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ملخص البحث: 
كان للعمليات اإلرهابية التي نُفّذت يف البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية عىل 
واإلرهاب  العنف  ارتباط  إشاعة  يف  مهم  أثر  اإلسالم  اىل  االنتامء  يدعي  من  أيدي 
الغريب  العامل  من  مكان  أي  يف  واملسلمني  اإلسالم  عبارات  تطلق  ان  فام  باإلسالم، 
بعض  فبات  والعنف.  والقسوة  اإلرهاب  اىل تصوير  املعادي  الذهن  ينرصف  حتى 
املشككني واملغرضني يبحثون عن مؤيدات ووثائق إلثبات تلك الشبهات والتهم، 
فبدأوا بالطعن يف بعض االحكام الرشعية القرآنية التي صبغ ظاهرها العنف والشدة 
البحث  هذا  جاء  لذا   وغاياهتا؛  وآثارها  أصوهلا  إىل  النظر  دون  املتجاوزين  وايذاء 
أصول  ذكرت  التي  القرآنية  اآليات  بعض  حتليل  بمحاولة  املشكلة  تلك  ملعاجلة 
ترشيع اجلهاد يف اإلسالم وغاياته، ثم التحقيق يف أنواع احلدود والتعزيرات واآلثار 
االجتامعية املرتتبة عىل تنفيذها بعد استيفاء الرشوط الرشعية، وتأكيد اهنا ما رشعت 
وهتذيبه  املذنب  تطهري  اىل  تسعى  تكاملية  إصالحية  لغايات  بل  انتقامية  لغايات 
روحياً ثم االرتقاء باملجتمع االنساين بردع االخرين عن االنحراف والرذيلة. فكان 
البحث بتمهيد هو اإلسالم ضد العنف، ومبحث أول يف اجلهاد يف القرآن ( الترشيع 
والغاية)، ومبحث ثان يف القصاص واحلدود يف القرآن الكريم  ( التصنيف واآلثار)، 
ثم احلديث عن مرونة الترشيع اإلسالمي يف ايقاف تنفيذ احلدود والعقوبات حتت 
قاعدة ( درء احلدود بالشبهات)، وخامتة كتب فيها نبذة عن واقعنا اإلسالمي اليوم 
تعزز  التي  البلدان  من  غريها  وأراضٍ  أراضيه  عىل  املنترشة  اإلرهابية  واملامرسات 
إلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم الدعاء مرتكبيها االنتامء اىل اإلسالم وهو منهم براء. 
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Abstract
The terrorist opera�ons that were occurred in the Islamic and 

non-Islamic countries by those who claimed that they are related 
to Islam have prevailed over propaganda to impute terrorism and 
violence to Islam. As such, if words of Islam and Muslims are spoken 
elsewhere in the Western world, the minds of these countries pin 
terrorism, cruelty and violence on Islam. Some of suspicious men 
seek evidences and documents that prove these suspicions and 
accusa�ons, they started tacking some Quranic legisla�ve rules 
that refer to violence and pains without fathoming their shade of 
meanings. Thus, this research comes as to address such a problem 
by an a�empt to analyze some Quranic Ayahs that men�on rules of 
Juhad legisla�on in Islam and its purpose. Then ,it is to prove that  
these Ayahs  do not refer to  revenge , but rather ,  to  reforma�ve 
purposes  aiming to  cul�vate and discipline man spiritually  to 
prosper the society. It is quite essen�al to protect man from sin and 
digression. Structurally accoun�ng, the research cuddles two parts 
, the first part Is about Islam ( legisla�on and purpose ) and  the 
other about punishments and  limita�ons in  Quran ( Classifica�on 
and  effects). Then, it manipulates the elas�city of Islamic legisla�on 
to cease implanta�on of rules and punishments under the basis 
(Shielding the limits with suspicions). Finally there is a conclusion 
with a summary of our Islamic reality as well as terrorist prac�ces   
spreading in Islamic and non-Islamic countries. 
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املقدمة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل اهلادي األمني حممد خاتم النبيني 

وآله الطيبني الطاهرين وبعد..
 آمن املسلمون أن القرآن الكريم هو نعمة اهللا عىل البرش، وأن فيه النور واهلد
واليقني والسعادة والفوز يف الدارين، وأن اهللا تعاىل ما فرط فيه من يشء، وال ترك 
االمة  وسيّست  اإلسالم  دولة  قامت  وبه  فيه،  أنزله  إالّ  اإلنسان  صالح  فيه  أمراً 
يراد  نظرياً  أو  ليس علامً جتريدياً  الكريم  القرآن  اإلسالمية ودبّرت شؤوهنا. وعلم 
بالعمل ال  الناس عن احلياة، وانام هو علم مقرون  أو عزل  التهويل  أو  التوهيم  به 
ينفك عن اإليامن الراسخ واألخالق السامية والقيم العالية واألهداف النبيلة، إال 
بروح  ــــ  الكريم  القرآن  ـــ  كتابنا  فطعنوا يف  أعداء اإلسالم شنوا احلرب ضده  ان 
ة، واحلقد والضغينة، وطعنونا يف صميم عقيدتنا وأصول ملتنا، فرموا  العنف والشدّ
سبب  بأنه  واهتموه  الفجور،  إىل  والدعوة  وبالتعصب  الدين،  يف  باإلكراه  اإلسالم 
ر الشعوب. ثم سعوا جاهدين إىل صدّ العقل الغريب عن معرفة اإلسالم احلقّ  تأخّ
والوقوف عليه من مصادره ومنابعه األصلية، فضال عن حماولة تشكيك املسلمني 
النص  اهلية  يف  التشكيك  يف  يتورعوا  فلم  املعنوية،  روحهم  واضعاف  عقيدهتم  يف 
إىل  بالرجوع  واالساطري  األكاذيب  حممدودسّ  إىل  بالوحي  والتشكيك  القرآين 
آراء وكتابات مسترشقني قدامى عرف عنهم العداء الشديد واخلصام األلد لإلسالم 
املحدثون  يعرضها  التي  ــــ  السيئة  ــــ  الصورة  بني  التامثل  يؤكد  مما  واملسلمني، 
املوضوعية،  املحدثني  ادعاء  مع  القدامى  وضعها  التي  السيئة  والصورة  لإلسالم، 
القرآن  فهم  حماولة  عن  الناس  ابتعاد  ذلك   أد وقد  القدامى(١).  أخطاء  ومعاجلة 



 م.د. بتول محمد حسين الرماحي 

١٨٠

ر وراء أي مثلبة أو  الكريم وخوفهم الشديد من اتباع اإلسالم، ثم االنقياد بال تفكّ
شائعة تنقص القيم اإلنسانية التي جاء اإلسالم هبا، منها ما شاع ان اإلسالم يدعو 
إىل اإلرهاب واحلروب والسلب والنهب، وفرض العقوبات الصارمة عىل املخطئني 
من معتنقيه؛ لذا جاء هذا البحث ملعاجلة تلك املشكلة بمحاولة حتليل بعض اآليات 
القرآنية التي ذكرت أصول ترشيع اجلهاد يف اإلسالم وغاياته، ثم التحقيق يف أنواع 
الرشوط  استيفاء  بعد  تنفيذها  عىل  املرتتبة  االجتامعية  واآلثار  والتعزيرات  احلدود 
الرشعية، وتأكيد اهنا ما رشعت لغايات انتقامية بل لغايات إصالحية تكاملية هتدف 
اىل تطهري املذنب وهتذيبه روحياً ثم االرتقاء باملجتمع اإلنساين بردع اآلخرين عن 
االنحراف والرذيلة. فكان البحث بتمهيد هو اإلسالم ضد العنف، ومبحث اول 
يف  واحلدود  القصاص  يف  ثان  ومبحث   ،( والغاية  الترشيع   ) القرآن  يف  اجلهاد  يف 
إيقاف  الترشيع اإلسالمي يف  مرونة  احلديث عن  ثم  التصنيف واآلثار)،   ) القرآن 
تنفيذ احلدود والعقوبات حتت قاعدة ( درء احلدود بالشبهات)، وخامتة كتب فيها 
نبذة عن واقعنا اإلسالمي االن واملامرسات اإلرهابية املنترشة عىل أراضيه وغريها 
من البلدان التي تعزز إلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم الدعاء مرتكبيها االنتامء اىل 

اإلسالم وهو منهم براء. 

