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Abstract 

It is an undoubted fact that terrorism has nothing to do with Islam. All teachings 

of the Prophet (blessings and peace be upon him) are contrary to any kind of 

extremism, radicalization and terrorism. Although the Prophet (blessings and 

peace be upon him) and his Companions faced injustice, persecution and 

terrorism directly by the disbelievers of Mecca and were forced to leave their 

homeland, yet, they always treated very peacefully and never demonstrated any 

kind of extremism. When the Prophet (blessings and peace be upon him) 

established the first state of Islam in Medina, it faced many atrocities and 

conspiracies by its enemies, but Muslims never chose the path of injustice and 

terrorism even against its worst enemies. Muslims always preferred peace treaties 

and covenants with everyone, so that people can live peacefully. The life of the 

Prophet (blessings and peace be upon him) is a practical model of moderation, 

integration and harmony. 

In this article, we will shed light on the religious view of international terrorism in 

the light of the Prophet’s biography. Starting with the detailed definition of 

terrorism, we will discuss this word from a political perspective also. Then we 

will move towards the international scenario and would point out that how some 

countries are committing the phenomenon of terrorism to achieve their goals. 

In the end, we will give some examples from the Prophet’s biography to address 

the phenomenon of terrorism, extremism, and to establish the atmosphere of 

tolerance and harmony. We will also discuss that how Islamic state faced 

international terrorism by Meccans and some tribes, and how Muslims countered 

it in a peaceful way. 

Then we will discuss that terrorism has nothing to do with Islam, nor with the 

teachings of the Prophet Muhammad (blessings and peace be upon him). Those 

who use the name of Islam to spread extremism and terrorism, have nothing to do 

with Islam. Islam does not allow anyone to commit any kind of terrorism. Some 

Qur’anic rulings will also be presented to highlight the promotion of virtue and 

the prevention of vice, and the political and democratic struggle against injustice 

and oppression. 
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 There are also some advice to Muslims living in non-Muslim countries that they 

must obey the laws of that country and contribute positively. 

Keywords: extremism, terrorism, international, Medina, Islam, Qur’an 

ّي ونع منه ابالإسالم
رهاب ال عالقة لأ ّن االإ

 ختالف أأّي  ملسو هيلع هللا ىلصومجيع تعلاميت الّنيب . هذا ممّا ال شّك فيه أأ

رهاب رهاب بعد  ملسو هيلع هللا ىلصوأأّن الّنيّب . ونع نم الّتطرف والغلو واالإ حصابه واجهوا الّظلم واالضطهاد واالإ
وأأ

ة، ولكن يف مقابل هذا لّكه عا ملسو هيلع هللا ىلصبعثته 
ّ
وأأحصابه معهم  ملسو هيلع هللا ىلصمل الّنيب مبارشة نم قبل كّفار ومرشيك مك

وأأحصابه للهجرة نم وطهنم اإىل الأوطان الأخرى، لكهنم مل  ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة الأنم والّسالم، ّتّح اضطر هو 
ريتكبوا قّط أأمعال العنف والّشّدة يف أأي مرحلة نم مراحل حياهتم، بل قاموا بنرش المحّبة والود 

ي جمتمع غري المجتمع االإسالّم  والأنم والّسالم يف جمتمعهم، وهذا يشء ال نظري له يف
وكذا عندما . أأ

عداء االإسالم شّّت  ملسو هيلع هللا ىلصأأّسس الّنيّب 
سالم أأال ويه دولة المدينة المنّورة واجه نم قبل أأ ّول دولة لالإ

أأ
رهاب، بل قام بعقد  ذّية، ولكّنه مل خيرت قّط يف مجيع حياته المباركة طريق الّظلم واالإ

أأوناع الأ
ة ّتّح يعيش هو وأأحصابه وّتّح المعاهدات والمواثيق بينه وب

ّ
ني الهيود والّنصارى ومرشيك مك

ّية والمدنّية يه منوذج معيّل للوسطية واالعتدال، ويه  ملسو هيلع هللا ىلصحفياة الّنيّب . أأعداءمه ابلأنم والّسالم
ّ
المك

 . مليئة مبظاهر الأنم والّسالم

رهاب بصورة عاّم  رهاب الّدويل فيف مقالنا هذا نسلّط الضوء ىلع الّنظرة الدينية لفكر االإ ة واالإ
رهاب  وناع االإ

رهاب وما يتعّلق به نم أأ بصورة خاّصة يف ضوء الّسرية النبوية، ابتداء بتعريف االإ
نّه هو صلب موضوعنا هذا رهاب الدويل لأ ساليبه، وخاّصة االإ

 . وصوره وأأ

 : تعريف االإرهاب

رهاب فهناك وقعت تعريفات عديدة لهذه  ما ابلّنسبة اإىل تعريف االإ
اللكمة، ولكن ابلرمغ نم أأ

تعّددها واختالف منابعها ومصادرها، ومقاصد وأأهداف لّك تعريف مهنا، اإال أأّن مجيعها تّتحد ىلع 
ا يسهتدف هدم أأنِم جمتمع ما وزعزعة استقراِره رهاب معال اإجرامّيًّ وكذلك يسهتدف مجيع . كون االإ

رهاب ختريب الأنم والّسلم العالمّيني وناع االإ
رهاب اللغوي وفامي ييل . أأ ّوال تعريف االإ

نذكر أأ
 .واالصطاليح
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رهاب لغة  :االإ
ا ابلّتحريك أأي خاف ”: يقول انب منظور الأفرييق رهب ابلكرس ريهب رهبة ورهبا ابلّضم ورهبًّ

ا ورهبة خافه واالمس الّرهب والّرهيّب والّرهبوت والّرهبويت ورجل رهبوت  ا ورهبًّ ورهب الّّشء رهبًّ

