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الجامعة   –كلية أصول الدين  –وم القرآن لعالتفسير و
 فلسطين  -غزة  –اإلسالمية 

 امللخص:
تتناول هذه الدراسة موضوعًا قرآنيًا هامًا، يلقي بظالله ىلع واقع مرير يعيشه العالم عامة،   

واملسلمون خاصة، فهو يعرض موضوع اإلرهاب من خالل قصة موسى مع فرعون، معرِّفًا باإلرهاب، 
وجٌه مذموم، ومرجحًا لتعريٍف يتناسب مع دالالت اآليات، ومبيِّنًا أن اإلرهاب له وجهان: وجٌه محمود و

وفرعون. وقد تمَّ جْمع آيات املوضوع   مع التركيز ىلع اإلرهاب املذموم من خالل قصة موسى 
والوقوف عند كل آية تناولت جانبًا من جوانب اإلرهاب الفرعوني ملوسى وبني إسرائيل، 
واستخالص وجه اإلرهاب فيها، ودراستها دراسة موضوعية، وربطها بالواقع ما تيسر الربط، ثم  

 خلص البحث بأهم النتائج والتوصيات. 

isydum@hotmail.com  

              فرعون –موسى   –إرهاب   مفتاحية:كلمات   

  
Pharaoh’s Terrorist State in the Light of Pharaoh and Moses Story 

A Quranic Objective Study 

Abstract: 
This study discusses an important Quranic topic having significant implications on the 

world in general and the Muslim world in specific. It presents terrorism in light of Prophet 

Moses story with Pharaoh. The researcher defines terrorism and provides a definition which 

suits the implications of the Quranic verses. The research explains that terrorism is twofold: 

a good terrorism and a bad one and focuses on the former in the light of Moses story with 

Pharaoh. The researched extracted the verses related to the story of Prophet Moses and 

Pharaoh and carefully examined each verse which discussed the Pharaoh terror against 

Moses and the Children of Israel. This aims to objectively highlight the concept of terrorism 

in the selected verses and link such concept to the present reality. The research concludes 

with key findings and recommendations 
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 المقدمة:  
 يا رب هّيئ لنا من أمرنا رشدًا، واجعل معونتك العظمى لنا سندًا.

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصححهه أجمعحين، ومحن سحار 
 على هديه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

ه، فإن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، هدى هللا به اإلنس والجن معحًا، وجعلحه روححًا ونحورًا يبحدم بحه محن يعحاد محن  هحا 
 وفيه ما يكفي وزيا ة لكل عصر وجيل إلى أن يرث هللا األرض ومن عليبا. 

وإن علم )تفسير القرآن( من أشرف العلوم وأجّلبا؛ ألنه علم يتصل بأشرف كتاب، ومعلوم أن شحرف العلحم بعحرف المعلحوم، 
 ر الجديدة التي تلّبي حاجات العصر.وال شك بأن من فروع هذا العلم الجليل علم )التفسير الموضوعي(، وهو من أنواع التفسي

دراسة   في ضوء قصة فرعون وموسى  مؤسسة فرعون اإلرهابيةوسوف نسّلط الضود في هذه الدراسة على موضوع: )
 (. موضوعية قرآنية
 أهداف الموضوع:

 يبدف موضوع الهحث إلى:
العسححكرية الظالمححة واروبححا وأسححاليببا، و يححان اححر  النجححاة التعريححب عححهعب أسححهاب اإلرهححاب لححدى الظححالمين، ومقّومححات الم سسححة  .1

 والوواية من الظََّلَمة.
تكعح  هححذه الدراسححة إلنسححان هحذا العصححر عححن حييقححة لاعتححة فحي هححذا الكححون، وهححي أن حلقححة الصحراع عححين الححح  والهااححل وا مححة ال  .2

شخاصبا ووسا لبا وأساليببا من زمان إلحى زمحان، تتوو  وال تنتبي إال بانتباد الهاال وزواله، وأن صورة الصراع ود تتغير في أ
ومن جيل إلى جيل؛ لكن البدف ال يتغير، كما أن نتيجة الصراع عين الح  والهاال هي انتصار الح ، وهي سنة إلبيحة جاريحة 

 باقية أعد اآلبا .
 ر ط الموضوع بالواوع ما أتيحت الفرصة لذلك. .3

 أهمية الموضوع:
 ي اآلتي:تكمن أهمية موضوع الدراسة ف 

دت حولحه مح تمرات ونحدوات  .1 إن هذا الموضوع يعتبر جديدًا، يدرس موضوعًا حيويًا عالميًا، حيث تناول جانب اإلرهحاب الحذم ِعقح 
فححه بمححا  ومحاضحرات، وِأقيمححت حولححه األبحححاث والدراسححات، وتكلححم فيححه الساسححة وايححرهم فححي مختلحح  المجححاالت، وأرا  أ  ححرهم أن يعرّ 

ارض مححع مصححالحه، وال زال الحححديث عنححه مسححتمرًا ال ينق ححع، فحينمححا نححتكلم عححن  راسححة ورآنيححة حححول هححذا ينسححجم مححع هححواه وال يتعحح 
الموضححوع؛ فححإن نتيجححة هححذه الدراسححة سححتكون أصححد  النتححا أل، عححل إنبححا تضححع األمححور فححي نصححاعبا، فيتميحح  اإلرهححاب الححذم يحقحح  

ليحمححي مصحال  النحاس ويحفححه حقحووبم. إنحه يم ححل المصحال  العخصحية التححي تكحون علحى حسححاب الهعحر عحن اإلرهححاب الحذم جحاد 
 جانهًا ت بيييًا للون من ألوان التفسير الموضوعي، وهو نوع من أنواع التفسير الحدي ة.

إن هذا الموضوع يم ل جانهًا ت بيييًا للون من ألوان التفسير الموضوعي، وهو نوع من أنحواع التفسحير الحدي حة، يسحتدعي الكتابحة  .2
 اسات اإلسالمية حوله عمومًا، والقرآنية منبا خصوصًا.فيه، وإ  ار الدر 

 سبب اختيار الموضوع:
  يرًا ما تستووفني آيات القرآن الكريم، وت ير انتهاهي إلى النظر فيبا، والتعرف على مكنونبا، ومن هذه الموضحوعات التحي 

و نحي إسحرا يل،  وفرعون، وما ووع فيبا محن إرهحاب فرعحون ال ا يحة لموسحى  ألارت فضولي إلى التعرف عليبا وصة موسى 
ِت أن أ تحب هحذه الدراسحة؛ لمحا عينبحا و حين إرهحاب وكيب كان هذا اإلرهاب منظَّمًا، له م س رت سة ترعاه وتحافه عليه، وتدافع عنه، فقحرَّ
 العصر من تعابه في ك ير من الجوانب.
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 الدراسات السابقة: 
  يرة هي الدراسات حول اإلرهاب، ولكن من خالل بح ي واستقصا ي حول هذا الموضوع الذم يختص عدراسة إرهاب 

 تبين أنه لم ِيكَتب فيه فيما أعلم وهللا أعلم.  -من خالل مواضعبا في القرآن الكريم  فرعون في وصة موسى 
 حدود الدراسة:

هذا الهحث سلط الضود على جانب من جوانب اإلرهاب السلبي المتم ل في إرهاب ال ا ية فرعون، ولحم يحتم الححديث عحن 
 .اإلرهاب اإليجاعي الذم يكون من جبة موسى 

