون الذي ينص عليها للعمل بالق



 ١٥٠

  
  : جيب حتقيق مبدأ املساواة بني األفراد-٢

 يكون القانون واحداً بالنسبة     وهو على أن  أمام القانون   املدنية  ويراد به حتديداً املساواة         
، وال بني األفراد بسبب األصل أو اجلنس أو الدين           للجميع ودون متييز بني طبقة وأخرى     

 يتطلب من املـشرع     االجتماعية العرقية و املالية ، وبناءاً عليه أصبح         أو الفروقات   أو اللغة   
أن يسن تشريعاته دون متييز بني فرد وآخر أو بني طبقة وأخرى يف جمال اللوائح و                القانوين  
 املتعلقة بسلطة الضبط اإلداري ، دون اإلخالل مببدأ املساواة أمـام القـانون أو               القوانني

   :علـى أن   ) ٢٩( ويف ذلك قد نص الدستور الكوييت يف املادة          .لعقوبةاملساواة يف املسائلة وا   
 الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ، وهو متساوون لـدى القـانون يف احلقـوق                (

  ).والواجبات العامة ، ال مييز يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 ١٥١

  :املبحث الثاين
  حتساب على اإلرهاب يف دولة الكويتأساليب اال

  :املطلب األول 
  من خالل ويل األمر بالقوة والسلطان

  
    ومن ضمن األساليب اليت تساهم يف مكافحة اإلرهاب واليت قد تشكل أهم مـصادر              
القوه والردع يف اتمعات ، هي اليت تكون متعلقة بسلطات ويل األمر ،كونـه املكلـف       

صدي لكل ما يهدد صفو أمن البالد ، وسـالمة مجيـع األفـراد                    بالدرجة األوىل يف الت   
والعباد ، ومن ذلك فقد أُحلقت إليه بعض األساليب اخلاصة به ، وال حيق ألحد أن يقـوم                 
ا إال بأذنه وتكليف منه ، نظراً لدرجة أمهيتها وحساسيتها يف حفظ حقوق وكرامة أفراد               

 يشكل خطر ويهدد استقرار أمنها العام ، يتم عالجه          اتمع ، فعندما يقع على الدولة فعل      
  .من قبل ويل األمر ضمن األساليب متعددة مستمده من صالحيته وسلطته

  : ومن تلك األساليب 
  

  البحث والتحري: الفرع األول
  : البحث لغةً

  .وهو من التفحص والتفتيش
  .)١( 〉 فَبعث اللّه غُراباً يبحث فِي األَرضِ® : وقال تعاىل

  :  وكما قال الشاعر
  .)٢(فعند البحث ينكشف الغطاء ... عدو كادين ظلماً يكوإنَ             

  

                                                 
  .٣١ :  آية رقمدةاملائسورة ) ١(
  .٣/٥٣غناء املنتصر : األغاين ، أبو الفرج األصفهاين ، باب ) ٢(



 ١٥٢

أي اجتهد فيـه ملعرفـة      : أي طلبه وفتشه ، وحبث يف األمر        : ويقال حبث عن الشيء       
بذل اجلهد يف موضوع ما ومجع املـسائل الـيت          : حقيقته فهو باحث وحباث ، والبحث       

  .  )١( للحقيقة تتصل به
  .)٢(هو إثبات النسبة اإلجيابية، أو السلبية، بني الشيئني، بطريق االستدالل : ويف االصطالح

  
    :التحري لغةً

              رى باالستعمال يف غالب الظنما هو أَح ي يف األشياء وحنوها، هو طَلَبرحوهو من الت  .
  .)٣(ى فالنٌ باملكان، أي تمكَّثَ وتحر. وفالنٌ يتحرى األمر، أي يتوخاه ويقِصده

  

  أي قصدوا طريق احلق وتوخوه     : قال القرطيب    .)٤( 〉َ فمن أَسلَم فَأُولَئِك تَحروا رشـداً        ®: وقال تعاىل 
  .)٦( فالن يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده :ويقال.)٥(

  
   .)٧(هو طلب أحرى األمرين وأوالمها : وقيل يف التحري 

  
  :بحث والتحري اصطالحاًال

هو مصطلح فين شرطي يشري ألسـلوب       : (   البحث والتحري من منظور أمين يقصد به      
عمل يقوم به بعض من رجال الشرطة وفق إجراءات إدارية أو إجراءات قانونية يتم مـن                

                                                 
 .٤٠ص، مرجع سابق ، ملعجم الوسيط ا) ١(
  .٤٧ص، مرجع سابق ، التعريفات اجلرجاين ، ) ٢(
  .حزق/ حرف احلاء   / ١/١٢٦الصحاح يف اللغة ، اجلوهري  ) ٣(
  ١٤: آية رقم اجلن سورة ) ٤(
 .١٩/١٧، مرجع سابق ، لقرطيب   تفسري ا)٥(
حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون ، : الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ، خمتار الصحاح ، حتقيق ) ٦(

  .١٦٧ ، ص١٩٩٥ – ١٤١٥ط، .بريوت ، لبنان ، د
 .٥٧ ص ، مرجع سابق ،التعريفاتاجلرجاين ، نقال عن ) ٧(



 ١٥٣

  منصوص عليها يف القوانني      - ملنع اجلرمية وكشفها     -خالهلا تنفيذ واجبات مهنية حمددة      
  .)١() وائح أو األوامر أو املنشورات الصادرة من اجلهات املختصةأو الل

   
  

 املقـصود بالبحـث         من قانون اإلجراءات اجلزائية الكوييت     ٣٩كما حددت املادة        
جمموعة من اإلجراءات تتخذها الشرطة للكـشف عـن         : ( التحري ، ونصت على بأنه      

  . )٢() من معلومات الزمة اجلرائم ومعرفة مرتكبيها ومجع كل ما يتعلق ا 
  

   ويتضح من ذلك ، أن البحث والتحري ينصب هدفه على استقصاء و توخي النظر  يف                
مما قد يزداد معه    مجع  املعلومات الواردة موضوع اجلرمية ، و احلرص على دقة فحصها ،              

كما يهدف أتباع امثل السبل وأسلمها الـيت تتعلـق           .بينات األحوال ، وجليات األمور    
بكيفية احلصول على تلك املعلومات ومصادرها ومعرفة أوجه التدابري املتخذة للتوصل إىل            

  .الغاية املرجوة
  

  :البحث والتحري يف الشريعة اإلسالمية
   البحث هو احلصول على اخلرب أو املعلومة الصحيحة ، ومنها ما قد حرص علي الـنيب                

         ه ، من أجل السالمة واحلذر مـن         وجعل له من ينوب عنه يف استقصائه واحلصول علي
  .خطر األعداء وكل من أراد الفساد وبطر احلق

: كنا عند حذيفة فقال رجل    : األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال        فقد روي عن       
أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد      : فقال حذيفة   . قاتلت معه وأبليت     لو أدركت رسول اهللا     

            اب وأخذتنا ريح شديدة وقر فقـال رسـول اهللا   ليلة األحز  رأيتنا مع رسول اهللا 
 فسكتنا فلم جيبه منا أحـد مث         )أال رجل يأتيين خبرب القوم جعله اهللا معي يوم القيامة ؟            ( 

 فسكتنا فلم جيبه منـا      )أال برجل يأتينا خبرب القوم جعله اهللا معي يوم القيامة ؟            ( : قال  
                                                 

 اجلنائي يف الوقاية من اجلرمية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، سعد ، حمجوب حسن ، أساليب البحث) ١(
  .٩م ، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١الرياض ، السعودية ، ط

  .٢٨ص  ، مرجع سابق ، الكويتيةئيةااجلز واحملاكمات اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون  ، شرحالنويبت ) ٢(



 ١٥٤

 فسكتنا فلم جيبه    )رب القوم جعله اهللا معي يوم القيامة ؟         أال برجل يأتينا خب   ( : أحد مث قال  
 فلم أجد بدا إذ دعاين بامسي أن أقـوم                )قم يا حذيفة فأتنا خبرب القوم       ( : منا أحد فقال    

فلما وليت من عنده جعلت كأمنـا        ) اذهب فأتين خبرب القوم وال تذعرهم علي      ( : قال
ان يصلى ظهره بالنار فوضعت سهما يف كبـد         أمشي يف محام حىت أتيتهم فرأيت أبا سفي       

 ولو رميتـه    )وال تذعرهم علي    (  القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول اهللا         
ألصبته فرجعت وأنا أمشي يف مثل احلمام فلما أتيته فأخربته خبرب القوم وفرغت قـررت               

ىت أصبحت  من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما ح  فألبسين رسول اهللا    
  .)١( )قم يا نومان ( : فلما أصبحت قال 

 قال .)٢(〉 يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِـق بِنبـأٍ فَتَبينـوا            ®: والتحري هو التثبت يف احلكم و قال تعاىل         
 أمر اهللا من ميضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل             : - رمحه اهللا    -الشافعي  
 يف احلكم خاصة أن ال حيكم احلـاكم وهـو           وأمر رسول اهللا    : مث قال   .  أن ميضيه   

  : غضبان ؛ ألن الغضبان خموف على أمرين 
أن الغضب قد يتغري معه العقل ، ويتقـدم بـه           ) : واآلخر  ( قلة التثبت ،    ) : أحدمها  ( 

  . )٣(صاحبه على ما مل يكن يتقدم عليه لو مل يكن غضب 
  .يفيد التثبت واستقصاء الصدق والعدل يف احلكم على الشيء إذا فالتحري 

  
  القبض: الفرع الثاين
  :القبض لغةً 

  .ويقصد به قَبض الشيء أخذه]  : ق ب ض [ وهو مكون من كلمة 
و القَبض أيضا ضد البسط وباما ضرب ويقال صار الشيء يف قَبِضك ويف قَبضِتك أي                  

د االنبساط و انقَبض الشيء صار مقبوضاً و القُبضةُ بالضم ما           يف ملكك ، و االنِقباض ض     
قبضت عليه من شيء يقال أعطاه قبضة من سويق أو متر أي كفا منه ورمبا جاء بـالفتح                   

                                                 
  ).٤٧٤١(زوة األحزاب ، حديث رقم صحيح مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ،  باب غ) ١(
 ٦: آية رقم احلجرات سورة ) ٢(
  .١٥/٣٧٤ ، ص التثبت يف احلكم : باب ، القاضي:كتاب، معرفة السنن واآلثار البيهقي ، ) ٣(
 



 ١٥٥

سيف وحنومها حيث يقبض عليه جبمـع الكـف و           واملَقِْبض بوزن الس من القوس وال     
ة يف النار انزوت و قَبض الشيء تقْبيضاً مجعـه وزواه و            تقَبض عنه امشأز و تقَبضِت اجللد     

قبضه املال أيضا أعضاه إياه وقُِبض فالن على مامل يسم فاعله فهو مقْبوض أي مـات و                  
  .)١(القَبض اإلسراع 
  .)٢( 〉مسِكُهن إِلَّا الرحمن إِ�َّه بِكُلِّ شيءٍ بصِري  أَولَم يروا إِلَى الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضْن ما ي®:  ومنه قوله تعاىل

 أي الطري فوقهم صافات أجنحتهن ) نقِْبضيأحيانا: أي) و ِني . ويقبضن أجنحتهنوإمنا ع  
  

  .)٣(بذلك أا تصف أجنحتها أحيانا، وتقبض أحيانا 
  

  : القبض اصطالحاً 
 )٤(ضـبط : (  هـو    قانون اإلجراءات اجلزائية الكوييت   من  ) ٤٨(عرفته املادة      كما  

الشخص وإحضاره ولو جرباً أمام احملكمة أو احملقق مبوجب أمر صادر منه أو بغري أمر يف                
  .)٥() احلاالت اليت ينص عليها القانون 

   وقد يسمح القانون الكوييت لرجل الشرطة أن يقوم بإجراءات القبض على املتهم يف غري              
من الدستور الكوييت وهو علـى          ) ٣١(لبس ، وذلك وفق ما جاءت به املادة         حاالت الت 

ال جيوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف                : ( أنه  
  . )٦() اإلقامة أو التنقل إال وفق إحكام القانون 

  
  

                                                 
حممود خاطر، مكتبة لبنـان ناشـرون ،        : الرازي ، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ، خمتار الصحاح ، حتقيق               ) ١(

  .٥٦٠ ، ص١٩٩٥ – ١٤١٥ط، .نان ، دبريوت ، لب
  ١٩: آية رقم امللك سورة ) ٢(
 .٢٣/٥١٣مرجع سابق ، ،  القرآنجامع البيان يف تأويل،  الطربي) ٣(
  .هو ضبطَ الشيء حفظه باحلزم وبابه ضرب ورجل ضاِبطٌ أي حازم: ويقصد يف الضبط لغةً)٤(
  .٤٠٣ صمرجع سابق ، خمتار الصحاح ،  الرازي ،)٥(
  .٧٧ص ، مرجع سابق ،  الكويتية ئيةااجلز واحملاكمات اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون   شرحلنويبت ،ا) ٦(



 ١٥٦

  :القبض يف الشريعة اإلسالمية
لقبض على بعض ارمني الذين سرقوا وقتلوا ، فقد روي عن           ا   وهو عندما أمر النيب     

 املدينـة   )١( كانوا يف الصفة ، فـاجتووا        قدم رهط من عكل على النيب       : قال  أنس  
). ما أجد لكم إال أن تلحقوا بإبل رسول اهللا          :( فقال )٢(فقالوا يارسول اهللا أبغنا رسال      

 فأتى  )٣( ومسنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود     فأتوها فشربوا من ألباا و أبواهلا حىت صحوا       
 الصريخ فبعث الطلب يف آثارهم فما ترجل النهار حىت أيت م فـأمر مبـسامري                النيب  

 مث ألقوا يف احلرة يستسقون فما       )٤(فأمحيت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم        
  . )٥(سقوا حىت ماتوا 

ل أقصى عقوبات التعزير على بعـض اـرمني            ومن ذلك احلديث يتبني جواز استعما     
احملترفني ، وذلك لتحقيق الردع العام يف اتمع ، حىت وان اقتضى يف ذلك القتل كعقوبة                

  .تعزيرية ليس هلا عالقة باحلدود الشرعية
  

  التفتيش: ثالثالفرع ال
  :التفتيش لغةً 

  ] .ف ت ش [ وهو مكون من كلمة 
تشا ِمن باِب ضرب تصفَّحته وفَتشت عنه سـأَلْت واستقْـصيت                 أي فَتشت الشيَء فَ       

  .)٧( طَلَب يف بحٍث: و الفَتش والتفِْتيش . )٦(ِفي الطَّلَِب 

                                                 
  .وف مشتق من اجلوى ، وهو داء يصيب اجل )١(
  .أي أطلب لنا لبناً : أبغنا رسال  ) ٢(
   .وهي اإلبل من الثالثة إىل العشرة: الذود ) ٣(
 .    نه عضو يف حد أو قصاص أو غري ذلك إيقاف خروج دم من قطع م: احلسم ) ٤(
  :باب مل يسق املرتدون احملاربون حىت ماتوا حديث رقم :  صحيح البخاري ، كتاب احملاربني ، باب:نظرا) ٥(

 )٦٨٠٤.( 
ط ،  .د  دار الفكر ، بريوت ، لبنـان ،        ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري     الرافعي ، أمحد حممد الفيومي ،       ) ٦(
 .٧/١١٨ ت ،.د
 السامرائي  إبراهيم.مهدي املخزومي ود  .د:  عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، كتاب العني ، حتقيق            والفراهيدي ، أب  ) ٧(

  .٦/٢٤٦ت ، ص .ط ، د.، د، دار ومكتبة اهلالل 



 ١٥٧

 وقد يكون طلب البحث والتفتيش لشيء قد سرق ، وذلك عندما أذن مؤذن يف قـصة                
  .)١(  〉ثُم أَذَّن مؤذِّن أَيتُها الْعِري إِ�َّكُم لَسارِقُون ®: على أخوته يف قوله تعاىل يوسف 

    مث رجعت العري ففتش يوسف أوعيتهم ورحاهلم، طالبا بذلك صواع امللك ، فبـدأ يف               
تفتيشه بأوعية إخوته من أبيه ، فجعل يفتشها وعاء ِوعاًء قبل وعـاء أخيـه مـن أبيـه                          

  .تفتيشه ، مث فتش آخرها وعاء أخيه ، فاستخرج الصواع من وعاء أخيه وأمه ، فإنه أخر 
  

  : التفتيش اصطالحاً 
     هو إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إىل التوصـل إىل أدلـة جرميـة ارتكبـت                        

فعالً ، وذلك بالبحث عن األدلة يف مستودع السر ، سواء أجري على شخص املتهم ، أو                 
  .)٢(توقف على إرادته يف مرتله دون 

  
   ويف قانون اإلجراءات اجلزائية الكوييت أتاح لرجل الشرطة أن يفتش شـخص املتـهم              
وسيارته ومرتله باإلضافة إىل احملالت التجارية اليت ميلكها أو أي ممتلكـات أخـرى ، إذا                

  .)٣(ضبط املتهم على أثر جرمية مشهودة 
 بإصـدار قـانون     ١٩٦٠ لـسنة    ١٧م  من القانون رق  ) ٤٤(وذلك وفقاً للمادة       

 املتعلق  يف التحريـات والتحقيـق االبتـدائي          اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت   
عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري ، إذا وجد أن هنـاك            : ( بواسطة الشرطة ما نصه     

ضرورة إلجراء تفتيش شخص أو مسكن معني ، جيب عليه أن يعرض التحريـات علـى                
وللمحقق ، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي اإلذن بالتفتيش ، أن يأذن له كتابـة                . احملقق

يف إجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض احملضر ونتيجة التفتيش على احملقق بعد انتهائه               
لرجل الشرطة حق ضبط املنقوالت املتعلقة باجلرمية أثنـاء إجـراء التفتـيش أو              . مباشرة

  ).التحريات 
                                                 

  ٧٠:آية رقم يوسف سورة ) ١(
، ١٩٨٦ط ، القاهرة ، مصر ،       . ، د  فوزي ، عبد الستار ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ، دار النهضة العربية            ) ٢(
 .٢٧٨ص

 .٨٨، املرجع  السابق ص الكويتيةاجلزائية واحملاكمات اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون  شرحنويبت ،  ال) ٣(



 ١٥٨

  
  : لنا أن دواعي التفتيش وجدت لتحقيق األمور اآلتيةذلك يتبنيومن 
  . احلصول على األدلة املادية املتعلقة باجلرمية-١
  . مساعدة جهة التحقيق للتوصل إىل احلقيقة-٢
مثل التفتيش يف   (  أحد التدابري االحترازية اليت تساعد على كشف اجلرمية قبل وقوعها            -٣

  ).ح حاالت مجع السالح غري املصر
  

  :التفتيش يف الشريعة اإلسالمية
أن التفتيش مطلوب شرعاً من ويل األمر على رعيته إذا كان من فعله حتقق املـصلحة                    

  . بنفسه ذا حينما كان ماشياً يف السوق العامة للناس والدولة ، وقد قام النيب 
   :عن أيب هريرة فقد روي 

مـا  : بلال فقال   دخل يده فيه فنالت أصابعه       مر على صربة من طعام فأ       أن رسول اهللا    
  هذا يا صاحب الطعام ؟

  .أصابته السماء يا رسول اهللا:  فقال 
  .)١( من غشنا فليس مين: أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس مث قال :  قال 

  
  

  التحقيق: رابعالفرع ال
   :التحقيق لغةً

  .ض الباطليقصد به نقيو الذي ). احلق (  هو مشتق من كلمة 
حيق عليك أن تفعل كذا، وأنت حقيق       : وتقول. وحق الشيء حيق حقا أي وجب وجوبا      

  .على أن تفعله ، وحقيق فعيل يف موضع مفعول
  .ما يصري إليه حق األمر ووجوبه: واحلقيقة

  .ما لزمه الدفاع عنه من أهل بيته، واجلميع حقائق: وحقيقة الرجل

                                                 
  ).٢٩٥(: من غشنا فليس منا ، حديث رقم  قول النيب : صحيح مسلم ، كتاب اإلميان ، باب ) ١(



 ١٥٩

  .)١(ه أي يقني شأن: بلغت حقيقة هذاويقال 
 أَم يقُولُون افْتَرى علَى اللَّـهِ كَـذِباً فَـإِن           ® :من صفات اهللا تعاىل و أمسائه احلسىن ، وقال تعاىل         ) احلق  ( و  

حيققـه ويثبتـه   : أي  ،)٢( 〉يشأِ اللَّه يخْتِم علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطِلَ ويحِق الْحق بِكَلِماتِهِ إِ�َّه علِيم بِذَاتِ الـصدورِ        
  .)٣(حبججه وبراهينه : ويبينه ويوضحه بكلماته، أي

  
  :التحقيق اصطالحاً

  :وينقسم التحقيق حبسب مفهومه االصطالحي يف القانون الكوييت إىل قسمني 
ويقصد به جمموعة اإلجراءات اليت يتخذها احملقـق اسـتظهاراً          :  التحقيق االبتدائي    -١

  .دلة ، من ذلك إجراءات التفتيش والقبض واالستجواب واملعاينةللحقيقة وجتميعها لأل
و يقصد به هو التحقيق الذي جتريه احملكمة ، وذلك على خـالف             :  التحقيق النهائي    -٢

وقد يتميز يف علنية    .التحقيق االبتدائي الذي جتريه سلطة التحقيق قبل الدعوى إىل احملكمة         
  . )٤(لتحقيقالتحقيق ، وشفهية املرافعة ، وتدوين ا

  
  :التحقيق يف الشريعة اإلسالمية 

ِإين لقاعـد مـع     : ((   قال   :عن مساك بن حرب أن علقمة بن وائل ، حدثه أن أباه قال            
يا رسولَ اهللا ، هذا قتلَ أخي،       : فقال  .)٥( ، ِإذ جاء رجل يقود آخر ِبِنسعة         رسوِل اهللا   

  أَقتلته ؟  : فقال له رسولُ اهللا 
  . مل يعترف أقمت عليه البينة ِإنه لو: فقال 
  .نعم قتلته :  قال 
  كيف قتلته ؟:  قال