متهيد: اإلسالم ضد العنف 
كلّها،  واإلرهاب  العنف  حاالت  يستنكر  ساموي  دين  اإلسالم  أن  يؤمن  كلنا 
وانه من التجني عىل اإلسالم واملسلمني نسبة اإلرهاب إليهم بسبب  دينهم، فهناك 
الكثري من العصابات اإلرهابية يف الزمن احلارض والسابق التي مارست أشدّ الفتك 
، ومل تتصل  وأعنفه وعاثت يف األرض فساداً ومل تعرف عن اإلسالم ال اسامً وال رسامً

بجامعة إسالمية قط(٢). 
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فالعنف: هو حالة اهليجان والسبعية يف االنسان. 
فهو عودة إىل حالة االنسان البدائية، وهو عبارة عن ظاهرة موجودة يف كلّ مكان 
ــــ يف املجتمعات الدينية والعلامنية معاً ــــ فقد يكون آلة من آالت الدفاع عن النفس 
ضد املخاطر التي جتاهبها من أجل البقاء عىل احلياة، وهو غريزة تستيقظ وتنشط يف 
حاالت دفاعية أو هجومية يتساو فيها االنسان واحليوان، إالّ ان عنف االنسان 
أشدّ وأخطر من عنف احليوان؛ الن عنف احليوان ال يامرس ضد أفراد فصيلته كام 

يف االنسان، وال يكون قادراً عىل التفنن فيه إلبادة اجلامعات(٣). 
أما موقف اإلسالم من العنف فيتمثل بـ: أن يف كلّ انسان استعداداً لعمل اخلري 
والرش، واهللا تعاىل خلق االنسان وخلق له عقالً يدبّر به أموره ويميز به اخلري من الرش، 
وقد دعا اإلسالم بالقرآن الكريم وسنة رسول اهللا وأحاديث أهل بيتهإىل االمر 
األديان  ان  كام  والسالم.  والسلم  والتسامح  والتعاون  املنكر  والنهي عن  باملعروف 
الساموية هدفها واحد، وهو التوحيد وعبادة اهللا وهي حلقات متصلة هلداية البرشية، 
الدينية  التعددية  أقرّ  األديان وأشملها وأكملها،  الدين اإلسالمي هو آخر  وملا كان 
والثقافية ما دامت متصلة بالتوحيد، مؤمنة برسالة االسالم داعية للتعايش السلمي 
بني الناس يف احلياة الدنيا، فالقرآن الكريم يؤكد االيامن التام بالرسل واالنبياء مجيعاً، 
ح بإيكال أمر من يبتغي غري االسالم ديناً اىل اخلسارة االخروية بقوله تعاىل: ثم يرصّ
وبَ  قُ عْ يَ وَ اقَ  حَ إِسْ وَ يلَ  عِ امَ إِسْ وَ يمَ  اهِ رَ إِبْ ىلَ  عَ لَ  أُنْزِ ا  مَ وَ يْنَا  لَ عَ لَ  أُنْزِ ا  مَ وَ بِاهللاَِّ  نَّا  آَمَ قُلْ   }
هُ  نُ لَ نَحْ مْ وَ نْهُ دٍ مِ َ أَحَ قُ بَنيْ رِّ ِمْ الَ نُفَ هبِّ نْ رَ النَّبِيُّونَ مِ ى وَ يسَ عِ ى وَ وسَ َ مُ ا أُويتِ مَ بَاطِ وَ َسْ األْ وَ
ينَ }(٤)،  ِ َارسِ نَ اخلْ ةِ مِ رَ َخِ وَ يفِ اآلْ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ لَنْ يُ مِ دِينًا فَ الَ سْ ِ َ اإلْ ريْ بْتَغِ غَ نْ يَ مَ ، وَ ونَ لِمُ سْ مُ
 َ بَنيَّ تَ دْ  قَ ينِ  الدِّ اهَ يفِ  رَ إِكْ ومل يكره اإلسالم أحداً العتناق اإلسالم لقوله تعاىل: « الَ 

 .(٦)  « رْ فُ يَكْ لْ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ يُؤْ لْ اءَ فَ نْ شَ يِّ »(٥) وقوله « فَمَ غَ نَ الْ دُ مِ شْ الرُّ
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أما اجلذور التارخيية والفكرية للعالقات املضطربة بني اإلسالم والغرب فيمكن 
وجهل  اإلسالمية  الفتوحات  يف  حدث  ما  ثم  اإلسالم  ظهور  عهد  اىل  ارجاعها 
العامل بغايات اإلسالم احلقيقية  فضال عن التشويه الذي ألصق بالديانة االسالمية، 
ذلك التشويه الذي كان له حاالت متعددة أمهها االعتامد عىل كتابات املسترشقني 
تبتعد عن  احلقيقة وتظهر غريها،  تزوي  منصفة  تكن  مل  وأكثرها  فهم االسالم،  يف 
عىل  الرشيعة  وبني  املسلمني  بعض  عمل  بني  تربط  االستثناء،  عىل  وتركز  القاعدة 
الرغم من خمالفة العمل للرشيعة (٧). وقد استخدمها املشككون لتحويل احلرب عىل 
اإلرهاب إىل اشعال حرب دينية عىل اإلسالم نفسه، فقد زعم بعضهم ان اإلرهابيني 
يمثلون اإلسالم حقا، وان عىل املسلمني االلتزام بالصدق واالقرار بالعنف الذي 
ث عن  يصبغ تارخيهم ومع ذلك فحني نأخذ باحلسبان أن معظم الكتب التي تتحدّ
املسلمني  بان  القول  بأقالم مسلمة كان من الصعب  املسلمني قد كتبت  اعتداءات 
احلال  وبطبيعة  املايض،  يف  ارتكبوها  التي  الفظائع  جتاهل  اختاروا  قد  عام  بوجه 
هناك مسلمون ينكرون بعضاً من ذلك املايض، بالضبط مثلام ان هناك بريطانيني ال 
يزالون ينكرون فظائع احلقبة االستعامرية، ومثلام ان هناك أمريكيني ينكرون املجازر 
إن احلضارة  تقول  املرة  أمريكا األصليني، واحلقيقة  اجتاحوها يف حق سكان  التي 
النرصانية قد ارتكبت من الفظائع ما يزيد جدا عىل ما ارتكبته احلضارة اإلسالمية(٨). 
بأصول  ال  أنفسهم  باألفراد  يتعلقان  واإلرهاب  العنف  ان  يتضح  تقدم  ومما 
الديانات واملعتقدات، وقد تكون هناك جذور وأسباب كثرية لإلرهاب منها ما هو 
ديني يغذهيا رصيد عقدي أو مذهبي، وربام كانت األسباب نفسية بحتة يقصد هبا 
لفت النظر إىل الفاعل أو تفريغ شحنة نفسية أو حسداً ملن تقع اجلريمة ضده، وهناك 
جذور اجتامعية كاالختالف من حيث الشعب أو القبيلة أو احلزب أو الفئة أو نحو 
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ذلك(٩). ولعل أخطر أنواع اإلرهاب عىل االطالق ذلك املدعوم بفكر ديني متطرف 
انتحارية يومهون  نَّد الشباب السيام السطحيني منهم للقيام بعمليات إرهابية  إذ جيُ
بأن من ورائها رضا الرب عز وجلّ بينام هم يف احلقيقة يقومون بأعامل تبعدهم عن 
املقنع وهو  العنف  الربّ سبحانه وجتعلهم أهالً لسخطه ومقته وعذابه(١٠). ومنها 
السيطرة عىل الضعفاء واالعتداء عىل االعراض جنسياً واضطهاد األطفال وختريب 
املمتلكات العامة واخلاصة وحتى يف االعتداء عىل احليوان والنبات وختريب البيئة 

وكل ما هو حمرم رشعاً ومستنكر عقالً(١١). 
ـ  واملحدثني جهود ونشاطات خمتلفة  القدامى  املسلمني وعلامئهم  لفقهاء  كان  قد 
التخريبية املشتملة  بالعمليات اإلرهابية  تندد  ـ  فتاو ووثائق ومعاهدات ومؤمترات 
الذنوب  كبائر  من  ها  وعدّ اإلسالمية  الرشيعة  يف  املحرمة  اجلرائم  من  عدد  عىل 
ودرء  رشها  بدفع  كفيلة  رادعة  عقوبات  الشارع  عليها  رتب  التي  االعامل  وموبقات 
عمد   أخر جهة  ومن  جهة  من  هذا  فاعليها(١٢).  من  العادل  واالقتصاص  خطرها، 
 الفتاو صف  يف  ورصدها  املربر  غري  العنف  تعضد  التي   الفتاو تفنيد  إىل  علامؤنا 
التي تنقصها الرشعية، إذ ما من شخص يرتكب عمالً من أعامل العنف باسم اإلسالم 
إال وحياول أوالً تسويغ عمله بإصدار فتو، وما من شخص يرتكب عمالً من أعامل 
به  غه، وذلك ما خرج  له ما يسوّ الذي يامرسه  اإلرهاب إالّ وهو مقتنع ان اإلرهاب 
املراجعات  من  ثالثي  نظام  حيكمها  أن  البد   الفتاو مجيع  أن  د  أكّ الذي  عامن  مؤمتر 
والتوازنات الداخلية، ومن ثم البد لكل من يريد اصدار فتو أن يكون متحلياً ببعض 
املواصفات الشخصية والعلمية الصارمة، لقد ضمّ املؤمتر ما يزيد عىل ( ١٨٠ ) من 
العلامء الكبار ينتمون إىل (٤٥) بلداً اسالمياً واستصدر (١٧) فتو مهمة تتعلق بذلك 
املوضوع من أعظم فقهاء املسلمني يف العامل بام فيهم (آية اهللا السيد عىل السيستاين و 
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شيخ االزهر والشيخ يوسف القرضاوي). وهبذا ال يكون املؤمتر قد خلع عن املتطرفني 
رداء الرشعية فحسب بل شنّ هجوماً عىل األفكار الدينية التي يقوم عليها فكر القاعدة 

