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نبينسسا علسسى والسسسلما والصلةا ،العالمين رإب لله الحمد
أجمعين. وصحبه آله وعلى محمد

بعد:  أما

الرإاء واضسسطربت الرإهسساب تحديد في الكلما كثر فقد
الرغسسم وعلسسى الرإهسساب، مفهسسوما إيضاح على والمصطلحات

الرإهسساب لمعنسسى وضسسعت التي والحدود التعريفات كثرةا من
تعريسسف وكل الرإهاب، لحقيقة مانع جامع حد على نقف فلم

ل - فسسإنه مانع جامع - أي منعكسا مطردا يكون ل ما لحقيقة
هسسذا فسسي البسساحثين مسسن كثيرين أن ومع صحيحا تعريفا يعتبر

مائة على يزيد ما للرإهاب التعارإيف من ذكروا قد الموضوع
الرإهسساب مفهسسوما تحسسدد أن مسسن كلهسا تخلسوا أنهسسا إل تعريسسف
الرإهسساب بيسسن بسسه يفسسرق أن القسسارإئ يسسستطيع دقيقسسا تحديدا
لسسم للرإهاب تعارإيف من ذكر ما كل أن تعرف ولكي وغيرها،

.أحد فيه يختلف ل تحديدا مفهومه لتحديد كافية تكن

تعريسسف     فسسي     قيسسل     ممسسا     نمسساذج     لسسك     وسسسأذكر
الراهاب: 

لدى تثير أن طبيعتها من التي العمال هو  الرإهاب)1
صورإةا.  بأي ما خطر من بالخوف الحساس ما شخص

أعمال بمساعدةا الناس تخويف في يكمن  الرإهاب)2
العنف. 

لوساائل والمنتظم العمدي الساتعمال هو  الرإهاب)3
معينة.  أهداف تحقيق بقصد الرعب إثارإةا طبيعتها من

شنيع.  بربري عمل  الرإهاب)4

ويشسسكل الجتماعيسسة الخلق يخسسالف عمسسل  هسسو)5
النسان.  لكرامة اغتصابا
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التعريفسسات هسسذها بتحليسسل قمسست إذا القسسارإئ أيهسسا وإنك
دقتهسسا درإجسسة تحديسسد بغسسرض تحليلهسسا مسسن لتتمكن المذكورإةا
وصسسف عمليسسة فسسي عليهسسا العتمسساد إمكانيسسة مسسدى وقيسساس
أن أدرإكت الرإهابي بالعمل تسميته يمكن ما وتحديد وضبط

ً ًا الرإهسساب مفهسسوما لبيان يكفي ل منها كل ًا بيانسس ًا جليسس واضسسح
ً لن والحد التعريف شرط فيه تتوفر غيسسر جسسامع إما منها كل
امع غير مانع وإما مانع وهسذا مانعسا ول جامعسا ليسس وإمسا ج

السسدول أذواق لختلف رإاجسسع الرإهسساب تعريسسف في الختلف
يلئم بما الرإهاب تفسر دولة فكل وأيديولوجياتها ومصالحها
أو للرإهاب الصحيح المعنى وافق ساواء ومصالحها ساياساتها

ً تجد هذا لجل خالفه أو النسساس مسسن جماعسسة بسسه يقسسوما عمل
ً وتجسد إرإهسابي عمسسل أنسه عليسسه يطلسق الفراد أو مثلسه عمل
.إرإهابا يعتبر ل آخرون جماعة به يقوما منه أفظع

ً     وسأذكر ذلك:      على     واحدا     مثال

 سانة) والصهاينة50( من أكثر فلسطين: منذ موضوع
مسسن العسسذاب ساوء الفلسطينيين إخواننا يسومون الحاقدون

هسسذا ويعتسسبر أهلهسسا علسسى للسسبيوت وهدما وتدمير وتشريد قتل
الصسسليبيين وأسايادهم والخنازير القردةا أبناء نظر في العمل