                                                 
 .٣/٦ ، ص)ح ق ق (: مرجع سابق ، باب  اخلليل بن أمحد ، كتاب العني ،الفراهيدي ، أيب عبد الرمحن) ١(
 ٢٤: آية رقم الشورى سورة ) ٢(
سامي بن : بن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم ، حتقيقا) ٣(

  .٧/٢٠٤م ، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،٢حممد سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، ط
 .١٢٦ ص ،، املرجع  السابق الكويتيةاجلزائية واحملاكمات اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون  شرحنويبت ، ال ) ٤(
  .أي حبل من جلود مضفورة ) ٥(



 ١٦٠

      من شجرة ، فسبين فأغضبين ، فـضربته بالفـأس علـى            )١( كنت أنا وهو خنتبط   :  قال  
  .فقتلته  )٢(قَرنه 

  هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ :  فقال له رسولُ اهللا 
  .أسيمايل من مال ِإال كسائي وف:  قال 
  أَترى قومك يشرونك ؟:  قال 
  .أنا أهون على قومي من ذلك : قال 

  .دونك صاحبك:  ِبِنسعته ، وقال  فرمى ِإليه رسولُ اهللا 
  .ِإن قَتله فهو ِمثلُه :  فانطَلَق به الرجل ، فلما ولّى قال رسولُ اهللا 

  . ، وما أخذته ِإال بأمرك ِإن قتله فهو مثله: بلغين أنك قلت :فقال .  فرجع ِإليه 
   بِإمثه وِإمث صاِحِبك ؟ )يتحمل ( أَما تِريد أَن يبوَء  :  فقال رسولُ اهللا 

  بلَى يا نيب اهللا ، فإن ذاك كذلك ؟: قال 
  .)٣(فرمى بِنسعِتِه ، وخلَّى سبيله :  قال 

 األمر ، فقد يكون هو      فهذا دليل على جواز التحقيق بالقضية وإاء من اختصاصات ويل         
  :املخول يف 

  . مشروعية القبض وإحضار اجلناة يف القضية ، حىت وان كانوا مقيدين خشية اهلرب-١
  .الظروف ضرورة مساع كالم املدعي يف دعوته كامالً ومهما كانت -٢
  . سؤال املدعي عليه تفصيلياً عن القضية حبذافريها ، بعد مساع الدعوى كامالً-٣
  

  احلبس: سماالفرع اخل
  :احلبس يف اللغة

  ] . ح ب س [ وهو مكون من كلمة 
  .اختصصته لنفسي: وهو حني تقول حبسته فاحتبس ، واحتبسته

                                                 
  .أي جيمع اخلبط وهو ورق الشجر ، بان يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفاً) ١(
  .سه أي جانب رأ) ٢(
 ).٤٤٨١( بالقتل ، حديث رقم اإلقرارصحة : القسامة، باب: صحيح مسلم ، كتاب) ٣(



 ١٦١

أحبست فرساً يف سبيل اهللا وخـيالً،       . واللص يف احلبس واحملبس ، واللصوص يف احملابس       
  . )١( جعل أمواله حبساً على اخلريات: ويقال . وهو حبيس، وهن حبس

ه كذلك السجن ، فاحلبس والسجن حيمالن معىن واحد ، وقال الرازي يف خمتاره              ويقصد ب 
   .    )٢(السجن احلَبس وقد سجنه من باب نصر : 

  :احلبس اصطالحاً
وهي وضع احملكوم عليه يف أحد الـسجون        ،   هو عقوبة أصلية يف مواد اجلنح واملخالفات      

  .)٣( عليه املدة احملكوم ا، املركزية أو العمومية
  

  :احلبس من منظور شرعي
إن احلبس الشرعى ليس هو     : (  احلبس أو السجن فقال    - رمحه اهللا    –   عرف ابن تيمية    

   .)٤() السجن يف مكان ضيق وإمنا هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه

قـد  كما أيدت الشريعة اإلسالمية عقوبة احلبس واعتربا أحدى العقوبات التعزيرية اليت            
  :واحلبس يف الشريعة اإلسالمية نوعني. يأمر ا ويل األمر يف بعض اجلرائم 

  
فقد تعاقب فيه الشريعة اإلسالمية على جرائم التعزير العادية وقد          :  حبس حمدد املدة     -١

واقل مدة له يوم واحد، وأما احلد األعلى فغري متفق عليه فريى    . تعاقب به ارمني العاديني   
يزيد عن ستة أشهر ، و يرى البعض  أن ال يصل إىل سنة كاملة ، والـبعض           البعض أن ال    

  .  )٥(اآلخر يترك تقدير حده األعلى لويل األمر
  
  

                                                 
 .١/٧٤ص  مرجع سابق ،، أساس البالغة  ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري) ١(
  .١٣٩، مرجع سابق ، صخمتار الصحاح ) ٢(
 .٥/٦١صت ،.ط ، بريوت ، لبنان ، د.اث العريب ، دعبد امللك جندي ، املوسوعة اجلنائية، ، دار إحياء التر) ٣(
 .٣٥/٣٩٥ص، مرجع سابق ،  بن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم احلراين ، جمموع الفتاوىا )٤(
هـ ـ ١٤٢١ ،١٤عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مؤسسة الرسالة،  بريوت، لبنان، ط )٥(

  .١/٦٩٤ ، صم٢٠٠٠



 ١٦٢

  :  حبس غري حمدد املدة -٢
وهو يعاقب به ارمون اخلطرون واملعتادون ، الذين اعتادوا ارتكـاب جـرائم القتـل               

ئم اخلطرية ، وقد ال تردعهم العقوبات       والضرب و السرقة ، أو تكرر منهم ارتكاب اجلرا        
  . )١(العادية، ويظل ارم حمبوس حىت تظهر توبته و ينصلح حاله أو يبقى حمبوساً حىت ميوت

  
  :احلبس يف الشريعة اإلسالمية

 أنه بعث جيشاً إىل بين العنرب فقادوهم إليه ، فسبقهم الزبيب بن                فقد روي عن النيب     
أتانا جندك فأخذونا وقد كنـا      :  قائالً    إىل النيب    –ن أخذ معه     ومل مي  –ثعلبة العنربي   

 فرد عليهم نصف ماهلم وأطلق ذراريهم ، فقالـت أم           – وشهد له الناس بذلك      –أسلمنا  
  فأخرب االبن رسـول اهللا        ). طنفسه هلا   ( إن هذا الرجل أخذ زربييت      : الزبيب البنها   

 إليهما قـائمني    م معه مكاما ، مث نظر النيب           ، فاخذ بتلبيببه وقا    )احبسه( :فقال له   
  .ما تريد أن تصنع بأسريك ؟ فأرسله من يديه ، فأمر الرجل برد ما أخذ وأطلقه: فقال

  الرجل حببس غرميه الذي أخذ         ومن ذلك يتبني لنا مشروعية احلبس ، فقد أمر النيب             
  .)٢( وأطلقه منه النيب الزربية ، إىل أن خيرجها ويردها إىل أصحاا ، فأخذها 

  
وطبيعة احلبس كانت بسيطة و تتمثل أما يف البيت أو املسجد ، و كانت من خـالل                 

 توكيل نفس اخلصم يف القيام بإجراءات احلبس أو وكيل اخلصم عليه وهلذا مساه النيب               
 آخـر   أبن ماجه مث مر أىب    : ما تريد أن تفعل بأسريك وىف رواية        : أسريا كما قال للرجل     

ومل يكـن    النهار فقال ما فعل أسريك يا أخا بين متيم وهذا هو احلبس على عهد النيب                
 حبسا معدا لسجن الناس ، ولكن ملا انتشرت الرعية            وعهد وأيب بكر      على عهده   

  .)٣( مبكة دارا وجعلها سجنا وحبس فيها ابتاع يف زمن عمر بن اخلطاب 
  

                                                 
  .١/٦٧٩، مرجع سابق ، ص، التشريع اجلنائي اإلسالمي عودة، عبد القادر) ١(
 .وهو حديث حسن بشواهده :  وقال حمققه األرناؤوط١٠/١٨٦اجلامع : أخرجه أبو داوود ، أنظر  ابن األثري ) ٢(
  .٣٥/٣٩٥بن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم احلراين ، جمموع الفتاوى،  ا) ٣(



 ١٦٣

  القتال : الفرع السابع
  :القتل لغةً

   .]ق ت ل [ وهو مكون من كلمة 
وكانـت  . قتله قتلةَ سوء، وقتل الرجل، وقتل الرجال، وقاتله، وتقاتلوا واقتتلـوا          :  ويقال

كما قال مالك   . عرضه للقتل : وأقتله. وضربه فأصاب مقتله ومقاتله   . بالروم مقتلة عظيمة  
. عين سيقتلين خالد من أجلك    أقتلتين يا مرأة ي   : ابن نويرة المرأته حني رآها خالد بن الوليد       

  .استمات: استسلم للقتل، كما يقال: واستقتل فالن
  :وقال الفرزدق. وقتلته علماً وخرباً

  .)١(  إذا ما أنيخت واملدامع ذرف... وحىت قتلنا اجلهل عنها وغودرت 
  

  :القتل اصطالحاً 
صل اهلزميـة، مث          هو مقابلة الصفني، وقتل كل منهم لآلخر إىل أن حيصل النصر، وحت           

: ؛ لقوله تعـاىل     إال بعد اإلثخان   )٢(إذا ازموا، فإم يدفعوم ويقتلون، وال جيوز األسر         
®    مـوهتُمتَّـى إِذَا أَثْخَنحىت إذا غلبتموهم وقهرمت من مل تضربوا رقبته منهم، فصاروا          :  أي    ، 〉 ح

  .)٣(، فيهربوا منكم كيال يقتلوكموذلك) فَشدوا الْوثَاق (  يف أيديكم أسرى
هو الغزو ، وإمنا يكون يف سبيل اهللا إذا أريد          : القتال   : (- رمحه اهللا    –ويقول ابن قدامة    

  .)٤( )به أن يكون كلمة اهللا هي العليا ودينه هو املتبع، وغريه من مصاحل اإلسالم
  
  
  
  

                                                 
  .١/٣٣٦، ، مرجع سابق أساس البالغة  ،  بن أمحدأبو القاسم حممود بن عمرو ،الزخمشري) ١(
حينما سال الرجل   وقد يكون األسري مبعىن السجني أو املطلوب للحبس ، كما وضحنا يف ما قد قصده النيب )٢(

  .ما تريد أن تصنع بأسريك : فقال 
 .٢٢/١٥٣ ، مرجع سابق ، ص جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي ،  )٣(
 .٢/٧٠٠، الشرح الكبري ، ابن قدامة ) ٤(



 ١٦٤

  :القتال يف الشريعة اإلسالمية
مؤمِنِني اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَـإِن بغَـت إِحـداهما علَـى الْـأُخرى فَقَـاتِلُوا الَّتِـي تَبغِـي حتَّـى                      وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْ   ®  :قال تعاىل   

قْسِطِنيالْم حِبي اللَّه أَقْسِطُوا إِنلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِن فَاءتإِلَى أَم ١(  〉تَفِيء(  
فإن أبت إحدى هاتني الطائفتني اإلجابـة إىل حكـم           : -رمحه اهللا   – ويقول الطربي    

           كتاب اهللا له، وعليه وتعدت ما جعـل اهللا عـدال بـني خلقـه، وأجابـت األخـرى                   
منهما ، فقاتلوا اليت تعتدي ، وتأىب اإلجابة إىل حكم اهللا حىت ترجع ، فإن رجعت الباغية                 

 إياهم إىل الرضا حبكم اهللا يف كتابه، فأصلحوا بينها وبني الطائفة األخرى اليت              بعد قتالكم 
         قاتلتها بالعدل ، يعين باإلنصاف بينهما، وذلـك حكـم اهللا يف كتابـه الـذي جعلـه                  

  .)٢(عدال بني خلقه 
تِلُوا الَّتِـي    فَقَـا  ®: جواز قتال البغاة وهو إمجاع لقوله تعـاىل          : -رمحه اهللا –وقال الصنعاين       

واآلية دالة على الوجوب و به قالت اهلادوية ولكن شرطوا ظـن الغلبـة ،   :   قلت   〉تَبغِي  
ملا يلحق املسلمني مـن     : قالوا  . وعند مجاعة من العلماء أن قتاهلم أفضل من قتال الكفار           

  .)٣(الضرر منهم 
  

دئوا اإلمام بالقتـال كمـا          ولكن ذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة ال جيوز إال أن يبت           
فعلت اخلوارج مع علي فإن قتاله اخلوارج متفق عليه بني العلمـاء ثابـت باألحاديـث                
الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خبالف قتال صفني فإن أولئك مل يبتدئوا بقتـال              

  .)٤(بل امتنعوا عن مبايعته 

                                                 
 ٩: آية رقم احلجرات سورة ) ١(
 ٢٢/٢٩٢ ، مرجع سابق ، صجامع البيان يف تأويل القرآنالطربي ،  )٢(
حممد الدايل بلطه ، املكتبة العـصرية ،        : الصنعاين، حممد بن إمساعيل ، سبل السالم شرح بلوغ املرام ، حتقيق             ) ٣(

  .٣/٤٦٢ص. م١٩٩٦/هـ١٤١٧ط ، .بريوت ، لبنان ، د
حممد رشاد . د: ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ، منهاج السنة النبوية ، حتقيق ) ٤(

 .٨/٢٣٢ ص، هـ ١٤٠٦ ، ١سامل ، مؤسسة قرطبة ،ط
 



 ١٦٥

 تعزير هلم ووسيلة للتغلب عليهم ،          فيجوز لويل األمر بعد ذلك قتال البغاة الن يف ذلك         
كما هو عبارة عن إجراء دفاعي اهلدف منه إمخاد الفتنة وردعهم و اعادتعهم إىل صفوف               

  .األمة 
  :ومنها . إال أن يف قتال البغاة ضوابط جيب مراعاا للذين يقومون به 

  . أن ال يقاتل ويل األمر البغاة إىل بعد أن يبعث هلم رسوالً ينذرهم-١
  :ب أن تتوفر فيه شروط معينة منها  وجي

  . بالعلوم الشرعية والعلوم األمنيةاً ، عارفأميناً عدالً -         أ
  . يف املناظرة واحملاورة معهماً ، يكون ماهراً فطناً حاذق-ب        
ن يكون يتمتع بالقدرة على النصح وتوضـيح العواقـب            ناصحاً داعياً ، وإ    -ج        

  . عيا إىل الرجوع عن تلك األعمال واحلث على طريق الصواباجلسيمة ، ودا
ن طلب البغاة اإلمهال للتشاور يف إزالة الشبهة ، كان على ويل األمر إعطـائهم                فإ - ٢

  :ن مها ما تتوافر ا شرطاهذه املهلة ، ولكن بعد
  . أن حتقق هذه املهلة املصلحة العامة-أ          
 اهلدف من املهلة جتميع وترتيب الصفوف وطلب املـدد     ن ال يكون   التأكد بأ  -      ب

  .واملساعدة للتمكني ملا هم قد عزموا عليه
  . أو يستلمواكون باألسهل فاألسهل إيل أن يرجوا فان جرى القتال جيب أن ي-٣
 إدراك القائمني على القتال بان اهلدف املطلوب هو التأديب وعـودم إىل الطاعـة               -٤

  .)١(وليس القضاء عليهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ١ردن ، طأبوحسان ، حممد ، أحكام الشريعة والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة املنار ، الزرقاء ، األ) ١(

 .٢/٢٠٤، موسى احلجاوي ، اإلقناع : نظر   وا.بتصرف.٣٨٩م ، ص ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨



 ١٦٦

  : املطلب الثاين
  ج العلمية الصحيحةهامن خالل املن

  
إن تاريخ األمة اإلسالمية ليدعو إىل الفخر واالعتزاز إذ مل تكن هذه األمـة بـشرعها               

وتراثها ومثلها العليا ومبادئها العظيمة عاجزة عرب هذا التاريخ الطويل عن إجياد احللـول              
  . اأ على اتمع اإلسالمي من احنرافات أو ظواهر دخيلة عليهاملناسبة الناجحة لكل ما يطر

فهي أمة قادرة على حسن قيادة الشعوب وسيادة األمن يف اتمع ، ومتلك قلوب الناس                  
  .)١( حبسن سياستهم والقدرة على تدبري أمورهم ومحايتهم من الرذائل واجلرائم بأنواعها

ها أفراد اتمع مع اخـتالف شـرائحهم العمريـة          القهج العلمية اليت يت      وقد تعترب املنا  
والعلمية من أهم األمور اليت جيب االهتمام ا ، يف االعتناء بسالمة مصادرها الصحيحة ،               
فإذا ما قد مت ضبط صحة املناهج العلمية مبفاهيمها الشرعية ، أصبحت تلك املناهج مـن                

رهاب يف اتمع اإلسـالمي عامـة و        احللول املناسبة اليت قد تساهم يف عالج مشكلة اإل        
 ، ومن أهم اجلهات اليت قد تساهم يف توضيح وترسيخ هذه املناهج             ةاتمع الكوييت خاص  

  . العلمية الصحيحة يف نظري هم العلماء والدعاة ، مث املدرسة و األسرة
  :وهو على النحو اآليت

  
   الصحيحة  ية العلم دور العلماء والدعاة يف توضيح املناهج:الفرع األول

  : يقصد بالعامل و 
ـ           هو الذي أعطاه اهللا علماً ، وقد يكون داعية ، و           ن قد ال يكون داعية لكنـه أذا مل يك

ن األنبيـاء    متام املرياث أل    لرسول اهللا    اًداعية كان ناقصاً يف علمه جداً ، ومل يكن وارث         
 ورثوا العلم ، فمن أخذ بالعلم       عليهم الصالة والسالم ، مل يورثوا درمهاً وال ديناراً ، وإمنا          

  . إىل اهللا فهو وارث حقاً من مرياث الرسل بقدر ما قام به من شرائعهم بهودعا

                                                 
الرمحن بن سليمان ، وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب ، حبث مقدم للمـؤمتر                 اخلليفي ، عبد  ) ١(

مية ، الرياض ، اململكــة العربيـة        العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال            
 .٢م،ص٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥السعوديـة ، 



 ١٦٧

إن العلماء ورثة األنبياء ، وإن األنبياء مل يرثوا ديناراً وال درمهاً، وإمنا ورثوا العلم ،                : (  وقال  

  .)١( ) فمن أخذه به ، فقد أخذ حبظ وافر
  :ويقصد بالداعية 

د اهللا ويدعوهم إليه بالترغيب تارة، والترهيب تارة        اهو الذي يسعى إليصال الشرع إىل عب      
  .)٢(أخرى 

 من األساليب املهمة اليت تؤدي إىل      جتاه هذه املشكلة يعد      همتهممب قيام العلماء والدعاة         وإن  
ع ، فهم أحد االسباب      لألفكار اليت حيملها املنحرفون يف اتم      والتصدي بقيم األمة    يف النهوض   

اليت تساهم يف محاية اتمع من الفساد ومظاهر الشر  والفوضى اليت تزعزع الكيـان األمـين                 
  .واالستقرار يف البالد

       وملا كانت مشكلة اإلرهاب متعلقة يف خلل وتطرف فكري نتج من سـوء يف الفهـم                
اء ، فقد حتتم على العلماء والـدعاة        ببعض اجلزئيات املتعلقة يف منهج العقيدة اإلسالمية السمح       

الوجوب على أن ينهضوا باألمة بتوضيح منهج العقيدة الصحيحة ، و اليت قد متثل أمانة عظيمة                
محلوها على عاتقهم ، فهم حينئذ مطالبون ببذل قصار جهدهم بالبحث عن الـدواء الـشايف                

وإِذَ أَخـذَ اللّـه مِيثَـاقَ الَّـذِين          ®: عاىل  فقد قال ت  . لعالج الداء املتفشي ، وتشخيصه و التحذير من مضاره        
 و�َهالَ تَكْتُماسِ ولِلن هننيلَتُب ٣( 〉أُوتُواْ الْكِتَاب(.  