 منهج البحث:
تعتمد هذه الدراسة على المنبأل الوصفي، محع االسحتعانة بحالمنبأل االسحتقرا ي واالسحتنهااي والتحليلحي، وهحو محا يتحقح  محن خحالل 

 ما يلي:
 ع و اآليات إلى مواضعبا في سورها. .1
خرجتحه محن تخريأل األحا يث الوار ة في الهحث، على أن أ تفي بالصحيحين إن كان الحديث فيبما أو في أحدهما، فإن لحم يحر    .2

 مظانه، مع نقل حكم العلماد عليه إن وجد.
 الرجوع إلى المصا ر والمراجع التي تخدم الموضوع. .3
 توضي  معاني المفر ات اللغوية التي تحتاج إلى عيان في الحاشية. .4
 .تسليط الضود على اإلرهاب السلبي المذموم من خالل وصة فرعون مع موسى  .5

   خطـة البحـث:
 مة وتمبيد وأر عة مهاحث وخاتمة.يتأل  الهحث من مقد

 تمهيد:
يتضمن معنى اإلرهاب لغة واص الحًا، وألر المفبوم الخ أ لإلرهاب، واستعمال القرآن لما ة )رهب(، ونظا ر هذا المص ل  في  

 اآليات القرآنية.
 المبحث األول: مقومات دولة فرعون اإلرهابية:

 الم لب األول: الجباز العسكرم 
 لجباز األمنيالم لب ال اني: ا

 الم لب ال الث: التأييد الععبي 
 الم لب الرابع: الممتلكات العامة

 المبحث الثاني: مظاهر إرهاب فرعون:
 الم لب األول: اإل راه 

 الم لب ال اني: الحرب النفسية
 الم لب ال الث: اتخاذ سياسة فرّ   تِسد

 الم لب الرابع: التبديد والتنفيذ
 الم تمرات واتخاذ القراراتالم لب الخامس: عقد  

 الم لب السا س: سياسة اإلخراج
 الم لب السابع: اللجود إلى الحوار واإلاراد 

 المبحث الثالث: وسائل الوقاية من إرهاب الظالمين:
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 الم لب األول: ارس ال قة باهلل والتوكل عليه 
 الم لب ال اني: التحلي بالصبر على البالد

ة الها  لغة في محاورة الظالمينالم لب ال الث: الِحجَّ
 المبحث الرابع: عاقبة الظلم واإلرهاب

 أواًل: هالك الظالمين
 والم منين من أيدم الظالمين  لانيًا: نجاة موسى 

 أهم النتائج والتوصيات
 قائمة المصادر والمراجع

 
 تمهيد:

ت حولحه المفحاميم، فهعضحبم صحرفه ال يخفحى علحى أححد أن مصح ل  )اإلرهحاب( وحد راج اسحتعماله فحي الفتحرة األخيحرة، واختلفح 
فوا باإلرهحاب  إلى معناه الصحي ، وآخرون صرفوه إلى معاني باالة لتبرير مواو  معينحة عنحدهم، واتخحاذ إجحرادات فحي حح  محن ِوصح 

ت بحسححب مفبححومبم، ورّوجححوا لقبولبححا عالميححًا؛ ليكححون ذلححك مسححّواًا الرتكححاب مخالفححات بححح  هحح الد الححذين وصححفوهم باإلرهححاب؛ فقححد ِ  ححَّ 
رت شعوب أيضًا ألسهاب ال ِتقن ع عدوًا وال صديقًا.  شعوب بأعتى أنواع القوة )وناعل وصواريخ ... ألخ( تحت هذا الغ اد، عل وِهجّ 

ل فححي العنحح  واإلرهححاب المححنظَّم الححذم  إن القححرآن الكححريم وححد ذكححر لنححا نموذجححًا مححن نمححاذج اإلرهححاب واإلجححرام عبححر التححاريخ َتم ححَّ
و نحي إسحرا يل، بمسحتويات مختلفحة، و رجحات متفاوتحة؛ محن إ حراه واسحتيها  وتبديحد ووتحل وتعحذيب، وهحذا  سحى مارسه فرعون مع مو 

 الهحث سيكع  الل ام عن هذه الم سسة الفرعونية اإلرهاعية الظالمة، و يان عاوبتبا ومصيرها من خالل القرآن الكريم.
لححه، وكححذلك بعححب المصحح لحات المرا فححة لححه المححذكورة فححي وهححذه لمحححة عححن معنححى )اإلرهححاب( وألححر الخ ححأ فححي المفححاميم حو 

 القرآن الكريم:
 أواًل: اإلرهاب لغة:

ًة. واإلرهحاب:  هحَ هحًا وَرَمهحًا وَرمت يَد ِرمت ِت العحَّ بحت تدل كلمة )رهب( على أصلين: أحدهما يدل على خوف، ومنه الرمهة، تقحول: َره 
ع  ياِ ها. أما األصل  (1)َودت ّفةاإلعل من الحوض وذ  ّوة وخ  . وال شك أن المعنى الذم ينسجم مع موضوع الهحث (2) اآلخر فيدل على   

 هو المعنى األول الذم بمعنى الخوف.
 ثانيًا: اإلرهاب اصطالحًا:

" ِيجم ع كل الذين كتبوا عن ظاهرة اإلرهاب على أن هنحاك صحعو ة بالغحة تكتنح  هحذا المصح ل ، و التحالي يصحه  الححديث 
ر ل هححذه الصحححعو ة إلححى ابيعحححة األعمححال اإلرهاعيححة واخحححتالف نظححرة الحححدول لم ححل هحححذه عححن إيجححا   تعريحححب محححد  لحححه أمححرًا مسححتحياًل، ومحححَ

األعمال، فما يراه بعضبم إرهابًا يراه اآلخر عماًل معروعًا، والعمل الذم يصن  إرهابًا لدى بعحب األفحرا  أو الحدول يحراه آخحرون حقحًا 
 .(3)تفاقيات الدولية، وووانين األمم المتحدة، وحقو  اإلنسان المتف  عليبا "معروعًا لمن وام به حسب اال

 وسأوتصر هنا على ذكر بعب التعريفات من وجبات نظر مختلفة، ومن لم الوووف التعريب الذم يراه الهاحث.
 التعريف األول: 

ضد مدنيين ال صلة لبم   –مع سب  اإلصرار –عرفته الخارجيححححة األمريكية بأنه: عن  تولده  وافع سياسية، وِيَنفَّذ 
 

 (.8/306لسان العرب )جاعن منظور، ( معنى )ودع( كّب ومنع. 1)
 (. 2/447( انظر: اعن فارس، معجم مقاييس اللغة )ج 2)
 (. 3(البرفي، مفاميم اإلرهاب والعن  واختالف وجبات النظر حولبا )ص3)
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 .(4)بالحرب، أو ضد عسكريين ع ل من السالح تقوم به جماعات وانية، أو عمالد سّريون 
 التعريف الثاني: 

عرفه خبراد األمم المتحدة بأنه: استراتيجية عن  محرٌم  وليًا، تحف ها عواعث عقدية )إيديولوجية( تتوخى إحداث الرعب  
 .(5)لتحقي  الوصول إلى السل ة أو تقويضبا   اخل المجتمع
 التعريف الثالث:

، الذم ينص علحى أن: " اإلرهحاب  هحارة عحن االسحتخدام FBIوهو التعريب الذم تبناه مكتب التحييقات الفيدرالّي األمريكّي 
محدنيّ  لتحقيح  أهحداف  سياسحيَّة أو اجتما يحَّة اير القانوني للقوة أو العن  ضدَّ األفرا  والممتلكات إلجهار أو إراام حكومة أو مجتمحع 

"(6). 
 ويمكن أن يؤخذ على هذه التعريفات:

األول منبحححا: اوتصحححاره علحححى البحححدف السياسحححي محححن اإلرهحححاب  ون ايحححره، وحصحححره فحححي ووحححت الححححرب فقحححط، وكحححذلك الجبحححة المسحححتبدفة 
 باإلرهاب اوتصرت على المدنيين أو العسكريين العّ ل.

