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من شر أنواع الفساد في األرض  والغدر الخيانات

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على رسولو األمني حممد صلى اهلل عليو وسلم، 
: وعلى صحابتو أمجعني، أما بعد

: يف فتوى سابقة- حفظو اهلل-فقد قال الشيخ ربيع بن ىادي ادلدخلي 

 :ادلؤمنني خصال ومن للكفار، ولو بالوعد والوفاء بالعهود، الوفاء: مزاياه أعظم من اإلسالم"
  .الغدر اخليانة، وعدم عدم

 ذلك وكان ادلشركني من مجاعة رافق أن، -رضي اهلل عنو-شعبة  بن للمغرية قصة حصلت وقد
 وأخذ فقتلهم عليهم فهجم ليلة، فباتوا مال على وحصلوا، جتارة يف مصر إىل وسافروا شركهم حال يف

 اهلل صلى- فقال، بالقصة وأخربه ادلال، لو وقدَّم مسلًما -وسلم عليو اهلل صلى- الننّ  إىل وجاء، ماذلم
 . ()فيو لنا ال حاجة غدر مال فإنو ادلال أما، قبلناه فقد اإلسالم أما: -وسلم عليو

. األحوال من حبال الغدر يبيح ال فاإلسالم غدر؛ عن نشأ ألنو

 النهاية ىذا العهد على أشرف وَلمَّا، وادلسلمني الروم بني عهد ىناك أنو كان: اآلخر وادلوقف
. العدو على هنجم احملدد الوقت انتهى إذا: يقول جبيشو -عنو اهلل رضي- معاوية حترك

 فسألو، غدر ال وفاء أكرب اهلل، غدر ال وفاء أكرب اهلل :يصيح وكان فرسو على شيخ فركب
 بينه كان من: »يقول -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسول مسعت: فقال -عنو اهلل رضي- معاوية
  فتوقف«سواء على إليهم ينبذ أو أمدها ينعضي حتى وال يحلها ععددًة  يشد فال عهد قوم وبين
 .()-عنو اهلل رضي - معاوية
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 ال جيوز الوجو ىذا على والتدمري والتخريب، غريىم ومع الكفار مع جتوزان ال واخليانة فالغدر
 اإلسالم صورة لتشويو العدو هبا يفرح وقدعدواً،  ينكأ وال واألبرياء واألطفال النساء فيها يُقتل ألنو
 الفاسدة األديان صورة من أشد سواًدا صورة لإلسالم فيعطون اإلسالم ضد إعالمّياً  ويستغلو ،وأىلو
. وادلسلمني اإلسالم على ىؤالء تصرفات يثمره ما وىذا

 والبعد واألمانة والوفاء العالية واألخالق الصدق يف ادلثل مضرب يكونوا أن ادلسلمني فعلى
 اإلسالم التنفع اليت الدماء سفك يف واذلواية والكذب واخليانة الغدر من الصفات ىذه يناقض عما
. تضره بل

 تُعلن ذلك وقبل ادلسلمني، غري القوم على يُعَلن نظيف وجهاد شريف جهاد فيو اإلسالم
، ادلطلوب ىو فهذا اإلسالم يف ودخلوا اهلل ىداىم فإن، ذلم وتشرح ذلم وتُبني اإلسالم إىل الدعوة
 .()«النعم حمر من لك خير واحداًة  ررالًة  بك اهلل يهدي ألن: »-وسلم عليو اهلل صلى- قال كما

 من وإخراجهم الناس ىداية: الرسل إرسال من القصد ألن ادلطلوب؛ ىو فهذا استجابوا فإن
 . النور إىل الظلمات

 حظرية إىل الكفر حظرية من وإخراجهم الناس وىداية اهلل، كلمة إعالء: باجلهاد والقصد
 وكم األجر؟ من ينال فكم مجاعة أو شخص يد على أمة اىتدت عظيم، فإذا أمر وىذا اإلسالم،

 اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  َءاَمُنوا الَِّذينَ  اهللُ  يَيْرَفعِ }-: وتعاىل تبارك -اهلل عند يعلو

 [.11:اجملادلة]{َدَرَجاتٍت 

 َدَرَجةً  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى َوأَنَيُفِسِهمْ  بَِأْمَواذلِِمْ  اْلُمَجاِىِدينَ  اهللُ  َفضَّلَ } :درجات اجملاىدين اهلل ويرفع

 . [95:النساء]{َعِظيماً  َأْجراً  اْلَقاِعِدينَ  َعَلى اْلُمَجاِىِدينَ  اهللُ  َوَفضَّلَ  احلُْْسَ   اهللُ  َوَعدَ  وَُكاّلً 

                                                             

 .، عن سهل بن سعد رضي اهلل عنو(2406)ومسلم  (2942)أخرجو البخاري : متفق عليو( )
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 اإلسالم على يعود ال ىذا فإن والدناءة واخلسِّة واخليانة الغدر جهاد ال الشريف اجلهاد ولكن
 .والشر بالضرر إال

. [فتاوى العلماء يف االغتياالت والتفجريات والعمليات االنتحارية]: من شريط

 