  
املـستمد مـن    ببيان وإعالن منهج العقيدة السليمة       هذا الدواء والعالج إال      يتوفرال   و  

 .مة الراسخني من علماء هذه األمة     الكتاب والسنة النبوية الصحيحة على فهم ما تلقاه األئ        
  :وقد يكون من خالل

  . املستقيمطوهو عرض احلق وتعليم الناس و هدايتهم إىل الصرا:  التأصيل -أ           
  .وهو التحذير من االحنرافات واألهواء والضالالت ورد الشبهات:  التحصني-ب         

                                                 
، وابن ماجه ، باب فضل      ) ٣٦٤١( ، كتاب العلم ، باب احلث على طلب العلم حديث رقم             دأخرجه أبو داو  ) ١(

، وأخرجه الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء يف فضل الفقه             ) ٢٢٣(العلم واحلث على طلب العلم حديث رقم        
 .)٢٦٨٢(لى العبادة حديث رقم ع
ط، إشراف مؤسسة الشيخ حممد بن .العثيمني ، حممد بن صاحل ، الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ، د) ٢(

 .٦٠هـ، ص١٤٢٤صاحل العثيمني اخلريية ، عنيزة ، اململكة العربية السعودية ، 
 .١٨٧: آية رقم  عمران آلسورة ) ٣(



 ١٦٨

عت ا األمـة ، بواسـطة       وهو مبعاجل ما وقع من مشكالت وق      :  العالج   -    ج
  .)١(اإلفتاء ا ، وبيان سبل اخلالص منها 

  
  : ا مومن املناهج اليت جيب على العلماء والدعاة توضيح مفهومها للناس و االهتما

   :م مجاعة املسلمني وعدم الفرقةو لز-١ 
م اجلماعة أصل من أصول الدين ومسة من مسات احلق ، فقد جاءت نـصوص               و    أن لز 

      ة بالدعوة إليه واألمر به ، و قد حرص أئمة املـسلمني علـى لزومهـا و الـدعوة                   كثري
 من أئمة السنة واجلماعة يف كتابة عقيدته إال وجتد فيهـا            اًإليها ، كما أنه قد ال جتد إمام       

إقراره واهتمامه يف لزوم اجلماعة واحلث على عدم الفرقة ، ويرجع ذلك إىل أم فقهـوا                
وا حماسنها ومنافعها و أدركوا مضارها ومساوئها ، مث موا عـن الفرقـة                  معانيها فالتمس 
وما نتج من الشر الواقع على األمة إال باإلخالل ذا األصل العظيم وتركه             واالختالف ،   

  .ونبذه وراء الظهر
  :و ذكر على وجوب لزوم اجلماعة يف القران الكرمي يف مواضع كثرية منها

وأَن هــذَا    ®:التقوى واجلماعة واأللفة وعدم الفرقـة يف قولـه           ب عاىل اهللا ت  فقد أوصى      
قـال  و.)٢(  〉 بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُـون  صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم

يف عاقبـة    قال تعاىل   كمـا      .)٣( 〉تَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً والَ تَفَرقُـواْ        واع®  : يف االعتصام حببله   تعاىل

  .)٤(  〉والَ تَكُو�ُواْ كَالَّذِين تَفَرقُواْ واختَلَفُواْ مِن بعدِ ما جاءهم الْبينات وأُولَـئِك لَهم عذَاب عظِيم ®:الفرقة

                                                 
 .٣/١٠١٩معال ، مشكلة الغلو يف الدين ، مرجع سابق ، اللوحيق ، عبد الرمحن بن ) ١(
 ١٥٣ :  آية رقماألنعامسورة ) ٢(
 ١٠٣: آية رقم آل عمران سورة ) ٣(
 ١٠٥: آية رقم آل عمران سورة ) ٤(



 ١٦٩

شـرع لَكُـم مـن الـدينِ مـا      ®  :م جلماعة كانت يف شريعة من قبلناوبت أن لز فيما يثقال تعاىل   و
  .)١(〉وصى بِهِ �ُوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولَا تَتَفَرقُوا فِيهِ 

  :ومنها. لسنة املطهرة ذكر لزوم اجلماعة يف ا
 امـرئ  دم حيل ال(   : قال رسول اهللا  : قال   بن مسعود   فقد روي عن عبد اهللا       -١

 الـزاين  والثيـب  بالنفس النفس ثالث بإحدى إال اهللا رسول وأين اهللا إال إله ال أن يشهد مسلم

  .)٢(  )للجماعة التارك لدينه واملفارق
   من فارق اجلمعة قيد شرب فقـد خلـع         ( :  قال رسول اهللا    :   قال  وعن أيب ذر       
  .)٤()  اإلسالم من عنقه)٣( ربقة

  

  : الوسطية يف الدين -٢
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُو�ُواْ شـهداء علَـى النـاسِ ويكُـون الرسـولُ علَـيكُم شـهِيداً                   ®:  لقوله تعاىل  وهو تصديق 

قِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيها إِالَّ لِنعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَا�َت لَكَـبِرية إِالَّ علَـى الَّـذِين هـدى اللّـه ومـا                            وما جعلْنا الْ  
حِيمر وفؤاسِ لَربِالن اللّه إِن ا�َكُمإِمي ضِيعلِي اللّه ٥( 〉 كَان(.  

                                                 
 ١٣: آية رقم الشورى سورة ) ١(

 واألنف باألنف واألذن أن النفس بالنفس والعني بالعني{ : قول اهللا تعاىل :الديات ، باب: البخاري ، كتاب ) ٢(
باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون 

 ).٦٨٧٨( ، حديث رقم ٤٥املائدة } 
م ، يعين ما يـشد  يف األصل عروة يف حبل تجعل يف عنق البهيمة أو يِدها تمِسكها ، فاستعارها لإلسال :  الربقة   )٣(

البيهقي يف شعب اإلميان حبديث  : نظر  ا.  أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه      : به املُسلم نفْسه من عرى اإلسالم       
  .)٧٤٦٤(رقم 

، واحلـاكم   ) ٥/٣٣٤(و  ) ٢٠٢ ،   ٤/١٣٠(وامحد حبديث رقم    ) ٢٨٦٣،٢٨٦٤(رواه الترمذي حبديث رقم      )٤(
وقال رجاله ثقات رجال الـصحيح       ) ١٥٥٠( ، و اهليثمي يف املورد حبديث رقم        ) ١١٨ ،   ١/١١٧(حبديث رقم   

  ).٥/٢١٧(جممع الزوائد ) خال علي بن إسحاق السلمي وهو ثقة
  ١٤٣: آية رقم البقرة سورة ) ٥(
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 اعتدال الدين ومساحته للناس خاصة أصحاب الفكر         و فالبد من العلماء توضيح وسطية      
، من خالل تفسري مفهومها وبيان مقاصدها وذكر أدلتها يف الكتـاب و الـسنة               املتشدد  

  . يف العمل ا واحلث عليهااملطهرة من حيث حرص النيب 
  

   بني شيئني ، ومبعىن العدل ، واخليار ، واألجود ،           التوسط: تأيت مبعىن   يف اللغة   فالوسطية     
  .)١(واألفضل ، وما بني اجليد والرديء ، واملعتدل ، ومبعىن احلسب والشرف 

  

 الكرمي القرآن يفيف أكثر من معىن      وردتفقد   :االصطالح و الشرع يف لوسطيةأما ا  و   
  :األيتوهو ك السنةو 
 ذلـك  ومن ، التفريط و اإلفراط بني والتوسط يةواخلري العدل مبعىنأتت يف الكتاب      -أ

 يف  النيب فسرها املعىن وذا. عدال ، أي 〉وكَـذَلِك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطاً     ® : وجل عز قوله
  . )٢(  )العدل : الوسط : ( فقال  اخلدري سعيد أيب حديث

   اهللا صـلى  النيب فوص كما واألعلى األوسط مبعىن كذلك السنة يف الوسطية وتأيت  -ب
  .)٣( ) الْجنِة وأَعلَى الْجنِة أَوسطُ ( بأنه الفردوس وسلم عليه

  .)٤( والرديء اجليد بني الشيء اعتبار على الوسطية معىن ويأيت  -ج
  
  : بيان مقاصد الشريعة -٣

          إىل توضـيح مفهومهـا     العلمـاء والـدعاة   جيب أن يسعى     األهداف اليت    همإن من أ        
 عنـف و   املـؤدي إىل ال     ،  املنحرف سلوكالحماربة   واليت قد تساهم مسامهة جذرية يف         ، للناس
          الفـرد  احل مـص  احلفـاظ علـى   مثـل يف    هو بيان مقصد الشريعة اإلسالمية املت      ،   اباإلره

                                                 
 الغلو عودف الوسطية حتقيق يف الكرمي القرآن أثر ندوة حبوث  ، العلماء من جمموعةو  ، العقل ، ناصر عبد الكرمي    ) ١(

 .١/٧ .هـ١٤٢٥ ،  ٢ ، طالسعودية  ، الرياض ، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة، 
 . )٤٤٨٧ : (ديث رقم ح،  التفسري :تاب ك، صحيح البخاري:انظر )٢(
  .) ٢٧٩٠ : (ديث رقم ح  ،اجلهاد :تابك،  البخاري صحيح: انظر) ٣(
  .١/٨. ، مرجع سابق الغلو ودفع الوسطية حتقيق يف الكرمي القرآن أثر ندوة حبوث ،العقل ) ٤(
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إليها واعتربت احملافظة عليها هو سبب الستمرار واستقرار احلياة البشرية ، وقد دعت              ،واتمع  
  شـرعت  كذلك مجيع األديان السماوية السابقة وحرصت على محايتها وسالمتها ، و ا قد            

أن  ملن أراد    اً وقائي اً  واإلجراءات اجلزائية الشرعية والنظامية ، وأصبحت مصدر       العقوبات   مجيع  
مبقاصد الشريعة وقد يطلـق عليهـا بعـض العلمـاء           وهي املعروفة   ،    صفوا يعكرأو  ميسها  
  :    املتعلقة بـ اخلمس ضروراتبال

  . الدين -أ           
  .النفس -ب         
  .النسل أو العرض -ج          
  . املال -د           
  . العقل-ھ           

فقد اتفقت األمة بل سائر امللل علـى أن الـشريعة           : (  يف ذلك    - رمحه اهللا  – وقال الشاطيب   
   .)١()مس وضعت للمحافظة على الضروريات اخل

  
  : األمن يف اإلسالم-٤

وجيب علـى العلمـاء     . )٢( األمن ضد اخلوف وهو عدم توقع مكروه يف الزمن اآليت              
 من مطالب الشعوب كافة بال استثناء وال        اًوالدعاة بيان أمهية األمن يف اإلسالم كونه مطلب       
ـ   يف ظل األمن واألمـان      خصوصية ، وهو حق من حقوق اإلنسان ، و              ستقر تـنعم وت

    األوطان ، وأن اإلخالل به يؤثر على رخاء اتمعـات والـشعوب ، وهـدم ألركـان         
  .اإلميان ، وزعزعة زالزل الفنت الراكدة 

ا اجلانـب    يفرض على العلماء والدعاة االهتمام ذ      مشولية مفهوم األمن يف اإلسالم     إن    
ـ   ميع جماالت احلياة ، فظروف ات     احلساس ، ألنه متعلق جب      خلقـة   همع املدين واحتياجات

                                                 
 .١/٣٨للشاطيب ، املوافقات : انظر ) ١(
ولد بيه ، عبد اهللا الشيخ حمفوظ ، خطاب األمن يف اإلسالم وثقافة التسامح ، جامعة نايف العربية للعلوم ) ٢(

 .١٩ص، ١٩٩٩/هـ١٤١٩،  ١السعودية ، طاألمنية ، الرياض ، 
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ن يكون هناك أمن وطين ، وأمن اجتماعي ،وأمن صحي ،           متطلبات حتمية الستقراره ، بأ    
  .وأمن اقتصادي ، وأمن جغرايف سياسي وغريها 

  :وأدلة ضرورة األمن يف اإلسالم كثرية يف الكتاب والسنة ومنها 

  .)١(  〉الَّذِي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ ∩٣∪ فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ ® :قال تعاىل 

  . )٢( 〉فَلَما دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَبويهِ وقَالَ ادخلُواْ مِصر إِن شاء اللّه آمِنِني ® :قال تعاىل
  .)٤( 〉 وكَا�ُواْ ينحِتُون مِن الْجِبالِ بيوتاً آمِنِني® :قال تعاىل؛ و )٣(  〉 ادخلُوها بِسالمٍ آمِنِني®  :قال تعاىل
  .)٥(  〉 يدعون فِيها بِكُلِّ فَاكِهةٍ آمِنِني®  :قال تعاىل

من أصبح آمنـاً يف      (: قال عن عبيد اهللا بن حمصن األنصاري، عن النيب         ويف احلديث     

  .)٧()  منا حيزت له الدنيامعاىف يف جسده، عنده طعام يومه، فكأ ،)٦( سربه
  : الَ، قَ  اهلالَلَ رأى ِإذَا كَانَ  النيب نَّإ:  قال    اِهللا عبيِد بن طلحة عنكما روي       

  .)٨( ) ، هالل رشد وخرياهللا وربك ريب ، واإلسالم والسالمة ، واإلميان باألمن علينا أهله اللهم(
، وال يعىن ذلك    يف قوله من على اإلميان    قد قدم األ   ويالحظ يف هذا احلديث أن النيب         

   ملا قد حيقق من مصلحة عامة على ولكن يعين إبراز درجة أمهيتها ، تفضيله على اإلميان
  

                                                 
 ٤: آية رقم قريش سورة ) ١(
 ٩٩ :  آية رقميوسف سورة )٢(
 ٤٦ :  آية رقم احلجرسورة  )٣(
 ٨٢: آية رقم احلجر سورة  )٤(
  ٥٥ :  آية رقمالدخانسورة  )٥(
  .يف نفسه:  أي)٦(
ـ ١٤٢١،  ١ط ،   الـصديق   دار  ، البخـاري  لإلمام املفرد األدب صحيح،   الدين ناصر حممد،  األلباين  ) ٧( . هـ
 .)٢٣٠/٣٠٠( ،حديث رقم صبح آمناً يف سربهباب من أ، ١/١٢٨

  .)٢٢٠( ، حديث رقم اهلالل رؤية عند يقال ما  : بابالفضائل ، : البخاري ، كتاب) ٨(



 ١٧٣

الَّـذِين آمنـواْ      ® : واالستقرار الناتج من اإلميان باهللا ، قال تعـاىل         الناس تدفعهم إىل الطمأنينة   
  .)١(  〉 أَالَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِن الْقُلُوبوتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ

وجه مادي عملي ، متمثل     : األول  :  على وجهني  اوالعبادة والتقرب إىل اهللا تعاىل يكون         
. جبميع العبادات املتعلقة بالصالة والصيام و الزكاة واحلج و الذبح ، والدعوة  وغريهـا                

عمال القلوب مـن اإلميانيـات و املعتقـدات         متمثل يف أ  : وجه معنوي حسي    : والثاين  
  . وغريها

العبادات والطاعات املادية واملعنوية ال يكون إال من خالل االطمئنان          التمتع جبميع   ن   إ و   
واالستقرار الذي يستشعر به اإلنسان ، وال يتحصل ذلك إال من خـالل نعمـة األمـن                   

 يف عالقاته مع غريه     اًملا يف تعامله، مس   اً، اليت تفرض على اإلنسان أن يكون مسامل       والسالم  
  . يف مجيع جماالت احلياة 

يا رسول اهللا علمين ما أقول      : قال  سأل النيب     أبا بكر الصديق    ويف احلديث أن       
يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب          ( : فقال. إذا أصبحت وإذا أمسيت   

وذ بك من شر نفسي، ومن شر الـشيطان وشـركه، وأن            والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أع     

  .)٢( )أقترف على نفسي سوءاً، أو أجره إىل مسلم
  
  : تعزيز االنتماء الوطين يف اإلسالم -٥
 وا حب فطري جتاه األرض اليت ولـد        للناس على أنه   االنتماء الوطين أمهية  وهو توضيح       

        ما يرتضيه اتمـع مـن أسـلوب       يقتضي مراعاة   ، وذلك    فيهاافي يف   نشؤ على تراا و  
 أوامره واجتنـاب    وإتباع، فإن كان اتمع متدينا فاالنتماء احلق جيعل تعاليم الدين            ياةاحل

لذا أصبح  ،  العمل الصاحل وتشجيع احملسن وتأديب املسيء نرباسا للمجتمع         ن  أ، و  نواهيه
  .سالماالنتماء الوطين درجة من درجات سلم انتماء املسلم إىل اإل

                                                 
 ٢٨: أية رقم الرعد سورة ) ١(
ـ ١٤٢١،  ١ ط  ، الـصديق   دار  ، البخـاري  لإلمام املفرد األدب صحيح،   الدين ناصر حممد،  األلباين  ) ٢( . هـ
 ).٩١٨/١٢٠٤(، حديث رقم  أمسى إذا يقول ما  : باب١/٤٨٩
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فاالنتماء الوطين يعد من املشاعر والروابط الفطرية اليت ينمو ويكتسب ليشد اإلنسان                
  .)١( إىل وطنه الذي استوطنه

  
 ال يقصد به تقديس قطعة مـن            فعلى العلماء والدعاة توضيح للناس أن االنتماء الوطين       

 إن الدفاع عنه    ة ، بل  األرض يستوجب الدفاع عنها ومحايتها دون مربرات وأسباب منطقي        
  إىل ، واليت تـدعو      نتيجة حلماية جمموعة من القواعد الكلية املتعلقة بكرامة البشرية           يتولد

 ومحاية منابع الثـروات      ،  تتمثل يف سالمة األفراد     :احملافظة على مقاصد واعتبارات مادية    
على جمموعة مـن    قد تساهم يف احلفاظ     : واآلخر معنوية   . ومجيع متطلبات احلياة الرئيسية   

األعراف والعادات والقيم االجتماعية ، واحملافظة على العالقات اإلنـسانية  املتمثلـة يف              
 مصريية تتمثل يف     أخرى دد والتراحم وغريها من املشاعر األخوية ، وقواسم مشتركة        االتو

شرعية  استقراره ، وجمموعة من الثوابت ال      روف احمليطة يف اتمع اليت دد      والظ  ، األخطار
والدينية اليت تنظم سري احلياة يف اتمع ، وتنظم مجيع العالقات واالحتياجات وتقـسيم              

    .الثروات و احلقوق املشتركة
راد اجلماعة قد تعترب تعبـدا       يف خدمة الوطن وأف    لن مجيع اجلهود اليت تبذ       وأخرياً هو أ  

  . ، إذا توافر اإلخالص يف العملهللا تعاىلوطاعةً 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢٠ص،مرجع سابق  ،وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب،  بن سليمان ن، عبد الرمحاخلليفي ) ١(
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  . الصحيحةالعلمية دور املدرسة يف توضيح املناهج : الفرع الثاين
يدعو إىل حماولة سرب    ،  إن التوسع الذي شهدته املدرسة لكوا مؤسسة اجتماعية رائدة             

 بغض النظر عـن قيامـه بـدوره         – فالبيت   .ه املنشأة اخلطرية وتشريح دورها      غور هذ 
رسة حيث تتكفل أجهزة التربية والتعلـيم بالقيـام          يدفع باألبناء إىل بوابة املد     –وواجباته  

بصقل تلك العقول الغضة وتلقينها أسس الفضائل من خالل املناهج الدراسـية ليكونـوا              
مواطنني صاحلني يف مستقبل أيامهم ، فهي مصنع الرجال والسيدات الذين سوف يقودون             

  .)١(ة زمام اتمع يف يوم ما ، وتلك حتمية احلياة وصريورا األزلي
    ومبا أن التربية املدرسية تشكل غاية يف األمهية تنصب يف جمموعة من األدوار البـارزة               
اليت دف إىل الرقي يف األمم ، من خالل تزويدها بالقيم اإلنسانية واالجتاهات املعرفيـة               

ـ              ة واخلربات العلمية يف مجيع جمالت احلياة ، وتنمية املهارات والقدرات الفردية يف منظوم
أصبح للمدرسة يف ذلك دور حساس حيتم عليها        . متناسقة تتناسب مع احتياجات اتمع      

  .ضرورة االعتناء يف سلوك الطالب خاصة يف املرحلة الثانوية
  و ال يأيت ذلك إال من خالل استقصاء االنتقاء يف املناهج العلمية الصحيحة الشرعية وغري    

  .صيلية راسخة يف ذهن الطلبةثابة قاعدة تأعلوم مبالشرعية ، و به قد تكون تلك ال
  وقبل التطرق إىل نوعية وطبيعة املناهج الصحيحة كان البد من توضيح بعض العوامـل              
واملقومات األساسية يف احلياة املدرسية ، و اليت قد تعترب من متطلبات السياسة التعليمـة               

ن مناهج املدرسة التربويـة     تساعد الطالب على حسن استيعاب الفوائد العلمية املكتسبة م        
  :و من أهم العوامل واملقومات اليت جيب على املدرسة االعتناء ا هي. والعلمية

  .ةيبيئة املدرساالعتناء يف ال -١
   .)٢(كل ما ميس أفراد املدرسة حسيا أو معنويا داخل املدرسة أو يؤثر عليهم : ايقصد و 

                                                 
 ، حبث مقدم للمؤمتر   ، عبداملقصود حممد سعيد ، التعامـــل مع اإلرهـــاب والعنف والتطرف          خوجه) ١(

م من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، اململكــة العربيـة                 العاملي عن موقف اإلسال   
 .١٢ص . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥السعوديـة ، 

دور املشرف التربوي يف يئة البيئة التربوية احلافزة على النمو  ، ني ــراشــد بن حس، العبد الكرمي ) ٢(
 .٢ ، ص١٤٢٢ذو القعدة   ، املنعقد مبدينة الرياض ، إلشراف التربويورقة مقدمة للقاء مديري ا ، املهين للمعلمني

 



 ١٧٦

ر من مصادر   دملدرسية بغية درء وجتنب أي مص     ن احلرص على إعادة النظر يف األجواء ا          إ
الضغوط النفسية اليت قد يتعرض هلا الطالب داخل املدرسة ، يـساهم علـى أن تكـون                 

 للـسلوكيات   اًاملدرسة يف بيئتها مصر للتحفيز والبناء وليس اإلحباط واهلدم ، ومـصدر           
  .والعادات احلميدة وليست السيئة و املشينة املتطرفة

  :قسم البيئة املدرسية يف طبيعة أجوائها إىل قسمني مهاو من ذلك فقد تن
  .حمسوسةمادية بيئة  -   أ
       املالعـب والـصاالت   احليوية ، مـن     مرافقها  مجيع  وجتهيزاا و   تشمل مبىن املدرسة    

 من حيث سالمة األرضيات وخلوها من أي خمـاطر ممكـن أن تـسبب أذى            ، الرياضية
 وجـود   ا تقتضيه متطلبات األمن والـسالم ، مـن        كم يدخل يف ذلك كل م       .للطالب

  . ، وغريها من التعليماتطفايات للحريق وخمارج للطوارئ
  
  .وتعليمةتربوية معنوية بيئة   -ب

و مدير املدرسة   األساسية املتمثلة يف    املدرسة  تكوين  تتكون من تواصل وتفاعل عناصر          
، مثـل املرشـد      دون لعمل املعلم  يدخل فيهم األخصائيون املسان    ، كما    املشرف التربوي 

ن يف متابعة سلوكيات و مشاكل الطلبة ، وحسن اختيار املعلـم             ، وهم املسئولو   الطاليب
 بـاألخالق    متحلـي  ، و  ةوأن يكون قدوة حـسن     الرفيعة ، تمتع بالعالقات اإلنسانية    امل

  . الطلبةاهلادئة االجيابية معقوة الشخصية والقدرة على احلوار واملناقشة ،واإلسالمية 
هي احلالة النفسية واالجتماعية اليت تنشأ مـن        من خالل ذلك    فالبيئة التربوية املقصودة      

  .)١( جمموع التفاعالت اإلنسانية واإلدارية داخل هذه املنظومة
  
  .املناهج التعليمية الصحيحة االعتناء يف -٢
  أمـر  البلدان اإلسالمية أن اإلصالح للنظام التعليمي العام والتعليمي الديين يف         ال شك      

فقد تتضافر  . خاصة يف الظروف اليت تستدعي معاجلة ظاهرة أو مشكلة حمددة             ، مطلوب
                                                 