ي وهححو تعريححب خبححراد األمححم المتحححدة، فقححد حصححر عواعححث اإلرهححاب فححي الناحيححة العقديححة، واوتصححر فححي  وافعححه علححى أمححا التعريححب ال ححان
 جانب السل ة أو تقويضبا، وأافل البواعث والدوافع األخرى، وكأن هدف اإلرهاعي ِسلتَ وم بحت.

  ححر شححمواًل مححن سححابَييته، فقححد تنححاول الجانححب الهعححرم والتعريححب ال الححث منبححا الححذم تبنححاه مكتححب التحييقححات الفيححدرالي األمريكححي، فإنححه أ
 والمالي والسياسي واالجتماعي، لكنه لم يعتمل اإلرهاب الواوع على الدين أو الع رض أو العقل.

 محا أن التعريفححات السححابقة لاللتبححا اوتصححرت علححى اإلرهححاب الواوححع مححن الناحيححة الما يححة فقححط، أمححا الجوانححب النفسححية والروحيححة 
ية فلم يعملبا أم تعريب، والتعاريب ال اللة لم تبتم بعيد من اإلرهاب الواوع علحى جوانحب ال بيعحة والبياحة المختلفحة، سحواد واألخالق

  انت حيوانات أو محميات ابييية أو موار  ابييية أو نحوها.
 التعريف الرابع:

يححة ححححول هححذا الموضحححوع، حيححث أصحححدرت تعريححب راب حححة العححالم اإلسحححالمي بمكححة المكرمحححة، التححي عقحححدت عححدة مححح تمرات علم   
 الراب ة عيانًا تحت اسم » عيان مكة « صدرت عن المجمع الفقبي بالراب ة؛ حيث عّرف اإلرهاب بأنه: 

" العدوان الذم يمارسه أفرا  أو جماعات أو  ول بغيًا على اإلنسحان فحي  ينحه و محه وعقلحه ومالحه وعرضحه ويعحمل صحنوف 
ل بغيحر حح  ومحا يتصحل بصحور الحرابحة وإخافحة السحبيل وو حع ال ريح  وكحل فعحل محن أفعحال العنح  أو التخويب واألذى والتبديد والقتح 

التبديد يقع تنفيذًا لمعروع إجرامي فر م أو جماعي ويبدف إلى إلقاد الرعحب عحين النحاس أو تحرويعبم بإيحذا بم أو تعحريب حيحاتبم أو 
حة أو تعحريب حريتبم أو أمنبم أو أموالبم للخ ر، ومن صنوفه إلححا  الضح  حة أو الخاصحححح رر بالبياحة أو بأححد المرافح  واألمحالك العامحححح

 .(7)أحد الموار  الوانية أو ال بييية للخ ر فكل هذا من صور الفسا  في األرض التي نبى هللا سهحانه وتعالى المسلمين عنبا "
 ما يؤخذ على هذا التعريف:

هححذا التعريححب راححم شححموليته لجميححع الجوانححب التححي يقححع عليبححا اإلرهححاب، ووسححا له واروححه، وكونححه مخالفححًا للعححريعة اإلسححالمية 
والقحانون الحدولي، إال أنحه لحم يحتم اإلشحارة فيحه محن وريحب أو بعيحد إلحى اإلرهحاب الحذم يكحون فحي نصحرة الحدين ورفحع الظلحم وإحقحا  الححح  

قَّيتن: الع  السلبي الذم يكون بسبب الهغي والفسحا ، وإب ال الهاال، لذا فإن اإلره اب من منظور شرعنا الحنيب ال عد أن يتناول العّ 
 

 (. 10الصرهيد، حييقة اإلرهاب المفاميم والجذور )ص  انظر: (4)
 (.9( انظر: المرجع الساع  )ص 5)
 (.9)ص قراءة نقدية يف املفهوم واحلكم من منظور شرعي سانو، يف مصطلح اإلرهاب وحكمه (6)
 (.7-6( انظر: بدر، إرهاب املستأمن وموقف اإلسالم منه )ص7)
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وهو ما أشار إليه تعريب راب ة العالم اإلسحالمي، والعح  اإليجحاعي الحذم يكحون إلحقحا  الحح  وإب حال الهااحل، وهحو الحذم افتقحر إليحه 
 هذا التعريب، عل وكل التعريفات.

 ختار:التعريف الم
كــل ممارســة يكــون بهــا إلحــاي أوً  مــادا أو معنــوا باإلنســان أو عنححاًد علححى مححا سححب  فإنححه يمكححن تعريححب اإلرهححاب بأنححه: 

 البيئة، بقصد الحق أو الباطل.
ا؛ فحإن العحدو إذا علحم اسحتعدا  عحدوه لقتالحه خافحه، ولحم -رحمه هللا -وال اعن عاشور ا، أم خا فحً : " اإلرهاب جعل الغير رامهحً

َرأ عليه؛ فكان ذلك هناد للمسلمين وأمنا من أن يغ وهم أعحداههم، فيكحون الغح و بأيحديبم: يغح ون األعحداد متحى أرا وا، وكحان الححال َيجت 
 .(8)رهبوهم تجنبوا إعانة األعداد عليبم " أوف  لبم، وأيضًا إذا

رتَهاِب: ف ع اإلعل، وإنما هو من: َأرتَهبتِت. ومنه: الرَّ   .(9)" -الناوة المب ولة -هتِب من اإلعلوال الرااب: " اإلت 
فقولنا: ) ل ممارسة( يعحتمل علحى جميحع الممارسحات محن وحول أو فعحل أو كتابحة أو أم وسحيلة أخحرى يتحقح  محن خاللبحا ووحوع األذى 

 بالمرهوب.
المعنويححة كالرعححب ووولنححا )إلحححا  أذًى مححا م أو معنححوم( يعححتمل علححى صححنوف اإليححذاد الما يححة كالقتححل والضححرب والسححجن ونحوهححا، و 

 والتخويب والترويع ونحوها.
ن ووولنا )باإلنسان أو البياة( يعتمل على ما ووع من إرهاب على اإلنسان م منًا كان أو كافرًا، حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أن ى، سحواد كحا

على البياحة سحواد كحان هحذا األذى  اإليذاد الواوع عليه في  ينه أو عرضه أو عقله أو نفسه أو ماله، ويعمل كذلك ما ووع من إرهاب
 بالحيوان أو ال ير أو الموار  ال بييية ونحوها.

ووولنا )بقصد الح  أو الهاال( هذا القيد في التعريب يفصل عين ما كان مقصد اإلرهاب منه إحقا  الح  وإب ال الهاال، وما كان 
 مقصده الظلم والفسا .