هسؤلء بسه يقساوما ومسا النفسس عسن دفاعسسا وأورإبا أمريكا في
وعنفا.  يعتبرإرإهابا ونحوها بالحجارإةا المضطهدون

للرإهسساب الصسسحيح التعريسسف أن فسساعلم ؛هسسذا تقررإ إذا
ضربين:  على

العربية.  اللغة حيث من  تعريفه)1

الشرع.  حيث من  تعريفه)2

:  اللغة     حيث     من     أما

ًا يرهب أرإهب مصدرإ فالرإهاب أكسسرما بسساب مسسن إرإهابسس
ِهسسب)، المجسسرد وفعلسسه والخشسسية والخسسوف والرإهسساب (رَإ

أن إل الخسسوف علسسى تسسدل متقارإبسسة كلمات والوجل والرعب
فسسي المادةا هذها تتبعنا وإذا الخوف في بعض من أبلغ بعضها

ِهسسَب مسسادةا الكريسسم القسسرآن علسسى تسسدل وجسسدناها أرإهسسب أو رَإ
خسسافوني، فسسارإهبون) أي تعالى: (وإياي قال الشديد الخوف

وقسسال وخوفسسا، طمعا ورإهبا) أي رإغبا تعالى: (ويدعوننا وقال
الخيسسل رإباط ومن قوةا من اساتطعتم ما لهم تعالى: (وأعدوا

تخيفونهم.  وعدوكم) أي الله عدو به ترهبون
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فأنسسا ورإهبتسسه العسسدو أرإهبسست منسسه جرير: يقال ابن قال
ِهبه أرإهبه قسسول ومنه والرهب الرهب وهو وترهيبا إرإهابا وأرإ
الغنوي:  طفيل

الرعب غداةا كلب بني    نحورإهم في دفعتم حي أما ويل
َهب والّر

الخوف.  أي 

ساعيد ثنا قال يزيد ثنا قال بشر جرير: حدثنا ابن وقال
الُرعب من الرهب) أي من جناحك إليك (واضمم قتادةا عن

مسسرادف الرعب أن على يدل بالرعب للّرهب التفسير وهذا
صسسلى قسسوله هسسذا يؤيسسد الشديد الخوف معناهما وأن للّرهب

شسسهر) أي مسسسيرةا بسسالرعب وساسسلم: (نصسسرت عليسسه اللسسه
بالخوف. 

لغسسة فسسي الرإهسساب معنسسى لبيسسان مختصسسر نمسسوذج هسسذا
العرب. 

الشرع:      في     الراهاب     مفهوم     أما

قسمان:  فهو

مسسن وهسسو وممارإساته فعله ويحرما مذموما  قسماول:
يكسسون وهسسو والسسذما العقوبسسة مرتكبسسه ويستحق الذنوب كبائر
العتسسداء وحقيقتسسه والفراد والجماعات الدول مستوى على
أو عصسسابات أو مجرمسسة دول قبسسل من بالسطو المنين على
الحرمسسات علسسى والعتداء والممتلكات الموال بسلب أفراد

مسسن الشسسعوب علسسى والتسسسلط المدن خارإج الطرق وإخافة
ونحو الفواها وتكميم الحريات كبت من الظلمة الحكاما قبل

ذلك. 

وهسسو بسسه وأمرنسسا لنا الله شرعه مشروع  إرإهابثانيا:
قسسال ورإساسسوله اللسسه أعسسداء لمقاومسسة والتسسأهب القسسوةا إعداد

الخيسسل رإباط ومن قوةا من اساتطعتم ما لهم تعالى: (وأعدوا
تعلمونهم ل دونهم من وآخرين وعدوكم الله عدو به ترهبون

ة الية يعلمهم) فهذها الله ه فسي نسص الكريم علسى يجسب أن
وإعسسداد التسسسليح فسسي جهسسدهم قصارإى يبذلوا أن المسلمين

لهسسم ويحسسسب العسسدو َيرهبهسسم حسستى الجيوش وتدرإيب القوةا
العسسدو مع للمعارإك العداد وجوب أعني-  وهذا حساب ألف