دور املشرف التربوي يف يئة البيئة التربوية احلافزة على النمو املهين  ، ني ــراشــد بن حس، العبد الكرمي ) ١(
 .٢ ، ص١٤٢٢  مرجع سابق ، ، للمعلمني
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 تعيش يف   طالب لفئة من ال   ، حنو حل مشكالت املناهج التعليمية     املفكرين التربويني   جهود  
  .مكان وزمان معينني

 املادة املقدمـة  صحة  م و  واملعل طالبال يدرسوا حالة    أنيف ذلك    املفكرين   فيتطلب على    
 الثقافـة العامـة      املصادر الشرعية الصحيحة واملعتدلة ، و      يف ضوء ، من التناقض واخللل    

 واحتياجـام وأهـدافهم     مث دراسة املشاكل اليت تواجه تلك الفئة من الناس        ، للمجتمع  
ـ      على   ذلك بناًءا تم  وي .ذه الدراسة هلوغايام   ع إىل  األهداف التربوية اليت يـسعى اتم
  .التعليمية تقوم عليها املناهج من خالل أسس دينية وتارخيية واجتماعية ونفسية . حتقيقها

  إال أنه سوف يكون التركيز يف هذا املبحث على املناهج التعليمية الـصحيحة املتعلقـة               
بوظيفة املدرسة يف املرحلة الثانوية خاصة ، كأحد الوسائل ذات الصلة مبكافحة دوافـع              

وشبهات اإلرهاب ، ولكي تتمكن املدرسة يف مناهجها التعليمية مـن ختـريج             ونوازع  
  . اإلسالمي عوإعداد أجيال صاحلني يعتمد عيهم يف بناء اتم

  
ويرجع اختياري إىل االهتمام يف املناهج التعليمة اخلاصة بطالب املرحلة الثانوية ، لعـدة              

  :أسباب جوهرية منها 
  ).املراهقة( يف أدق مراحل حياته لطالب ، وهو مير مرحلة مهمة يف توجيه ا  -  أ
أن التعليم يف هذه املرحلة تعترب نقطة حتول مهمة إلعداد احلياة والعمل واإلنتاج               -ب

 .واملسؤولية عن الطالب
أن الطالب يف هذه املرحلة يكون يف أشد حالته العاطفية ، لذا فهو سريع التأثر                 -ج

 . تغريات جوانب احلياة املختلفةمبا جيري حوله يف اتمع من
تعترب منطلقاً أساسياً للتوعية الشاملة مبشكالت احلياة اليت تفرض نفـسها علـى               -د

  .)١(اتمع ، وتعليم الطالب كيفية مواجهة هذه املشاكل يف حلها أو جتاوزها 
  
  

                                                 
 السعودية ، دار اخلرجيي للنـشر والتوزيـع ،           اململكة العربية   يف السنبل ، عبد العزيز، وآخرون ، نظام التعليم       ) ١(

  .١٨٣، ص م١٩٩٣/هـ١٤١٣ ، ٤الرياض ، السعودية ، ط
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  :عتناء ا يف املرحلة الثانوية هياالومن أهم املناهج العلمية اليت جيب 
  :العقيدة الصحيحة -١

 نبيـاً ورسـوالً          ويقتضي فيها ضرورة اإلميان باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمـد           
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وبالقدر خريه وشره فاإلميان الصادق هو املـصدر              

مث الوحيد ملعرفة اخلالق عز وجل ، وفهم حقيقة أنفسنا ومعرفة مهمتنا يف احلياة ، ومـن                 
مصرينا بعد هذه احلياة ، واإلميان حيدد لنا قيمنا وأخالقنا ومعامالتنا ، ويعرفنا مبا ال تدركه        

يكتسب باملرياث بل البد لـه مـن         حواسنا من أمور الكون وما هو مغيب عنا ، وهو ال          
  . )١(تعليمه بأسلوب مقنع ومنطقي 

 احلياة ، مت االنتقـال بـه إىل         فمىت ما اقتنع الطالب حبقيقة اإلميان وجعله من أولوياته يف         
املرحلة اليت بعدها ، واليت تتعلق بعالقة اإلميان يف مقومات احلياة والقيم اإلنـسانية ، وأن                
من رضي باإلميان منهجاً صعب عليه تركه وصعب عليه ارتكاب األفعال اليت تتعارض معه           

وال يسرق السارق حـني     يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن       (  :هقاليف   وذلك حلديث النيب    
يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن وال ينتهب بة ذات شـرف يرفـع                  

  .)٢(  )املسلمون إليها أبصارهم وهو حني ينتهبها مؤمن
  .فمن ذلك احلديث يتضح لنا أمهية اإلميان يف تثبيت السلوكيات الفاضلة يف ضمري الطلبة

  
  . القرآن الكرمي وتفسريه-٢
هو رسالة اهللا عز وجـل إىل         ، و  القرآن الكرمي هو األساس األول للتشريع اإلسالمي           

              وبـشارته مبـا حـواه مـن الوعـد           ومـصدر نـذارة الرسـول        ة ، البشرية كاف 
املتعبد بتالوته واملعمول ديـه      هو    و .والترغيب والترهيب والوعيد ، والذكرى والبشرى     

  .ومنهجه

                                                 
الرمحن ، نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ، مطابع التقنية ، الرياض ،                احلقيل ، سليمان بن عبد    ) ١(

 .٦٨ ، ص١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ٩السعودية ، ط
  ).٢٤٧٥(النهي بغري إذن صاحبه ، حديث رقم : املظامل ، باب : حيح البخاري ، كتاب ص) ٢(
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ون بني دفيت املصحف املبدوء بسورة الفاحتة املختوم بسورة الناس ، املنقول الينا             املد( وهو  
  .)١() بالتواتر كتابة ومشافهة جيل عن جيل ، حمفوظ من أي تبديل أو تغيري 

  .)٢( 〉 إِ�َّا �َحن �َزلْنا الذِّكْر وإِ�َّا لَه لَحافِظُون®: قال تعاىل 

هـو الَّـذِي   ® : ليخرج الناس من الظلمات إىل النور ، قال تعاىل ونزله اهللا تعاىل على نبيه 
 حِيمر وفؤلَر بِكُم اللَّه إِنورِ واتِ إِلَى النالظُّلُم نكُم مخْرِجاتٍ لِينياتٍ بدِهِ آيبلَى علُ عزن٣(  〉ي(.  

  
قـة للطالـب يف املرحلـة               ومن ذلك تثبت أمهية تدريس القرآن الكرمي بـصورة دقي         

 ذلك يف مواجهة الظواهر الشاذة يف اتمع مبـا فيهـا التطـرف             ه قد يساعد  االثانوية ، مل  
 الفكري و اإلرهاب من خالل ذكر اآليات اليت تذم هذه الظواهر ، فيكون يف ذلك قوالً               

الغ يف ـذيب   ربانية مقدسة ، وهلا األثر الباًفصل ال يقبل النقد والنقاش باعتبارها نصوص 
 اهللا تعاىل    به تباع ما أمر  خالق وتعديل املنهج يف ا    النفس وتوجيه السلوك وتعليم فضائل األ     

  .واالنتهاء عن ما ى عنه ، طلباً يف رضاه والنجاة من غضبه وسخطه
    وقد يكون ذلك من خالل تفسري وبيان معين بعض اآليات اليت قد يعتريها اللـبس يف                

ى الوجه الصحيح املطلوب ، خاصة املتعلقة يف بعض القضايا احلساسة           فهمها وإدراكها عل  
اإلرهاب ، واآليات املتعلقة يف اجلهاد ، و ذم احلرابة والبغـي ، والـوالء               : املعاصرة مثل   
  .يات اليت نصت على حدود التعامل مع غري املسلمني اآلوالرباء ، و

تعبري ، واستخالص معاين اآليات املشتملة         ونظراً ملا قد حيتاجه علم التفسري من دقة يف ال         
أن يبذل كل اجلهد علـى االعتنـاء يف         منه  نه يتطلب    والفنون البالغية ، فإ    باألدلة اللغوية 

ساتذه متخصصني ، لكي تتكـون لـدى        يع تلك اآليات احلساسة ، من قبل أ       تدريس مج 
مما قد ينتج منه حسن     الطالب الصورة الصحيحة يف املعىن املقصود والفهم السليم احملمود ،           

  .التعامل والتصرف احلكيم مع مفهوم مجيع تلك اآليات يف مجيع الظروف
                                                 

هـ ، ١٤٠٨ ، ١أبو العنني ، على خليل، القيم اإلسالمية والتربوية ، مكتبة إبراهيم حليب ، املدينة املنورة ، ط) ١(
  .٦٢ص 

  ٩ :  آية رقماحلجرسورة ) ٢(
 ٩: آية رقماحلديد سورة ) ٣(
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  . األحاديث النبوية الشريفة الصحيحة-٣
       احلديث الشريف هو املصدر الثاين من مصادر التـشريع اإلسـالمي بعـد القـران                  

 وبلغ حرصهم علـى       الكرمي ، كما أنه قد نال االهتمام الكبري من صحابة رسول اهللا           
مساعه و أم كانوا يتواصون على تعاقب مساعه أثناء انشغاهلم بشؤون حيـام اليوميـة               

 وثقوه ونفوا عنه    ومطالب عيشهم ، كما نال االهتمام البالغ من التابعني ومن خلفهم ممن           
  .الكذب والدس

  ، خاصـة   بويةألحاديث الن تثري مناهجها العلمية من صحيح ا      على املدرسة أن     وجيب   
واليت حتمل أهم صفات اإلرهاب     اليت تدعوا إىل التسامح والترابط واأللفة بني املسلمني ،          

  : املعاصر و اليت تدعوا إىل
  . عدم الفساد يف األرض يف مجيع ااالت -أ 
  . عدم نشر الفوضى والذعر يف نفوس املسلمني اآلمنني -ب
  .تأمنني واملعاهدينعدم التعرض إىل غري املسلمني من املس  -ج
  .بيان موقف الشريعة ملن حيارب اهللا ورسوله  - د
  . ي محل السالح واخلروج على املسلمني - ھ
  . ويل األمر وعدم اخلروج عن طاعته والغدر به إتباع - و

  
ويكون ذلك على أيدي أمينة تسعى إىل إيصال مفهوم تلك األحاديث وفـق اهلـدف                  

وحفظها من التأويل اخلاطئ بغري دليل مستمد من أصحاب العلم          وصول إليه ،    املطلوب امل 
 حتث الطالب على التمسك بالتعاليم النبويـة        املوثوق بعلمهم ،كما جيب على املدرسة أن      

 يف القـرآن    التعاليم املنصوص عليهـا   الشريفة وأن العمل ا واجب ويلي وجوب العمل ب        
 أي يقصد به  .)١(  )يت القرآن ومثله معه  أال إين أوت  (   :وكما قال رسول اهللا     . الكرمي

  .احلديث الشريف

                                                 
  . )٤٢٤٧ و١٦٣ختريج املشكاة   (  ، وقال األلباين يف حديث صحيح٤/١٣٠) ١٧٢١٣( امحد األماممسند )  ١(
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يف باالعتناء يف جممل األحاديث السابقة ، وما تتضمنه من توجيهات نبوية ، فائـدة                و   
مني احلياة االجتماعية للمجتمع املسلم ، وإحاطة بسياج من         أا تضع القواعد األساسية لتأ    

أمـواهلم  ،مأنينة الناس على أنفسهم وأعراضهم      األمن والسالم واالستقرار ، وذلك يف ط      
حسن أنتـاجهم   ،وصيانة حقوقهم ، ودفع الشرور عنهم ، ومساعدم على أداء أعماهلم            

ري يف  وتقدمهم ملا فيه خريي الدنيا واآلخرة ، هذه اإلرشادات النبوية الكرمية ، هلا األثر لكب              
  .وقاية الطالب من اإلرهاب

  
  . التفقه يف الدين-٤

  .)١( ) من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: (  قال رسول اهللا     
  . )٢( 〉 ولَـكِن الَّ تَفْقَهون تَسبِيحهم ®:هو الفهم ، ومنه قوله تعاىل : والفقه يف اللغة    

  .)٣ (〉  قَالُواْ يا شعيب ما �َفْقَه كَثِرياً مما تَقُولُ® : وقوله تعاىل   
  .)٤( أحكام اهللا العقدية والعملية ةهو معرف:  يف الشرع والفقه   
الفقه هو فرع من فروع علوم الدين اإلسالمي ، ويعين إىل معرفة نفوس العباد يف ما هو                    

املطلوب منها ، وما هو املطلوب عليها ، من عبادات متمثلة يف الصالة والصيام والزكاة و                
ت األخوية الدنيوية من بيع وشـراء وشـركات         احلج ، ومن معامالت متمثلة يف العالقا      

وكفاالت وإجارة وإعارة وغريها ، كما قد يدخل فيها ما يسره اإلنسان مـن أعمـال                
فان الفقه يقوم بتوضيح وحتديد     .  القلوب مثل احلسد واحلقد وسوء الظن والرياء والكرب         

علق ا مـن حـالل      مجيع تلك العلوم الشرعية اخلاصة بأعمال املكلفني من العباد وما يت          
  .وحرام ، وواجب ومندوب ، ومكروه غري حمبوب

                                                 
 ).٢٤٣٦( النهي عن املسألة ، حديث رقم : الزكاة ، باب : صحيح مسلم ، كتاب ) ١(
 ٤٤: آية رقم اإلسراء سورة ) ٢(
 ٩١: آية رقم هود سورة ) ٣(
 ، ١متع على زاد املستقنع ، دار ابن اجلوزي ، الرياض ، السعودية ، طالعثيمني ، حممد بن صاحل ، الشرح امل) ٤(

 .١٥هـ ، ص١٤٢٢
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   ويعتمد الفقه يف مصدره على الكتاب والسنة النبوية الصحيحة، وذلك مـن خـالل              
استنباط األحكام على فهم العلماء واألئمة األعالم ، بالوقوف على املعىن املبـهم اخلفـي      

  .عباداملتعلق بالعلم والعمل املراد فهمه وتوصيله لل
إذا الفقه هو نتيجة ما أمثره العلم الراسخ يف الشريعة اإلسالمية ، املعتمد يف الدراية جبملـة                 

  . باالستدالل والنظرةاألحكام املستنبط
    ومن ذلك فانه جيب اهتمام املناهج العلمية يف املدرسة مبـادة الفقـه علـى الوجـه                    

فيد الطالب يف حياته ، وكونه احد موانع        املطلوب ، وذلك بغية الوصول إىل األمور اليت ت        
  : اإلرهاب والفكر املتطرف ، من خالل 

  
 توضيح للطالب أمهية التفقه يف الدين من خالل النصوص الشرعية الصحيحة الواردة             -أ

يف الكتاب والسنة النبوية اليت حتث على العلم والتعلم الشرعي كأحد أبواب اخلري             
  .ري الكثري يف الدنيا واآلخرةاليت جتلب للقائم به وعلية اخل

 توضيح للطالب أهم املسائل الفقهية املتعلقـة بـالتطرف الفكـري واألعمـال                    -ب
اإلرهابية ، متضمناً يف ذكر احلكم الشرعي على األعمال اإلرهابية بطريقة واضحة                   

 ،  وميسرة متكن الطالب حسن استيعاا ، وأهم الفتاوى املتعلقة بتلـك اجلـرائم            
واهم األساليب الشرعية اخلاصة يف معاجلة اجلرائم اإلرهابيـة ، واآلثـار املاديـة              

  .واملعنوية السلبية اليت تنصب على الفرد واتمع و الدولة
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  االحتسابونتائج   جهود
  على اإلرهاب يف دولة الكويت

  
  :وفيه ثالثة مباحث

   ونتائجهااألمنيةو السياسية  اجلهود :املبحث األول 
   و نتائجهاواالقتصادية االجتماعية اجلهود :املبحث الثاين  
   الدينية الشرعية ونتائجهااجلهود: املبحث الثالث 

  التربوية والتعليمية ونتائجها اجلهود : رابعاملبحث ال

 رابع الالفصل
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  :املبحث األول
   ونتائجها السياسية واألمنيةاجلهود 

  
  :األمينويتمثل ذلك يف القالب 

  :ونعين به
  :تلك اجلهود املشكورة اليت يقوم ا رجال وزارة الداخلية وغريهم، واملتمثلة

   حبمالت التفتيش 
   واملدامهة

اليت تتوج عادة بالقبض على عدد ممن يشتبه بضلوعهم يف القضية، بشكل مباشر أو غـري                
  .)١(ر مباش

ات األمنية املؤثرة بوجه مباشر أو اإلجراءاتضح ذلك، كان البد من توضيح وإبراز وحيث 
  :، وذلك يستدعييف احلد من اإلرهابغري مباشر 

  :أدواا مستهدية مبا يليوتطوير األجهزة األمنية 
 أن تتعاون مع األجهزة املختصة يف عمليات الرصد الذي يؤدي إىل توقع حاالت ١

  . معهاالتطرف والغلو ورصدها وحتريك األجهزة املختصة للتعامل الفكري
 أن يكون تدخلها األمين يف إطار القانون فالفكر املتطرف الذي انتشر يف معظم ٢

الدول اإلسالمية ترجع أصوله إىل معامالت أمنية قاسية ولدت هذا الفكر وأشعلت 
فتيله يف نفوس وعقول من تعرضوا للتعذيب واملهانة وسلب حريام بدون مربرات 

  .قانونية
عنية بالقضايا الفكرية مبا يتوفر لديها من معلومات، وتسهل زيارة  أن متد األجهزة امل٣

من يقومون برصد هذا الفكر وحتليله والتصدي له باالتصال بأصحاب هذا الفكر 
  .املودعون يف السجون، والتحاور معهم

                                                 
 .٣بوزبر ، أمحد حممد ، املعاجلة القيمية لقضية التطرف الديين يف اتمع الكوييت ، حبث غي منشور ، ص ) ١(



 ١٨٥

ية يف اال األمين سبال خمتلفة، ومتعددة وفقا إلستراتيجية  وقد اعتمدت اجلهات املعن
  :الوزراء، متثلتجملس 
  :الربنامج العقايب :

ال ميتـد إىل  العقاب هنا، يقتصر على السلوك املخالف للقانون ويشكل جرمية جزائيـة، و       
  .األفكار واملعتقدات

التصدي للفكر   يف أكثر من مناسبة، ذلك أنّ        مسو رئيس جملس الوزراء    هأكدوهذا املعىن   
  . يكون إال بفكر آخرال

ما كـان   اب فيكون للسلوك املنحرف الذي يشكل جرمية يف القانون، أيا           أما الزجر والعق  
، ومثة أمور عقابية تدخل ضمن إطار تطبيق نـصوص القـانون            الباعث له أو الدافع عليه    

  :، هو أن تكون التأكيد عليه، يف هذا االلكن ما ينبغياحلايل، ال جمال للخوض فيها، 
  .ات فكرية غري عقابية مواجهة التطرف الفكري بوسائل وأدو-١
 أن تكون مواجهة التطرف الفكري الذي يصاحبه عنف يعاقـب عليـه القـانون               -٢

  .مواجهة صارمة
 أن تكون إجراءات املواجهة يف احلالة السابقة يف إطـار القـانون ومـن خـالل                 -٣

اإلجراءات القانونية دون خروج عليه يكون مربراً لآلخرين للخروج علـى أحكـام             
  .خدام العنفالقانون واست

فتح باب التوبة والرجوع للحق بصفة دائمة ومستمرة الستيعاب وإعادة تأهيل من             -٤
  .يثوب إىل رشده

إقامة حوارات فكرية مع املتطرفني الذين يكونون يف الـسجون للتعـرف علـى               - ٥
  .)١(ع فكرهم، وإلقناعهم بزيف هذا الفكر، وتأهيلهم إلعادة االندماج يف اتم

  
  : لربنامج الوقائيا: ثانياً
، تأخذ مببدأ األمن الوقائي أو االحترازي وبكل أبعاده وتوليه أمهية كربى           يةجهزة األمن األ

وذلك انطالقاً من نظرية الدفاع االجتماعي، ومبا يعـرف بـاإلجراءات االسـتباقية، أي          
                                                 

 .٧١: ستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، صا) ١(
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  .اإلجراءات اليت تسبق ارتكاب اجلرمية
وهم األطفال الذين تقل    (سلك بالنسبة لألحداث    ، جزئياً ذا امل   وقد أخذ القانون الكوييت   

  .)١() سنة١٦أعمارهم عن 
   :عمدت من خالله إىلو
ـ تكثيف احلمالت اليت تستهدف التعرف على الفكر املتطـرف، وأمـاكن تـسربه،       ١

والتجمعات اليت تروج له، وأنشطتها يف هذا اال، وإخطار جهـات الـدعوة ـذه               
  .ين الذي يتضمن ردا على هذا الفكر، وتفنيداً لهاملعلومات إلعداد اخلطاب الدي

ـ املتابعة الدقيقة ألنشطة التطرف اليت ختالف القانون، ومطاردة مـن يقومـون ـا،               ٢
  .والتصدي هلا بقوة وحزم

ـ بث الثقة والطمأنينة  يف أرجاء اتمع عن طريق الوجود األمين املكثف السـيما يف                ٣
  .أوقات التوتر

األمين يف األسواق وأماكن التجمعات العامة للحد من السلوكيات         ـ تكثيف احلضور    ٤
  .الغري سوية

للحد من   دوار اجلهات احلكومية    يف أمهية تكامل أ   وجهة نظر    وقد كان لوزارة الداخلية   
 ويف مواجهة الوضع الراهن تتمثلت فيما       ظاهرة التطرف والتعصب واستثمار وقت الشباب     

   :)٢( يلي
  :األمين  على املستوي :أوال
  . املواجهة األمنية احلازمة مع اإلرهابينيـ١
 التبليغ عن أبنـائهم حالـة وجـود أي         إىل دعوة أولياء األمور، وكافة أفراد األسرة        ـ٢

  .منشورات انتماءات إىل مجاعات متطرفة أو توجهات متطرفة أو
  . تسليم السالح الغري مرخص منعا للوقوع يف طائلة القانون إىل الدعوة ـ٣

                                                 
 .٧١: ويت يف مواجهة التطرف، صستراتيجية دولة الكا) ١(
توجهات وزارة الداخلية يف اإلجراءات الواجب اختاذها للحد من االحنراف والتطرف والتعصب الديين ،              : نظرا) ٢(