ا  محع القحرآن والواوحع؛ فأمحا محع القحرآن فبحو يتفح  محع وولحه تعحالى:  -اححثفيمحا يحراه اله–وهذا التعريب هو الحذم ينسحجم  م محَّ وات َلبحِ دل َوأَعح 
مت الَ  ن ِ ون بحح  ر يَن محح  ِكمت َوآخححَ ِدوَّ َّ  َوعححَ وَّ  دت ه  عححَ وَن بحح  بححِ ل  ِترته  ال  التَخيححت ن رّ  ححَ وَّة  َومحح  ن وححِ ِتم مححّ  َتَ عت مت  اسححت َلِمبححِ ِ َيعت َّ وَنِبِم  َلمححِ [، وأمححا 60]األنفححال:َتعت

ب الظححالمين والمجححرمين وكححلَّ مححن تسححول لححه  انسححجامه مححع الواوححع فححةن الحيححاة ال تسححتييم وال تسححتقر عححدون وجححو  وححوة را عححة زاجححرة، ِترهحح 
 نفسه االعتداد أو اإلفسا  في األرض.

 تنويه:
 ال عد من التنويه إلى أن اختالف التعريفات مرجعه إلى أسهاب:

 بة الدينية أو العقدية أو الفكرية، فما تراه بعب األفكار أو المعتقدات إرهابًا يراه ايرهم أنه ح ، والعكس.منبا: اختالف الوج
ومنبححا: الححدوافع السياسححية، حيححث تسححتبوم بعححب الححدول اإلضححرار بجماعححة أو  ولححة أو أصحححاب  يانححة أو نحوهححا، فتقححرر تجححريم تلححك 

ذلحك إلحى تكييحب مصح ل  )اإلرهحاب( بمحا يتناسحب محع سياسحتبا؛ محن أجحل تحقيح   الجماعة أو الدولة أو أصححاب الديانحة، فيضح رها
 مكسب سياسي أو ما م.

ومنبا: الجبل والبوى؛ حيث تصدر أعمال إرهاعية من جماعة أو أشخاص في  ولحة أو  يانحة محا، فيحتم تعمحيم االتبحام باإلرهحاب لتلحك 
 لحييقة أو الوووف على ابيعة األمر.الدولة أو جميع المنتمين إلى تلك الديانة، من اير فبم ل

ومنبا:  ياب االعتراف باألم لة الحقة إلرهاب المسلمين ألعدا بم وحقبم في ذلك، وذلك الختالل مي ان القوى وضع  المسلمين،  
 واالوتصار على جانب الهغي في اإلرهاب حتى لو كان ما فعله المسلمون عداًل ال بغيًا.

 

 (.  75/ 10( اعن عاشور، التحرير والتنوير )ج8)
 (.  367( األصفباني، المفر ات في اريب القرآن )ص9)
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هححو ذلكححم  –عححل و عححب المجتمعححات اإلسححالمية  –رهححاب فححي المجتمعححات ايححر اإلسححالمية لححذا يمكححن القححول بححأن مفبححوم اإل
 المفبوم السلبي الهحت، وتكون  وافعه عدوانية سياسية مصلحية في أ  ر جوانببا.

 ثالثًا: أثر المفهوم الخطأ لإلرهاب:
جبا  األعداد الهغاة يترتب عليه آلار سلبية الخ أ في مفبوم اإلرهاب وتحديد  وافعه وأنه ح   عا إليه العرع كوسيلة في 

عال شك، ولعل أهم هذه اآللار هو إضفاد العر ية أل  ر الحاالت العدوانية؛ حيث يتم اعتداد بعب الدول العظمى على الدول 
ر ما في هذا الضييفة، وسلب خيراتبا ومقّدراتبا تحت اسم )القضاد على اإلرهاب(، فيسوّ اون ألنفسبم ذلك االعتداد، وهو أخ 

الهاب، وما معاناة العالم اإلسالمي اليوم إال بسبب ظلم تلك الدول التي كّيفت مص ل  اإلرهاب بما يتناسب مع سياساتبا، وما 
 يخدم مصالحبا.

ومححن ناحيححة أخححرى اتلبححم باإلرهححاب كححل جماعححة إسححالمية أو ححح ب وانححي يقححاتلون  فاعححًا عححن واححنبم وأرضححبم وشححعببم؛ ألن 
 ٌل يتعارض مع مصال  تلك الدول أو حليفتبا.المقاومة عم

 :(10)رابعًا: االستعمال القرآني لمادة )رهب(
ور ت كلمة )رهب( عتصريفاتبا في القرآن الكريم النتا ععرة محرة؛ خمسحة مواضحع منبحا مكيحة وسحهعة مدنيحة؛ وهحذه المواضحع 

، ، والنتان في أمة محمد و التحديد بعد ذكر زكريا  تسعة منبا في شأن أهل الكتاب، وواحدة في شأن بعب أنبياد هللا تعالى،
، ويمكن اعتهار أن ععرة مواضع منبا جادت في سيا  الحديث عن أهحل الكتحاب، وموضحعين فحي سحيا  الححديث عحن أمحة محمحد 

 فال رمهانية فيبا. ولعل هذا فيه إشارة إلى أن الرهبنة كانت عند أهل الكتاب ممن سب  من األمم، عينما شريعة محمد 
 ين: وود ور  استعمال )رهب( في القرآن على معني

وَن  بمعنححححى الخعححححية والخححححوف، ومنححححه وولححححه تعححححالى:  أولهمــــا: مت َيرتَهبححححِ َر ّ ب  مت لحححح  يَن هححححِ ذ  ٌة لّ لححححَّ مححححَ ًدى َوَرحت َخت َبا هححححِ ي ِنسححححت َواَح َوفحححح  َذ اأَللححححت  َوَأخححححَ
 [.154]األعراف:
ع والنححاس، وم ثانيهمــا: د فححي صححومعته مححن النصححارى، المتخلححي عححن الِمتححَ د، والراهححب: المتعبححّ  نتِبمت  نححه وولححه تعححالى: التعبححل َأنَّ محح  َك بحح  َذلحح 

ب ِروَن  َتكت َهانًا َوَأنَِّبمت اَل َيست يَن َوِرمت يس  ، ولعحل المعنحى ال حاني يرجحع إلحى المعنحى األول وهحو الخحوف والخعحية والفح ع؛ (11)[82]الما دة: و سّ 
 ألن التعبلد يأتي نتيجة للخوف من هللا تعالى وخعيته.

 )اإلرهاب( في القرآن الكريم:خامسًا: نظائر 
 توجد في القرآن الكريم بعب المص لحات التي ود ت  م في مفبومبا معنى اإلرهاب، ومن هذه المص لحات:

 . الخوف:1
 .(12)فوات محبوب "أو  ور  ذكر الخوف في القرآن الكريم ما ة وخمس ععرة مرة، ومعنى الخوف: " تووع حلول مكروه

 بين اإلرهاب والخوف: -
وال أعو هالل العسكرم في » الفرو  اللغوية «: " وفر  بعب العارفين عينبما فقال: الخوف: هو تووع الوعيد، وهو  
م به العار ين من بابه، ويسير عبم إلى صرااه حتى يستييم به أمر من كان مغلو ًا على رشده، ومن عالمته: وصر   سول هللا يقوّ 

انصهاب إلى وجبة البرب، رهب وهرب م ل: جبذ وجذب، فصاحببا يبرب أعدًا لتووع األمل واول الهكاد. وأما الرمهة: فبي 

 