اإلرهايب املتطرف، وذلك بكل تأكيد سالح حيوي ضد اإلرهاب(١٣). 
ومن املفيد هنا التأكيد أن شبهة اإلرهاب امللصقة باإلسالم ظلامً وعدواناً ما جاءت 
د هلا الفهم اخلاطئ من بعض املسلمني للنصوص الرشعية املتعلّقة  من فراغ بل مهّ
باجلهاد واحلدود والتعزيرات والقصاص وربام تطبيقها دون استيفاء رشوطها التي 
حددها الرشع، ما حدا بالناس إىل وضع احلكم االويل والنظرة السطحية املغلوطة 
عن اإلسالم يف أنه يدعو إىل العنف واإلرهاب أكثر من دعواه إىل املصاحلة والسالم؛ 
ض لتلك الشبهات ومناقشتها لكشف احلقائق واملبادئ  لذا كان من املهم جدا التعرّ

السامية التي نزل القرآن الكريم هبا إلصالح البرشية مجعاء واهللا ويل التوفيق. 

املبحث األول 

اجلهاد يف القرآن الكريم (الترشيع والغاية)
من  خليطاً  يلمس  لإلسالم،  املعادية  اجلدلية  الكتابات  بعض  عىل  يطلع  من 
احلقائق واألوهام، فيزعم بعضهم أن كثرياً من اآليات القرآنية التي تدعو إىل السلم 
قد نسختها اآليات التي نزلت بعدها. وعىل الرغم من تعدد آراء علامء املسلمني يف 
السلم  اىل  الداعية  اآليات  بتأخر  االدعاء  أن  اجليل  الواضح  فان  واملنسوخ  الناسخ 
زائف،  ادعاء  بساطة  بكل  هو  هبا  وانتساخها  للحرب  املحبذة  اآليات  عن  مجيعها 
فمثال هناك آيات نزلت يف العامني األخريين من حياة النبي حممد  تنهى املسلمني 
نِ  مْ عَ وكُ دُّ مٍ أَنْ صَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ عن االنتقام ممن أخرجوهم من بيوهتم: {وَ
انِ  وَ دْ عُ الْ ثْمِ وَ ِ ىلَ اإلْ نُوا عَ اوَ عَ الَ تَ  وَ وَ التَّقْ ِّ وَ ربِ ىلَ الْ نُوا عَ اوَ عَ تَ وا وَ تَدُ عْ امِ أَنْ تَ َرَ دِ احلْ جِ املَْسْ
اءَ  دَ هَ نيَ هللاَِِّ شُ امِ وَّ ونُوا قَ نُوا كُ ينَ آَمَ ذِ ا الَّ ا أَهيَُّ ابِ }(١٤)و { يَ قَ عِ يدُ الْ دِ وا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ شَ قُ اتَّ وَ
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 .(١٥){  وَ بُ لِلتَّقْ وَ أَقْرَ وا هُ لُ دِ وا اعْ لُ دِ عْ ىلَ أَالَّ تَ مٍ عَ وْ نَآَنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ سْ قِ بِالْ
يف  الرسالة  تلك  من   أقو رسالة  منا  الواحد  يتخيل  أن  بمكان  الصعوبة  من 
املسلمني  علامء  من  فكثري  ذلك  عن  وفضال  والتصالح،  والعفو  العدل  إىل  الدعوة 
يستشهدون باآليات املبكرة التي حتض عىل السالم يف دعوهتم للشباب املسلم إىل نبذ 
تطرف املتطرفني؛ ألن حماربة التطرف ال تتأيت بتطرف آخر، يساويه يف القوة ويعاكسه 
»(١٦)واحلكمة ضالة املؤمن وهو أوىل هبا ! (١٧)ومن  طِ سْ قِ يبِّ بِالْ رَ رَ يف االجتاه !» قُلْ أَمَ
االستشهاد  ييسء  املتطرفني  من  الكريم  القرآن  يفرسون  الذين  ان  للنظر  الالفت 
الَ  وَ  } اآليتني  فيه كقوهلم يف  الذي وردت  باقتطاعها عن سياقها  القرآنية  باآليات 
نْ  مِ ةٍ وَ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ ُمْ مَ وا هلَ دُّ أَعِ ، وَ ونَ زُ جِ عْ ُمْ الَ يُ وا إِهنَّ بَقُ وا سَ رُ فَ ينَ كَ ذِ بَنَّ الَّ ْسَ حيَ
مْ  هُ لَمُ عْ ُمُ اهللاَُّ يَ وهنَ لَمُ عْ ِمْ الَ تَ نْ دُوهنِ ينَ مِ رِ آَخَ مْ وَ كُ وَّ دُ عَ وَّ اهللاَِّ وَ دُ بُونَ بِهِ عَ هِ رْ َيْلِ تُ بَاطِ اخلْ رِ
}(١٨)من سورة االنفال  ونَ تُمْ الَ تُظْلَمُ أَنْ مْ وَ يْكُ فَّ إِلَ وَ بِيلِ اهللاَِّ يُ ءٍ يفِ سَ ْ نْ يشَ وا مِ قُ نْفِ ا تُ مَ وَ
إهنام حتضان عىل اإلرهاب عىل الرغم من ان اآلية األخرية ال تدعو يف واقع األمر إىل 
وا  نَحُ إِنْ جَ يشء من ذلك، بل تشكل مع اآلية التي تعقبها كالً واحداً، ونصها: {وَ
}(١٩) وتلك من اآليات املتأخرة يف النزول. ويف  ىلَ اهللاَِّ  لْ عَ كَّ تَوَ َا وَ نَحْ هلَ لْمِ فَاجْ لِلسَّ
السياق نفسه نجد اآلية الستني تأمر املسلمني بأالّ يقفوا موقفاً سلبياً جتاه هتديدات 
احلادية  اآلية  تأيت  ثم    { ةٍ وَّ قُ نْ  مِ تُمْ  تَطَعْ اسْ ا  مَ ُمْ  هلَ وا  دُّ أَعِ {وَ تعاىل  بقوله  عدوهم 
العميل. وعىل ذلك فليس يف اآلية عىل  الواقع  والستون لرسم حدود هذا األمر يف 
د  اإلمام عيلذلك املعنى بقوله: (وجدت  االطالق أية دعوة اىل اإلرهاب(٢٠). وأكّ
ملا  كتابه لألشرت  القتال). وعنهمن  أنجع من  مل يكن وهن يف اإلسالم  ما  املساملة 
واله مرص(وال تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك وهللا فيه رىض، فإن يف الصلح دعة 
جلنودك، وراحة من مهومك، وأمنا لبالدك، ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد 
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صلحه، فإن العدو ربام قارب ليتغفل، فخذ باحلزم، واهتم يف ذلك حسن الظن)(٢١). 
األديان  ومجيع  اإلسالمية  الرشيعة  متقته  الذي  اإلرهاب  بني  التفريق  من  بد  ال 
التحرر من  املرشوعة يف سبيل  واملقاومة  اجلهاد  الوضعية وبني  والقوانني  الساموية 
الظلم واالستبداد(٢٢)، فمن موارد اجلهل باإلسالم ما ينرش عن افتقار املسلمني إىل 
التسامح مع غري املسلمني، وحتى الدفاع عن النفس والوطن والكرامة التي تقوم 
هبا احلركات اإلسالمية املعتدلة يفهم فهام معكوسا عىل انه جتاوز عىل اآلخرين كام 
ره اإلعالم الغريب عن قصد أو غري قصد(٢٣)، مع ان جهاد اإلنسان ودفاعه عن  يصوّ
حريته وماله ووطنه ال يتوقف عىل وجود دولة اسالمية، وال حيتاج إىل اإلذن من 
املعصوم، وغري املعصوم؛ ألن الدفاع عن النفس والوطن، وقتال املستعمرين حق 
إال  يقوم  له رشوط ال  اجلهاد  أن  يعلمون  والقوانني(٢٤)، وال  الرشائع  تقدسه مجيع 
عليها وهبا، ذكرها الفقهاء يف كتب الفقه وأنه فرض كفاية يتعني عىل من حرض صف 

القتال أو حارص بلده عدو أو حني يستنفره اإلمام(٢٥). 
اجلهاد يف اإلسالم مل خيرج عن هدفني: 