ن رتمح ورتهب غريه اإذا وتعدهرهبوت خري نم رمحو: يقال
 (1)“...ت أأي لأن رتهب خري نم أأ

ّن لكمة اإرهاب مصدر للفعل الّرابيع أأرهب ريهب وأأرهب فالٌن فالًنًّ أأي أأخافه وأأفزعه أأي . اإ

ا  .(2) “أأخافه وفزعه: أأرهبه ورّهبه، واسرتهبه”: كما يقول انب منظور الأفرييق. جعله خائفًّ

رهاب ابلكرس هو زعاج، كما تقول العرب: اإذن لكمة االإ خافة واالإ ذا وقع ”: االإ هاب اإ يقشعّر االإ

رهاب  .(3) “منه االإ

جنلزيية ”: ويقول عبد هللا مطلق يف هذا الّصدد ما مفهومه رهاب يه ابالإ ّن لكمة االإ  Terrorism))اإ
وظهرت هذه اللكمة أأّول ما ظهرت يف . اخلوف والفزع: ومعناها(. Terror)وأأصلها لكمة التينية 

المراد : وتعريفها الذي ورد يف قاموس الأاكدميية الفرنسّية هو كما ييل( Terrorisme: )سيةالفرن
رهاب الأمعال الّت تقوم الّدولة ابرتاكهبا، وذلك لأجل نرش الّدهشة واخلوف والقلق بني  ابالإ

كراه واستخدام القّوة نع طريق غري مرشوع جبار واالإ ربايء عرب االإ
 .(4)“.المواطنني الأ

ره ااالإ  :اب اصطالحًّ
ا، مهنا ا بعّدة تعريفات أأيضًّ رهاب اصطالحًّ رهاب معل أأو جمموعة نم الأمعال ”: ويُعّرف االإ ّن االإ اإ

وأأّن هذه الأمعال تقوم بعرض أأرواح البرش الربيئة . العنيفة الّت ريتكهبا فرد أأو جمموعة نم الأفراد

فراد الأساسّية  .(5) “للخطر وهتديد حراّيت الأ

رهاب هو ويلحقون . جرمية شنيعة ريتكهبا خشص ما أأو عّدة أأخشاص غري رشعّيني اإذن فاالإ
 أ خرني، أأو حياولون ارتاكب مثل هذه الأمعال الّشنيعة السّيئة

ًّ
ا ابلّناس، أأو خيطفون أأخشاصا . أأرضارًّ

رهاب والعنف بصفة عامة  ّي أأحد ابستخدام أأشاكل معّينة نم االإ ّن دني االإسالم ال يسمح لأ
ا أأ وعلمًّ

 .، وبصفة خاّصة ضد المعصومني والأربايءضد ال خرني
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وناع االإرهاب
 :أأ

رهاب له كثري نم صور وأأشاكل، وختتلف أأهدافه ومقاصده ونطاقه،  ّن االإ
وممّا ال شّك فيه أأ

رهابّية، ولكن هناك عّدة تقسيمات وتصنيفات وردت  وخيتلف كذلك المترّضرون نم العمليات االإ
رهاب وأأشاكله، فهناك ونع  وناع االإ

خرى اإرهاب فرد أأو يف أأ
رهاب يسّمى اإرهاب دولة، وأأ وناع االإ

نم أأ
قليمّيا ا واإرهاابًّ اإ ا، واإرهاابًّ دولّيًّ و منّظمة، وهناك ونٌع يسّمى اإرهاابًّ حمّلِيًّ

ونم أأمّه تلك الأوناع . مجاعة أأ
 :ما ييل

يقول حمّمد حميي الّدني عوض نع هذا : اإرهاب الأخشاص أأو الفئات أأو المنّظمات اخلاّصة - 1
رهاب الذي رتتكبه الرّشاكت والمرشوعات، ”: لّنوع ما خالصتها نم أأربز أأشاكل هذا الّنوع نم االإ

معال العنف ضد فئات ومجاعات أأخرى منافسة لها، 
أ
والذي يقع نم قبل فئات ومجاعات تقوم بأ

فزاعها، والّسيطرة ىلع الأسواق جل اإرعاهبا واإ
رهابّية القّو . وذلك لأ ة وتستعمل هذه اجلماعات االإ

والعنف ضّد احلكومة، والّسلطات الّتابعة لها، والمنفذة القاونن، والّت تسىع أأن تعرقل يف الفعاليات 
ويف بعض الأحيان يكون سبب هذه الأمعال العنيفة خشصّيا . والأنشطة الّت تقوم هبا هذه اجلماعات

ا مفثال يقوم هبذه الأمعال خشص مريض نفسّيا أأو يقوم هبا خشص أأو جمموع ة نم الأخشاص حمضًّ

 .(6) “للحصول ىلع الأموال

رهاب المحيّل  - 2 ّن نطاق هذا ”: يقول عبد احلفيظ عبد هللا الماليك نع هذا الّنوع ما خالصته :االإ اإ
رهاب حمدود يف حدود دولة ما، وال يتجاوز يف أأغلب الأحيان تلك احلدود وأأحصاب هذا . الّنوع نم االإ

رهاب ال تكون لهم عالقة ابلقوى ا رهاب والذني يصاوبن . خلارجيةاالإ فيكون الذني يقومون هبذا االإ
رهاب سياسّية أأو جتارّية أأو دينّية أأو . منه نم نفس الّدولة سباب وراء هذا االإ

ورمّبا تكون الأ

 .(7)“.جنسّية أأو غريها نم الأسباب

قلمّي  - 3 رهاب االإ رهاب هذا الّن ”: يقول شوكت حمّمد عليان يف هذا الّصدد ما مفهومه :االإ وع نم االإ
قلمي قد  رهاب االإ ن دور االإ