عـادل  .د/ ،  إعـداد  العقيـد      ١٧-٤:   ، ص   ٢٠٠٤ / ٨٣٣مقدمة إىل اللجنة املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم         
 .لسبيعيحممد ا: اإلبراهيم، إشراف اللواء



 ١٨٧

  . دعوة املتورطني مع اإلرهابيني إىل تسليم أنفسهم ـ٤
  
  :إلجراءات العاجلة اليت تتضمن ا:ثانيا
 والرسول صلي اهللا عليـة وسـالم        اإلهلية تغليظ العقوبة على كل من يتعرض للذات         ١

  .  وللصحابة 
 أمهية مراقبة شبكة االنترنت والتدخل يف إغالق املنافذ اإلباحية واملـشبوهة والفكـر              ٢

املتطرف وما يتعرض له الصحابة للمساس أول بأول عن طريـق تـشكيل جهـاز               
  .القها من املوزع املعتمد شكلياًمتخصص ملراقبة االنترنت على الرغم من إغ

الـيت   وضع ضوابط صارمة ملا يتم عرضه من مواضيع شبه اإلباحية والكتب املـشبوه               ٣
  .تعرض وتباع يف املكتبات

والتشدد مع كل من يستغل مزرعة أو جـاخور أو شـالية أو              مكافحة أوكار الفساد     ٤
  شكال املنحرفة بإلغاء الترخيصمقاهي االنترنت وصاالت البلياردو بأي شكل من اإل

  .العامة التشدد مع كل من يتطاول على أعراض الناس والتحرش يف األسواق واألماكن ٥
اكن العامـة للحـد مـن        تكثيـف الـدوريات الراجلة واملباحث يف األسواق واألم       ٦

  .السلوكيات املنحرفة
 قيام وزارة األوقاف بالتنسيق مع وزارة األعالم بإعداد الئحة بالكتب املشبوهة الـيت              ٧

  .يها دعاة التطرف والتعصب الديينيستند إل
 قيام األجهزة املعنية يف وزارة األوقاف بالتنسيق مع وزارة األعالم ووسـائل األعـالم               ٨

شباب للرد علـى     تلك األفكار اخلاطئه وتوضيحه للعامة وباألخص ال       األخرى بتفنيد 
  .أفكار املتطرفني

يق وقاف والشئون اإلسالمية لتفنيد فكر تلك اجلماعات عن طر        األ ضرورة قيام وزارة     ٩
  .علماء ثقاة للرد عليها شرعاً

ات قنو العمل على حتجيم عمل تلك اجلماعات يف استقطاب الشباب عن طريق إجياد              ١٠
  .الستقطاب الشباب

 العمل على استقطاب الشباب وتشجيعهم لاللتحاق باللجان االجتماعية املعتدلة على  ١١
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...... سبيل املثال ال احلصر مصابيح اهلدى ، االبن البار ، جلنة النشئ ، السراج املنري                
  .اخل ويئة الظروف املساندة هلم بالدعم واإلشراف 

التنسيق مع وزارة الشئون االجتماعية والعمل واهليئـة العامـة           قيام وزارة األوقاف ب    ١٢
  .مراكز الشباب للتوجيه واإلرشادللشباب والرياضة الستيعاب الشباب واستغالل 

 تعميم فكرة مراكز الشباب يف كل املناطق الحتواء الشباب املناطق يف إطار النطـاق               ١٣
  .غرايف منعا لتسكعهم يف الشوارعاجل
ال إلقامة الندوات على اختالف صورها وأشـكاهلا والـيت تقـام يف              عدم فتح ا   ١٤
  .ملخيمات أو اللجان الغري مرخصةا
 ضرورة اخذ موافقة وزارة األوقاف عند دعوة أية مشايخ من خارج الـبالد للقـاء             ١٥

  .حماضرات دينية
يـة   عدم اإلعالن أو وضع الفتات يف الشوارع عن إقامة أي ندوات أو حماضرات دين              ١٦

  . األوقاف وخمالفة من يقوم بذلكإال بعد موافقة وزارة
  .ن التشنج والقبول بالرأي األخر تعميق مفهوم ثقافة احلوار بدال م١٧
يف  القضاء على مبدأ التعصب والتفرق بني أبناء اتمع واليت تتمثل يف أوجه صورها               ١٨

  .انتخابات اجلمعية التعاونية
ف والبناء يف املراحل الدراسية جلين مثار ذلك مستقبال وذلك    غرس فضيلة احلوار اهلاد    ١٩

ر واحتـرام   ضمن استراتيجية عامة للدولة يف غرس قيم ثقافة احلوار وقبول الرأي األخ           
  .االختالف يف الرأي

 تفعيل دور األعالم الديين عن طريق التوعية الدينية الصحيحة وذلك بنـشر الفكـر               ٢٠
  . البعيد عن التزمتلاالقائم على الوسطية واالعتد

تناول  أمهية الرقابة الذاتية للصحف واالت احمللية على ما يكتب فيها وخاصة اليت ت             ٢١
  .القضايا املذهبية والفكرية

 العمل على استغالل شبكة االنترنت من قبل وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية              ٢٢
  . االجتهادات اخلاطئةلرد وتفنيدواجلمعيات األهلية لنشر الفكر املعتدل وا

 العمل على فتح قنوات اتصال هاتفية متعددة للرد على استفسارات اجلمهور حـول     ٢٣
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املسائل الشرعية يف ما يتعلق يف اجلهاد واملسائل الشرعية األخرى املرتبطـة بـذلك              
  .  واختيار املشايخ من ذوى اخلربة والرأي الشرعي 

لنشئ ويف املراحل التعليمية املختلفة وفقـا خطـة          تعزيز قيم الوالء واالنتماء لدى ا      ٢٤
وزارة  وزارة األوقاف، وزارة التربيـة،       (مدروسة يشارك به اجلهات املعنية يف الدولة        

  .ةالداخلي
 احلوار املباشر مع طلبة املرحلة الثانوية وطلبة اجلامعة يف قضايا اتمع وفقـا  خلطـة                 ٢٥

 مـن منظـور    تتناول خمتلف األمور احلياتيةعلمية مدروسة يقوم ا علماء دين ثقات     
  .إسالمي صحيح

 تعزيز دور األخصائي االجتماعي يف اإلرشاد والتوجيه يف املدارس وتفعيـل دوره يف       ٢٦
  .يات منحرفة على اختالف أنواعهامراقبة أية سلوك

ـ            ٢٧ ريب  تفعيل االتفاقيات األمنية واإلعالمية على مستوي اإلقليمي مابني دول اخلليج الع
  .يب يف نطاق جامعة الدول العربيةوعلى مستوي العامل العر

 تعزيز األمن الفكري لدى الشباب عن طريـق حتـصني عقـوهلم مـن األفكـار                 ٢٨
  .مية تشارك فيها اجلهات املعنيةوالسلوكيات املنحرفة وفقا خطة عل

  .اءةكزهم للحوار واملناقشة البن االنفتاح للشباب والوصول إىل قواعدهم ومرا٢٩
 عدم التهويل والتضخيم اإلعالمي ألي حادثة وإعطائها أكثر مما تستحق منعا للتعميم       ٣٠

  .املترتبة على ذلكوالنتائج السلبية 
  .لفكري لدحض الشبهات والرد عليها إتباع أسلوب احلوار ا٣١
 عملها  تقننيل العمل على إنشاء هيئة عامة تضم كافة اللجان اخلريية املنتشرة يف البالد              ٣٢

واإلشراف على مصادر التمويل وأوجه الصرف اخلريي حملياً ودولياً بعيداً عن الطائفية            
واالستغالل السياسي وفق تنظيم هيكلي علمي يتماشى مع اللجان اخلرييـة العاملـة             

  . حالياً
 اقتصار إقامة الندوات على اختالف صورها وأشكاهلا على مجعيات النفـع العـام              ٣٣

  . اخلروج عن ثقافة احلوار البناءياً ويف مقرها وعدماملصرح ا رمس
  .يطة واحلذر اختاذ اإلجراءات األمنية الالزمة واخذ احل٣٤



 ١٩٠

 إعادة النظر يف بعض مواد قانون املطبوعات والضوابط اليت جيب االلتزام ـا عنـد                ٣٥
ار اهلدامة  النشر مبا ال يسمح بنشر املقاالت اليت حتث على الفتنة والشقاء ونشر األفك            

  .  والنقد الغري بناء وإعادة النظر يف الغرامة املالية املتعلقة بقضايا الصحافة 
 املواجهة اجلادة واحلازمة واملباشرة مع أية شخصية تنتمي ألي تيار تعمل على نشر أو               ٣٦
  .رويج الفكر املتطرف يف اتمعت
يار مواضيع م مجوع املصلني      ضرورة تقيد خطباء املساجد بالوسطية واالعتدال واخت       ٣٧

 االجتماعية واألمنية واالقتصادية واألخالقية واملـستجدات علـى         موتتناول قضاياه 
 وربطه بالوعظ هـو منـاء       الساحة احمللية والدولية على اعتبار إن التنوير بقضايا األمة        

  .للمجتمع
 وفق خطاب إعالمـي      إعادة النظر يف الربامج الدينية املقدمة عرب اإلذاعة والتلفزيون         ٣٨

ديين يهدف إىل تبصري املشاهدين واملستمعني بقضاياهم االجتماعية واملستجدات بدال          
  . إخراج فين وعلمي جيذب املشاهدمن التلقني ووفق

 إعادة النظر يف منهج التربية الدينية لكي يتالئم مع املستجدات احلايل ومبا يتالئم مع               ٣٩
  . عمر الطالب على سبيل املثال ومع املختلفةةاملراحل التعليمي

العمل على غرس القيم األخالقية املتمثلـة  : وهي مرحلة االنقياد :  يف املرحلة االبتدائية 
  .لدين وآداب الوضوء وآداب الصالةبالصدق واألمانة وإطاعة الوا

ة وتتمثل يف الصحبة الصاحلة النظافة الـصال : وهي مرحلة التقليد :  املرحلة املتوسطة 
  .الصيام وآداب احلديث دفع األذى

إطاعة ويل األمر االبتعاد : يف التعلم واإلرشاد : وهى مرحلة املصاحبة :  املرحلة الثانوية 
  . عن الفواحش ، غرس قيم الفضيلة واألخالق واالنتماء وثقافة احلوار واالختالف

من التعليم الحتوائهم  أمهية وجود استراتيجية واضحة املعامل ملواجهة املتسربني ٤٠
  .ملتوسطة إعادة النظر يف إلزامية التعليم إىل اية املرحلة ا٤١

  
  
  



 ١٩١

  :املبحث الثاين
   ونتائجهاواالقتصاديةاالجتماعية اجلهود  

  
  :ونعين بذلك

  : سواء أكانتمناشط اجتماعية فعيله أو توظيفه من ل ما يتم تك( 
  توعوية جهود 

   أم برامج تعليمية 
   وحنوهاقرات ثقافيةف أم 
من ، و مل معها م التعا احك على دقة تشخيصها، وإ     قدرة املعنيني بالقضية   ةدازيمما يسهم يف    

  .)١() صني النفس ضدها  على حتةقدرمثة ال
وكما هو معلوم فإنّ حتديد األسباب الرئيسة ألي ظاهرة اجتماعية حتديدا دقيقا يقتـضي              

  .ة هلا، فكذلك هو الشأن لظاهرة التطرفمسحا شامال ورصدا تاما للحاالت املعرض
ول والذي استقر عليه رأي أغلب الدارسني هلذه الظاهرة أنّ األسرة تشكل األسـاس األ             

  .ملختلة واليت تكون عرضة للتطرفلتلك البذور ا
ن مل ؛ فإ الطفل احلب والوالء واالنتماء هي احملضن األول الذي يتشرب منه    سرةذلك أنّ األ  
  : الذي غالبا ما حيصل بسبب عاين احلب لوجود التفكك األسريلطفل مجيد هذا ا

  .األسر املتصدعةحيانا يف الطالق والشقاق الذي حيدث أ -  أ
  .ل الذي يصيب تلك األسرة، وحنو ذلكو بسبب الترمأ -ب

عرضة للتجنيد يف صـفوف     جيعلهم   والد يصابون بتلك االختالالت النفسية مما     فإن األ   
  .املتطرفني

  . بذور التطرف يف اتمع الكوييتساسية ملتابعة قضية أاالختالل األسريا فإن رصد وهلذ  

 أن كافـة أشـكال      ،)٢(  بدولة الكويـت   أكدت وزارة الشئون االجتماعية والعمل    وقد  
التعصب والتطرف تتوقف على استعداد الفرد أو اجلماعة لقبول هذه الظاهرة أو املفهوم أو          

                                                 
 .٣بوزبر ، أمحد حممد ، املعاجلة القيمية لقضية التطرف الديين يف اتمع الكوييت ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .يف الدراسة اليت قدمتها اللجنة املكلفة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية يف دولة الكويت) ٢(



 ١٩٢

تربز أساليب للتعامل مع قضايا احلياة املتعددة، ويكون اخلطـأ          السلوك، وبالتايل تتشكل و   
  .حينها صحيحاً ويسري عليه الناس

 الدراسة إىل أن هذا الفكر وهذه السلوكيات يتشرا الطفل يف إطار الثقافـة              تنبهو    
صب والتشدد والتطرف ملا يسمعه     اخلاصة باألسرة وباتمع، فالطفل تنتقل إليه عدوى التع       

  .اه، من األبوين بشكل خاص، واملدرسني ومبن يقتدي م بشكل عاميرأو 
ترتكـز علـى     على أن مواجهـة التطـرف        ك، فإن الدراسات تؤكد يف نتائجها     لذل   

  .األسرة: املؤسسات اتمعية من أمهها
فاألسرة واتمع مبؤسساته وأفراده، قد ينقلون لألجيال اجلديدة فريوس الغلو والتطرف              

  .ب وذلك حسب املؤثرات املختلفة اليت يتعرض هلا الطفلوالتعص
 يؤثر مسلكها أمام الرأي العام يف تكوين املعايري واالنتمـاءات           وزاً اجتماعية مثة رم بل     

  .وأساليب التفكري وأمناط السلوك لدى أبناء اتمع

  .)١( الحهاهذا كله حيتم على املعنيني باألمر ضرورة معرفة مكامن اخللل حىت يسهل إصو  
  من هذا املنطلق وضعت األسس واألطر للعامة متثلت فيما يلي

  :)٢( وذلك من خالل،تطوير وحتديث العمل االجتماعي 
دريب وتوعية األسر على عناصر التنشئة االجتماعية الصحيحة، والنأي عـن أي             ت -أ

  .سلوك يعزز لدى األبناء العنف والتطرف
  .ألفراد على قبول اآلخرريب وتعويد وتثقيف األسر وا تد-ب
عاجلة األسباب اليت تؤدي إىل االغتراب االجتماعي، وامتصاص وعالج وتوجيه           م -ج

الفئات الشبابية، اليت تتعرض لالستقطاب النفسي واالغتراب االجتماعي باعتبارها         
  .الفئات املؤهلة للتطرف واإلرهاب

  .حتليل العوامل السلوكية احملفزة للتطرف -د
  
  

                                                 
 .١٧-١٦ستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف ، ص ا: انظر ) ١(
  .٤٠ – ٣٩ستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، املرجع السابق ، ص ا) ٢(



 ١٩٣

ل األفراد وزيادة حصة بعض الفئات من الدخل القـومي مـن            ى تنمية دخ  العمل عل  
  :خالل
 .توفري فرص العمل الشريف واملناسب لكل الراغبني فيه والساعني له -أ
  .توفري مصادر الدخل املناسب لبعض الفئات املهمشة، اجتماعياً -ب
يت تطرح أسهمها   فتح جماالت املشاركة اجلادة والفعالة يف املشروعات التنموية ال         -ج

لالكتتاب العام، بالتوسع يف هذه الشركات، وضمان املشاركة الفعلية للفئـات           
  .املهمشة فيها

حتسني الظروف االقتصادية لألفراد مبا يتناسب مع مـستويات الـدخل العامـة              -د
  .ومعاجلة مشكالت البطالة وضرورة توفري فرص العمل املناسبة للشباب

  
  :االجتماعي الثقايف العام للفرد واألسرةولوكي اإلجراءات يف اال الس

ـ معاجلة املشاكل املتفاقمة لألسرة الكويتية السيما مشاكل تصدع األسـرة ومـا             ١
  .يصاحبها ويعقبها من تأثريات ضارة باألبناء

ـ أن توفر الدولة الرعاية املناسبة لأليتام واألطفال الذين تصدعت أسرهم واألحداث            ٢
فسية واالجتماعية املناسبة هلم، والعمل على تأهيلهم لالنـدماج يف          وتوفري البيئة الن  

  .اتمع
ـ إعداد النظم واألنشطة واملنتديات والتجمعات العلمية والدينية والرياضـية الـيت            ٣

تستقطب الشباب، وتعمل من خالل األنشطة املختلفة على صبغ فكرهم بالطابع           
ماعات املتطرفة هلم والعمل علـى      املعتدل الوسطي، والبعد م عن استقطاب اجل      

تعميم مراكز الشباب يف كل املناطق لتكون مقصداً للشباب بدالً من أن يتجمعوا             
 .)١( حول حلقات الفكر املتطرف

ـ تشديد العقوبة على كل من يتطاول على الذات اإلهلية والرسول صلى اهللا عليـه               ٤
  .وسلم والصحابة

حية واملشبوهة اليت تغذي التطرف وتنـشر الفكـر         ـ التعامل املرشد مع املنافذ اإلبا     ٥

                                                 
  .٤٠ – ٣٩ستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، املرجع السابق ، ص ا) ١(



 ١٩٤

  ).اإلنترنت(املتطرف على شبكة االتصاالت العاملية 
ـ إقرار النظم اليت حتد من انتشار املطبوعات املشبوهة اليت تؤدي إىل انتشار التطرف              ٦

  .وتزكية الفتنة وإثارا
  .يهات أو املقاهيـ مطاردة أوكار الفساد والتشدد يف املزارع واجلواخري أو الشال٧
ـ مطارة العابثني والالهني يف األسواق العامة وأماكن التجمعات الذين يتطـاولون            ٨

  .على حرمة الناس وأعراضهم
ـ أن تكون الرموز اتمعية منوذجاً ومثاالً يقتدي بـه اآلخـرون يف التـسامح ويف              ٩

الفكـر  االعتدال واملوضوعية، والنأي عما يشاهد من صور من شأا أن تغـذي             
املتطرف مما حيدث يف بعض االس الشعبية من تطرف وتشنج وتطاول يف طرح             

  .اآلراء والرؤى والتصورات
ـ  أن يكون التنافس الشعيب يف ااالت ذات الطابع الدميقراطي منوذجاً ملا ينـشده   ١٠

اتمع من اعتدال واتزان ووسطية بعيداً عن التعصب وتغذية روح التفرقة بـني             
  .اخل....  اتمع على أسس عرقية أو مذهبية أو طائفية أبناء

ـ نشر ثقافة التعاون والتفاهم واملوضوعية يف العالقات بني اجلميـع دون النظـر              ١١
  .للجنس أو الدين أو الفكر أو االنتماء

 .)١( ـ دعم مبدأ املساواة القانونية والعقلية بني أبناء اتمع١٢

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٨٣- ٨٢ع السابق ، ص ستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، املرجا) ١(



 ١٩٥

  :املبحث الثالث
   ونتائجهاالشرعية الدينيةد اجلهو

  
  :واملقصود بذلك

  دعوية، وخطب منربية، ومناقشات فقهية، ومناظرات شرعية : كل ما يبذل من جهود( 
  .)١() حول القضية موضع التشخيص 

يف حياة الفرد، ذلك أنه نظام حياته، بل         إذا حتدد هذا املفهوم؛ فإنّ للدين مكانة كربى         
  .ل سلوك الفرد وضبط مسارهاألداة الفعالة يف تشكي

  .فإذا توىل اجلهلة تفسري مبادئ هذا الدين وأسسه، ساد الفساد، وعم اهلالك  
 من ليس من أهل هذا الـشأن        زمام اخلطاب الديين  وهذا ما حصل بالفعل حينما توىل          

  .فاحنرفوا مبجتمعام عن جادة الصواب، فهلكوا وأهلكوا
، وهي أنّ اجلهل من أخص أسـباب         قن صدق املعادلة اآلنفة   واملتتبع لفكر املتطرفني يتي      

  .التطرف
واجلهل ال سبيل للقضاء عليه، واجتثاثه من جذوره إالّ بنشر الوعي الديين على أسـس                  

صحيحة، لقطع الطريق على األدعياء الذي يستخدمون الدين سالحا لتدمري اتمعـات            
)٢(.   