ل: احلرب الدفاعية عن النفس والعقيدة أو الدفاع عن العهود.  األوّ
ل خطراً مبارشاً  الرامية إىل إضعاف العنف الذي يشكّ الوقائية  والثاين: احلرب 

عىل اإلسالم(٢٦). 
عديدة  وهي  للجهاد  العام  اخلط  متثل  التي  القرآنية  اآليات  هي  اجلهاد  وآيات 
خلصها السيد حسن اجلواهري يف بحوث يف الفقه املعارص عىل نحو دقيق وهي(٢٧): 
وا إِنَّ اهللاَ الَ  تَدُ عْ الَ تَ مْ وَ اتِلُونَكُ قَ ينَ يُ ذِ بِيلِ اهللاِ الَّ اتِلُوا يفِ سَ قَ أوال: قال تعاىل: { وَ
تْنَةُ  فِ الْ مْ وَ وكُ جُ رَ يْثُ أَخْ نْ حَ م مِّ وهُ جُ رِ أَخْ مْ وَ وهُ تُمُ فْ قِ يْثُ ثَ مْ حَ تُلُوهُ اقْ ، وَ ينَ تَدِ ِبُّ املُْعْ حيُ
مْ  لُوكُ اتَ قَ إِن  فَ فِيهِ  مْ  اتِلُوكُ قَ يُ تَّى  حَ امِ  َرَ احلْ دِ  جِ املَْسْ نْدَ  عِ مْ  اتِلُوهُ قَ تُ الَ  وَ تْلِ  قَ الْ نَ  مِ دُّ  أَشَ
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تَّى  مْ حَ اتِلُوهُ قَ ، وَ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّ اهللاَ غَ فَ اْ  وْ انتَهَ إِنِ  فَ  ، ينَ افِرِ كَ اءُ الْ زَ لِكَ جَ ذَ مْ كَ تُلُوهُ اقْ فَ
امُ  رُ احلَرَ هْ ، الشَّ ىلَ الظَّاملِِنيَ انَ إِالَّ عَ وَ دْ ا فَالَ عُ وْ إِنِ انتَهَ يْنُ هللاِ فَ ونَ الدِّ يَكُ ونَ فِتْنَةٌ وَ الَ تَكُ
  تَدَ ا اعْ ثْلِ مَ يْهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَدَ نِ اعْ اصٌ فَمَ اتُ قِصَ مَ ُرُ احلْ امِ وَ رِ احلَرَ هْ بِالشَّ
مْ  يكُ دِ وا بِأَيْ لْقُ الَ تُ بِيلِ اهللاِ وَ وا يفِ سَ قُ أَنفِ ، وَ نيَ عَ املُْتَّقِ وا أَنَّ اهللاَ مَ لَمُ اعْ وا اهللاَ وَ قُ اتَّ مْ وَ يْكُ لَ عَ

نِنيَ }(٢٨).  سِ ِبُّ املحْ اْ إِنَّ اهللاَ حيُ نُوَ سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ إِىلَ التَّهْ
التوضيح: إن سياق اآليات يدلّ عىل أهنا نازلة دفعة واحدة لبيان غرض ترشيع 

ة مع مرشكي مكة ; إذ يف اآليات:  القتال ألول مرّ
١ - التعرض إلخراجهم من حيث أخرجوا املؤمنني. 

٢ - التعرض للفتنة. 
٣ - التعرض للقصاص. 

قاتلوا عنده.  ٤ - النهي عن املقاتلة عند املسجد احلرام حتى يُ
وهذه األمور كلّها مرتبطة بمرشكي مكة. 

نْ حياول قتله، فاملسلمون أُذِن هلم أن يقاتلوا من  والقتال: هو حماولة الرجل قتل مَ
يريد قتلهم، أما النساء واألطفال الذين ال حيلة هلم فال معنى لقتاهلم؛ ألهنم ال يريدون 
أَنَّامَ  ضِ فَكَ اد يفِ األَرْ ِ نَفْس أَوْ فَسَ ريْ ساً بِغَ تَلَ نَفْ ن قَ م بنصّ اآلية: {مَ قتل املسلم، وهو حمرّ
نْ قتل نفساً ظلامً أو بغري فساد منها يف األرض فكأنام قتل  ِيعاً }( ٢٩)أي مَ تَلَ النَّاسَ مجَ قَ
تِلَ  ن قُ مَ مَ اهللاُ إِالَّ بِاحلَقِّ وَ رَّ تِي حَ تُلُوا النَّفْسَ الَّ قْ الَ تَ الناس مجيعاً وكذا قوله تعاىل: {وَ

وراً }(٣٠).  نْصُ انَ مَ هُ كَ تْلِ إِنَّ قَ ف يفِّ الْ ِ لْطَاناً فَالَ يُرسْ لِيِّهِ سُ نَا لِوَ لْ عَ دْ جَ قَ ظْلُوماً فَ مَ
فاآليات تقول: إن الذين حاهلم حال قتال مع املسلمني وهم مرشكو مكة، أُجيز لكم 
إنَّ  وا وَ ُمْ ظُلِمُ اتِلُونَ بِأهنَّ قَ ينَ يُ مقاتلتهم، فمساق هذه اآليات مساق قوله تعاىل: { أُذِنَ لِلَّذِ
 .(٣١) نَا اهللاُ } بُّ وا رَ ولُ قُ قّ إِالَّ أَن يَ ِ حَ ريْ مْ بِغَ هِ ارِ ن دِيَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ ذِ ، الَّ يرٌ دِ قَ مْ لَ هِ ِ ىلَ نَرصْ اهللاَ عَ
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هذه  ت  وتصدّ الستّة،  اآليات  هذه  يف  ع  ّ رشُ قد  املسلمني  قاتل  ملن  القتال  إذن، 
اآليات ال لبيان ترشيعه فقط، بل لبيان حدوده ولوازمه. 

اهللا  سبيل  يف  وأنه  قاتلنا،  ملن  القتال  مرشوعية  وتعاىل  سبحانه  اهللا  بنيّ  أن  فبعد 
لكون الغرض منه اعالء كلمة التوحيد وإقامة الدين ال االستيالء عىل أموال الناس 

وأعراضهم، قال: 
١ - ال تعتدوا، وهذا حتديد للقتال من حيث االنتظام يف اجلهاد واملحاسبة عىل 
ي؛ ألن املراد من اجلهاد ردع الظامل عن ظلمه، ال االعتداء عليه وقد عدَّ االسالم  التعدّ
قاتل قبل أن يدعى إىل احلق، وأن يبدأ بقتال  من مجلة االعتداء عليه املنهي عنه هو أن يُ

قبل أن يقاتِل فضال عن أن يقتل النساء والصبيان الذين ال حيلة هلم يف القتال. 
يْثُ  حَ نْ  مِّ م  وهُ جُ رِ أَخْ وَ مْ  وهُ تُمُ فْ قِ ثَ يْثُ  حَ مْ  تُلُوهُ اقْ {وَ تعاىل:  وقال   -  ٢
من  املرشكني  ضدّ  ة  والشدّ ة  القوّ ناحية  من  للجهاد  حتديد  فهو   ،(٣٢){ مْ  وكُ جُ رَ أَخْ
أهل مكة حتى خيرجوا من أرضهم وديارهم كام فعلوا بكم ذلك من قبل، ولكن ما 
فعلوه بكم أشدّ ألنه كان اعتداءً منهم، أما فعلكم يف إخراجهم فهو عبارة عن ردّ 

االعتداء بمثله وإخراجهم من مكة يف مقابلة إخراجهم املسلمني عنها. 
(٣٣) { مْ فِيْهِ اتِلُوكُ قَ تَّى يُ امِ حَ َرَ دِ احلْ جِ ندَ املَْسْ مْ عِ اتِلُوهُ قَ الَ تُ ٣ - وقال تعاىل: { وَ
ي عن القتال عند املسجد احلرام حفظاً  فهو حتديد للقتال من ناحية املكان، فقد هنُ
حلرمته عندما حيفظون حرمته، ولكن إذا مل حيفظوا حرمة املسجد احلرام وقاتلوكم 

فيه، فلكم احلق يف قتاهلم فيه. 
وا وامتنعوا  يمٌ }(٣٤) أي إذا كفّ حِ ورٌ رَّ فُ إِنَّ اهللاَ غَ ا فَ وْ تَهَ إِنِ انْ ٤ - وقال تعاىل:{فَ
ــــ دون االنتهاء عن مطلق القتال بطاعة الدين وقبوله  عن القتال عند املسجد احلرامـ 
الدين بسبب  ــــ فان اهللا غفور رحيم. ومعنى هذا ال يوجد اكراه عىل الدخول يف 
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القتال، بل إذا مل يقاتلونا وإن مل يدخلوا يف الدين فلنكف عنهم وال نقاتلهم. 
ا  وْ انتَهَ إِنِ  فَ هللاِِّ  ينُ  الدِّ ونَ  يَكُ وَ فِتْنَةٌ  ونَ  تَكُ الَ  تَّى  حَ مْ  اتِلُوهُ قَ تعاىل:{وَ وقال   -  ٥
}(٣٥) فهذا حتديد وغاية للقتال، فان القتال ألجل إزالة  ىلَ الظَّاملِِنيَ انَ إِالَّ عَ وَ دْ فَالَ عُ
الفتنة وال سيام الرشك باهللا تعاىل باختاذ األصنام كام كان يفعله مرشكو مكة ويكرهون 