 ( انظر: عبد الهاوي، المعجم المفبرس أللفاظ القرآن الكريم، ما ة )رهب(.10)
األصفباني، المفر ات في اريب و ( ، 516-1/515ج) معجم ألفاظ القرآن الكريممجمع اللغة العر ية، جمبورية مصر العر ية،  (11)

 (. 269ص) القرآن
 (. 137التعريفات )صالجرجاني،  (12)
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العقو ة، ومن عالماتبا: حركة القلب إلى االنيهاض من  اخل، وهر ه وإزعاجه عن انهسااه حتى إنه يكا  أن يبلغ الرهابة في 
 .(13)الهاان مع ظبور الكمد والكآبة على الظاهر "

ِتم مّ ن  رمهة ِتعع ر بمالزمتبا لصاحببا ما بقيت أسهاعبا وا مة، وال تعالى: ويمكن القول أيضًا بأن ال َتَ عت وات َلِبم مَّا است دل َوأَع 
مت  ِكمت َوآَخر يَن م ن ِ ون ب  َّ  َوَعِدوَّ وَّ  ِبوَن ب ه  َعدت [، فإن العدو إن علم بقوة المسلمين هاب جناعبم، 60]األنفال: ِووَّة  َوم ن رّ َ ال  التَخيتل  ِترته 

وامتنع عحن التجحره علحيبم، و حذلك تهقحى الرمهحة مالزمحة لحه محا بقيحت هحذه القحوة وا محة، عينمحا الخحوف فقحد ينفحّك عحن صحاحهه، كمحا وحال 
َدا    تعالى في شأن المنافقين:  َنة  ح  ِف َسَلِقوِكم ب َألتس  ًة َعَلى التَخيتر  َفإ َذا َذَهَب التَخوت حَّ  [.19]األح اب:  َأش 

وأيضًا: الخوف أمر ف رم االهًا، يكون في أمر التعبد وود يكون في ايره مما يرجع إلى ابيعة اإلنسحان وف رتحه، عينمحا الرمهحة فبحي 
 أمر عارض يكون له أسهاب، والرمهة في األالب تستعمل في جانب التعبد.

 . الرعب:2
ع ولهحه محن شحدة (14)االنق اع من امتالد الخوف "" الرعب:  ، فكأن الخوف ود علغ فيحه مبلغحه حتحى امحتة خوفحًا وف عحًا وتق حّ

َت  الخوف، فالرعب أشد من الخوف، وهو متمكّ ٌن من صاحهه ال يفاروه، كما وال تعالى:  َرارًا َوَلِمل احت نتِبمت فح  َت مح  مت َلَولَّيحت َت َعَليتب  َلو  ااََّلعت
نتبِ  هًا م  [، فقد ذكر الرعب بعحد الفحرار، وهحذا يلقحي إلينحا معنحى مالزمحة الرعحب لصحاحهه حتحى بعحد زوال أسحهابه، فحإن 18]الكب : مت ِر ت

من   العقل يقول بأن اإلنسان إذا حصل منه الفرار والنجحاة محن العحئ المخيحب أن يح ول عنحه الخحوف؛ ألنحه صحار فحي محأمن، لكحن 
 ما سحب  ذكحره –تى تمكَّن منه، وأصه  مالزمًا له ال يفاروه أعدًا، بخالف الخوف فإنه يفار  صاحهه هذا الخوف ود علغ فيه مبلغه ح

، أمححا الرمهححة فقححد اتفقححت مححع الرعححب فححي مالزمححة صححاحببا مححا بقيححت أسححهاب اإلرهححاب وا مححة، فححإذا انقضححت هححذه األسححهاب زالححت -وريهححاً 
 الرمهة.

، أمحا الرعحب فميمحا يبحدو محن معنحاه بحأن القلحب يمتلحئ خوفحًا، فيكحون ذلحك َربٌ أن الرمهحة يصححببا فحراٌر وهحَ  هذا باإلضافة إلحى
د ع يمته، مما يمنعه من القدرة على البرب االهًا.  سبهًا في انبيار ووة صاحهه، وَفقت

ومن ناحية أخرى فإن لفه )الرعب( استعمل محع المعحركين تحارة ومحع أهحل الكتحاب تحارة أخحرى، باإلضحافة إلحى موضحع سحورة 
ب  ساع  الذكر، ولم ِيستعَمل على سحبيل الجح م محع المح منين فحي القحرآن أعحدًا، بخحالف الرمهحة فإنبحا م لو حة محن المح منين أحيانحًا الك

 [.51]النحل: َفإ يَّاَم َفارتَهِبون   في مقامبا، وإيجاعيتبا في تحقي  اليها ة، وال تعالى: 
 . الفزع:3

، والف ع ِيسحتعمل (15)هو انيهاٌض ون فاٌر يعترم اإلنسان من العئ المخيب، وال يقال: ف عت من هللا، وإنما يقال: خفت منه 
 ، إذ ِيقال: فرعت منه، وف عت إليه.(16)في معنى االستغالة كذلك، فبو إذن من األضدا  

هوال عظيمة، َتهَغت صحاحببا وتفاجاحه بحيحث يبحدو كأنحه وود اسِتعم لت لفظة )ف ع( في القرآن الكريم في سياوات تدل على أ 
ي األرتض  إ اَل  أمام أمر عظيم مبول ال يدرم كيب يتصرف، كما وال تعالى:  ن فح  َمَوات  َومحَ ي السحَّ ور  َفَف  َع َمن فح  َم ِينَفِخ ف ي الصل َوَيوت

 ِ ََّ اد  ن شححَ اكَ   :[، ووولححه فححي شححأن  او  87]النمححل: مححَ لت َأتححَ ى َ اِووَ  َففححَ  َع  َوهححَ وا َعلححَ َراَب َ إ ذت َ َخلححِ ِروا التم حححت وَّ م  إ ذت َتسححَ ِأ التَخصححت َنهححَ
اِلوا اَل َتخححَ ت  نتِبمت وححَ [، باإلضححافة إلححى أن هححذا األمححر العظححيم المبححول ينتظححر صححاحهه وووعححه مححع يقينححه بأنححه واوححع ال 22-21]ص: محح 

سحام محالة، ومع ساع  علمه عبولحه وعظمتحه، عينمحا )الرمهح  ة( شحأنبا مختلح ، فبحي أعحم محن الفح ع؛ حيحث تعحم الخحوف محن األمحور الج 

 

 (.262ص)  العسكرم، معجم الفرو  اللغوية( 13)
 (.261األصفباني، المفر ات في اريب القرآن )ص( 14)
 (.490( انظر: الرااب األصفباني، المفر ات في اريب القرآن )ص15)
 (.251/ 8( انظر: اعن منظور، لسان العرب )ج16)
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ز واضح راب " ة مخافحة محع تححرل ، وهحذا األمحر المخيحب وحد يتحقح  ووحد ال يتحقح ، بخحالف (17)وايرها، ومحن ناحيحة أخحرى فحإن " الرَّمتهحَ
 الف ع، فإنه يكون عن يقين عتحقي  وووع األمر المخيب.

 . الحذر:4
ر: المسحتعد، عينمحا الرمهحة: خحوف محع تحيحّر  ر: المتحيقّ ه، والححاذ  ذ  ، وكحأن الححذر (18)الحذر: اجتناب العئ مخافة منحه، والححَ

 ي يد عن الرمهة في أن صاحهه يأخذ التداعير الووا ية واألسهاب المانعة من إلحا  الضرر به من هذا العئ المخيب.
 

