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والسلما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه معنى الرهاب وحقيقته الحمد لله رب العالمين والصلة
 أجمعين أما بعد :

تحديد الرهاب واضطربت الراء والمصطلحات على إيضاح مفهوما الرهاب , فقد كثر الكلما في
كثرة التعريفات والحدود التي وضعت لمعنى الرهاب فلم نقف على حد جامع وعلى الرغم من

الرهاب , وكل تعريف لحقيقة ما ل يكون مطردا منعكسا - أي جامع مانع - فإنه ل مانع لحقيقة
للرهاب يعتبر تعريفا صحيحا ومع أن كثيرين من الباحثين في هذا الموضوع قد ذكروا من التعاريف

تحديدا دقيقا يستطيع ما يزيد على مائة تعريف إل أنها تخلوا كلها من أن تحدد مفهوما الرهاب
من تعاريف للرهاب لم تكن القارئ أن يفرق به بين الرهاب وغيره، ولكي تعرف أن كل ما ذكر

 نماذج مما قيل في تعريف الرهاب : كافية لتحديد مفهومه تحديدا ل يختلف فيه أحد , وسأذكر لك

طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الحساس بالخوف من خطر ما الرهاب هو العمال التي من- 1
 بأي صورة .

 الرهاب يكمن في تخويف الناس بمساعدة أعمال العنف .- 2

الستعمال العمدي والمنتظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف الرهاب هو- 3
 معينة .

 الرهاب عمل بربري شنيع .- 4

 ويشكل اغتصابا لكرامة النسان . هو عمل يخالف الخلق الجتماعية- 5

هذه التعريفات المذكورة لتتمكن من تحليلها بغرض تحديد درجة وإنك أيها القارئ إذا قمت بتحليل
العتماد عليها في عملية وصف وضبط وتحديد ما يمكن تسميته بالعمل دقتها وقياس مدى إمكانية

ًا تتوفر فيه شرط الرهابي أدركت أن ًا واضح ًا جلي كلً منها ل يكفي لبيان مفهوما الرهاب بيان
مانعا وهذا والحد لن كلً منها إما جامع غير مانع وإما مانع غير جامع وإما ليس جامعا ول التعريف

وأيديولوجياتها فكل دولة تفسر الختلف في تعريف الرهاب راجع لختلف أذواق الدول ومصالحها
الصحيح للرهاب أو خالفه لجل هذا تجد الرهاب بما يلئم سياستها ومصالحها سواء وافق المعنى

يطلق عليه أنه عمل إرهابي وتجد عملً مثله أو أفظع منه عملً يقوما به جماعة من الناس أو الفراد
 يعتبر إرهابا وسأذكر مثالً واحدا على ذلك : يقوما به جماعة آخرون ل

 سنة ) والصهاينة الحاقدون يسومون إخواننا الفلسطينيين50أكثر من ( موضوع فلسطين : منذ
قتل وتشريد وتدمير وهدما للبيوت على أهلها ويعتبر هذا العمل في نظر أبناء سوء العذاب من

والخنازير وأسيادهم الصليبيين في أمريكا وأوربا دفاعا عن النفس وما يقاوما به هؤلء القردة
 المضطهدون بالحجارة ونحوها يعتبرإرهابا وعنفا .

 أن التعريف الصحيح للرهاب على ضربين : إذا تقرر هذا فاعلم
 تعريفه من حيث اللغة العربية .- 1
 تعريفه من حيث الشرع .- 2

ِهب) , أما من حيث اللغة فالرهاب مصدر أرهب يرهب ًا من باب أكرما وفعله المجرد (َر إرهاب
كلمات متقاربة تدل على الخوف إل أن بعضها أبلغ والرهاب والخوف والخشية والرعب والوجل

ِهَب أو أرهب وجدناها تدل من بعض في الخوف وإذا تتبعنا هذه المادة في القرآن الكريم مادة َر
تعالى ( وإياي فارهبون ) أي خافوني , وقال تعالى ( ويدعوننا رغبا على الخوف الشديد قال

وخوفا , وقال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون ورهبا ) أي طمعا
 الله وعدوكم ) أي تخيفونهم . به عدو
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ِهبه إرهابا وترهيبا وهو الرهب والرهب قال ابن جرير : يقال منه أرهبت العدو ورهبته فأنا أرهبه وأر
 ومنه قول طفيل الغنوي :

َهب ويل  أما حي دفعتم في نحورهم ... بني كلب غداة الرعب والّر
 أي الخوف .