يْنِ هللا }.  ونَ الدِّ يَكُ الناس عليه، ويدل عليه قوله تعاىل: {وَ
ويف هذه اآلية داللة عىل وجوب الدعوة إىل التوحيد قبل القتال، فإن قبلت فال 
الدين كلّه هللا بعدم  فالقتال نصيبهم بترشيع اهللا؛ ألجل أن يكون  قتال، وإن ردت 

عبادة األصنام. 
 ،(٣٦){... اصٌ اتُ قِصَ مَ ُرُ احلْ امِ وَ َرَ رِ احلْ هْ امُ بِالشَّ َرَ رُ احلْ هْ ٦ - وقال تعاىل: {الشَّ
فاحلرمة هي ما حيرم هتكه وجيب تعظيمه، فالشهر احلرام له حرمة، واحلرم له حرمة، 
واملسجد احلرام له حرمة، فمن هتك حرمة هذه األمور بالقتال فيه جاز للمؤمنني أن 
يقاتلوهم يف الشهر احلرام ويف احلرم ويف املسجد احلرام، وهذه املعاملة باملثل ليست 
هتكاً؛ ألن املؤمنني جياهدون يف سبيل اهللا ويمتثلون أمره، وقد أجاز هلم القتال يف 

الشهر احلرام ويف احلرم ويف املسجد إذا بدأ املرشكون بالقتال فيها وهتكوا احلرمة. 
الشهر  احلرام فضالً عن ترشيعه يف غري  الشهر  القصاص يف  ع  اآلية ترشّ وهذه 

احلرام بجواز ردّ االعتداء باملثل. 
ثم أمر اهللا تعاىل بالتقو يف ذيل هذه اآلية فقال: {واعلموا أن اهللا مع املتقني}، أي 
إن اهللا مع الذين اتقوه ومل يعتدوا باستعامل القوة الشديدة الداعية إىل الطغيان واالنحراف 

عن جادة العدل، فان اهللا ال حيب املعتدين، بل يكون اهللا مع املتقني كام قال يف اآلية. 
نُوا  سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ مْ إِىلَ التَّهْ يكُ دِ ا بِأَيْ وْ لْقُ الَ تُ بِيلِ اهللاِ وَ وا يفِ سَ قُ أَنفِ ٧ - وقال تعاىل: {وَ
}(٣٧)فقد أمر اهللا سبحانه باإلنفاق يف سبيله، أي أمر بإنفاق  نِنيَ سِ ِبُّ املحْ إِنَّ اهللاَ حيُ
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املال إلقامة القتال يف سبيل اهللا، ثم هنى عن إلقاء األنفس إىل التهلكة، وهذه كناية 
ة والقدرة، فان اليد مظهر ذلك، وكل ما يوجب الضعف  عن النهي عن ابطال القوّ

واهلوان فهو منهي عنه. 
حيب  اهللا  إن  وأحسنوا  فقال:  باإلحسان  القتال  يف  اآليات  كل  سبحانه  اهللا  ختم  ثم 
املحسنني، واملراد باإلحسان هنا هو إتيان الفعل الذي أمر اهللا به عىل وجه حسن، فالقتال 

يف مورده حسن، والكف عن العدوان حسن، والشدة يف موردها أمر حسن وهكذا. 
ثانياً: آيات جهاد أهل الكتاب: 

مَ  رَّ ا حَ ونَ مَ مُ َرِّ الَ حيُ رِ وَ مِ اآلخِ يَوْ الَ بِالْ نُونَ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ اتِلُوا الَّ قال تعاىل: { قَ
ن يَد  ةَ عَ يَ زْ طُوا اجلِْ عْ تَّى يُ كِتَابَ حَ ينَ أُوتُوا الْ ذِ نَ الَّ َقِّ مِ ينُونَ دِينَ احلْ دِ الَ يَ هُ وَ ولُ سُ رَ اهللاُ وَ

ونَ }( ٣٨).  رُ اغِ مْ صَ هُ وَ
ـــــ والقتال كام نعلم هو حماولة الرجل قتل من حياول  فالقرآن الكريم أمر بقتاهلمـ 
ع التصدي هلم إذا أرادوا استئصال  قتله، فالقرآن الكريم ليس مبتدئاً هلم بقتال، بل رشّ
الدين واملسلمني حتى يعطوا اجلزية إلعالء كلمة احلق عىل كلمتهم وإظهار االسالم 
ع االسالم القتال مع أهل الكتاب  عىل الدين كلّه، فيكفّ القتال عنهم، إذن مل يرشّ

جلربهم عىل االسالم. 
ثالثاً: آيات جهاد املرشكني عامة: 

عَ  مَ اهللاَ  أَنَّ  ا  وْ لَمُ اعْ وَ ةً  آفَّ كَ مْ  اتِلُونَكُ قَ يُ امَ  كَ ةً  آفَّ كَ  َ كِنيْ ِ املُْرشْ اتِلُوا  قَ {وَ تعاىل:  قال 
نيَ }(٣٩). فاخلطاب هنا متوجه إِىل املجتمع فيكون التكليف عىل عاتقه بام هو  املُْتَّقِ

جمتمع، وليس التكليف متوجهاً إِىل
وإِحرازه،  املوضوع  تشخيص  يستدعي  التكاليف  تلك  تنفيذ  كان  وملا  فرد.  كلّ 
ا  مّ وكثرياً  األهواء  من  خيلون  ال  الناس  وأكثر  كثرياً،  ختتلف  املوارد  هذه  يف  واألنظار 
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ي كلّ فرد هلا التنازع واخلصام واهلرج واملرج؛ فمن أجل ذلك منع الشارع  يستعقب تصدّ
ي األفراد هلا بل جعلها وظيفة ملمثّل املجتمع، قطعاً ملادة النزاع والفساد.  من تصدّ

فالشارع احلكيم وضع تلك التكاليف عىل عاتق املجتمع رعاية ملصاحله(٤٠). 
رابعاً: آيات تأمر بقتال مطلق الكفار: 

وا أَنَّ  لَمُ اعْ لْظَةً وَ مْ غِ وا فِيكُ دُ لِيَجِ ارِ وَ فَّ كُ نَ الْ م مِ لُونَكُ ينَ يَ ذِ اتِلُوا الَّ قال تعاىل: { قَ

 .
(٤١) نيَ } عَ املُْتَّقِ اهللاَ مَ

من  قتل  الرجل  حماولة  عن  عبارة  هو  الذي  للقتال  هي  الترشيعات  هذه  وكلّ 
حياول قتله، فلم يبدأ االسالم بقتال، بل كان دفاعاً عن النفس وقصاصاً باملثل. 

إذن اجلهاد منسجم يف االسالم مع احلالة االنسانية، فاإلنسان ال يقف مكتوف 
األيدي إذا هوجم واعتُدي عليه وكان موضع ظلم اآلخرين، كام ال يفسح املجال 
أمر  الدينية  فاحلرية  الرشك،  حالة  إىل  الرجوع  عىل  املسلمني  وإجبار  الفتنة  لظهور 
ه؛  ه االسالم، فمن يمنع احلرية الدينية يريد اجياد فتنة يف املجتمع فيوقف عند حدّ أقرّ

ألجل احرتام حرية اآلخرين وإرادهتم بام ال يرضّ باآلخر. 
وقد رصح القرآن الكريم بان االختالف يف الدين أو املذهب أو غريه ال يسوغ 
نِنيَ  مِ نَ املُْؤْ تَانِ مِ ائِفَ إِن طَ القتال، ففي حالة تقاتل املسلمني يقول القرآن الكريم: {وَ
يءَ  تَّى تَفِ بْغِي حَ تِي تَ اتِلُوا الَّ قَ  فَ رَ ىلَ األخْ ا عَ َ امهُ دَ تْ إِحْ إِن بَغَ امَ فَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تَتَلُوا فَ اقْ
طِنيَ }(٤٢).  سِ ِبُّ املُْقْ طُوا إِنَّ اهللاَ حيُ أَقْسِ لِ وَ دْ عَ امَ بِالْ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تْ فَ إِن فَاءَ رِ اهللاِ فَ إِىلَ أَمْ
حت بان االختالف يف الدين ال يسوغ القتال، بل إن املوجب له هو  فاآلية رصَّ
املعتدي  ايقاف  فيجب   ،األخر املسلمني عىل  والظلم، وهو عدوان طائفة  البغي 

 . وردّ الظامل عن ظلمه ولو كان مسلامً
القرآن الكريم يف ترشيع  التحليل امليرسّ آليات اجلهاد يتضح منهج  ومن ذلك 
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بعبارات  املقاتلة واجلهاد  الدالة عىل  العبارات  اجلهاد والغاية من ترشيعه ثم ردف 
( التقو واإلحسان واالقساط والغفران والرمحة ) ما يدلّ عىل ان الغاية احلقيقية 
من تنزيل آيات اجلهاد واملقاتلة هو دعوة الناس لإلصالح والرتاحم واملحبة ونرش 

العدل واالقساط ليعمّ السالم والبناء والعمران يف األرض. 