يُعّد ال ن وبدون أأّي شّك أأحد حقائق هذا الّزمان الّراهن، وال شّك يف أأ
أأصبح مع مرور الّزنم يتعاظم بتقّلص المجال المتوّفر للحروب العادية الّتقليدّية نتيجة لتوازن 

هذا ما اكن ابلّنسبة . لأسلحة الّنووية واحلربّيةالقّوة الّنووّية، والقدرة ىلع القّوة الّتدمريّية الهائلة ل
ا نم مظاهر الّشّدة السياسّية يف عالمنا هذا رهاب يف المستوى الّدويل يعترب مظهرًّ ّن االإ

ىل أأ وأأّما . اإ
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لة الّت قامت بتغيري 
أ
لة أأقليمية ذات حدة، المسأ

أ
رهاب مسأ قلمّي فاكن االإ ابلّنسبة اإىل المستوى االإ

رهاب هو . ياسّية يف كثري نم بلدان العاملالّظروف الأمنّية والس وخري مثال لهذا الّنوع نم االإ
رهاب. اإرهاب دولة اإرسائيل وما زالت هذه . فقيام هذه الّدولة هو اكن بسبب هذا الّنوع نم االإ

رهاب منذ قيامها غري العادل  .(8)“الدولة تقوم ابنتشار هذا االإ

رهاب الّدويل - 4  االإ
رهاب هو استعمال الّطاقة والّشّدة نع طريق غري مرشوعالمراد هبذا الّنوع نم  ويقوم . االإ

ويسهتدف هذا الّنوع نم . ابرتاكبه أأفراد، أأو دول ضّد مؤّسسات، وهيئات، وسلطات تنفيذّية
فزاع المواطنني الأربايء لأجل حتقيق مقاصد وأأهداف معّينة، اقتصادّية اكنت  و اإ

رهاب اإرعاب أأ االإ
رهاب ال يكون دفاعًّا نع الّدني . دينية اكنت أأم اجامتعّية تلك الأهداف أأم سياسّية، ّن هذا االإ

ا أأ علمًّ

 .(9)أأو الّنفس، أأو مقاومة العدوان والّتحّرر نم االحتالل

رهاب الذي يقوم به فرد واحد أأو أأكرث أأو  دولة واحدة أأو أأكرث، له صور  فهذا ونع نم أأوناع االإ
اإرهاب دويل ثنايئّ، وهو الذي : رتتكبه دولة واحدة؛ ومهنااإرهاب دويّل أأحادي، فهو الذي : خمتلفة مهنا

أأن حيدث : وهو الذي رتتكبه جمموعة نم الّدول؛ ومهنا: اإرهاٌب دويّل مجايّعٌ : رتتكبه دولتان؛ ومهنا
رهاب نم قبل دولة واحدة ولكن بدمع نم دول أأخرى أأو حلف نم دول أأخرى  .هذا االإ

رهاب هو الذي  وناع االإ
تقوم به جمموعة نم الّدول نم خالل جمموعة نم اإذن هذا ونع نم أأ

الّسياسات احلكومّية والأمعال، وذلك لأجل نرش الفزع والّرعب والقلق بني المدنّيني والمواطنني 
خضاعهم لّطلبات ورغبات احلكومة، ويف الّدول الأخرى لتحقيق المقاصد والأهداف الّت ال تظّن  الإ

رهاب الّدويّل يف بعض الأحيان . ها ابلوسائل المتاحةالّدولة أأّّنا تستطيع أأن تقوم بتحقيق ّن االإ اإ
رهاب هو الذي . يكون يف داخل دولة ما لأجل المصاحل الّت رتيد الّدولة حتقيقها ولذا هذا الّنوع نم االإ

رهاب القهرّي أأو القمىّع  رهاب يف خارج الّدولة، وهذا هو . ُُيمس ابالإ حيان يكون هذا االإ
ويف بعض الأ

رهاب ال ذي تقوم به القّوات العسكرّية لدولة ما ضّد المواطنني الأربايء لدولة معادية لها، ولذا االإ
ا رهاب العسكرّي أأيضًّ رهاب ابالإ أأو يقوم رجال جيش دولة ما برتبية . يسّمى هذا الّنوع نم االإ

ينّية عسكرّية للفئات المتحاربة لدولة أأخرى، بيهنا وبيهنا عداوة وزناعات سياسّية أأو عسكرّية أأو د

رهاب، ومها اكل يت. أأو غريها نم الّّناعات  :(10)وظّل هناك دامئًّا وجهان لتوضيح هذا الّنوع نم االإ



 
 
 
 
 

رهاب الّدويل يف ضوء الّسرية الّنبويّة  102 الّنظرية الّدينّية لفکر االإ

 

رهاب لما تسّببه اجلرمية نم خوف عاّم  :الوجه الأّول وناع االإ
هو أأنّه ريى هذا الّنوع نم أأ

ّنا اإحداث أأخطار 
أ
رهاب كأسباب وسائل نم شأ ورعب شامل، ونم حيث استعمال االإ

ة، وما ينتج مهنا نم أأرضار عاّمة ليست ابلّنسبة للمدنّيني أأو المواطنني يف دولة عاّم 
ا ابلّنسبة اإىل لّك المدنّيني الأجانب يضًّ

 .واحدة فقط، بل أأ

رهاب  :الوجه الّثاين يقرتب هذا الوجه اإىل أأكرث نم تعيني وحتديد شلك ومفهوم االإ
ا لما يلحق ابلمنافع والمصاحل الّدولية نم مفاسد  الّدويل الذي حنن بصدده ال ن، وذلك طبقًّ

رهابية نم خالل وجود عنرصني، أأحدمها رضار نتيجة للعمليات الّتخريبية واالإ
لما اكن : وأأ