  :ياغة اخلطاب الديين ليكونمن هذا املنطلق كان البد من إعادة ص
  .أكثر تركيزاً على الوسطية اإلسالمية كمنهج تفكري وأسلوب حياة -أ  
أكثر وعيا يف االختيار من كتب التراث مبا يتناسب ومتطلبات احلياة وظـروف              -ب

  .اتمع
  .أكثر انفتاحاً على روح العصر وثقافته -ج     

  .)٣(و نبذ التعصب والغلو أعظم أثراً يف توجيه حركة اتمع حن -د 

                                                 
 .٣مية لقضية التطرف الديين يف اتمع الكوييت ، مرجع سابق ، ص بوزبر ، أمحد حممد ، املعاجلة القي) ١(

 .٢١- ٢٠ ع السابق ، صستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، املرجا) ٢(

 .٣٨ ع السابق ، صستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف، املرجا) ٣(



 ١٩٦

 مكافـة اإلرهـاب عمـدت       إلستراتيجيةوعلى هذا األساس واستنادا إىل األطر العامة        
ثلة يف شـخص وزارة     مؤسسات دولة الكويت لتفعيل ذلك من خالل حمددات عملية متم         

  .وفق مقاييس معينةاألوقاف 
 أجل حتقيق األمن    دور ريادي من   تقوم ب    والشئون اإلسالمية  األوقافوزارة  ذلك أنّ     

وسالمة اتمع؛ والذي ميثل قمة األولوية يف خطتها اإلسـتراتيجية اخلمـسية القادمـة              
، واملرتبط بتعزيز القيم اإلجيابية     )١(د  واملستمدة من كلمة حضرة صاحب السمو أمري البال       

ـ              ة لدى الشباب مبا حيصنهم من الظواهر السلوكية الغريبة على جمتمعنا، ومبا حيقق مكافح
اإلرهاب وخلع بذور التطرف بكل أشكاله وأنواعه ميكن أن يظهر بـشكل عملـي يف               

  :)٢( برنامج الوزارة واملتمثل يف
  

 باحلكمـة   حتقيق النموذج األمثل للدعوة اإلسالمية الوسطية اليت سار عليها          : أوالً
  .واملوعظة احلسنة، واادلة باليت هي أحسن والرمحة للعاملني

  
  :كون األداء اخلطايب والدعوي لكافة مناشط الوزارة مرتكزاًأن ي :ثانياً 

على احلجة الواضحة، والكلمة اللينة، واخللق الفاضل، والتواضع اجلـم يف ضـوء             
برنامج عمل متواصل، ووعي متكامل، وتناغم بني كافة قطاعات الوزارة وذلك بنـاًء             

  .مع ال اخلالف والتشرذمنقاط التجعلى الفهم الصحيح لطبيعة املرحلة واالرتكاز على 
  
  :االلتزام الدعوي باألطر العامة التالية: ثالثاً
 االهتمام بنشر الدعوة اإلسالمية بصورة عامة بني خمتلف فئات وطبقـات اتمـع              ـ١

  .الكوييت وفق النهج الوسطي
  

                                                 
مجـادي االوىل   /١٩يعي العاشـر لـس األمـة          وذلك يف افتتاح دور االنعقاد العادي األول للفصل التشر        ) ١(

 .م٢٠٠٣ يوليو ١٩هـ  املوافق ١٤٢٤
توجهات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بشأن الوحدة الوطنية وحماربة التطرف من أجـل جمتمـع               : انظر) ٢(

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت: ورقة من إعداد. متماسك 



 ١٩٧

 االهتمام بقضايا اتمع احليوية يف اخلطاب الدعوي واملتمثلة يف حماربة املخـدرات             ـ٢
  . لتدخني والسلوكيات الغريبة عن جمتمعناوا
 االهتمام بالقضايا االقتصادية ورفع درجة وعي املواطن املسلم فيما يتعلق باإلسراف            ـ٣

 غري املرغوب واحلفاظ على كافة موارد الدولة من ميـاه وبيئـة             االستهالكيوالنمط  
  . وغريها

ل بكل ما يسهم يف دعم الـوالء         البعد التام عن اخلالفات السياسية القائمة، واالنشغا       ـ٤
 .للوطن وفق النهج اإلسالمي الصحيح

 دعم كافة أشكال العمل اخلريي من عمارة للمساجد ومساعدة الفقـراء وزيـادة              ـ٥
 . الروح اإلنتاجية بني أفراد اتمع 

 االهتمام بالنشء من الشباب وتربيتهم على التمسك بأخالق اإلسـالم الـسمحة             ـ٦
الرمحة والود يف مقابالم مع اآلخرين يف ضوء عزم وكرامتـهم           ومشاعره الطيبة و  

 وما أرسلناك إال رمحة للعـاملني       :وتضحيتهم لصاحل وطنهم ودينهم باليت هي أحسن      
)١(     
 إشاعة روح العدل والتسامح والتأكيد على أمهية الشورى والدميقراطية اليت تنعم ا             ـ٧

  . البالد قوالً وفعالً 
 مجع كلمة املسلمني وبث روح التآلف والتعاون والـسعي إىل توحيـد              العمل على  ـ٨

صفوف األمة وأن احلب اخلالص هللا هو أصلح أساس لتحقيق البناء املتماسك ألبنـاء              
  .الوطن

 يف نفوس الناشئة واملرأة عن طريق حلقات حتفيظ   تعميق مشاعر حب اهللا ورسوله ـ٨
  .القرآن الكرمي ودور القرآن

هاز الدعوي بوحدات ثقافية تسهم ىف حتقيق زيادة الوعي الوسطي وبنـاء             تدعيم اجل  ـ٩
  .ركائز دعوية عن طريق معهد األئمة واخلطابة

  
  
  

                                                 
 ١٠٧:  آية رقم سورة األنبياء) ١(



 ١٩٨

 :الوقاية من التطرف الفكري ومعاجلة بذوره :رابعاً
  : وهنا تكمن خطة الوزارة فيما يلي 

يـة والـيت توجـب       إظهار القواعد األصولية اليت تنكر التكفري، وتبين القاعدة الذهب         ـ١
  .التعاون يف املتفق عليه، واحلوار اهلادئ فيما اختلف فيه

 العمل على التقريب بني الطوائف املختلفة والتعاون بينهما والتأكيد على ضـرورة             ـ٢
  .احلوار البناء

 تغذية وسائل اإلعالم مبا لدى األصوليني من آراء تنكر تكفري،  ومن املواقف التارخيية               ـ٣
  .لك اليت تؤكد ذ

 العمل على تكوين تيار معتدل يتبىن هذا املنهج ويعمل لغرس هذه املبـادئ لـدى                ـ٤
 األتباع

 تشكيل جلنة من العلماء لضبط اخلطب واحملاضرات واألشرطة والنشرات يف املساجد            ـ٥
  .والديوانيات حبيث تصب يف تيار االعتدال وتنبذ التكفري والتطرف واإلرهاب

 
 : املسلمنيالتعامل مع غري: خامساً

  :خطة الوزارة يف هذا الشأن ترتبط بالتعاون املباشر مع كل من الوزارات التالية
   والتربية    والداخلية    اإلعالم     

  :وذلك لتبيان
  .األحكام الشرعية - أ
  وشرح فقه التعامل مع غري املسلمني يف املدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم  -ب

عتداء على من حصل على األمن من الدولة وفـق قوانينـها            حىت يتبني للجميع حرمة اال    
  .وتشريعاا املعمول ا

  
  
  
  



 ١٩٩

  :فيما يتعلق باجلهاز الدعوي بالوزارة: سادساً
تويل قيادة الوزارة اهتمام بالغ األمهية وفق خطة مدروسة متوازنة للتعامل مع من يتصدى   

  :للدعوة اإلسالمية يف ضوء اخلطوات اإلجرائية التالية
 متابعة خطبة اجلمعة بشكل فعال مما حيقق سرعة تعديل أية احنرافـات عـن اخلـط             ـ١

  .الوسط للدعوة املتفق عليه
 دعم اخلطباء بكافة الوسائل واملراجع العلمية مع تكثيف الدورات التدريبيـة الـيت              ـ٢

  .تؤهلهم للقيام بأداء الواجب الدعوي كما ينبغي
دون متييز واحلسينيات حىت ال خيرج أحد عن اإلطار          العمل على مراقبة مجيع املساجد       ـ٣

 .الدعوي الوسطى
 عقد لقاءات وندوات دورية مع األئمة واخلطباء والقائمني على إعطاء الدروس مبـا              ـ٤

 .حيقق التناغم يف األداء دون نشاز أو تطرف
 التعاون مع اخلارجية والداخلية واإلعالم من أجل تسليط األضواء علـى القـضايا              ـ٥

 .املفاهيم اخلاطئة  اليت جيب التصدي هلاو
 إبراز دور الفتوى الرمسية للوزارات وطرحها للرأي الشرعي يف مواجهـة القـضايا               ـ٦

 .الشائكة وغري الواضحة
 إنشاء معهد األئمة واخلطباء من أجل تأهيل اجلدد منهم وفق الرؤية الوسطية الفاعلة              ـ٧

 .لقائمني حىت تقضي على الفكر املتطرفيف الدعوة والعمل على دعم من حيتاج من ا
 النظر يف قواعد اختيار وتعيني األئمة واخلطباء حىت ال يتسرب من حيمـل أفكـاراً                ـ٨

 . متطرفة أو شاذة ويعمل على طرحها يف جمال الدعوة الذي يقوم به 
 توفري جو صحي لكل من يتصدى للعمل الدعوي حىت يتمكن من حتقيـق الفهـم                ـ٩

 .ل مع األمور بروح تعاونية وليست عدائيةالصحيح والتعام
  . إجراء الدراسات والبحوث امليدانية والعلمية يف شأن معاجلة قضايا التطرفـ١٠
 حصر األفكار املتطرفة ودراستها وتفنيدها والعمل على طرح األطر العلمية املستندة            ـ١١

  . قواعد فقهية صحيحة لتدعيم األئمة واخلطباءإىل
 الوسائل الثقافية واإلعالمية الالزمة من أجل بث الفكر الوسـطي            استخدام كافة  ـ١٢



 ٢٠٠

  .وجماة األفكار املتطرفة
 تبين األئمة واخلطباء ذوي التوجهات الوسطية وتـشجيعهم مـن أجـل زيـادة               ـ١٣

  .نشاطام
  

  :وهذا رصد عام لربامج وخطط الوزارة سواء ما مت إجنازه أو هو يف طور اإلجناز
 

قامة اجتماع لوزراء األوقاف بدول جملس التعاون اخلليجي وذلك ملناقشة اإلعداد إل :أوالً
  اإلرهاب جتديد اخلطاب الديين ( آخر املستجدات على الواقع اإلسالمي ومنها 

  ).محاية النشء من التعصب الديين واالحنراف األخالقي
  
ية وزارة األوقاف استراتيج( تشكيل فريق عمل من املختصني إلعداد وثيقة بعنوان  :ثانياً

والشئون اإلسالمية حلماية النشء من التعصب الديين واالحنراف األخالقي ، ودعم القيم 
  ) .الفاضلة يف اتمع الكوييت 

  
  :)١( رسالة الوزارة: ثالثاً

ملسامهة يف احلفاظ على اهلوية الوطنية للمجتمع الكوييت بأبعادها اإلسالمية ا( 
  عل مع العصر ، وأداء دور إجيايب يف حركة منو والعربية، مع التجاوب الفا

  ).اتمع 
  

  : اإلسالميةج عمل احلكومة يف جمال الشئون اليت يتعامل معها برنامالقضايا : رابعاً
ـ تعزيز التمسك بتعاليم اإلسالم السمحة، وبقيمه اليت حتكم السلوك الفردي واتمعي، ١

  .ونبذ التطرف واإلرهابوالتأكيد على االعتدال والوسطية واحلوار 
  .ـ احلاجة إىل املعاجلة الشرعية للمسائل املستحدثة اليت أفرزا احلياة املعاصرة٢

                                                 
ذكر يف رسالة وإستراتيجية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت بتطلعاـا يف معاجلـة مـشكلة                 ) ١(

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٣اإلرهاب والتطرف الفكري ، 



 ٢٠١

ـ تعزيز روح املسئولية ومفاهيم االنتماء واستشعارها يف مجيع جماالت العمل على ٣
  . املستويني الفردي واجلماعي 

 
  .األهداف يف جمال الشئون اإلسالمية: خامساً

  .ل دور املسجد كأحد املؤسسات املركزية يف امعـ تفعي١
  .ـ تيسري شئون ممارسة العبادات والدعوة هلا ، وتقدمي ما يلزم من تسهيالت وإرشادات٢
 . ـ تكريس املرجعية ـ على املستويني الرمسي والشعيب ـ جلهاز اإلفتاء بالوزارة ٣
ر وتوظيفها ألغراض دعم ـ تنمية أنشطة البحوث والدراسات الشرعية ملواكبة العص٤

 .حركة منو اتمع
ـ حتصني الشباب ضد التطرف والغلو والظواهر السلوكية السلبية مسامهة يف مواجهة ٥

 .املشكالت اليت دد األمن واالستقرار االجتماعي
ـ دعوة اتمع ـ من منطلقات إسالمية ـ إىل تعبئة كافة إمكاناته البشرية واملادية ٦

  .هداف خطة الدولة للتنمية االجتماعية واالقتصاديةخلدمة حتقيق أ
 . ـ توعية اجلمهور باملفاهيم الصحيحة لإلسالم ٧
 . ـ تعزيز الوحدة الوطنية للمجتمع وتأصيلها من الناحية الشرعية ٨
ـ التوعية باملبادئ والقيم اإلسالمية اليت تعني اتمع على اختاذ املواقف الرشيدة يف ٩

 . املعاصرةمواجهة املشكالت
  .ـ تفعيل الوجود الكوييت يف جمال تعزيز تكامل اجلهود اإلسالمية الدولية١٠
 

  :السياسات يف جمال الشؤون اإلسالمية:  سادساً
  .  ـ التعاون والتنسيق مع املؤسسات الرمسية واألهلية يف جمال الشئون اإلسالمية١
الوزارة، بيت الزكاة، (مية ـ تفعيل آليات التنسيق بني مؤسسات قطاع الشئون اإلسال٢

  .لتحقيق رسالتها على أحسن وجه ممكن) األمانة 
ـ االنتشار اجلغرايف يف احملافظات ملؤسسات قطاع الشئون اإلسالمية مما يساعد على تلبية ٣

  .احتياجات اجلمهور عن قرب
 



 ٢٠٢

  :  الربامج التنفيذية يف جمال الشئون اإلسالمية:سابعاً
جد بالوزارة باعتباره أحد أجهزة الوزارة والذي خيتص برعاية ـ تفعيل دور قطاع املسا١

ويتوىل  .املساجد، واإلشراف عليها وتوفري احتياجاا لتحقيق رسالتها يف اتمع
  : مكتب الشئون الفنية

  .أ ـ وضع القواعد املنظمة االت األنشطة يف املساجد
  ب ـ وبرامج تأهيل األئمة واخلطباء 

 املسجد مما يشوا ويسهم يف محاية النشء من التعصب الديين ج ـ وصيانة رسالة
  . واالحنراف األخالقي 

  : ـ نشر رسائل املسجد٢
وهي سلسلة تعين بإلقاء الضوء على بعض املفاهيم يف سياق برنامج حمدد، بغية إتاحة قدر 

بصورة من الثقافة الشرعية املعتدلة الالزمة لألئمة واخلطباء بضرورة خاصة واملسلمني 
  :عامة ، وذلك على النحو التايل

 ).بيت اهللا وعنوان وحدة األمة(  ميثاق املسجد 
 . أدب اخلطبة واخلطيب

 .  املنتخب من اخلطب يف توجيهات املنرب للمسلم املعاصر 
 . دليل األئمة واخلطباء 

 ) . الشباب (  رسالة إىل جيل التحديات 
 والنهي عن املنكر منهج اإلسالم يف األمر باملعروف 

 . حنو استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
 . مساحة اإلسالم وحقوق غري املسلمني

 )اللوائح والتنظيمات ( ـ تطوير دليل العمل باملساجد ٣
  .ـ تطوير الربنامج التدرييب املتكامل لتطوير مهارات وقدرات األئمة واخلطباء٤
نية باملساجد واليت ختتص بوضع نظم تقييم الكفاءة ـ تفعيل جلنة شئون الوظائف الدي٥

 .واحلوافز واملسائلة والتنمية املهنية
وكذلك ختتص ) اإلمامة واخلطبة واألذان(ـ تفعيل جلنة اختيار شاغلي الوظائف الدينية ٦



 ٢٠٣

 .باختبار مدى صالحية مواصلة العمل الديين باملساجد
د تأهيل الدعاة، ويهدف املركز ـ تشكيل جلنة متخصصة إلنشاء مركز خيتص بإعدا٧

داعية سنوياً وتزويدهم باملهارات األساسية يف الدعوة إىل اهللا، من قضايا " ٢٥" إلعداد 
 . الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي الوسطي املعتدل 

 .ـ البدء يف إعداد معهد اإلمامة واخلطابة٨
طية واالعتدال إلثراء احلركة ـ استضافة ثلة من العلماء واملفكرين ممن عرفوا بالوس٩

  .الفكرية يف الكويت واستقطاب علماء كبار مربزين كمنابر للفكر املستنري
ـ عقد ندوات مستجدات الفكر اإلسالمي واليت يقصد ا إجراء عملية مراجعة وتقومي ١٠

للكفر اإلسالمي املعاصر يف شىت ااالت الفكرية والدعوية واحلركية، وفق حوار هادف 
 ).م ٢٠٠٤/ الندوة القادمة يف شهر مارس ( ناء يقوده ثلة من علماء األمة ومفكريها وب
ـ اإلعداد إلقامة مؤمتر التقريب بني املذاهب وذلك من أجل املسامهة يف نشر التسامح ١١

 . بني تيارات وأفراد اتمع 
كي واالحنراف االحنراف السلو( ـ إقامة ملتقى املخاطر والتحديات اليت تواجه الشباب ١٢

وهو ملتقى مجع فيه أصحاب االختصاص يف الشريعة والتربية دف وضع ) الفكري 
  .التوصيات املناسبة حلماية النشء من التعصب واالحنراف 

ـ توجيه األئمة واخلطباء بأمهية نشر مفاهيم االعتدال والوسطية والسماحة من خالل ١٣
هرية الدورية بني مسئويل الوزارة واألئمة خطب اجلعة والدروس واملواعظ واللقاءات الش

  .واخلطباء
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٤

  
ـ نشر سلسلة ثقافتك اإلسالمية وهي تسهم يف إبراز القيم اإلسالمية النبيلة والثقافية ١٤

  :وقد صدر منها اإلسالمية األصيلة من خالل استكتاب ثلة من علماء األمة ومفكريها 
  

  
  عنوان الكتاب

  
  المؤلف

  
  

  )بعةاألمة األر( الفقه اإلسالمي ناهج رجال وم
  

  .محمد زآي الدين قاسم/ الشيخ 
  

  
  الطريق من هنا

  
  محمد الغزالي ـ رحمه اهللا/ الشيخ 

  
  

  الفكر الغربي ـ دراسة نقدية
  

  أنور الجندي
  

  
  أين حظ اإلسالم من لغة القرآن

  
  عبد الرحمن خليف

  
  

  اإلسالم وعلم االجتماع العائلي
  
  عزيز الجرداويعبد الرؤوف عبد ال
  

  
  دروس المسجد بين اإلمام والجمهور

  
  محمد محمود متولي

  
  

  التاريخ اإلسالمي أحداث وعبر
  

  أحمد الحسن/ د
  

  
  الصالة وأسرارها النفسية

  

  
   محمد يوسف خليل٠د

  
  بهجة النفوس في تجويد آالم القدوس

  

  
  محمد مأمون آاتبي. د

  
     ملزيد من نشر الفكر اإلسالمي املعتدل وفق ـ تطوير جملة الوعي اإلسالمي ووجيهتا١٥

  ) .األصالة واملعاصرة ( مبدأ 



 ٢٠٥

  :ـ تعزيز ودعم الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، منها١٦
  .حوار هادئ ـ ـ حاملو القرآن  ـ إال صاليت  ـ الشمائل احملمدية   نفائس    

عاصر وإبراز مساحة اإلسالم وهي محالت إعالمية متميزة يقصد ا تفعيل اخلطاب الديين امل
  . وقيمه وتعاجل قضايا اتمع وفق رؤية شرعية 

ـ تطوير جملة املنتدى احلائطية ملا هلا من دور فعال يف نشر الثقافة اإلسالمية ذات ١٧
  . األهداف السامية بني مجهور املساجد وبعض املؤسسات اتمعية األخرى 

 يفيد من خالل املسابقات الثقافية والشعر ـ توجيه الشباب حنو ملء فراغهم مبا١٨
  .واألدب والقصة ذات املنطلقات اإلسالمية 

ـ االنتهاء من تطوير أنشطة وبرامج ومناهج دور القرآن الكرمي ومعاهد الدراسات ١٩
  . اإلسالمية مبا حيقق الثقافة الشرعية 

اهد ـ عقد دورات ختصصية إلعداد وتأهيل مدرسي دور القرآن الكرمي ومع٢٠
  .الدراسات اإلسالمية مبا حيقق التطوير ملهارام وقدرام يف التدريب للعلوم الشرعية 

والذي يهدف إىل تنمية الثقافة ) ملتقى السراج املنري ( ـ محلة إعالمية نشطة حول ٢١
  .الشرعية املعتدلة لدى الناشئة والشباب

  .والنساءـ عقد دورات متخصصة حملفظي القرآن الكرمي من الرجال ٢٢
محلة إعالمية متميزة ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي ومراكز اقرأ للشباب ومراكز روح  ـ٢٣

املوجه لرعاية اجلاليات يف ) لنادي األحبة ( ورحيان للفتيات، محلة إعالمية هادفة 
لبية يف الكويت لتوعيتهم مببادئ اإلسالم السمحة وحفظهم من الظواهر السلوكية الس

  . )١(سالمية اتمعات اإل
  .ـ تثقيف النساء بدروس تربوية وثقافية عرب الصاالت االجتماعية٢٤
  .ـ مركز شروق واملوجه لشرحية النساء وتوعيتهم يف جمال األسرة٢٥
  
  

                                                 
 الدكتور عبد اهللا -اخلطوات املناسبة حلماية النشء من التعصب الديين واالحنراف األخالقي  مذكرة بشأن)١(

 .املعتوق
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وهو برنامج تربوي أخالقي موجه لطالبات املدارس املتوسطة " طموح " ـ مشروع ٢٦
  .الثانوية

  )ثقافة أدب احلوار واخلالف( مهية تضمني مناهجها ـ تقدمي اقتراح لوزارة التربية بأ٢٧
رؤية مشتركة بني وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية " ـ إعداد ورقة عمل بعنوان ٢٨

 الوزارة اإلعالمية وأهدافها الرئيسية باإلضافة إستراتيجيةتتضمن " ووزارة اإلعالم 
ق فيما يتعلق حبماية النشء من خلطتها الرباجمية يف التلفزيون واإلذاعة وخاصة فيما يتعل

  .التعصب الديين واالحنراف األخالقي
ـ تعزيز دور الوزارة التوعوي يف املؤسسات العقابية عن طريق برنامج الوعظ الديين ٢٩

   .ومركز الرشاد التابع للدراسات اإلسالمية
لديين ـ تعزيز دور الوزارة التوعوي يف املؤسسات العقابية عن طريق برنامج الوعظ ا٣٠

  . ومركز الرشاد التابع للدراسات اإلسالمية 
تقدمي اقتراح للنيابة العامة يطلب فيه اإلذن حملاوره املتهمني بقضايا التطرف  ـ٣١