الجهسساد كسسان ساسسواء المسسسلمين علماء بين عليه مجمع أمر- 
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القسسوةا مجرد أن ُيعلم أن ينبغي لكن طلب جهاد أو دفع جهاد
النصسسر لتحقيسسق يكفسسي ل وتسسدرإيب وعسسدةا ساسسلح من المادية

قسسوةا وهسسي المعنويسسة القسسوةا إليسسه انظسسم إذا إل العسسداء على
والبعسسد الطاعسسات مسسن والكثسسارإ عليه والعتماد بالله اليمان

فالمسسستقرئ والمعاصي الذنوب من الله يسخط ما كل عن
فئسسة مسسن تعالى: (كم قال ،النظرية هذها صدق يدرإك للتارإيخ

وقسسال ،الصسسابرين) مع والله الله بإذن كثيرةا فئة غلبت قليلة
وما كسثيرةا مسوطن فسي الله نصركم تعالى: (لقد إذ حنيسن وي

عليكسسم وضسساقت شسسيئا عنكسسم تغنسسي فلسسم كسسثرتكم أعجبتكم
مدبرين). وليتم ثم رإحبت بما الرإض

لميسسر اليرمسسوك غسسزوةا فسسي الجيسسش قائسسد كتسسب ولمسسا
كتسسابه: في وقال عنه الله رإضي الخطاب بن عمر المؤمنين

ّدنا الرمال مثل قوما على أقبلنا إنا َأِم برجسسال، وأمسسدنا بقوةا ف
،الرحيسسم الرحمسسن الله عنه: (بسم الله رإضي عمر له فكتب

بسسن فلن الجيسسش قائسسد إلسسى الخطسساب بن عمر الله عبد من
ول بقسسوتكم عسسدوكم تقسساتلون ل أنكسسم بعد: فسساعلم أما ،فلن

أصلحتموها فإن الصالحة بأعمالكم تقاتلونهم وإنما بكثرتكم
وبكم من فاحترساوا خسرتم أفسدتموها وإن نجحتم كمسا ذن

عدوكم).  من تحترساون

التارإيسسخ فسسي كسسثيرةا النظريسسة هسسذها تدعم التي والمثلة
المسسسلمين علسسى متفوقا العدو كان اذ اليرموك معركة منها
احسسدى حسسسب علسسى بلسسغ حيسسث والعسسدةا، العسسدد حيسسث مسسن

مسسسلح السسروما مسسن مقاتسسل ألسسف وعشسسرين مائسسة الروايسسات
وعسسدد وغيرها، اللهب وقاذفات كالمنجنيقات حديثة بأسالحة

والرمسساح، كالسسسيوف بدائيسسة وعدتهم آلف بضعة المسلمين
القسوةا لتحقسق اعسدائهم علسى المسسلمون انتصسر هسذا ومسع

عليه.  والتوكل بالله اليمان وهي المعنوية

للرإهاب. الحقيقي المفهوما هو هذا

الصسسليبية مسسن ودينسسه رإساسسله وأعسسداء اللسسه أعسسداء لكسسن
عنسسدهم الرإهسساب لمفهسسوما المجرمسسة والصسسهيونية الحاقسسدةا

الساسسلما ؛هسسو الكفرةا هؤلء عند الرإهاب فمفهوما آخر معنى
.المجاهدون المسلمون هم والرإهابيون ،والجهاد

حسسرب علسسى قاطبسسة الرإض كفسسارإ اجتمسسع هسسذا لجسسل
علسسى الرإهسساب، محارإبة بحجة الفغان في السالمية المارإةا
العمليسسات تربسسط قرينسسة ول بسسل دليسسل يوجد ل أنه من الرغم
بن بأساامة ول السالمية المارإةا بهذها أمريكا في جرت التي
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بسسأن اليقيسسن علسسم يعلمسسون والصسسهاينة لدن, والصسسليبيون
بهسسا قسسامت وواشسسنطن نيويسسورإك فسسي جسسرت السستي العمليات
النهضسسة رإأوا لكنهسسم متطرفسسة مسيحية أو صهيونية عصابات