رهاب اإاثرة القلق واالضطراب بني الّروابط العالمّية، واثنهيما لما : القصد وراء االإ
 .تكب فيه اجلرميةاختلفت جنسّيات العّمال أأو جنسيات الّضحااي أأو المحّل الذي رت

رهاب الّدويل شاكل االإ
 :صور وأأ

ا العديد نم تطورات نتيجة  رهابّية تشهد دومًّ ّن العمليات الّتخريبّية واالإ
وممّا ال مراء فيه أأ
امتالك الّتكنولوجيا والّتقنيات احلديثة، وتقّدم الّصناعات العسكرّية : لعوامل عديدة أأمّهها

رهاب الذي حنن بصدده وأأشاكله يه اكل يتواحليوّية، وعليك بعض صور هذا   :االإ

رهاب الّنووي - 1 هيدف هذا ونع نم ”: يقول أأمحد فالح العموش ما مفهومه :االإ
رهاب اإىل أأن متتلك المادات الّنووية اخلطرية، وهتّدد هبا بطريق غري رشيّع وغري قاونينّ  االإ

مبارشة هبذا ونع نم ووتجد نم حوادث ووقائع لها عالقة . ضّد المواثيق العالمّية
رهاب مفثال قيام الكيان الّصهيوين برسقة كّمية المواد الّنووّية كما أأّكدت هذا الّّشء . االإ

رهاب الّنووّي يشري اإىل هذا الّنوع نم  مجيع المؤرشات والّدالئل، وقيامه مبمارسة االإ
رهاب ا يغتال العلماء والباحثون الذني يشتغلون يف. االإ رهاب أأيضًّ  جمال ويف هذا االإ

رهاب لأنه يتسّبب يف انتشار . الّطاقة الّنووية وناع االإ
رهاب هو أأخطر أأ فهذا الّنوع نم االإ

 .(11)“.المواد الّنووّية

لكرتوينّ  - 2 رهاب االإ يعتمد ”: يقول أأمحد فالح العموش يف هذا الّصدد ما مفهومه :االإ
و اإماكني

لكرتوين ىلع استعمال مقدرات أأ رهاب االإ ويف الّناس أأو ات احلاسوب يف ختاالإ
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مفثال الّتطّرق اإىل حاسوب مستشيف ما لأجل الّتغيري يف وصفات طبية لأحد نم . اإكراههم
ر
أ
ا للّثأ رهاب يف زنم .  المرىض، وذلك للقضاء ىلع حياته، ورمّبا حتقيقًّ وهذه صورة حديثة لالإ

 حديثًّا نم احلروب ا. الّتكنولوجية هذا
ًّ
رهاب منطا شاكل االإ

لّت ال ويُعترب هذا شلك نم أأ
تعتمد ىلع استعمال الأسلحة والقّوات بل تستخدم الّتقنيات احلديثة لتدمري أأنظمة 

رهاب شنع صور هذا االإ
 .(12) “دولة ما، لذا يشهد اإرهاب القرن احلادي والعرشني أأ

رهاب هو اإطالق الفريوسات وذلك لأجل تدمري أأنظمة  وصورة أأخرى لهذا الّنوع نم االإ
رهاب تضطّر الرّشاكت واحلكومات أأن . مة ماالمعلومات لرشكة ما أأو حكو وبسبب هذا الّنوع نم االإ

ا نم الّنفقات وذلك لصيانة أأنظمهتم  .(13)ترسف كثريًّ

رهاب البيولوّج  - 3 : يقول عبد الّرمحن رشدي الهوارّي يف هذا الّصدد ما مفهومه :االإ
يت ىلع رأأس الأسلحة الّتدمريّية ”

أ
ّن الأسلحة البيولوجّية تأ والفئات واجلماعات . الّشاملةاإ

رهابّية سلحة للعمليات االإ
وهذه الأسلحة . الّت تقوم بعمليات اإرهابية قد ختتار هذه الأ

ّّنا ال حتتاج اإىل الّتكنولوجّية احلديثة
. سهلة احلصول لقلّة تلكفهتا وسهولة اإعدادها، لأ

ا  . وهذه الأسلحة تعّد سهلة االستخدام أأيضًّ
ّ

و نقل العدوى اإىل فعن طريق وسائل الّرش
أأ

وقد تستخدمها دولة ضد دولة أأخرى معادية . احلرشات واحليواًنت تتّم معلية نرشها
رضار بشعهبا واإحداث اخلسارة الفادحة يف الّطاقات البرشّية ومنابع الرّثوات 

حلاق أأ الإ
رهابّية ىلع هذه الأسلحة نم عدة طرق، . الّنباتية واحليوانية لها وقد حتصل اجلماعات االإ

 . (14)“الرّسقة والرّشاء وغريمها نم الّطرق غري الرّشعّية: مهنا

رهاب الكيميايئّ  - 4 ّن ”: مفهومه يقول عبد احلفيظ عبد هللا الماليّك يف هذا الّصدد ما :االإ اإ
المواد الكيميائّية حتوي ىلع غازات مهلكة  خمتلفة  كغازات الأعصاب وغريها نم 

وقد . غازات اجلدم، والغازات الّسامة المؤذية الأخرىالغازات اكلاكوية واخلانقة ومثل 
رهابية احلصول ىلع هذہ المواد الکيمياوية ثم استخدامها  معال االإ

يستطيع القامئون ابلأ
سلحة اإرهابّية، کما استخدمت هذه الأسلحة يف لّك نم سوراي والعراق وفلسطني 

أ
کأ

 (.15)“وأأفغانستان
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رهاب الّدويل ساليب االإ
 :أأ