  .والتعصب الديين من قبل ثلة من أهل االختصاص
ـ اعتماد جمموعة من الكتب والنشرات واألشرطة حول التعصب الديين واالحنراف ٣٢

عها على األئمة واخلطباء ومطالبتهم بنشر املفاهيم الصحيحة اليت تتعلق األخالقي وتوزي
  .باملوضوع وفق خطة زمنية ومتابعة دقيقة من قبل قطاع املساجد يف الوزارة

 الصدارة عن الوزارة ذا الشأن وطبعها على شكل مطوية وتوزيعها الفتاوىـ جتميع ٣٣
  .يف املساجد ونشرها يف الصحف اليومية

وة اتمع ـ من منطلقات إسالمية ـ إىل تعبئة كافة إمكاناته البشرية واملادية ـ دع٣٤
  .خلدمة حتقيق أهداف خطة الدولة للتنمية االجتماعية واالقتصادية

ـ تركيز االهتمام بفريضة الزكاة وتأكيد دورها يف التكافل االجتماعي واإلسهام يف ٣٥
  .توفري شبكة موسعة لألمن االجتماعي

يل دور الصناديق واملشاريع الوقفية يف التنمية االجتماعية وذلك إلحياء سنة ـ تفع٣٦
الوقف بكل ما حتمله من أبعاد شرعية وتنموية ، وتعزيز التكامل بني املؤسسات 
احلكومية واألهلية يف دعم العمل اتمعي ، إجياد صيغ تنظيمية للعمل ذات أبعاد 



 ٢٠٧

اطنني للمشاركة يف جهود التنمية ، ونشر شرعية لتشجيع أصحاب املبادرات من املو
وتعميق مفهوم العمل التطوعي ، وإجياد مصادر متويل مناسبة لألنشطة واخلدمات 
اتمعية دف ملء فراغ الشباب مبا هو مفيد ومحايتهم من التعصب الديين 

  .واالحنراف األخالقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٠٨

  : املبحث الرابع
   والتعليمية ونتائجهااجلهود التربوية

  
 الربامج لبث الفكـر     ذنفي   عاجلت دولة الكويت املناهج العلمية من خالل االهتمام يف ت         

وذلك علـى   دارس  املهج تعليمية يف    الوسطي بني الطالب من خالل أنشطة توعوية ومنا       
  :النحو اآليت

 خطة لدراسة ظاهرة    تضع ها مجيع قطاعات التربية يف دولة الكويت      فيتشكيل جلنه يشارك    : أوال
استثمار كافة الوسائل   بدارس ،   التطرف الفكري وواقع وأبعاد ظاهرة اإلرهاب يف امل       

  .تلك اخلطةل برامج نيات املادية والبشرية لتنفيذواإلمكا
املقدمة من قطاع البحـوث   تقدمي جمموعة من الدراسات والبحوث االجتماعي والنفسية : ثانياً  

 التوصل إىل أهم الربامج اليت تقوم على محاية الطالب من           واملناهج ، واليت تساهم يف    
  :األفكار اخلاطئة والسلوكيات غري السوية ، ومنها

 برامج تنمية روح اجلماعة والتعاون بني التالميذ يف املدارس ، منهج البحوث التربوية              -١
  .م١٩٩٢-١٩٩١واملناهج ، يف العام الدراسي لسنة 

، ) دراسـة ميدانيـة     (  وتطلعام املستقبلية بدولة الكويت      ية قلق طلبة املرحلة الثانو    -٢
  .م٢٠٠إدارة البحوث التربوية واملناهج ، 

 دور اإلعالم التربوي املدرسي يف ترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية لدى طلبة الصف             -٣
  .م٢٠٠١الثاين الثانوي يف دولة الكويت ، إدارة البحوث التربوية ، 

       طلبة حول ظاهرة العنف يف اتمع الطاليب يف مـدارس الكويـت             استطالع آراء ال   -٤
  .م١٩٨٩، إدارة اخلدمة النفسية، ) دراسة ميدانية( 
  .م٢٠٠٠ دافع عن حقك بالعلم ال بالعنف ، إدارة اخلدمة النفسية ، -٥
 دراسة ميدانية حول مظاهر العنف وأسبابه بني طالب وطالبات املدارس الثانويـة ،              -٦

  .م٢٠٠٠ة اخلدمة االجتماعية ، إدار



 ٢٠٩

 العنف ملدرسي كمؤشر للتطرف ودور مكاتب اخلدمة االجتماعية والنفسية مبدارس           -٧
  . )١( م٢٠٠٥الكويت يف التعامل معه ، 

  
 باملناهج اليت ستطبق يف بدايـة العـام         اًبيان قطاع البحوث التربوية واملناهج         وقد قدم   

ساهم يف معاجلة التطرف الفكري ودعم الوسـطية     م ، واليت قد ت    ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي  
  :يف الدين والتعامل وهي

  
  :منهج مهارات احلياة: أوالً 

وحيتوي هذا املنهج على جمموعة من املقررات اهلادفة يتم تدريسها للطالب مجيع املراحـل   
  :ومنها . مع مراعاة املستويات العلمية 

  . التعامل يف األخالقيات اإلسالمية-١
 هو تنمية وتأكيد للدين اإلسالمي والعمل مببادئه وفهم السرية النبوية ، باإلضافة             و      

  .إىل نشر ثقافة السالم والتسامح يف املناهج بصفة عامة
  . حسن التواصل واالتصال الفعال-٢

وهو التعرف على أنواع خمتلفة من طرق التواصـل وآداب احلـديث وحـسن                    
  .االستماع

  .ماعية املهارات االجت-٣
  .واملتمثلة يف التكيف مع اجلماعة عمال وقوال وحسن التصرف      
  .  مواجهة الصعوبات واألزمات -٤

وهو التعرف على املشكالت احلياتية وأسلوب مواجهتها وأنواع املواقف احلياتيـة                 
  . )٢( يف اجلوانب االجتماعية والصحية

                                                 
إجراءات وزارة التربية ملواجهة ظاهرة التطرف وإقرار الوسطية ، املقدمة إىل مؤمتر الوسطية منج حياة ، املنعقد                 ) ١(

 مايو  ٢٣-٢١/ هـ  ١٤٢٦ ربيع اآلخر    ١٥-١٣يف دولة الكويت ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، بتاريخ           
  .٢٣١-٢٣٠ص . م٢٠٠٥

 .٢٣٤ص ، مرجع سابق ،  ظاهرة التطرف وإقرار الوسطيةإجراءات وزارة التربية ملواجهة) ٢(
 



 ٢١٠

  
  :منهج التربية الوطنية : ثانياً 
      رسيخ املسؤولية الوطنية يف التعرف على مفهوم اهلويـة و االنتمـاء وحـسن             وهو ت     

    التصرف ، واالحترام املتبادل للجميع واحملافظة على القوانني وتطبيقهـا ، وذلـك مـن               
  :خالل 

  . فهم معىن الوطن واملواطنة والوالء للوطن-١
  .خلليجية والعربية واإلسالمية تعزيز الشعور باالنتماء احلضاري يف أبعاده الوطنية وا-٢
  .ك أمهية احملافظة على البيئة وأمهية ذلك يف حياته وحياة اآلخريناردإ -٣
  .دراك أمهية العمل املنتج يف تعزيز االقتصاد الوطينإ -٤
  . )١(  وواجباته الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية كمواطنك حقوقادرإ -٥
  

  
  : اليت سامهت يف االحتساب على اإلرهابيةالربامج واألنشطة املدرس

  
   وهي عبارة عن جمموعة من الربامج و األنشطة اليت تنفذ على مستوى مراقبات اخلدمة              

 ومدارس التربية اخلاصـة     –االجتماعية والنفسية باملناطق التعليمية و إدارة التعليم الديين         
  .على مدار العام الدراسي 

  
  :دراسيعلى مدار العام ال: أوالً 

     تنظيم وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية لتوعية الطالب وتعريفهم مبضار الفكر املتطرف           
واإلرهاب وآثاره السلبية على الفرد واألسرة و اتمع ، وتعريفهم بأمهية التسامح االلتزام             

لة علـى   بالقيم االجتماعية وتعلم أساليب احلوار اهلادف البناء وعدم التأثر باألفكار الدخي          
حماضرات ، ندوات ، ومسابقات ثقافية      ( وتتضمن هذه الربامج    . اتمع الكوييت وعاداته    

  ).وفنية ورياضية ، وحلقات نقاشية ونشرات ومطويات ، وكتيبات وغري ذلك 

                                                 
 .٢٣٧صسابق ، الرجع امل ، إجراءات وزارة التربية ملواجهة ظاهرة التطرف وإقرار الوسطية)  ١(



 ٢١١

  :الربنامج الشهري: ثانياً 
مور عـن       وضع بند يف جداول أعمال جملس اآلباء واملعلمني باملدارس لتعبري أولياء األ           

آرائهم ملواجهة التطرف واألفكار السلبية اهلدامة وتعريف األبناء باإلسالم كدين يـدعو            
  . لالعتدال ونبذ التطرف

  
  :برامج طابور الصباح : ثالثاً 

   عمل برامج إذاعية من خالل االس الطالبية يف طابور الصباح للمـرحلتني املتوسـط            
ية اإلسالمية لتوجيه الطالب إىل االلتزام بتعاليم الـدين         والثانوية ، بالتعاون من أقسام الترب     

احلنيف ونبذ التشدد والتطرف وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن، وطـرح مـسابقات             
  .ثقافية حول هذه املواضيع

  
  :مره كل فصل دراسي: رابعاًُ 

   عمل ندوات لتوعية أولياء األمور حول حب الوطن وغرس الروح الوطنية يف نفـوس              
بناء والتأكيد على أمهية دور كل من األسرة واملدرسة واتمـع يف التربيـة الوطنيـة                األ

  .)١(وتأصيل مشاعر الوالء واالنتماء 
  

فهذه مجلة املشاريع والربامج املؤثرة، أو كان هلا تأثري مباشر أو غري مباشر يف        
لجنة املكلفة من احلد من ظاهرة اإلرهاب يف دولة الكويت، وفقا إلستراتيجية ال
  .قبل جملس الوزراء ملكافحة اإلرهاب يف اجلانب الديين والشرعي

  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٤٠ص ، املرجع السابق ، إجراءات وزارة التربية ملواجهة ظاهرة التطرف وإقرار الوسطية) ١(
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  اخلامتة
  

  النتائج : أوالً 
  التوصيات: ثانياً 
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 اخلامتة
  إن هذا البحث عبارة عن  جهد متواضع يتضح منه مدى عالقة االحتساب كمطلب              

مشكلة اإلرهاب الذي من  عة اإلسالمية ، يف مكافحة واحلد       شرعي قد حرصت علية الشري    
  يهدد أمن اتمعات ، ولكونه من املواضيع اليت هلا أمهية فائقـة خـصوصاً يف عـصرنا                 

  .احلاضر
 وال أقول انه قد استوىف كماله وغايتـه ، فـان             ، فاحلمد هللا يف  بلوغ البحث ايته      

لقارئ ال احد من البشر قد يصل إىل مكانته ، ولكي يسترسل ا             و  ،  وعلى الكمال هللا جال  
األمـور  ته ، كان من املناسب أن أوضح بعـض          ا ومثر ، وأهدافه ،  يف نتيجة هذا البحث     

  :ومنهااملهمة كي تسطر يف خامتته ، 
  
  النتائج : أوالً 
 حاربت الشريعة اإلسالمية من خالل االحتساب مجيع الفرق الضالة جبميع أنواعهـا             -١

ليت تعترب من أخطر تلـك      ويف خمتلف العصور ، ومن ضمن تلك الفرق اخلوارج وا         
  .الفرق الضالة لكوا قد ترعى اإلرهاب يف وقتنا احلاضر

 أن طبيعة أعمال االحتساب موجودة مل تندثر يف زماننا املعاصر ولكن اختلفـت يف               -٢
وذلك على شكل مؤسسات    . آليات العمل وفق متطلبات احلياة يف اتمعات املدنية       

  .دووزارات رمسية متثل ويل أمر البال
  أن احتواء السلوك اإلرهايب يقوم على أسس مهمة جيب أن يراعيها العلماء والـدعاة                -٣

  .حىت يؤيت عملهم مثرته ويلتزم مبنهج واضح للجميع دون تقصري أو اون
 أن االهتمام يف التفرقة بني احملتسب املتطـوع غـري الرمسـي واحملتـسب املكلـف                       -٤

أهدافه ، ال سيما إذا ما قد تعرف كـل شـخص            الرمسي ، حيقق لالحتساب مثرة و     
  .منهم على حدود التعامل مع اآلخرين 

 لكي يعم مفهوم االحتساب يف اتمعات وينجح جيب أن يظهر بـصورة حـضارية               -٥
ناجحة وقد تعتمد هذه الصورة على مدى تقيد احملتسب باألخالق احلميدة ، ممـا              

  .جتعله قدوة يف اتمعات اإلسالمية



 ٢١٤

القانون الكوييت فسيح ورحب يسع مجيع األعمال اليت متثل بطبيعة عملـها مـن               أن   -٦
االحتساب ، وذلك من خالل بعض القوانني اليت تدعم دور احلسبة يف اتمع ضمن              

  . األعمال التكليفية الرمسية من مجيع موظفي الدولة يف مجيع قطاعاا
ت سـابقة قـد تطـرق إىل        من خالل البحث واالطالع تبني أنه ال توجد دراسـا          -٧

االحتساب من خالل تكييفه كسبب يساعد  على مكافحة اإلرهـاب، يف دولـة              
الكويت ، ومن ذلك تكون هذه الدراسة هي أول دراسة قد تطرق إىل اإلرهاب من               

  .هذا اجلانب
  
  التوصيات: ثانياً
 مجيـع    األخذ بتوجيهات الشريعة اإلسالمية السمحاء اليت فطرنا اهللا ا ، وذلـك يف             -١

  .جماالت احلياة واالجتماعية ، والثقافية ، واالقتصادية ، والسياسية 
 نشر روح االحتساب يف منظره االجيايب العادل السليم ، من خالل توضيح احملاسـن               -٢

اليت مثر بتطبيقه ، و املساوئ اليت تنتج بتركه وميشه ، وتوضيح مجيع قوانني الدولة               
  .اليت تدعو إىل العمل به 

 مبا أن اإلرهاب خيتلف يف أسبابه ، ودوافعه ، وصوره ، وأسلوبه ، من دولـة إىل أخـرى                    -٣
خاصة من الدول اإلسالمية عن غريها من الدول األجنبية ، فأن اجلانب الديين الشرعي هو               
الفيصل يف تقومي حياة املسلمني ، لذا جيب أن تكون مجيع الدراسة اليت تـسعى إىل إجيـاد                  

  .خلى عن املنظور اإلسالمي الشرعيالدول اإلسالمية ، أن ال تتالعالج ملشاكل 
 االهتمام بالنشء لكوم رايات املستقبل ، ورجال الدولة ، ومسئوليها ، وقياديها ، وـم                -٤

تزدهر أو تضمحل اتمعات اإلسالمية ، وال يكون هذا إال من خالل حتصينهم بالفكر النري               
ح التعاون والوالء وفق القيم والتعاليم اإلسالمية الصحيحة       الذي يزرع يف نفوسهم اخلري ورو     

  .بعيداً عن التشدد والتطرف و األفكار املنحرفة
 تربية األبناء على االحتساب يف حدود األسرة واملدرسة ومراقبة سلوكهم عند القيام             -٥

  .باالحتساب لتقوميها وتسديدها



 ٢١٥

هاب يف دولة الكويـت ، بتـصميم         مد يد العون ومساعد املسجونني يف قضايا اإلر         -٦
بعض الربامج اليت تساهم يف توضيح اخللل الذي طرأ على أفكارهم اليت دفعتهم إيل                 

السجن ، ومعاجلة هذا اخللل بأسلوب علمي شرعي يهدف إىل اإلصالح ، على يد              
  .الدعاة املوثوق بدعوم

لبحوث الـيت تتطـرق إىل       دعم وتوجيه الباحثني الكويتيني على استنباط واالهتمام با        -٧
  .أحداث واقعية معاصرة متس أمن الدولة السياسي واالقتصادي والثقايف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢١٦

  فهرس املراجع
  

  ) أ (
طاهر : ابن األثري ، املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي ، النهاية يف غريب احلديث ، حتقيق                 - ١

 -هـ  ١٣٩٩ط ،   .د الطناحي ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان ، د         حممود حمم  -أمحد الزاوى   
   .م١٩٧٩

ابن تيمية ، امحد بن عبد احلليم ، الفرقان بني احلق والباطل ، مكتبة عبد العزيـز الـسلفية ،                     - ٢
  .هـ١٤٠١ط ، .اإلسكندرية ، مصر ، د

 حممد رشاد   . د :حتقيق تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ، درء تعارض العقل والنقل ،                ابن تيمية ،   - ٣
هــ  ١٤١١ ،   ٢الريـاض ، الـسعودية ، ط      ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية     ، سامل

  .م١٩٩١
حممد رشاد  . د: ، منهاج السنة النبوية ، حتقيق       ليم بن تيمية احلراين     ابن تيمية ، أمحد بن عبد احل       - ٤

  .هـ١٤٠٦ ، ١ط سامل ، مؤسسة قرطبة ،
سيد بن حممد أبوسعدة، الرئاسة العامة إلدارة البحـوث         : ، حتقيق ابن تيمية،احلسبة يف اإلسالم    - ٥

  .هـ١٤٠٣، ١العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض،  السعودية، ط
 التـراث   إحيـاء عماد السخاوي ،مجعية      أيب: احلليم ، احلسبة، حتقيق    ابن تيمية، امحد بن عبد     - ٦

 .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٨، ٣ ، الكويت، طاإلسالمي
الرمحن، تلبيس إبليس ، دار القلم، بـريوت، لبنـان،           عبد الفرج   أبووزي، مجال الدين    ابن اجل  - ٧

  .ت.دط ، .د
 فرج عبد الرمحن ، سرية ومناقب عمر بن عبد العزيـز اخلليفـة              ابن اجلوزي، مجال الدين أبو     - ٨

ــق  ــد، حتقي ــان ، ط : الزاه ــريوت ، لبن ــة ، ب ــب العلمي ــيم زرزور ، دار الكت ، ١نع
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

ن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنـان،                اب - ٩
 .م١٩٨٢ط، .د
اهللا البسام، مطبعة النهـضة      عبد: محد بن حممد ، عمدة الفقه ، حتقيق         أ، عبد اهللا بن     قدامهابن   -١٠

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢، ١احلديثه، مكة املكرمة ، ط
 



 ٢١٧

 لبنان ،     لسان العرب ، دار صادر ،  بريوت ،          املصري،ريقي  بن منظور األف  ابن منظور ، حممد      -١١
  .ت .ط ، د.د
  .م١٩٨٧بن مفلح ، اآلداب الشرعية واملنح املرعية ، مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، مصر ، ا -١٢
   نصر السمرقندي ، دار الشرق ، جـده ، الـسعودية ،           : بن النحاس ، تنبيه الغافلني ، حتقيق        ا -١٣

  .هـ١٤٠٠ط ،.د
: بو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، حتقيق            بن كثري، أ  ا -١٤

 -هــ  ١٤٢٠ ، ٢سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الرياض ،السعودية ، ط            
  .م١٩٩٩

عبد السالم حممـد هـارون ،   :  احلسني أمحد بن فاِرس ، مقاييس اللغة ، حتقيق     وابن زكريا ، أب    -١٥
 .م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣ط ،  .د الكتاب العرب ، داحتا

    وجوا، إدارة ترمجان اإلسالم، باكـستان،       مشروعيتها و  اهلــي، فضل، احلسبة تعريفها و     -١٦
  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧، ٦ط 

 ، مكتبة املنار ، الزرقـاء ،        اإلسالميةأبوحسان ، حممد ، أحكام الشريعة والعقوبة يف الشريعة           -١٧
 .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨ ، ١ ، طاألردن

حسني سـليم   : أبو يعلى ، أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي ، مسند أيب يعلى ، حتقيق                  -١٨
 .م١٩٨٤ -١٤٠٤ ، ١أسد ، دار املأمون للتراث ، دمشق ، سوريا ، ط

 ١أبو العنني ، على خليل، القيم اإلسالمية والتربوية ، مكتبة إبراهيم حليب ، املدينة املنورة ، ط                 -١٩
   .هـ١٤٠٨، 

، ١األلباين ، حممد ناصر الدين ، صحيح األدب املفرد لإلمام البخـاري ، دار الـصديق ، ط                  -٢٠
  .هـ١٤٢١

 ، أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، دار الكتاب العريب ،              األصفهاين -٢١
  . هـ١٤٠٥، ٤بريوت ، لبنان ، ط

 ن ، الريـاض،   .ادية يف حياة اخللفاء الراشـدين، د      اآلين، عود حيي، احلياة االجتماعية واالقتص      -٢٢
 .م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤ ،١طالسعودية ، 

عادل يوسف العـزازي ، دار الـوطن ،         : صحيح الفقيه واملتفقه ، حتقيق    ،  طيب البغدادي   اخل -٢٣
  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،٢الرياض ، السعودية، ط

 
  



 ٢١٨

  )ب ( 
لعني واألثر يف عقائد أهـل األثـر ،         بن إبراهيم ، عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي ، ا              -٢٤

 .م١٩٨٧، ١عصام رواس قلعجي ، دار املأمون للتراث ، دمشق ، سوريا ، ط: حتقيق 
عبد العزيز بن عبد اهللا ، جمموع فتاوى ومقاالت ،الرئاسة العامة للبحـوث العلميـة                بن باز،  -٢٥

 .ت .ط ، د.، دواإلفتاء ، الرياض ، السعودية 
 عبد اهللا  ، وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، الرئاسة العامة              بن باز ،  عبد العزيز بن       -٢٦

 .ت.ط ، د.هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، الرياض،  السعودية ، د
: بن باز ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن ، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة، إعـداد                     -٢٧

 ٤مية للبحوث العلمية واإلفتاء، الرياض ،  السعودية ، ط         ، الرئاسة العل   حممد بن سعد الشويعر   
 ،٢٠٠٦ ، ١٤٢٧.  