من لفحه )رهحب(، وهحي وإن اتفقحت فحي الظحاهر فحي معنحى الخحوف، إال أنبحا تفتحر  فبذه بعب المص لحات القرآنية القريهة 
فيما عينبا، وينفر  كل لفه عن صاحهه بمعنًى  وي  يخصحه ويميح ه، فحإذا اسحِتعم ل لفحه فحي موضحع محا فلحن يقحوم مقامحه ايحره، وسحيا  

م للمعنى المنسجم مع النظم، وتلكم هي عالا  ة القرآن.اآلية هو الذم يحد  اللفه الم  ّ 
و عححد هححذا البيححان لمعنححى اإلرهححاب وورو  مححا ة )رهححب( فححي القححرآن الكححريم، والفححر  عينححه و ححين بعححب المصحح لحات القرآنيححة 

 القريهة، نعرع في عيان الم سسة اإلرهاعية الفرعونية من خالل وصة موسى وفرعون.
 

 المبحث األول: مقومات دولة فرعون اإلرهابية
فه علححى كيانبححا، وتضححمن اسححتمرارها و قادهححا ال عححد لبححا مححن أسححس تقححوم عليبححا، وركححا   تسححتند أم  ولححة أو م سسححة كححي تحححا

إليبا، وإال فسيكون مصيرها إلى ال وال. وود وامت الدولة الفرعونية اإلرهاعية على عدة أسس ومرتك ات، نتناولبا من خالل الجوانحب 
 التالية:

 
 المطلب األول: الجهاز العسكرا 

عسكرم اليد الضار ة، واأل اة العملية القوية المنّظمة في الدفاع عن الدولحة، وال يمكحن ألم  ولحة محن الحدول يعتبر الجباز ال
أن تسححتغني عححن جيعححبا، الححذم يحححافه علححى بقا بححا واسححتمرارها، ويححدافع عححن شححعببا وأرضححبا ومقححدراتبا. وهححذا الجححي  ال عححد أن يكححون 

 ضوابط تحكم تصرفاته، بحيث ال يتعدى حدو ه كي ال يقع في الظلم والجور. مسّل ًا في الح ، ويتفانى في الدفاع عنه، وله
إن الدولحة الفرعونيححة اإلرهاعيححة الظالمحة وححد اتخححذت جيعحًا ال يعححرف للرحمححة بابحًا، وال للعفححو واللححين اريقحًا، فكححان عاقهححة أمححرهم   

رًا، وصار مصيرهم إلى البالك، وذلك ج اد الظالمين، وال تعالى:  َيِبمت  َفأَ  ِخست ا َاعح  َيمّ  محَ َن الحت َيِبم محّ  ه  َفَغعح  ِن ب ِجِنو    {78تتَهَعِبمت ف رتَعوت
 ]اه[.

ووححد أشححارت اآليححات الكريمححة إلححى مكّونححات هححذه الم سسححة العسححكرية، حيححث تتكححون مححن وا ححد عححام وهححو فرعححون، ووزيححر يقححوم 
ا يَن  عتمريححر أوامحححره ووراراتحححه وهحححو هامحححان، وجنحححو  تححححت السحححمع وال اعحححة. وحححال تعحححالى:  اا  اِنوا خحححَ ا كحححَ اَن َوِجِنوَ ِهمحححَ َن َوَهامحححَ وت  إ نَّ ف رتعحححَ

 [.8]القصص:
فت هذه الم سسة العسكرية بما يدل على مدى ظلمبم واستبدا هم، فمن هذه الصفات:  وود ِوص 

 البغي والعدوان: .1
وًا  وال تعالى:  يًا َوَعدت ِن َوِجِنوِ ِه َبغت َر َفَأتتَهَعِبمت ف رتَعوت َرا  يَل التَهحت َنا ع َبن ي إ ست  [.90]يونس: َوَجاَوزت

االوتصا  فيما ِيتحرى؛ تارة يعتبر في القدر الذم هو الكمية، وتارة يعتبر في الوص  الذم هو الكيمية، ووال والهغي: " الب تجاوز 
وانًا وَعَداًد  (19) بعضبم: الهغي: الحسد ووصد االستعالد والتروي في الفسا " وًا وِعِدّوًا وِعدت و: االعتداد، يقال: " َعَدا فالن َعدت ، والَعدت

 

 (.269األصفباني، المفر ات في اريب القرآن )ص( الرااب 17)
 (.429(، و)ص409)ص ( انظر: الكفوم، الكليات معجم في المص لحات والفرو  اللغوية18)
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ر "  َأم: ظلم ظلمًا جاوز  ، وكال الوصفين يدالن على منتبى الظلم واالستبدا  لدى هذا ال ا ية المتجبر، حيث استنفر (20)فيه الَقدت
الجباز العسكرم لمنع عني إسرا يل من السفر، الذم هو ح  لكل إنسان أن يغا ر علده متى شاد، وال شك بأن هذا سلب للحريات، 

وف  القوانين الدولية فضاًل عن العريعة اإلسالمية، وهذا منتبى اإلرهاب وااية واعتداد على هذا الح  المكفول لدى كل شخص 
الظلم، وكم هي الععوب في زمان الحضارة والتكنولوجيا والتقدم ود ِسلبت ح  الحرية، وووع عليبا الظلم والعدوان بغير ح  إال أنبم 

مع اختالف األشخاص، ففرعون أرا  سلب ح  الحرية عن   راموا هذا الح  و افعوا عنه، وضحوا من أجله، وكأن التاريخ يتكرر
عني إسرا يل، وأرا  منعبم منه بالقوة، لكن إرا ة هللا تعالى فو  كل إرا ة، وووته سهحانه تصغر أمامبا كل ووة، فكان نصر هللا تعالى 

ين واآلخرين، وهي باقية إلى يوم حليب المستضعفين، وأووع سخ ه على المتغ رسين والظالمين، وهذه سنة هللا تعالى في األول
َعَلِبِم التَوار ل يَن َ َونِ  الدين، وال تعالى:  َعَلِبمت َأ  مًَّة َوَنجت ِفوا ف ي األرتض  َوَنجت ع  ِتضت يَن است َمكّ َن َلِبمت ف ي األرتض  َوِنر يِد َأن نَِّمنَّ َعَلى الَّذ 

نتِبم  َن َوَهاَماَن َوِجِنوَ ِهَما م  َذِروَن َوِنر م ف رتَعوت َناِهمت ف ي التَيمّ  َفانِظرت   :[، ووال 6-5]القصص:  مَّا َكاِنوا َيحت َناِه َوِجِنوَ ِه َفَنَبذت َفَأَخذت
َناِهمت ف ي التَيمّ  َوِهَو ِمل يٌم  [ ووال: 40]القصص: َ يتَب َكاَن َعاق َهِة الظَّال م يَن  َناِه َوِجِنوَ ِه َفَنَبذت  [. 40]الذاريات: َفَأَخذت

 االستكبار: .2
ي األرتض   هذه هي الصفة ال انية التي اتص  عبا هذا ال ا يحة وم سسحته العسحكرية، فقحد وحال تعحالى:  َو َوِجنحِوِ ِه فح  َبَر هحِ َتكت َواسحت

َجِعوَن ب َغيتر  التَح ّ  َوَظنلوا َأنَّ   [.39]القصص: ِبمت إ َليتَنا اَل ِيرت
ع عححن وبححول الححح   ع والتعححالي علححى اآلخححرين واحتقححارهم، والتَّمنححل ومعنححى االسححتكهار: " الحالححة التححي يكححون عليبححا اإلنسححان مححن الترفححل

نا هم وتعحاليبم عليحه، فقحد أرسحل هللا ، وال شك بأن فرعون وجنو ه ود أنكروا الح  إنكارًا يدل على مدى ع(21)معاندة وجحو ًا وإنكارًا "
نون، لكحن الصحورة جحادت بعكحس محا هحو  تعالى إليبم تسع آيات عينات لي منوا، وما أتحتبم محن آيحة إال هحي أ بحر محن أختبحا لعلبحم يحِذتع 

وظنحححوا أنبحححم  متووحححع، حيحححث انقلحححب الخضحححوع هلل واإلذعحححان للحححح  اسحححتكهارًا فحححي األرض بغيحححر الحححح ، وانقلحححب اإليمحححان جححححو ًا وإنكحححارًا،
 معج ون في األرض وما هم بمعج ين، فإنبم إلى هللا تعالى راجعون، وما ذلك على هللا بع ي ، فإنه سهحانه على كل شئ ودير.