ا هذا ممّا ال  رهابّية ووسائل القامئني علهيا متعّددة، ووفقًّ ساليب العمليات االإ
شّك فيه أأّن أأ

 :وعليک هنا بعض تلك الأساليب. للأهداف المنشودة نم تلک العمليات

رهاب :الّتفجريات - 1 ساليب االإ
ويتسّبب للخسارة . هذا الأسلوب نم أأمّه وأأشهر أأ

يت هذا الأس. الفادحة يف الأهداف المنشودة
أ
لوب يف الّدرجة الأويل نم بني درجات ويأ

رهاب الأخری ساليب االإ
يت أأسلوب الهجوم، واختطاف الّطائرات، وبعد .أأ

أ
ه يأ

فراد رهاببعدو. واالغتياالت، واختطاف الأ خرى لالإ
يت أأساليب أأ

أ
 .(16) ه تأ

رهاب الّدويل :االختطاف - 2 ا وىلع اخلصوص االإ رهاب مطلقًّ ساليب االإ
وُيجد . نم أأ
سلوب االختطاف، وهو كما يقول أأمحد فالح  هناك أأسلوب خاّص 

أ
رهاب يسّمى بأ لالإ

احتجاز فرد أأو أأرسه  يف ماكن خيّف، وخيتطف عادة الّرجال ”: العموش يف هذا الّصدد
المشهورون نم الّرايضّيني، واخلرباء نم المهنّدسني والأطّباء الذني ال تکون لهم عالقة 

ويف أأغلب الأحيان يكون االختطاف . ةوذلک لتحقيق مقاصد وأأهداف خاّص . ابلّسياسة
وقد تکون هذه الأموال يف بليارات نم الّنقود، وتصل رمّبا اإىل . لأجل احلصول ىلع أأموال
جل اإطالق أأساری نم . الماليني نم الّدوالرات

ويف المايض اكن خيتار هذا الأسلوب لأ

رهابيني والمتطّرفني وأأحصاب اجلرائم الّشنيعة ال خرني  .(17)“االإ

رهابّيني يعتمدون ىلع هذا ”: يقول سعد عبد الّرمحن اجلربني :االغتياالت - 3 ّن االإ اإ
رهابّية لتنفيذ مشاريعهم وخمّططاهتم الّشنيعة، واالغتيال ساليب االإ

 -الأسلوب نم الأ
ويغتال عادةًّ الأخشاص . هو القتل العْمد مع سبق االإرصار والرّتّصد -كما هو معلوم

رهابّينيالممتازون الذني لهم م . اكنة مرموقة يف دولة ما، ولهم موقف خاّص ضد االإ
جل اإرسال رسالة اإيل الّزمعاء ّتّح يکوونا ىلع بّينة 

رهابّيون هذا الأسلوب لأ ويستخدم االإ

 .(18)“نم أأّّنم مل يکوونا ولن يكوونا حبالة نم الأنم ّتّح ولو اكنت الّسلطة يف أأيدهيم

ك صور عديدة لعمليات االختطاف اإىل جانب اختطاف هنا”: ويقول حمّمد عبد هللا العمريّي 
وريجع الهدف . خطف وسائل الّنقل اجلّوية أأو البحرّية أأو الرّبّية: الأخشاص، ومهنا ىلع سبيل المثال
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نم وراء تلك العملّيات اإىل اإاثرة رأأي عاّمة الّناس، وشّد انتباههم اإيل أأّن اخلاطفني يقدرون ىلع 
کما أأّّنم يستطيعون اختطاف الّطائرات أأو . ّيارات أأو الّطياراتاختطاف کثري نم مسافري الّس 

 (.19)“الّسيارات بسهولة ووسائل متوّفرة لفرد ما

يت يف ”: يقول حمّمد عبد هللا العمريّي  :الأمعال الّتخريبّية - 4
أ
رهابّية قد تأ ّن العمليات االإ اإ

رهابّيون معال ختريبّية الّت يقوم هبا االإ
لأسلوب نم أأساليب أأخری وميتاز هذا ا. صورة أأ

نّه يتسّبب يف اخلسائر الفادحة لممتلاكت کثرية لدولة ما أأو حضااي کثري نم  رهاب لأ لالإ
فزاع المواطنني وختويفهم أأو زعزعة أأنم . المواطنني الأربايء معال هو اإ

وهدف هذه الأ

 .(20)“دولة ما

ا رهابّية تُ ”: ويقول حمّمد عبد هللا العمريّي أأيضًّ معال االإ
ّن الأ عّد نم أأشنع اجلرائم الّت تسّبب اإ

المشالك وتعرقل يف حماوالت الّدولة الّت تقوم هبا لأجل الرتقية االقتصادية واالجامتعّية، حيث 
رتّكز الّدولة وتنصّب االهامتمات ىلع المجال الأميّن، وتنفق معظم وأأكرب المزيانية سنواّيًّ لأجل 

رهاب، وبذلک ال تقد فنستطيع أأن . ر ىلع االهامتم مبشاريع الّريق الأخرىالقضاء ىلع الّتطّرف واالإ
ّن الأمعال الّتخريبّية يه عرقلة کبرية يف تنمية دولة ما نم الّناحية الأمنّية، والعلمّية، 

أ
نقول بأ

 .(21) “فيجب للّدولة القضاء ىلع مثل هذه الأمعال الّشنيعة. واالقتصادّية، والّسياسّية

ره عاله تعريف االإ
ا، وأأوناعه، وأأساليبه، وصوره وقد فّصلنا فقد ذكرًن يف أأ اب لغة واصطالحًّ

رهاب الّدويّل يف ضوء الّسرية  ن نالحظ الّنظرة الدينّية لفكر االإ
رهاب الّدويل خاّصة وال  القول يف االإ