املبحث الثاين 

القصاص واحلدود يف القرآن الكريم ( التصنيف واآلثار ) 
بنصوصه  اإلسالم  فرضها  التي  واحلدود  العقوبات  أن  األذهان  إىل  يتبادر  قد 
بصفة  املامرس  واإلرهاب  الظلم  من  نوعاً  تتضمن  اإلنساين  املجتمع  عىل  الرشعية 
رشعية عىل مرتكبي تلك اجلرائم، غري ان املفكر املنصف الواعي لرضورة قيام الرشع 
قال تعاىل  أو قوم من رشع،  أنه مل خيلُ زمن  الناس يدرك متام االدراك  بتنظيم حياة 
ولٌ }(٤٤)، ومن أهم قواعد الرشائع  سُ ةٍ رَ لِّ أُمَّ لِكُ ادٍ }(٤٣) وقال:{ وَ مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ {وَ
محاية الدماء من االعتداء، وحياطته بالقصاص كفاً وردعاً للظاملني واجلائرين، وذلك 

من القواعد التي ال ختلو منها الرشائع واألصول وال ختتلف فيها امللل(٤٥). 
وقد أمجع علامء املسلمني وفقهاؤهم عىل ان تلك االحكام واحلدود ما رشعت 

إال ملعاجلة االنحراف االجتامعي. 
األدبية  العقوبات  مها:  قسمني  عىل  العقوبات  تلك  اإلسالمي  النظام  صنّف 

والعقوبات املادية. 
فالعقوبات األدبية: تشمل جانبني، مها: 

األول: احلدود، وهي العقوبات املقدرة يف الكتاب والسنة، بمعنى ان الشارع مل 
ف يف أمر تقديرها، كالقصاص يف جرائم القتل والقطع  يسمح للقايض الرشعي الترصّ
واجلرح، وعقوبات الزنا بأنواعه، والقذف والرسقة والسكر واالرتداد وقطع الطريق. 
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لنظر  وحتديدها  تقديرها  أمر  فوض  التي  العقوبات  وهي  التعزيرات:  الثاين: 
احلاكم الرشعي، فيعاقب عليها بام يرآه مناسباً كعقوبة التزوير والغيبة ونحوها. 

عىل  اجلناية  بسبب  دفعه  الواجب  املال  أو  الديات،  هي  املادية:  العقوبات  أما 
نًا  مِ ؤْ مُ تَلَ  قَ نْ  مَ أً وَ طَ إِالَّ خَ نًا  مِ ؤْ مُ تُلَ  قْ يَ أَنْ  نٍ  مِ ملُِؤْ انَ  ا كَ مَ { وَ النفس أو ما كان دوهنا 
قُوا }( ٤٦)، وتشمل جانبني  دَّ لِهِ إِالَّ أَنْ يَصَّ ةٌ إِىلَ أَهْ لَّمَ سَ ةٌ مُ دِيَ نَةٍ وَ مِ ؤْ بَةٍ مُ قَ يرُ رَ رِ تَحْ أً فَ طَ خَ

أيضاً ومها: 
أوالً: الديات املقدرة عىل لسان الشارع، كدية النفس واألعضاء. 

وثانياً: التي فوض أمر تقديرها اىل احلكومة (٤٧)، أو اخلرباء املوثوق هبم(٤٨). 
وباإلمجال: فان اإلسالم صنف اجلرائم اىل أربعة أصناف، هي: 

جرائم االعتداء عىل النفس البرشية وما دوهنا وفيها القصاص أو الدية برشوطهام. .١
جرائم ضد امللكية وفيها القطع، واملقاصة(٤٩)ووجوب ردّ املغصوب. .٢
اجلرائم اخللقية وفيها الرجم والقتل واجللد. .٣
أو .٤ التعزير  وفيها  ونحوها  واالحتكار  كاملحاربة  االجتامعي  النظام  ضد  جرائم 

الغرامة، وأوجب يف الديات غري املقدرة رشعاً االرش(٥٠)أو احلكومة. 
وتلك االحكام الرشعية غايتها الردع أكثر من االنتقام، فالقصاص الذي يبدو 
وتأديب  االنحراف  ردع  يف  أساسياً  دوراً  الواقع  يف  يؤدي  انتقامية  قضية  ظاهراً 
املنحرفني، فانزال األذ املامثل باجلاين أمىض تأثرياً من عقوبة السجن التي آمن هبا 
وقد  يقتل،  فالقاتل  إرسائيل  بني  عند  مقرراً  كان  القصاص  ان  ثم  الغريب.  القضاء 
وردت نصوص كثرية يف التوراة بذلك الشأن، أما ما يف االناجيل من وصايا بالعفو 
ذ، ولكنه وصية لشخص املجني عليه إن أراد  يف اجلرائم الشخصية فليس قانوناً ينفّ

اتباعها، وإالّ فالقانون هو الذي ينفذ(٥١). 



 م.د. بتول محمد حسين الرماحي 

١٩٤

نظام  يف  الغربية  والنظرية  القرآنية  النظرية  بني  االعرجي  زهري  الدكتور  قارن 
العقوبات القائم عىل سجن املجرمني املدانني، وبعد أن بني بالدليل العقيل والواقع 
انفراد  إىل   أد ما  املجتمع  ونقاط ضعفها يف إصالح  الغربية  النظرية  فشل  العميل 
املنحرفني  ضد  املوت  عقوبة  بتطبيق  الرأساملية  الدول  بني  من  املتحدة  الواليات 
ان  بنتيجة  خرج  القتل،  جرائم  بارتكاب  اجلنائية  املحاكم  طريق  من  أدينوا  الذين 
القائلة  ادعاءاته  يناقض  املوت)  (عقوبة  برشعية  الرأساميل  القضائي  النظام  إقرار 
بتخلّف عقوبة القصاص يف القرآن الكريم عن املنهج احلضاري احلديث، املتمثلة 
بَابِ }(٥٢)فاذا كانت (عقوبة  َلْ ا أُويلِ األْ يَ يَاةٌ  اصِ حَ قِصَ مْ يفِ الْ كُ لَ بقوله تعاىل: { وَ
عىل  املنحرفني  بحق  النظام  ينفذها  فلامذا  احلضاري،  املنهج  مع  تتامشى  ال  املوت) 
أرضه ؟ وإذا كانت (عقوبة املوت) أفضل وأقرص الطرائق لبرت اجلريمة االحرتافية 
فلامذا ال يقرّ بأسبقية القرآن الكريم يف ترشيعها، واحلثّ بكلّ قوة عىل تنفيذها ؟(٥٣). 
تتصف  رشعية  أحكاماً  هلا  وسنّ  اإلسالم  عها  رشّ التي  واحلدود  فالعقوبات 
باالصالة واملرونة التي تناسب الطبيعة البرشية، أما االصالة فمن أصالة مصدرها 
الرشيف: القرآن الكريم والسنة، واما املرونة فتلك واضحة يف ان ليس من اإلسالم 
ة  النظر يف حاله، وتوافر رشوط عدّ بعد  إالّ  ارتكب اجلريمة  احلدّ عىل من  يقام  ان 
تلك  الفقهاء  أمجل  فقد  مرتكبها  يف  أما  هبا،  املحيطة  والظروف  نفسها  اجلريمة  يف 

الرشوط يف اآليت: 
ان يكون الذي يقام عليه احلدّ مكلفاً. .١
االلتزام بأحكام االسالم، كأن يكون مسلامً أو ذمياً. .٢
ان يكون عاملاً بالتحريم(٥٤). .٣

، بل البد أن يكون  وليس من حق أي فرد من أفراد املجتمع املسلم أن يقيم احلدّ
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الذي يقيم احلدّ هو اإلمام أو نائبه(٥٥). 
وملا كانت غاية البحث هنا الدفاع عن النصوص الرشعية وابعاد شبه املبطلني 
ــــ باختصارـــــ عىل  عن صالحيتها لبناء جمتمع سليم كان من الرضوري الوقوف 
اآلثار املرتتبة عىل تنفيذ تلك احلدود بعد اكتامل رشائطها، وترك احلديث عن األدلة 
الفقه والتفسري واحلديث  التي أشبعت دراسة وبحثاً يف كتب  وتفاصيلها وأصوهلا 
واألصول. فلنذكر اآلثار الطيبة املرتتبة عىل تطبيق عقوبة الزنا مثالً؛ الن تلك االثار 
رون من دنس اجلريمة وينالون رضا اهللا تعاىل  ال تعود عىل الزناة وحدهم، إذ يتطهّ
ـــ بل  ـــ وعقوبة الدنيا أهون من عقاب االخرةـ  بذلك التكفري فور إقامة احلدّ عليهمـ 