إن المتكبر يتعاظم في نفسه فيحرى النحاس صحغارًا، والحييقحة أنبحا صحورة متها لحة، فكمحا ينظحر إلحيبم ينظحرون إليحه؛ لكحنبم يفتروحون 
 يبا تذلل وتواضع.عنه أن نظرتبم ف

 -إن فرعون وجنو ه كانوا ينظرون إلى عني إسرا يل نظرة احتقار وَصغار واز راد، فكان عنوا إسرا يل فحي نظحرهم شحرذمة وليلحون 
أنه ر بم األعلى، واإلله الذم ما َعل َم لبم محن إلحه  –كما يّدعي  -مبين ال يكا  ِيبين، أما فرعون فبو  ، وموسى - ما ي عمون 

ايححره، وال شححك بححأن مححن يفكححر عبححذه النفسححية ال ِيسححَتهعد عليححه اسححتيها  الهعححر ووبححرهم، خصوصححًا أنححه اسححتخ  وومححه فأاححاعوه لسححفببم 
 واستيها هم ووبرهم.وحمقبم، فدفعه استكهاره إلى ظلم عني إسرا يل 

إن المسححتكبر إذا لححم يجححد مححن ير عححه ويصححده عححن ظلححم النححاس فإنححه سححي  ا  ظلمححًا وعتححوار، ويسترسححل فححي اسححتيها  الهعححر ووبححرهم، 
وحيناذ  يسبل عليه أن يلفحّ   لبحم الحتلَبم ويختلح  األ اذيحب، ويسحّخر وسحا ل اإلعحالم المختلفحة إلونحاع الجمبحور عت ييحب الحييقحة، ولحيس 

َرتبم، والغريحب أن فحي الجمبحور سحّماعون لبحم، هذ  ا اريهًا وال بعيدًا، إذا كانت وسا ل اإلعالم وأعوا  الفتنة بأيدم الظََّلَمة وتحت إمحت
ين  فَ  و دت ل ي َيا َهاَماِن َعَلى ال ّ  نت إ َله  َايتر م َفَأوت ِت َلِكم مّ  ِن َيا َأيلَبا التَماَل َما َعل مت ى اجت َوَواَل ف رتَعوت ه  ِموسحَ ِع إ لحَى إ لحَ حًا لََّعلحّ ي َأاَّلح  رت ل لحّ ي صحَ عحَ

ع يَن  َن التَكاذ   [، هكذا نفسية المتكبرين ومن   تفكيرهم.38]القصص: َوإ نّ ي أَلِظنلِه م 
 الطغيان: .3

 

 (.247( الكفوم، الكليات )ص19)
 (.31/ 15( اعن منظور، لسان العرب )ج20)
 (.2صيدم، االستكهار في ضود القرآن الكريم )ص( اللوح، و 21)
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روة فححي ، وال شححك أن فرعححون الححذم اسححتخ  وومححه فأاححاعوه وححد علححغ إلححى الححذ(22)ومعنححى ال غيححان: " مجححاوزة الحححد فححي العصححيان "
أن يقحول لحه وحواًل يكحون  العصيان والتمر  إلى حدّ  ال ِيسَكت عن م له، لذا نعته هللا تعحالى عبحذا النعحت العحنيع، وأمحر نبيحه موسحى 

ه، فقححال سححهحانه:  ه عححن  يححّ  ِده ور ل ه ورشححت ى  بححه ووامححِ ى َأن َتَ  ححَّ َك إ لححَ ل لححَّ لت هححَ ى َ َفقححِ ِه َاغححَ َن إ نححَّ وت ى ف رتعححَ بت إ لححَ هححَ َك اذت ى َر ححّ  َيَك إ لححَ د  َ َوأَهححت
َعى  .[، لكن اغيانه ألجأه إلى المعاندة والتكذيب باآليات الكبرى التي جاد عبا موسى 19-17]النازعات: َفَتخت

ِن َيا َهاَماِن  لقد الب من وزيره هامان أن َيبتنَي له صرحًا عّله يبلغ أسهاب السماوات فيّ ل ع إلى إله موسى ع عمه،  َوَواَل ف رتَعوت
هِ  ي اَلِظنحل ى َوإ نحّ  ه  ِموسحَ َأاَّل َع إ لحَى إ لحَ َماَوات  فحَ َهاَب السحَّ َهاَب َ َأست ِلِغ األست حًا لََّعلّ ي َأعت بحًا  اعتن  ل ي َصرت [، عحل و فعحه ذلحك 37-36]احافر:َكاذ 

لحَى  ال غيان إلى التهج  فيما ال يكون إال هلل رب العالمين، فقحال هحذا ال ا يحة:  ِم األعت ا َر لكحِ [، فكحان عاقهحة ذلحك 24]النازعحات: َأنحَ
 ِخسرًا، فأخذه هللا نكال اآلخرة واألولى.

دوا مناصححب قيححا ة األمححة يفعححل م لمححا فعححل فرعححون ووومححه، فمححنبم مححن أبححا   ومححن العجيححب فححي هححذا ال مححان أنححك تححرى مححن الححذين تقلححّ
ل  فرعحون، و عضحبم وحال كلمحة فرعحون )أنحا  شيهه، ووتل األافال، وااتصب النساد، وأفسد في األرض إفسا ًا عظيمًا، فكان ف عِله كف عت

له، واألعجب من ذلك أن هح الد ال غحاة يتكلمحون ر كم األعلى( وإن لم تكن صريحة في لفظبا، لكن الواوع يعبد بأنه والبا علسان حا
 بكالم المسلم الو يع الحريص على  ينه وشيهه وأمته!.