 .الّنبوّية

رهاب الّدويل يف زنم الّنيّب  فلم يكن هناك نظام الدول هبذا الشلك الذي هو  aمفن ًنحية االإ
وال معين هذا أأنه ال وتجد الدول أ نذاك ّنائّيا، بل اكنت هناك الدول الّت نقرأأ . زمننا هذا معروف يف

لكن االعتداء . ونسمع ذكرها يف السرية النبوية المعطرة مثل دولة الشام واليمن واحلبشة وغريها
فهم اكونا أأول وأأكرب أأعداء . وأأحصابه أأكرث ما واجهوه هو اكن نم قبل أأهل مكة ملسو هيلع هللا ىلص الذي واجهه النيب

فنالحظ ههنا  يف ضوء السرية . ، وكذلك بعض القبائل الهيودية الّت اكنت تعاديه ملسو هيلع هللا ىلصله ولدينه 
كيف أأنقذ حبسن سياسته نفسه وأأحصابه نم دسائس، وعداوة، وظلم وتعّدي  ملسو هيلع هللا ىلص النبوية أأن الّنيّب 

ة وال
ّ
رهاب . ملسو هيلع هللا ىلصقبائل المعادية له أأهل مك فهناك كثري نم مناذج يف الّسرية الّنبوية لمعاجلة ظاهرة االإ
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فنستطيع أأن نبنّي هذا اجلزء المهّم نم موضوعنا يف نقطتني، . والغلو والّتطرف وتكريس الّتساحم
 :ومها

  العظيمملسو هيلع هللا ىلصخلقه: أأّوال
والّتساحم والّرمحة والّشفقة  يف العفو ملسو هيلع هللا ىلصالّت صدرت منه  ملسو هيلع هللا ىلصنذكر هنا بعض أ اثر أأخالق الّنيّب 

اكن ذا خلق عظيم ال مثيل لها، كما قال هللا  ملسو هيلع هللا ىلصمفن المعلوم أأّن رسول هللا . وعدم الغلّو والّتطّرف

َك َلَعََل ُخلٍُق َعِظيٍم : )تعاىل يف حّقه
نَّ : ملسو هيلع هللا ىلصوقالت أأم المؤمنني عائشة لما سئلت نع خلق الّنيّب  (22)(َواإِ

 (.24) “اإمّنا بعثت لأمتّم ماكرم الأخالق”: أأيب هررية أأّن الّنيب قال وروي نع. (23)“.اكن خلقه القرأ ن”

يعّد المثل الأىلع للعفو والّتساحم، والبعد نع الّتطّرف والغلّو، واكن  aوممّا ال شّك فيه أأّن الّنيّب  
ا يف . اكن خلقه القرأ ن: يف حّقه jالمثل الأىلع يف اخلُلق، وهو كما قالت الّسيدة عائشة  ملسو هيلع هللا ىلص ويظهر هذا جلّيًّ

ًنمئًّا حتت ظّل جشرة، وقد علّق  ملسو هيلع هللا ىلصلّما أأراد أأعرايب بقتله حني رأ ه  ملسو هيلع هللا ىلصمواقف العفو، والّسماحة يف حياته 
ذا أأتينا ىلع جشرة ظليلة رتكناها للّنيب  ملسو هيلع هللا ىلصكّنا مع الّنيّب ”: ؓ  سيفه علهيا، فعن جارب  بذات الّرقاع، فاإ

حتت جشرة  ملسو هيلع هللا ىلصوتفرق الّناس يف العضاه، يستظّلون ابلّشجر، وزنل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص هللا، فّنل رسول  ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلصفنمنا ونمة، جفاء رجل نم المشـركني، فاخرتط سيف رسول هللا ”: ؓ  قال جارب . فعّلق هبا سيفه

ذا رسول هللا ”: ؓ  قال جارب . “هللا”: قال“ مفن مينعك ميّن؟”: قال. “ال”: قال“ أأختافين؟”: فقال  ملسو هيلع هللا ىلصفاإ
ذا عنده أأعرايّبٌ جالس ّن هذا اخرتط سييف وأأًن ًنئم، ”: ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال رسول هللا“يدعوًن، جفئناه فاإ اإ

، ثم مل يعاتبه “فها هو ذا جالس. “هللا”: قلت“ نم مينعك ميّن؟”: ، فقال يل“فاستيقظت وهو يف يده صلتا

 (26)“(25).ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

خذه رسو: ويف رواية أأيب عوانة
أ
: قال“ نم مينعك ميّن؟”: فقال ملسو هيلع هللا ىلص ل هللافسقط الّسيف نم يده، فأ

له اإال هللا وأأين رسول هللا؟”: قال. “كن خري أ خذ” ن ال اإ
أأعاهدك أأال أأقاتلك، وال ”: قال الأعرايب“ تشهد أأ
جئتمك نم عند خري ”: ، فقال“خفَّل سبيله، جفاء اإىل قومه”: ، قال“أأكون مع قوم يقاتلونك

 (28)“(27)“الّناس

 ملسو هيلع هللا ىلصمعله مع الأعرايب الذي جذب رداءه بشّدة فضحك : ومساحته كثرية، مهنا ملسو هيلع هللا ىلصوأأمثلة عفوالّنيب 
وعليه ربد  ملسو هيلع هللا ىلصكنت أأمّش مع الّنيّب ”: ، قالؓ  يف وجهه وأأعطاه ما طلبه منه، فروي نع أأنس نب مالك
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دركه أأعرايّب جفذبه جذبة شديدة، ّتّح نظرت اإىل صفحة عاتق الّنيب 
أ
قد أأّّثت  ملسو هيلع هللا ىلصجنراين غليظ احلاشية، فأ