ينعم املجتمع كذلك بإقامة حد اهللا عىل الزناة ففي إقامة حدّ الزنا( ٥٦): 
محاية نظام االرسة، واحلفاظ عىل كياهنا واستمرارها. .١
وفيه صيانة لألنساب من االختالط، واملحافظة عىل الذرية. .٢
منع االمراض الرسية اخلبيثة من التسلل اىل أبناء املجتمع. .٣
٤. . معرفة عدالة اإلسالم يف عدم التفريق بني شخص وآخر يف إقامة احلدّ

أما اآلثار املرتتبة عىل حدّ القذف فيمكن امجاهلا بـ: 
صون املجتمع من فحش القول، ودواعي الفرقة والكراهية والشحناء. .١
براءة املقذوف مما قذف به، وشفاء صدره، واسرتداد مكانته يف املجتمع(٥٧). .٢

وكذا بقية احلدود والتعزيرات فان احلكمة من ترشيعها بنحو عام احلفاظ عىل 
تعاىل واهنا  اهللا  ملّكه  ما  ه وماله وعرضه وكلّ  دمّ اإلنسان وحرماته وصيانة  كرامة 

كفارات ألصحاهبا وحفظٌ للمجتمع من اهلالك والضياع. 
احلدود  احكام  يف  اإلسالمي  للترشيع  إنصاف  فيه  بالذكر  جدير  أمر  وهناك 
والعقوبات وهو احلديث عن قاعدة (درء احلدود بالشبهات) املتفق عليها واملبنية عىل 
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حديث رسول اهللا: ( ادرؤوا احلدود بالشبهات)(٥٨). فقد استند إىل تلك القاعدة 
الفقهاء واالصوليون يف احكامهم ففصلوا البحث والدراسة يف أنواع الشبهات التي 
تدرأ احلدود حتى ليصل االمر اىل االعتقاد باستحالة إقامة احلدّ يف زماننا هذا. إذ اهنا 
من القواعد املعرتف هبا يف باب القضاء، مضافاً اىل ما ورد من سقوط التكليف عن 
اجلاهل باحلكم قصوراً حيث ان اجلهل كان عذراً وكذا اجلهل باملوضوع قصوراً أو 
تقصرياً، وموارد التمسك بتلك القاعدة ال تنحرص فيام إذا جهل مرتكب اجلرم حكامً 
أو موضوعاً قصوراً أو تقصرياً، بل تعمّ ما إذا اشتبه األمر عىل احلاكم، فال يدري أو 
مل يثبت لديه أن الفاعل للجرم فعله عن عمد أو عن خطأ ؟ عن اختيار أم عن اكراه ؟ 
ونحو ذلك( ٥٩). ففي كل ما كتب عن تلك القاعدة جمال واسع لتأكيد مرونة الترشيع 

اإلسالمي وسامحة ديننا احلنيف وبعده الشاسع عن كل الشبهات املوجهة إليه. 
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اخلامتة
احلمد هللا رب العاملني متمّ النعم..وسابغ العطايا والكرم  وبعد 

فأمجل خامتة البحث بام يأيت: 
أحسب أن إجياد العالقة بني اإلرهاب واإلسالم قائم عىل العمليات اإلرهابية .١

البلدان اإلسالمية وعىل أيدي من يدعي اإلسالم، تلك العمليات  التي وقعت يف 
غري  امام  واملسلمني  اإلسالم  عن  قامتة  صورة  رسم  يف  كبري  حدّ  اىل  أسهمت  التي 
املسلمني، بتشويه صورة  املسلم ونعته باإلرهاب والتخلف والتعصب، فضال عن 

زعزعة يف االمن وخلخلة يف االقتصاد. 
ان اإلرهابيني الذين نفذوا تلك العمليات يكشفون يف احلقيقة عن تبعية عمياء .٢

يتضح  وبالتأمل  تفكريهم،  وسذاجة  فكرهم  ضحالة  عىل  يدلّ  مما  عليهم  يمىل  ملا 
ان مجيع االعتداءات اإلرهابية التي نفّذت عىل أرض تلك البالد أو غريها قام هبا 
البالد  عىل  قناعاهتم  يفرضوا  أن  يريدون  عقدياً  منحرفة  أفكاراً  حيملون  أشخاص 
وازهاق  املمتلكات  وختريب  باالغتياالت  املجتمعات  وترويع  باإلرهاب  والعباد 
وانّه اجلهاد  اىل اجلنة  الطريق  الصواب وهو  به عني  يقومون  ما  ان  االنفس، ظانني 
املأمور به من اهللا عز وجلّ متجاهلني االيات القرآنية واالحاديث الرشيفة التي تريب 
النفس عىل القيم اإلنسانية الفاضلة وحتذر من انتهاك احلرمات والفساد يف األرض. 

تأكيد اإلسالم ان الدعوة إليه ال بد ان تكون سلمية فقال: ( ادع اىل سبيل ربك .٣
باحلكمة واملوعظة احلسنة ) وقال ( فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم )، اما 

اجلهاد الرشعي غري االبتدائي املأمور به فال بد ان يكون دفاعاً عن الدين والنفس. 
وردّ ٤. املسلمني،  وحدة  متزيق  مسببات  عن  واالبتعاد  الكلمة  توحيد  من  البد   

تأخذ  ال  مادية  باهنا  ووصفتها  االسالم  رسالة  طالت  التي  واالهتامات  الشبهات 
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باألبعاد الروحية، واهنا دموية تقوم وتنترش بالسيف والقوة، كلّ ذلك كان له األثر 
الواضح يف حدوث حالة  اخلوف من اإلسالم واملسلمني. 

واالعتقاد ٥. الطرفني  قيم  الختالف  والغرب  اإلسالم  بني  املصالح  تضارب   
نحو  الغربية  احلضارة  توجيه  عىل  القائمني  مصالح  هتدد  اإلسالم  قيم  ان  اخلاطئ 

مصاحلهم الدنيوية. 
دار .٦ أنه دار صلح وسالم وليس  املعارص عىل  العامل  النظر إىل  أمر مهم هو  بقي 

حرب ورصاع، و هو األساس الذي ينبغي ان تثقف االمة عليه لينتج نتائجه اإلجيابية 
بني املسلمني وغريهم من املوحدين، وجيب عىل العامل غري اإلسالمي السعي إلعطاء 
ل يف شؤوهنا وبذر اخلالفات بينها،  حقوق الشعوب يف تقرير مصريها وترك التدخّ
فالقوة التي منحها اهللا لإلنسان يف علمه وسالحه ينبغي ان تكون يف خدمة اجلميع؛ 
إلجياد وحدة إنسانية وعدالة اجتامعية بني البرش، فاألديان مجيعاً تدعو للسلم وخري 

البرشية. 
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الھوامش:
١) ينظر: الوحي القرآين يف املنظور االسترشاقي ونقده، حممد مايض، ط١، دار الدعوة للطبع 

والنرش، مرص، ١٤١٦ه ـــ ١٩٩٦ م: ١٧٠
٢) ينظر: اإلرهاب يف ميزان الرشيعة، عادل عبد اهللا عبد اجلبار، ط١، الرياض: ١١٦

٣) ينظر: بحوث يف الفقه املعارص، حسن اجلواهري، ط١، ستاره ــــ جممع الذخائر اإلسالمية ــــ 
قم، ١٤٢٩ ه: ٦: ٢٤٨

٤) سورة البقرة / اآلية ٢٥٦
٥) آل عمران / ٨٤ ـــ ٨٥

٦) سورة الكهف / اآلية ٢٩.  
٧) ينظر: بحوث يف الفقه املعارص: ٦: ٢٥٣

٨) ينظر: نصوص إنكليزية استرشاقية عن اإلسالم، إبراهيم عوض، ١٤٢٧ه ـــ ٢٠٠٦ م: ٢٥٠
٩) ينظر: اإلرهاب يف ميزان الرشيعة، مصدر سابق: ١١٠

١٠) ينظر: املصدر السابق نفسه: ١١٢
١١) ينظر: بحوث يف الفقه املعارص: ٦: ٢٥٦.  
١٢) ينظر: اإلرهاب يف ميزان الرشيعة: ٢٣٩.  