الشسسريعة أحكسساما تطسسبيق وأرإهبهم أفغانستان في السالمية
السسدول فسسي السالمي المد يتسع أن فخافوا المارإةا تلك في

السستي الرإهابيسسة الحملسسة بهسسذها فقسساموا للفغسسان المجسساورإةا
كالقنابسسل دوليسسا المحسسرما السسسلح أنسسواع فيهسسا اساسستعملوا
اللف بها قتلوا التي وغيرها النشطارإية والقنابل العنقودية

وأطفال. ونساء رإجال من المدنيين من

للساسسلما الكفسسارإ عسسداوةا شسسدةا يعسسرف مسسن كسسل وإن
:يقول وتعالى سابحانه الله لن ذلك يستغرب ل والمسلمين

إن دينكسسسم عسسسن يردوكسسسم حسسستى يقسسساتلونكم يزالسسسون (ول
.اساتطاعوا)

العسسرب حكسساما من كثيرين وقوف يستغرب الذي وإنما
الكفسسرةا هسسؤلء مسسع المسسسلمين علمسساء وبعسسض والمسسسلمين

أن غيسسر مسسن الفغسسان فسسي للمسسسلمين حربهسسم في وتأييدهم
أمريكسسا في جرت التي العمليات بين يربط دليل على يقفوا
الرإهسساب معنسسى يفهمسسوا أن غير ومن الطالبان حكومة وبين
الكفر.  في وزميلتها أمريكا تعنيه الذي

ُته ما يقرأ من كل إن أن يظسسن الموضسسوع هسسذا فسسي كتب
الفغسسان علسسى غسسارإاتهم شسسن فسسي للصسسليبيين الوحيد الهدف
فقط. والجهاد السالما على القضاء

هنساك لكسن لهسم الرئيسسي الهسدف هو هذا أن والواقع
منهسسا الحملسسة هسسذها ورإاء مسسن إليهسسا يهسسدفون أخسسرى أهسسداف
ة المنشسآت علسى السسيطرةا فسي طمعهسم هسذها فسي النووي

امتلك لن باكسسستان، فسسي النوويسسة كالمفسساعلت المنطقسسة
مصسسالح ويهسسدد عليهسسم خطرا يعد النووي للسلح المسلمين
الصسسهيونية تسسدمير عنسسا ببعيسسد وليسسس والصسسهيونية، الصسسليبية
السسوقت فسسي محاولتهم وكذلك العراق في النووية للمنشآت
المفسساعلت لضسسرب المسسؤامرةا بتسسدبير أمريكسسا مسسع الحاضسسر
الباكستانية.  النووية

البسسترول حقول على النفوذ بسط ؛أيضا أهدافهم ومن
السستي القسسذرإةا أهسسدافهم مسسن ذلسسك وغيسسر الوساسسطى آسايا في

فالعسسالم وإل العسسالم، علسسى نفوذهم بسط بواساطتها يريدون
الجنوبيسسة أمريكا في المنظمة الرإهابية العصابات من مليء

وفسي وكلمبسو والرإجنستين السبيرو فسي المنظمسة كالعصابات
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رإوسايا وفي وإيطاليا اسابانيا في أورإبا وفي الشمالية أمريكا
هسسذها علسسى وحربهسسم غسسارإاتهم يشسسنوا لم فلماذا غيرها، وفي
المجرمسسة الرإهابيسسة العصسسابات هسسذها فيهسسا توجسسد السستي البلد

فسسي فالصسسهيونية ؛السسدولي الرإهاب ناحية من أما المنظمة؟
فسسي ذلسسك قبسسل الصسسرب افغانسسستان فسسي وأمريكا فلسطين
وكوساوفا.  والهرساك البوسانة

بمسسا للعمل المسلمين جميع يوفق أن الله ونسأل هذا
يجنبهسسم وأن وساسسلم عليسسه اللسسه صسسلى نسسبيه وساسسنة كتابه في

.المطهرةا الشريعة تعاليم يخالف بما العمل

أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى
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