إليك جناحك من وقال ابن جرير : حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ( واضمم
مرادف للّرهب وأن الرهب ) أي من الُرعب وهذا التفسير للّرهب بالرعب يدل على أن الرعب

بالرعب مسيرة شهر ) أي معناهما الخوف الشديد يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (نصرت
 بالخوف .

 العرب . هذا نموذج مختصر لبيان معنى الرهاب في لغة

 أما مفهوما الرهاب في الشرع : فهو قسمان :

مذموما ويحرما فعله وممارسته وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبه العقوبة والذما اول : قسم
قبل يكون على مستوى الدول والجماعات والفراد وحقيقته العتداء على المنين بالسطو من وهو

وإخافة دول مجرمة أو عصابات أو أفراد بسلب الموال والممتلكات والعتداء على الحرمات
وتكميم الطرق خارج المدن والتسلط على الشعوب من قبل الحكاما الظلمة من كبت الحريات

 الفواه ونحو ذلك .

وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله ثانيا : إرهاب مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ورسوله قال تعالى ( وأعدوا لهم ما

تعلمونهم الله يعلمهم ) فهذه الية الكريمة نص في أنه يجب على وعدوكم وآخرين من دونهم ل
َيرهبهم العدو المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم في التسليح وإعداد القوة وتدريب الجيوش حتى 

ألف حساب وهذا أعني وجوب العداد للمعارك مع العدو أمر مجمع عليه بين علماء ويحسب لهم
ُيعلم أن مجرد القوة المادية المسلمين سواء كان الجهاد جهاد دفع أو جهاد طلب لكن ينبغي أن 

القوة المعنوية وهي من سلح وعدة وتدريب ل يكفي لتحقيق النصر على العداء إل إذا انظم إليه
عن كل ما يسخط الله من الذنوب قوة اليمان بالله والعتماد عليه والكثار من الطاعات والبعد
تعالى ( كم من فئة قليلة غلبت فئة والمعاصي فالمستقرئ للتاريخ يدرك صدق هذه النظرية قال

لقد نصركم الله في موطن كثيرة ويوما حنين إذ ( كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) وقال تعالى
وضاقت عليكم الرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ) ولما أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا
لمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال في كتب قائد الجيش في غزوة اليرموك

ّدنا بقوة وأمدنا برجال فكتب له عمر رضي الله عنه : كتابه : إنا أقبلنا على قوما مثل َأِم الرمال ف
الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب إلى قائد الجيش فلن بن فلن أما بعد : ( بسم الله الرحمن

أنكم ل تقاتلون عدوكم بقوتكم ول بكثرتكم وإنما تقاتلونهم بأعمالكم الصالحة فإن فاعلم
 أصلحتموها نجحتم وإن أفسدتموها خسرتم فاحترسوا من ذنوبكم كما تحترسون من عدوكم ) .

كان العدو متفوقا على والمثلة التي تدعم هذه النظرية كثيرة في التاريخ منها معركة اليرموك اذ
الروايات مائة وعشرين ألف مقاتل المسلمين من حيث العدد والعدة ، حيث بلغ على حسب احدى

اللهب وغيرها ، وعدد المسلمين بضعة آلف من الروما مسلح بأسلحة حديثة كالمنجنيقات وقاذفات
انتصر المسلمون على اعدائهم لتحقق القوة المعنوية وعدتهم بدائية كالسيوف والرماح , ومع هذا

 وهي اليمان بالله والتوكل عليه .