١٣) ينظر: نصوص إنكليزية استرشاقيه عن اإلسالم: ٢٦٠ ــــــ ٢٦١
١٤) سورة املائدة / اآلية ٢

١٥) سورة املائدة / اآلية ٨. ينظر: التبيان يف تفسري القرآن، الطويس، حتقيق: أمحد حبيب 
العاميل، ط١، مكتب االعالم اإلسالمي، ١٤٠٩ ه: ٣: ٤٦١

١٦) سورة األعراف / اآلية ٢٩
١٧) ينظر: االنتصار، العاميل، ط١، دار السرية ــــ بريوت، ١٤٢٢ه: ٥: ٢٧٤

١٨) سورة االنفال / اآلية ٥٩ ــــ ٦٠
١٩) سورة االنفال / اآلية ٦١

٢٠) نصوص إنكليزية استرشاقيه عن اإلسالم: ٢٥٦.  
٢١) ينظر: ميزان احلكمة، حممد الريشهري، ط١، دار احلديث، ١٤١٦ه: ٢: ١٦٢٠.  

٢٢) اإلرهاب يف ميزان الرشيعة: ١٨٨.  
٢٣) ينظر: بحوث يف الفقه املعارص: ٦: ٢١٠.  

٢٤) ينظر: التفسري الكاشف، حممد جواد مغنية، ط٣، دار العلم للماليني ـــ بريوت، ١٩٨١ م: 
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  .٤: ١٧
٢٥) ينظر: اإلرهاب يف ميزان الرشيعة: ٣٤٤.  

٢٦) ينظر: بحوث يف الفقه املعارص: ٦: ٢٣١
٢٧) ينظر املصدر نفسه: ٢٣١ ــــ ٢٣٦.  

٢٨) سورة البقرة / االيات ١٩٠ ــــ ١٩٥   
٢٩) املائدة / اآلية ٣٢

٣٠) سورة االرساء / االية ٣٣
٣١) سورة احلج / االية  ٣٩ ـــ ٤٠

٣٢) سورة البقرة / االية ١٩١
٣٣) سورة البقرة / اآلية ١٩١
٣٤) سورة البقرة / اآلية ١٩٢
٣٥) سورة البقرة / اآلية ١٩٣
٣٦) سورة البقرة / اآلية ١٩٤

٣٧) سورة البقرة / اآلية ١٩٥.  
٣٨) سورة التوبة / االية ١٢٩

٣٩) سورة التوبة / االية ٣٦
٤٠) ينظر: دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية: الشيخ املنتظري، ط١، املركز 

العاملي للدراسات االسالمية ــ ايران، ١٤٠٨، ٢: ٥٧٠.  
٤١) سورة التوبة / االية ١٢٣.  
٤٢) سورة احلجرات / االية ٩.  

٤٣) سورة الرعد / االية ٧.  
٤٤) سورة يونس / االية ٤٧

٤٥) أحكام القرآن، ابن العريب، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الفكر ـــ لبنان: ٢: ٨٨
٤٦) سورة النساء / االية ٩٢.  

٤٧) احلكومة: حكومة العدل: هي ما جيب يف جناية ليس فيها مقدار معني من املال. ينظر: 
معجم املصطلحات وااللفاظ الفقهية، حممود عبد الرمحن عبد املنعم، دار الفضيلة ــــ القاهرة: 

١: ٥٨٥
٤٨) ينظر: النظرية االجتامعية يف القرآن، زهري االعرجي، مكتبة انوار اهلد ـــ قم: ٥٤ ـــ ٥٥



٢٠١

اإلسالمُ وشبهةُ اإلرهابِ يف آياتِ اجلهاد واحلدودِ - دراسةٌ حتليليةٌ

٤٩) املقاصة: هو أخذ مال املدين يف قبال ما عليه من دين. معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، أمحد 
فتح اهللا، ط١، مطابع املدخول ــــ الدمام، ١٤١٥ه ــــ ١٩٩٥ م: ٤٠٠

٥٠) االرش: دية اجلراحة، واجلمع أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد ثم استعمل يف 
نقصان االعيان النه فساد فيها. ينظر: معجم املصطلحات وااللفاظ الفقهية: ١: ١٣٢

٥١) ينظر: تفسري اآليات القرآنية اخلاصة بذكر الترشيعات واالحكام العملية ألهل الكتاب، 
خري الدين عودة فرح طه، رسالة ماجستري جامعة النجاح الوطنية، نابلس ـــــ فلسطني، 

٢٠٠٣م: ١٤٦
٥٢) سورة البقرة / اآلية ١٧٩.  

٥٣) ينظر: النظرية االجتامعية: ٨٤ ـــــ ٨٧
٥٤) ينظر: التوبة وأثرها يف اسقاط احلدود، سليامن بن حممد الغرير، رسالة ماجستري، جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية ـــــ السعودية، ١٤٢٧ ه ـــــ ٢٠٠٦م: ١٥٧
٥٥) ينظر: املصدر السابق نفسه: ٦٢
٥٦) ينظر: املصدر السابق نفسه: ٧٢

٥٧) ينظر: العقوبات املقدرة وحكمة ترشيعها يف ضوء الكتاب والسنة، مطيع اهللا دخيل اهللا 
اللهيبي، ط١، النارش: هتامة، جدة ـــ السعودية، ١٤٠٤ ه ــــ ١٩٨٣ م: ١٤٢ ــــ ١٤٥

٥٨) من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق، ط٢، مؤسسة النرش التابعة جلامعة املدرسني ــــ قم، 
١٤٠٤ ه: ٤: ٥٣

٥٩) ينظر: رشح تبرصة املتعلمني (كتاب القضاء)، أقا ضياء العراقي، حتقيق: حممد هادي معرفة 
ــــ قم: ٣٩١  
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املصادر واملراجع :
القرآن الكريم 

ابن العريب،أحكام القرآن،  حتقيق: حممد عبد *
القادر عطا، دار الفكر ـــ لبنان. 

ميزان * يف  اإلرهاب  اجلبار،  عبد  اهللا  عبد  عادل 
الرشيعة، عادل عبد اهللا عبد اجلبار، ط١، الرياض. 

ــــ * السرية  دار  ط١،  العاميل،االنتصار، 
بريوت، ١٤٢٢هـ. 

املعارص،  * الفقه  حسن اجلواهري، بحوث يف 
ـــ قم،  ـــ جممع الذخائر اإلسالميةـ  ط١، ستارهـ 

١٤٢٩ هـ. 
حتقيق: * القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس، 

االعالم  مكتب  ط١،  العاميل،  حبيب  أمحد 
اإلسالمي، ١٤٠٩ هـ. 

اآليات * تفسري  طه،  فرح  عودة  الدين  خري 
واالحكام  الترشيعات  بذكر  اخلاصة  القرآنية 
العملية ألهل الكتاب،  رسالة ماجستري جامعة 
النجاح الوطنية، نابلس ـــــ فلسطني، ٢٠٠٣م. 

ط٣، * الكاشف،  التفسري  مغنية،  جواد  حممد 
دار العلم للماليني ـــ بريوت، ١٩٨١ م. 

يف * وأثرها  التوبة  الغرير،  حممد  بن  سليامن 
اسقاط احلدود، رسالة ماجستري، جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية ـــــ السعودية، ١٤٢٧ هـ 

ـــــ ٢٠٠٦م. 
الفقيه * والية  يف  دراسات  املنتظري،  الشيخ 

العاملي  املركز  ط١،  االسالمية،  الدولة  وفقه 
للدراسات االسالمية ـــ ايران، ١٤٠٨ هـ: ٢: 

 .٥٧٠

أقا ضياء العراقي، رشح تبرصة املتعلمني (كتاب *
القضاء)، حتقيق: حممد هادي معرفة ــــ قم. 

العقوبات * اللهيبي،  اهللا  دخيل  اهللا  مطيع 
الكتاب  ضوء  يف  ترشيعها  وحكمة  املقدرة 
والسنة، ط١، النارش: هتامة، جدة ـــ السعودية، 

١٤٠٤ هـ ــــ ١٩٨٣ م  
أمحد فتح اهللا، معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، *

ــــ  الدمام، ١٤١٥هـ  ــــ  ط١، مطابع املدخول 
١٩٩٥ م. 

معجم * املنعم،  عبد  الرمحن  عبد  حممود 
الفضيلة  دار  الفقهية،   وااللفاظ  املصطلحات 

ــــ القاهرة. 
الشيخ الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ط٢، *

ــــ قم،  املدرسني  التابعة جلامعة  النرش  مؤسسة 
١٤٠٤هـ 

دار * ط١،  احلكمة،  ميزان  الريشهري،  حممد 
احلديث، ١٤١٦هـ. 

إبراهيم عوض، نصوص إنكليزية استرشاقية *
عن اإلسالم، ١٤٢٧هـ ـــ ٢٠٠٦ م. 

يف * االجتامعية  النظرية  االعرجي،  زهري 
القرآن، مكتبة انوار اهلد ـــ قم. 

حممد مايض، الوحي القرآين يف املنظور *
االسترشاقي ونقده، ط١، دار الدعوة للطبع 

والنرش، مرص، ١٤١٦هـ ـــ ١٩٩٦ م. 