ليه فضحك، ثم “مر يل نم مال هللا الذي عندك”: شية الّرداء نم شّدة جذبته، ثم قالبه حا ، فالتفت اإ

 (.29)“أأمر له بعطاء

وعفوه، وكتب الّسرية واحلديث مليئة هبا، وال ميكن لنا  ملسو هيلع هللا ىلصفهناك أأمثلة  كثرية لسماحة الّنيب 
ا، لكن الّّشء المهم الذي أأريد أأن أأذكره هنا لمك  هو أأنّه ال بّد لنا أأن تظهر يف هنا اإحصاؤها مجيعًّ

ّتّح نسري ىلع ّنجه المستقيم، ونكون أأسوة لل خرني، وممّا ال شّك  ملسو هيلع هللا ىلصخشصّياتنا صفة مساحته وعفوه 
لهيا يف الأزمنة الّسابقة حوج اإ

حوج اإىل هذه الّصفة اخلُلقية أأكرث ممّا كنا أأ
. فيه أأنّنا يف زمننا هذا أأ

ا للقيم  ا معلّيًّ فيكون لهذا الّّشء . اخلُلقية الّسامية وال سّيما للّسماحة والعفوفعلينا أأن نصبح منوذجًّ
اثر اإجيابّية يف جمتمعاتنا االإسالمّية

ولو حتّقق هذا الّّشء ويسود يف جمتمعاتنا فلن يقول أأحد نم . أأ
و اإرهابّيون

نّنا متطّرفون أأو متشّددون أأ
أ
 .أأعدائنا بأ

 مع أأعدائه ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة الّرسول  :اثنيا
نسان ورشفه، وأأعلت ماكنته وقدره،  ملسو هيلع هللا ىلصجيد الذي ميعن الّنظر يف رسالته  ّّنا صانت كرامة االإ

أأ
ْمَنا َبيِن أ َدَم َومَحَْلَنامُهْ يِف : )وقد كّرم هللا تعاىل مجيع بين أ دم؛ فقال تعايل يف القرا ن الکريم َوَلَقْد َكّرَ

َباِت  ّيِ
َ الّطَ َّْن َخلَْقَنا َتْفِضيال اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَنامُه نّمِ ْلَنامُهْ ىلَعَ َكِثرٍي مّمِ

َ
عىط االإسالم (30)(َوَفّض

؛ فقد أأ
مّنا ميتاز الّناس عند رهّبم ابإمياّنم وتقوامه، وسريهتم  ساسّية، واإ

نسانّية الأ اكّفة الّناس احلقوق االإ
نساين واحضًّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأأخالقهم، ومك اكن سّيدًن حمّمد  ا ىلع اإظهار هذا المعين االإ ا يف سلوكياته حريصًّ ا جلّيًّ

 .وتعامالته مع أأعدائه نم غري المسلمني

ذا رأأيتم اجلنازة فقوموا ّتح خُتِلّفمك”:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول  ا جنازة فقام، فقيل له“اإ ّّنا ”: ، مفّرت به ُيمًّ اإ

ا”: ، فقال“جنازة هيودي ّي تكريم لبين أ دم أأكرب نم هذا أأو يسام هذا؟. (31)“أأليست نفسًّ
أ
 !فأ

، وّنى (32)“ما اكنت هذه لتقاتل”: امرأأة مقتولة فغضب وقال ملسو هيلع هللا ىلصجد الّنيب ويف اإحدى الغزوات و
ا أأوصامه قائال ا أأو جيشًّ ذا بعث بعثًّ ال تغلوا، وال تغدروا، وال ”: نع قتل الّنساء والّصبيان، واكن اإ

ا  (34)“(33)متّثلوا، وال تقتلوا وليدًّ
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یص، مهن ملسو هيلع هللا ىلصوأأمثلة حسن معاملته 
ُ
أأنّه لّما وصل المدينة، : امع ال خرني کثرية، ال ُتعّد وال حت

. وسکن فهيا قام وبضع الميثاق بني المسلمني والهيود، وهذا الميثاق يعرف مبيثاق المدينة
فهذا خري مثال للوقاية نم . والّنقطة المحورّية لهذا الميثاق هو صيانة أأهل المدينة نم لّك سوء

رهاب الّدويل  .االإ

ومساحته وتعامله، معاملته احلسنة مع هيود خيرب، عندما اّدعوا أأنّه اكن   ملسو هيلع هللا ىلصونم اإحسان الّنيّب 
مر  ملسو هيلع هللا ىلصنم بني ما غنم المسلمون مهنم عّدة حصف نم الّتوراة، فطلب الهيود نم الّنيّب 

أ
 ملسو هيلع هللا ىلصرّدها، فأ

مثلما فعل الّرومان لّما  فتحوا بيت المقدس وقامو ابإهراق الکتب  ملسو هيلع هللا ىلصبتسليمها اإلهيم، ومل يفعل 
ا مثل الّنصاری الذني قاموا ابإهراق حصف الّتوراة يف المقّدسة  يضًّ

قدامهم ومل يفعل أأ
أ
فهيا، ودوسها بأ

 (35).الأندلس

ا الوفاء ابلعهد ولو اكن لعدوه  ملسو هيلع هللا ىلصونم حسن معاملة الّنيب  ويف رسل غري المسلمني أأن ال . أأيضًّ
نّه ”: نقول: قال لرسويل مسيلمة الكّذاب لّما قاال ملسو هيلع هللا ىلصيقتلوا وال حيبسوا، كما هو اثبت أأنّه  أأي )اإ

قال لأيب رافع، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عنه أأّن الّنيّب  (36)“لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما”: “رسول هللا( مسيلمة
ليه وأأراد أأن ال ريجع، فقال اإين ال أأخيس ابلعهد، وال أأحبس الربد، ولكن ارجع اإىل ”: أأرسلته قريش اإ