الصليبية الحاقدة هذا هو المفهوما الحقيقي للرهاب لكن أعداء الله وأعداء رسله ودينه من
 عند هؤلء الكفرة هو : والصهيونية المجرمة لمفهوما الرهاب عندهم معنى آخر فمفهوما الرهاب

لجل هذا اجتمع كفار الرض قاطبة على , السلما والجهاد والرهابيون هم المسلمون المجاهدون
محاربة الرهاب , على الرغم من أنه ل يوجد دليل بل ول حرب المارة السلمية في الفغان بحجة

جرت في أمريكا بهذه المارة السلمية ول بأسامة بن لدن, والصليبيون قرينة تربط العمليات التي
يعلمون علم اليقين بأن العمليات التي جرت في نيويورك وواشنطن قامت بها عصابات والصهاينة

أحكاما صهيونية أو مسيحية متطرفة لكنهم رأوا النهضة السلمية في أفغانستان وأرهبهم تطبيق
للفغان فقاموا بهذه الشريعة في تلك المارة فخافوا أن يتسع المد السلمي في الدول المجاورة

دوليا كالقنابل العنقودية والقنابل الحملة الرهابية التي استعملوا فيها أنواع السلح المحرما
المدنيين من رجال ونساء وأطفال , وإن كل من النشطارية وغيرها التي قتلوا بها اللف من

والمسلمين ل يستغرب ذلك لن الله سبحانه وتعالى يقول ( ول يعرف شدة عداوة الكفار للسلما
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) وإنما الذي يستغرب وقوف كثيرين من يزالون يقاتلونكم حتى

والمسلمين وبعض علماء المسلمين مع هؤلء الكفرة وتأييدهم في حربهم للمسلمين حكاما العرب
الفغان من غير أن يقفوا على دليل يربط بين العمليات التي جرت في أمريكا وبين حكومة في



 الطالبان ومن غير أن يفهموا معنى الرهاب الذي تعنيه أمريكا وزميلتها في الكفر .

ُته في هذا الموضوع يظن أن الهدف الوحيد للصليبيين في شن غاراتهم على إن كل من يقرأ ما كتب
الرئيسي لهم لكن هناك الفغان القضاء على السلما والجهاد فقط .. والواقع أن هذا هو الهدف

السيطرة على المنشآت النووية أهداف أخرى يهدفون إليها من وراء هذه الحملة منها طمعهم في
امتلك المسلمين للسلح النووي يعد في هذه المنطقة كالمفاعلت النووية في باكستان , لن

وليس ببعيد عنا تدمير الصهيونية للمنشآت النووية خطرا عليهم ويهدد مصالح الصليبية والصهيونية ,
الحاضر مع أمريكا بتدبير المؤامرة لضرب المفاعلت في العراق وكذلك محاولتهم في الوقت

 النووية الباكستانية .

أهدافهم ومن أهدافهم أيضا بسط النفوذ على حقول البترول في آسيا الوسطى وغير ذلك من
العصابات القذرة التي يريدون بواسطتها بسط نفوذهم على العالم , وإل فالعالم مليء من

والرجنتين وكلمبو وفي الرهابية المنظمة في أمريكا الجنوبية كالعصابات المنظمة في البيرو
وفي غيرها , فلماذا لم يشنوا غاراتهم أمريكا الشمالية وفي أوربا في اسبانيا وإيطاليا وفي روسيا

العصابات الرهابية المجرمة المنظمة .أما من ناحية وحربهم على هذه البلد التي توجد فيها هذه
فلسطين وأمريكا في افغانستان الصرب قبل ذلك في البوسنة الرهاب الدولي فالصهيونية في

 والهرسك وكوسوفا .

صلى الله عليه وسلم هذا ونسأل الله أن يوفق جميع المسلمين للعمل بما في كتابه وسنة نبيه
على نبينا محمد وعلى آله وأن يجنبهم العمل بما يخالف تعاليم الشريعة المطهرة وصلى الله

 وصحبه أجمعين .
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