سلسلة بـن باصـر     ،  باملغرب وآليات املكافحة القانونية      اإلرهابيةاجلرمية  ،  يوسف   ،بن باصر  -٢٨
 .٢٠٠٤مايو ، السنة الثانية ، العدد السادس ، للدراسات القانونية واألحباث القضائية 

إلرهاب وأخطاره والعوامل املؤدية إليه وأساليب مكافحتـه ، جامعـة           بوساق ، حممد املدين ، ا      -٢٩
  .هـ ١٤٢٥نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، 

اهللا وهب بن منبه بن كامل بن سيج ، مناصحة اإلمام وهب بن منبـه                بن ذي كبار ، أبو عبد      -٣٠
الكرمي ، مكتبة إبن قتيبة       عبد السالم بن برجس آل    عبد: لرجل تأثر مبذهب اخلوارج ، حتقيق       

  .هـ ١٤١٩ ، ١ط ، الرياض، السعودية ،
، ١بن عاشور، حممد الطاهر، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، دار النفـائس، األردن، ط              -٣١

  .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١
عبد اهللا  : ، حممد عبد احلق األندلسي ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، حتقيق               عطيةبن   -٣٢

اهيم األنصاري ، السيد عبد العال السيد إبراهيم ، مؤسسة دار العلوم ، الدوحة ، قطـر ،                  إبر
 .م١٩٨٥هـ،١٤٠٥، ١ط

بن مرشد ، عبد العزيز بن حممد، نظام احلسبة يف اإلسالم ، رسالة ماجستري من املعهد العـايل                   -٣٣
  .ـ ه١٣٩٣ السعودية ، ،  الرياض سعود اإلسالمية،للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن

 زبر ، أمحد حممد ، املعاجلة القيمية لقضية التطرف الديين يف اتمع الكوييت ، حبـث غـري                  بو -٣٤
 .منشور

  
 



 ٢١٩

حبوث ندوة أثر القرآن الكرمي يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو ، جمموعة مـن العلمـاء ، وزارة                   -٣٥
  .هـ ١٤٢٥ ، ٢الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، الرياض ، السعودية ، ط

حممـد  : الرباري ، احلسن بن علي بن خلف أبو حممد ، كتاب شرح السنة املؤلف ، حتقيـق                   -٣٦
 .هـ ١٤٠٨ ،١سعيد سامل القحطاين ، دار ابن القيم ، الدمام ، السعودية ، ط

 - عثمان مجعة ضمريية     -حممد عبد اهللا النمر     : البغوي ، أبو حممد احلسني بن مسعود ، حتقيق           -٣٧
الرياض ،   زيع ، ، دار طيبة للنشر والتو    ) تفسري البغوي   ( معامل الترتيل    حلرش ، سليمان مسلم ا  

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧،  ٤طالسعودية ، 
عبـد اهللا التركـي ،      :  ، شرح منتهى اإلرادات ، حتقيق      إدريسالبهويت، منصور بن يونس بن       -٣٨

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١ ،١مؤسسة الرسالة، ط
  

  ) ت (                       
  
حممد ناصر الدين األلبـاين      : لتربيزي ، حممد بن عبد اهللا اخلطيب ، مشكاة املصابيح ، حتقيق             ا -٣٩

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ،  ٣ ، بريوت ، لبنان ، طاملكتب اإلسالمي
  

  ) ج (                        
  
  نـايف العربيـة    ةأكادميي املرفوض،   لإلرهاباجلحين، علي بن فايز، اإلرهاب الفهم املفروض           -٤٠

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،١طالسعودية ، ، الرياض، األمنيةللعلوم 
  لبنـان ،   اجلرجاين، علي بن حممد بن علي احلسيين، التعريفات، دار الكتب العلمية، بـريوت،             -٤١

  .م٢٠٠٢، ٢ط

  ) ح (                       
  
، ٢ط ،    السعودية  ، مكتبة الرشد ،  الرياض،      اإلسالميحاضر العامل    ،تاج السر أمحد    ،  محران   -٤٢

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥
 اجلزائية الكويتية ، مطبوعات جتمة الكويـت ،  اإلجراءاتحومد ، عبد الوهاب ، الوسيط يف   -٤٣

 .م ١٩٨٩ ، ٤الكويت ، ط



 ٢٢٠

احلسني ،أمساء بنت عبد العزيز ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف دراســة حتليلية ، حبث               -٤٤
ب ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية        مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرها       

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، الرياض ، السعوديـة ، 
احلقيل ، سليمان بن عبدالرمحن ، نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية الـسعودية، مطـابع                 -٤٥

  .م١٩٩٦ــ ه١٤١٦، ٩التقنية، الرياض، السعودية، ط
ط .طبوعات اجلامعية ، مصر ، اإلسكندرية ، د       احللو ، ماجد راغب ، القانون اإلداري ، دار امل          -٤٦

 .م١٩٨٢، 
  

  ) خ (
  
خوجه ، عبداملقصود حممد سعيد ، التعامـــل مع اإلرهـــاب والعنف والتطـرف  ،               -٤٧

حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود                 
  .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥اإلسالمية ، الرياض ، السعوديـة ، 

،  ١٠ط   الـسعودية ،     اخلزندار، حممود حممد،هذه أخالقنـا، دار طيبـة للنـشر، الريـاض،            -٤٨
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

عادل يوسف العـزازي ، دار الـوطن ،         : اخلطيب البغدادي ، صحيح الفقيه واملتفقه ، حتقيق        -٤٩
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ، ٢الرياض ، السعودية، ط

  

  )ر (                         
  
حممود خاطر، مكتبة لبنان    : حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ، خمتار الصحاح ، حتقيق             الرازي ،    -٥٠

  .م١٩٩٥ – ١٤١٥ ط،.ناشرون ، بريوت ، لبنان ، د
الرافعي ، أمحد حممد الفيومي ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ، دار الفكر ، بريوت ،                   -٥١

  .ت .ط ، د.لبنان ، د
 ،  األردن دار النفـائس ،       ، أصول احملاكمات الشرعية اجلزائية،    الربابعة، أسامة علي مصطفى    -٥٢

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥، ١ط
  



 ٢٢١

  )ز (                         
  
قـانون  ، رسالة ماجستري   ، اإلرهاب مقاربة للمفهوم من خالل الفقه والقانون      ، زكور، يونس    -٥٣

  .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ الكلية متعددة التخصصات بآسفي ،، سعيد مخري : إشراف الدكتور، عام 
  .هـ١٤٠٧ ، ٢زيدان ، عبد الكرمي ، أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط -٥٤
الزخمشري ، جار اهللا أبو القاسم ، الكشاف من حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه الترتيل               -٥٥

  . هـ١٣٩٧ ، ١، دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، ط
  

  )س (                        
  

سعد ، حمجوب حسن ، أساليب البحث اجلنائي يف الوقاية من اجلرمية ، جامعة نايف العربيـة                  -٥٦
   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية ، ط

السامرائي، حممد صاحل جواد، أثر التخطيط النبوي يف بناء اتمع املـدين، دار بـن حـزم ،                   -٥٧
  .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣، ١ط لبنان ، بريوت،

السدالن ، صاحل بن غامن ، أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف، املؤمتر العـاملي عـن موقـف            -٥٨
اإلسالم من اإلرهاب، جامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية ، الريـاض ، الـسعودية،                 

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥
 للنشر  السنبل ، عبد العزيز، وآخرون ، نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية ، دار اخلرجيي               -٥٩

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣ ، ٤والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، ط
  

  )ش (                      
 
شحاتة ،حسني حسني ، الفساد االقتصادي واإلصالح اإلسالمي ، سلسلة حبوث ومقاالت يف              -٦٠

  .الفكر االقتصادي اإلسالمي ، جامعة األزهر 
معاجلة مشاكل مصر االقتـصادية ،       يف اإلسالمي   االقتصاديشحاتة ،حسني حسني ، الربنامج       -٦١

 .سلسلة حبوث ومقاالت يف الفكر االقتصادي اإلسالمي ، جامعة األزهر
  



 ٢٢٢

حممد سيد كيالين، امللل والنحل     : الشهرستاين ، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد ، حتقيق              -٦٢
  .هـ١٤٠٤ط ،  .، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، د

  

  )ص (                        
  
حممد الـدايل بلطـه ،      :  ، سبل السالم شرح بلوغ املرام ، حتقيق          إمساعيلالصنعاين، حممد بن     -٦٣

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ط ، .املكتبة العصرية ، بريوت ، لبنان ، د
 . ، تركيااإلسالمية ، املكتبة إمساعيل حممد بن البخاري،صحيح  -٦٤

 
  )ط (                       

 
، الـسعودية ،     جاسر، تاريخ الفقه اإلسالمي، العبيكان ، الرياض       الطريفي، ناصر بن عقيل بن     -٦٥

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٨، ١ط
الطربي،  حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، جامع البيان يف تأويل القـرآن ،                    -٦٦

  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ، ١أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة ، ط: حتقيق 
  

  )ظ (                       
  
 دور املدرسة يف مكافحة اإلرهاب من منظـور التربيـة           ،خالد بن صاحل بن ناهض    ،  الظاهري -٦٧

 .هـ١٤٢٦، ناهج العلوم اإلسالمية، مكة املكرمةملاإلسالمية، مؤمتر مكة املكرمة السادس 
  

  )ع (                       
  
 ١٤٨السعودية، العدد    ، جملة املعرفة، الرياض ،       اإلرهابعبد العاطي، حسن الباتع ، يف وجه         -٦٨

 .م٢٠٠٧هـ يوليو ١٤٢٨ رجب -
ط ،  .عبد امللك جندي ، املوسوعة اجلنائية، ، دار إحياء التراث العريب ، بريوت ، لبنـان ، د                  -٦٩

 .ت .د



 ٢٢٣

ط  لبنـان،    القادر، التشريع اجلنائي اإلسـالمي، مؤسـسة الرسـالة،  بـريوت،            عودة، عبد  -٧٠
  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤،١٤٢١

 واقع اإلرهاب واجتاهاته ، مركز الدراسات والبحـوث ، جامعـة            عوض ، حممد حميي الدين ،      -٧١
ط ،  .نايف العربية للعلوم األمنية ، أعمال ندوة مكافحة اإلرهاب ، الرياض ، الـسعودية ، د               

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠
العثيمني ، حممد بن صاحل ، الشرح املمتع على زاد املستقنع ، دار ابن اجلـوزي ، الريـاض ،                     -٧٢

 .هـ ١٤٢٢ ، ١السعودية ، ط
العبد الكرمي ، راشــد بن حســني  ، دور املشرف التربوي يف يئة البيئة التربوية احلافزة                 -٧٣

على النمو املهين للمعلمني ، ورقة مقدمة للقاء مديري اإلشراف التربـوي ، املنعقـد مبدينـة                 
  .هـ١٤٢٢  السعودية ،الرياض ،

ي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري،        العسقالين ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافع          -٧٤
  .م ١٣٧٩ط ، .دار املعرفة ، بريوت ،لبنان ، د

الكرمي ، وجمموعة من العلماء ، حبوث ندوة أثر القرآن الكـرمي يف حتقيـق                العقل ، ناصر عبد    -٧٥
الوسطية ودفع الغلو ، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد ، الريـاض ،               

   .هـ١٤٢٥  ،٢ ط،السعودية
العمرو ، عبد اهللا بن حممد ، أسباب ظاهرة اإلرهــاب يف اتمعات اإلسالمية  رؤية ثقافية ،                  -٧٦

حبث مقدم للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود                 
  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥اإلسالمية ، الرياض ، السعوديـة ، 

موقف اإلسالم من اإلرهاب ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية          العمريي ، حممد بن عبد اهللا ،         -٧٧
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، ١، الرياض ، السعودية ، ط

، ١ط مـصر،    العنربي، خالد بن علي بن حممد، فقه السياسة الشرعية، دار املنهاج، القـاهرة،             -٧٨
 .م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥

الـسعودية ،   توبة، الرياض،   العودة، فوزي بن حممد، موقف أهل السنة من اإلرهاب، مكتبة ال           -٧٩
 .م٢٠٠٦ -هـ ١،١٤٢٧ط

  
 

العموش ، أمحد فالح ، مستقبل اإلرهاب يف هذا القرن ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،                  -٨٠
  .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ، ١الرياض ، السعودية ، ط



 ٢٢٤

 ،   السعودية العيد، سليمان بن قاسم، املنهج النبوي يف دعوة الشباب، دار العاصمة ، الرياض،             -٨١
 .هـ١٤١٥، ١ط

  

   )غ(                        
  
سـيد إبـراهيم صـادق، دار       :  حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، حتقيق          و، أب الغزايل   -٨٢

 .هـ ١٤١٩ط .احلديث، القاهرة، مصر ، د

  
  )ف (                      

  
الرزاق الـدويش،     عبد فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب أمحد بن          -٨٣

 .م٢٠٠٠، هــ ٣ ط١٤٢١ السعودية ،دار بلنسية، الرياض،
مهـدي املخزومـي    .د:  عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، كتاب العني ، حتقيـق             والفراهيدي ، أب   -٨٤

 .ت .ط ، د.إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل ، د.ود
ط ، القاهرة ،    . دار النهضة العربية ، د     فوزي ، عبد الستار ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،          -٨٥

 .م ١٩٨٦مصر ، 
 .الفتاوى الكربى ، ابن تيمية  -٨٦

 
  )ق (                         

 
 مـصر ،    ، الذهبية للنشر والتوزيـع، القـاهرة،       العزيز، مساحة اإلسالم   قريشي، عمر بن عبد    -٨٧

  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦ ،٣طالسعودية ، ، الرياض،  األديبباالشتراك مع مكتبة
، الرئاسة العامـة      ، فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري       ف بن وه  القحطاين، سعيد بن علي    -٨٨

 ،  ١إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة واإلرشـاد ، الريـاض ، الـسعودية ، ط               
 .هـ١٤٢١

القرين، على بن حسن بن علي، احلسبة يف احلاضر واملاضي بني الثبـات واألهـداف وتطـور      -٨٩
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ٢كتنبة الرشد، الرياض، السعودية، طاألسباب، م



 ٢٢٥

 ١٤١٢ ،   ١ط مـصر،    القشريي، مسلم بن احلجاج ، صحيح مسلم، دار احلديث، القاهرة ،           -٩٠
  .هـ

  . البيان يف مقاصد القرآن، إدارة إحياء التراث ،قطرالقنوجي، فتح -٩١
 

 )ك (                       
 
بة من العلماء ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف         أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة، خن       -٩٢

 .هـ١،١٤٢١ط والدعوة واإلرشاد ، الرياض ، السعودية،
  

  )ل (                      
  
سسة الرسالة، بريوت ،    ؤالرمحن بن معال ، الغلو يف الدين يف حياة املسلمني ، م            اللوحيق ، عبد   -٩٣

  .م١٩٩٩، ٥ لبنان ، ط
بن معال،  اإلرهــاب والغلـو دراسة يف املـصطلحات واملفـاهيم ،            الرمحن   اللوحيق ، عبد   -٩٤

املؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية ،                 
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥السعودية،  الرياض ،

  

  )م (                      
 

هــ ـ   ١٤٢٤ ،٢طمصر، ،  قاهرة يف الدعوة، دار السالم، الحممد أحمزون، منهج النيب  -٩٥
  .م٢٠٠٣

 اللجنة االستشارية العليا    –موسوعة األسرة ، أعضاء هيئة التحرير وآخرون ، الديوان األمريي            -٩٦
 .م٢٠٠٣، ١ ط،للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ، الكويت

 السعودية ،   دة ، دار الوسيلة ، ج     ،  الرسول الكرمي    أخالقموسوعة نظرة النعيم يف مكارم       -٩٧
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥  ،٣ط

دار الفكر للطباعـة والنـشر،       ،    اإلدارة التربوية يف الوطن العريب      ،  عصمت إبراهيممطاوع،   -٩٨
 .هـ١٤٢٣ ط ،.مصر ، دالقاهرة، 

، ١ط لبنـان،    املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، املكتب اإلسالمي، بـريوت،         -٩٩



 ٢٢٦

 .م١٩٩٦-هـ ١٤١٦
 مركز الدراسات الفقهيـة  :علي بن حممد بن رحب، الرتبة يف طلب احلسبة، حتقيق      املاوردي،   -١٠٠

  .م٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣، ١ط مصر، واالقتصاد، دار الرسالة، القاهرة،
اهللا، أساليب ارمني يف التصدي لدعوة املرسلني وعاقبة         العزيز بن عبد   املسند، حممد بن عبد    -١٠١

هــ  ١٤٢٢ ،١ط لبنـان،     ، بـريوت،   ذلك يف ضوء القرآن الكرمي ، مؤسـسة الرسـالة         
 .م٢٠٠١ـ
املسعود ، عبد العزيز بن أمحد ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرمها يف حفظ األمـة ،                   -١٠٢

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢دار احلرمني ، القاهرة ، مصر ، ط
  

  )ن (                     
 

 بيق، دار اهلادي، بـريوت،     بني التنظري والتط   اإلسالمنصار، موسى راضي،  نظام احلسبة يف         -١٠٣
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ١ طلبنان،

 اجلزائية واحملاكمات   اإلجراءاتاملبادئ العامة يف قانون      النويبت ، مبارك عبد العزيز ، شرح       -١٠٤
 .م١٩٩٨ط ، .ن ، الكويت ، د.الكويتية ، د

 زكريا حيي بن شرف ، شرح صحيح مسلم ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة ،                 النووي ، أبو   -١٠٥
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ، ١ط
 ن، الريـاض،  .النملة، علي بن إبراهيم، الشرق والغرب حمـددات العالقـة ومؤثراـا، د             -١٠٦

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١ طالسعودية ،
  

  )هـ (                
 

اهلواري ، حممــد ، اإلرهاب املفهوم واألسباب وسبل العالج ، حبث مقدم للمؤمتر العاملي               -١٠٧
رهاب ، جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية ، الريـاض ،               عن موقف اإلسالم من اإل    

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥السعوديـة ، 
أمحد الشامي، دار   :محد بن حممد بن حجر املكي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ضبط          أاهليتمي،   -١٠٨

 .م١٩٩٣، ٢ط لبنان ، الكتب العلمية ، بريوت،
 



 ٢٢٧

  )و (                                                 
 

 وثقافة التسامح ، جامعة نـايف       اإلسالم يف   األمنولد بيه ، عبد اهللا الشيخ حمفوظ ، خطاب           -١٠٩
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩،  ١ ، الرياض ، السعودية ، طاألمنيةالعربية للعلوم 

  

  )ي (                        
ر عـواد  بـشا : الرمحن أبو احلجاج املزي ، ذيب الكمال ، حتقيـق     يوسف بن الزكي عبد    -١١٠

  .م ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠ ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، بريوت، ١معروف ،ط
  
  

  :االت والدوريات                   
  

  .م٢٠٠٧هـ يوليو ١٤٢٨ رجب - ١٤٨جملة املعرفة، الرياض ، السعودية، العدد  -١١١
الدويل  القوات العربية السعودية ، خطف الطائرات  بني القانون الدويل واألمن              ، جملة الدفاع  -١١٢

 .١/٠١/٢٠٠٢:   بتاريخ ١٢٥: ، عدد رقم 
 

الوكالة األهلية لإلعالم، مقاومة اإلرهاب يف الفكر السياسي الـسعودي توثيـق وحتليـل،               -١١٣
 .هـ١٤٢٦، ١ط السعودية ، الرياض،

  
  

   :ةاملواقع االلكتروني                
 

  net.holol.www  عبد  العزيز األمحد: موقع االستشارات النفسية ، إشراف الدكتور  -١١٤
  

. املوقع االلكتروين ملنظمة العمل الدولية -١١٥
htm.index/beirut/arpro/region/arabic/public/org.ilo.www://http  

  
 
  



 ٢٢٨

  

  :جراءات واملؤمترات الكويتية القوانني واإل 
  

 .دستور دولة الكويت -١١٦
إجراءات وزارة التربية ملواجهة ظاهرة التطرف وإقرار الوسطية ، املقدمة إىل مؤمتر الوسـطية               -١١٧

 ١٥-١٣منج حياة ، املنعقد يف دولة الكويت ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، بتاريخ               
 .م٢٠٠٥ مايو ٢٣-٢١/ هـ ١٤٢٦ربيع اآلخر 

 .إستراتيجية دولة الكويت يف مواجهة التطرف  -١١٨
توجهات وزارة الداخلية يف اإلجراءات الواجب اختاذها للحد مـن االحنـراف والتطـرف               -١١٩

:   ، ص   ٢٠٠٤ / ٨٣٣والتعصب الديين ، مقدمة إىل اللجنة املشكلة بقرار جملس الوزراء رقم            
 .د السبيعيحمم: عادل اإلبراهيم، إشراف اللواء.د/ ،  إعداد  العقيد١٧-٤
رسالة وإستراتيجية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويـت بتطلعاـا يف معاجلـة               -١٢٠

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٣مشكلة اإلرهاب والتطرف الفكري ، 
 -ء من التعصب الديين واالحنـراف األخالقـي       ىمذكرة بشأن اخلطوات املناسبة حلماية النش      -١٢١

 . الكويتيةاألوقافوزارة 
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  وضوعاتفهرس امل
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  مدخل الدراسة: الفصل التمهيدي 
  اإلطار املنهجي : املبحث األول
   ٦........   ......................................................مشكلة البحث
     ٨.......  .........................................................أسئلة البحث

     ٨ .....  .........................................................هداف البحثأ
  ٩   ................................................................أمهية البحث
     ١١.  ...............................................................منهج البحث
     ١٢  ...............................................................حدود البحث

     ١٣  ..........................................................مصطلحات البحث
     ١٥  ............................................الدراسات السابقة: املبحث الثاين
    ٢١  .......................................تنظيم فصول الدراسة: املبحث الثالث
  ومشروعيته وجماالته مفهوم االحتساب :الفصل األول

  الصطالح معىن االحتساب يف اللغة وا:املبحث األول 
  ٢٦   ...........................................االحتساب يف اللغة: املطلب األول 
  ٢٦  .................................. املعىن اللغوي العام لالحتساب: الفرع األول 
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