ن اكن يف نفسك الذي فهيا ا  (.37)“ل ن فارجعقومك، ومل ريد الّنساء، فاإ

ذا عاهدوا واحدا نم أأحصابه  ملسو هيلع هللا ىلصونم هديه   عداءه اإ
نّه ال يرّض ابلمسلمني بغري  ملسو هيلع هللا ىلصأأّن أأ

أ
ىلع عهد بأ
مىض لهم ذلك، وقال ملسو هيلع هللا ىلصرضاه أأمضاه، كما عاهدوا حذيفة وأأابه احلسيل أأن ال يقاتالمه معه 

أ
: فأ

 (39)“(38)انرصفا نيف لهم بعهدمه، ونستعني هللا علهيم”

 نم المرشكني قال رسول هللا ويف غزوة بدر لّما 
ًّ
رس سبعني رجال

أ
: للّصحابة ملسو هيلع هللا ىلصقام المسلمون بأ

ا” فانظروا اإىل هذه المعاملة احلسنة ّتّح مع الأعداء المحاربني الذني أأرادوا “ استوصوا ابلأسارى خريًّ

ا”: القضاء ىلع دني المسلمني فهو يقول لأحصابه  (40)“استوصوا ابلأسارى خريًّ

ا اإىل ما ف يضًّ
وهو يطوف ابلبيت  ملسو هيلع هللا ىلص عله فضالة نب معري نب الملوح اللييث الذي أأراد قتلهوانظروا أأ

ماذا ”: ، قال“نعم فضالة اي رسول هللا”: قال“ أأفضالة؟”: ملسو هيلع هللا ىلص، قال الّنيب  ملسو هيلع هللا ىلصعام الفتح، فلّما دًن منه 
، “استغفر هللا”: ، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصفضحك النيب : ، قال“ال يشء، كنت أأذكر هللا”: قال“ كنت حتدث به نفسك؟
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وهللا، ما رفع يده نع صدري ّتّح ما نم خلق ”: ثم وضع يده ىلع صدره، فسكن قلبه، فاكن فضالة يقول

يّل منه حّب اإ
 .(41)“هللا يشء أأ

ة، لّما قال  ملسو هيلع هللا ىلص وانظروا اإىل تعامله
ّ
ة مع مرشيك مك

ّ
اي معرش قريش، ما ”: ملسو هيلع هللا ىلصالعظيم يف فتح مك

 فاعل بمك؟
ّ
ا أأخ كريم وانب أأخ كريم”: قالوا“ رتون أأين نتم الّطلقاء”: قال“ خريًّ

أ
 (43)“(42)“اذهبوا فأ

ا بعد أأن أأعطاه هللا تعاىل القدرة علهيم، فرضب تعامله  ملسو هيلع هللا ىلصفعيف الّنيّب  ذلك مثال يف  ملسو هيلع هللا ىلصعهنم مجيعًّ
ن مهنم

ّ
 .الّتساحم والعفو والّصفح ىلع المجرمني اجلانني بعدما متك

د نبّينا 
َ
مثال قول : ة، ىلع أأحصابه يف احلقوق المتعلّقة ابلُمعاهد، مفهنا، كما يف أأحاديث كثري ملسو هيلع هللا ىلصوشّد

ا”: ملسو هيلع هللا ىلصالّنيّب  ّن رحيها ُيجد نم مسرية أأربعني عامًّ ا مل ريح راحئة اجلّنة، واإ ا معاهدًّ  (44)“نم قتل نفسًّ

ا ”: ملسو هيلع هللا ىلصقول الّنيّب : ومهنا ا أأو انتقصه حقه، أأو لكفه فوق طاقته، أأو أأخذ منه شيئًّ أأال نم ظلم معاهدًّ

ًن جحيجه ُيم القيامةبغري 
أ
 (45)“طيب نفس، فأ

و تعذيبه، ومل يشرتط فيه االإسالم  فقال ملسو هيلع هللا ىلصوکذلک ّنى الّنيّب 
ّی خشص أأ

أ
ّن هللا ”: اإحلاق رضر بأ اإ

ب الذني يعذوبن الّناس يف الّدنيا  (.46)“عّز وجل يُعِذّ

ابإعطاء الأنم والّسالم لغري المسلمني نم الهيود والّنصارى  ملسو هيلع هللا ىلصفقام سيدًن رسول هللا 
والمرشكني، وحفظ نفسهم، فال يستطيع أأحٌد نم المسلمني أأو غريمه أأن يلحق هبم الأرضار ما داموا 

 .يف ذّمة االإسالم والمسلمني

رهاب ملسو هيلع هللا ىلصخفالصة الالکم أأنّه نم يطالع سرية الّنيّب المکرم  . وسّنته يبتعد نع الّتطّرف واالإ
ليه. ويعيش ويدع الّناس يعيشون ابلأنم والمحّبة والّسالم خرني ويدعو اإ

. وؤینم ابحلوار مع ال 
 .وحياول اإيل تبادل ال راء ووجهات الّنظر يف حّل مجيع مشالك احلياة

رهاب ابالإسالم وال بتعاليم الّنيب المكّرم  نّه ال عالقة االإ
والذني . ملسو هيلع هللا ىلص واّتضح ممّا مىض أأ
ا ابالإسالميستخدمون امس االإسالم 

ومه خارجون نع . لنرش أأراهئم المتطرفة ال عالقة لهم أأيضًّ
 مدائرة االإسال
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مارة واليفء، ابب يف تعشري أأ ، 3012 :أأوب داود، السنن، كتاب اخلراج واالإ
170: 3 

 .2413: مسلم، الصحيح،  كتاب الرب والصلة وال داب، ابب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغري حق، احلديث رمق(46)