 القتل والتفريق واإلجرام بحق الرعية: .4
َل أَهتلَ  وهذا عنوان لبذه الم سسة الظالمة، كما أخبر عذلك القرآن الكريم في سورة القصص  ي األرتض  َوَجعحَ َن َعاَل فح  ا إ نَّ ف رتَعوت بحَ

يَن  د  س  َن التِمفت ي ي ن َسادِهمت إ نَِّه َكاَن م  َتحت نتِبمت ِيَذبّ ِ  َأعتَنادِهمت َوَيست ِ  َاا  َفًة مّ  ع  َتضت َيعًا َيست ة، 4]القصحص: ش  [، هحذا هحو  أب المجحرمين الَقَتلحَ
َر   وجماعححات كححي تسححبل السححي رة علححيبم، واإلجححرام فححي ححح  كححل مححن يخححال  أوامحح  ر الييححا ة العليححا، أو الييححام أو تفريحح  العححعب إلححى فحح 

مجححر  التفكيححر فححي الييححام بعمححل يسححئ إلححى الحكومححة وقيا تبححا، ولححذلك فححإن فرعححون وححد سححام عنححي إسححرا يل سححود العححذاب؛ وهححو كمححا وححال 
لمنّجمحين . وود عنى هذا القتل واإلجرام في حح  تلحك ال ا فحة محن العحعب علحى تنبح  ا(23)اآللوسي: " أفظعه وأشده بالنسهة إلى سا ره "

، وال شك أن هذا مجحر  ظحنّ  وتخمحين، وإن الظحن ال يغنحي محن الحح  (24)ع وال ِملتك  فرعون ال ا ية على يد مولو  من عني إسرا يل 
م والسل ة، فال عد إذن من التعامل معه على أنه يقين، وهذا ما كان من فرعون ال ا ية.   شياًا، لكن هذا الظن يمسل الِحكت

فححي سححبيل المحافظححة علححى  إن " العحر  والسححل ان همححا كححل شحئ فححي حيححاة ال واايححت، وكححل جريمحة يمكححن أن يرتكبوهححا عححال تححرج
 .(25)ال ااوت "

 
فبذه جملة من الصفات التي ذكرهحا القحرآن الكحريم، يظبحر محن خاللبحا محدى الظلحم الحذم وصحلت إليحه الم سسحة العسحكرية للدولحة 

ّنة هللا فحي كحل ظحال م  مسحتب ّد، ولح  نة ع وال الِملتك، وهالك الظحالمين، وهحذه سحِ ن تجحد لبحا تبحدياًل وال الفرعونية اإلرهاعية، وهي صفات م ذ 
 تحوياًل.

 
  

 

 (.183الجرجاني، التعريفات )ص( 22)
 (.253/ 1ج)  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسهع الم انياآللوسي،  ( 23)
 (.4/196( انظر: العوكاني ، فت  القدير )ج24)
 (.1350/ 3( سيد و ب، في ظالل القرآن )ج25)
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 المطلب الثاني: الجهاز األمني 
جباز األمن عصب الدولة، وال يمكن لدولة أن ِيكَتب لبا الهقاد واالستقرار و سط السي رة ما لم يكن لبا جباز أمني وحوم، 

جبحححا؛ ألن ذلححححك ضحححمان الهقححححاد يجمحححع المعلومحححات ويحللبححححا، ويرصحححد األحححححداث، ويراوحححب ويتحححابع مجريححححات األمحححور  اخححححل الحححبال  وخار 
 واالستمرار، وهذا ين ب  على الدولة العا لة والظالمة على حد سواد.

 إن فرعون ود اتخذ لدولته الظالمة جبازًا أمنيًا يعتمد عليه في متابعة ومراقهة ما يريد، ومما يدل على ذلك:
 . تقتيل مواليد بني إسرائيل:1

ر  مححنبم بعححد إخهححار حيححث كانححت المتابعححة مححن هححذا الجبححاز للمو  ل كححل مولححو  َذ ححَ اليححد الححذكور مححن عنححي إسححرا يل، فقححد كححان َيقتححِ
ها لكححل مولحو  يولحد فححيبم، يح تى بححه فِيقتحل إن كححان  دّ  المنجمحين عح وال ملكححه علحى يححد مولحو  مححن عنحي إسحرا يل، فكانححت المراقهحة علححى أشحِ

م محن وولحه تعحالى:  اِ م محّ   ذَكرًا، وهو محا ِيفبحَ يتنحَ ي َوإ ذت َنجَّ ادِ مت َوفح  ِيوَن ن سحَ َتحت ادِ مت َوَيسحت َذبّ ِحوَن َأعتنحَ َذاب  يحِ َوَد التعحَ وِموَنِكمت سحِ َن َيسحِ وت نت آل  ف رتعحَ
يٌم  [، وال شك أن معرفة ذلك تحتاج إلى )جواسيس( يِب بم في أوسحال عنحي إسحرا يل؛ يأتونحه بخبحر 49]الهقرة: َذل ِكم َعالٌد مّ ن رَّ ّ ِكمت َعظ 

 ، لكن هللا تعالى حهاه عرعايته، ونّجاه من كيد هذا ال ا ية بقدرته.لد فيبم، إلى أن وصل الخبر عوال ة موسى  ل مولو  يو 
ومححع أن هححذا الجبححاز األمنححي كححان يتححابع متابعححة ح ي ححة إال أنححه ألبححت عححدم فاعليتححه فححي اإللمححام التححام بالمعلومححة، وذلححك عنجححاة 

من القتل من جبة، و تر يته في وصر فرعون ال ا ية محن جبحة لانيحة، ومحن جبحة لال حة نجحاح أخحت موسحى فحي اختحرا   موسى 
ل موسححى الرضححيع، لححم يكححون رجوعححه إلححى أهلححه وهححم ال يعلمححون أنبححا أمححه، كمححا وححال الييححا ة والوصححول إلححى المركحح  إلخهححارهم بمححَ  ن يكفححِ

َك  تعالى:  َناَك إ َلى ِأمّ  ِفِلِه َفَرَجعت ِتَك َفَتِقوِل َهلت َأِ للِكمت َعَلى َمن َيكت ي ِأخت ع   [.40]اه: إ ذت َتمت
  وقومه لياًل: . خروج موسى 2

ر   بالخروج من مملكة فرعون الظالمة الها ية لحياًل، فقحال:  أمر هللا تعالى نبيَّه موسى  ى َأنت َأسحت ا إ لحَى ِموسحَ َحيتنحَ دت َأوت َوَلقحَ
ِن ب جِ  وت َأتتَهَعِبمت ف رتعحححَ ى َ فححَ عحححَ اِف َ َر حححًا َواَل َتخت ر  َيَهسحححًا اَل َتخححَ ي التَهححححت مت َار يقححًا فححح  ر بت َلبحححِ ا  م َفاضحححت هححَ َيِبمت نحححِ ب ي  ا َاعححح  َيمّ  محححَ َن الحححت َيِبم مححّ  ه  َفَغعححح   و  

وَن  [، ووال تعالى: 78-77]اه: م ملتََّهعحِ يتاًل إ نَّكحِ ا  م لحَ هحَ ر  ب ي  َرى بمعنحًى، وهحو السحير لحياًل 23]الحدخان: َفَأسحت ، ووحد (26)[، وأسحرى وسحَ
ّل حركحة النحاس فحي ال روحات، فحال ِيكَتعح   لياًل  أ ده عح  كما في اآلية ال انية، واألمر بالسير ووت الليل ألن العيحون فيحه تنحام، وتقح 

أمرهم، وهذا حثٌّ ألخذ أعلى  رجات الحي ة والحذر في نيل المقصو ، ألنه لو ِكع   أمِرهم لما است اعوا البحروب بعحد ذلحك، ولبحذا 
 روج، وأسلم لتحقي  المقصو . ان تحديد الووت مناسهًا للخ

م محن اآليحة  -إن هذا الحذر الذم ِأم ر به موسى  يحدل علحى أن هنحاك محن يجحب الححذر منحه، وهحم جنحو  فرعحون  -كمحا ِيفبحَ
و نحي إسحرا يل؛ لحذا كحان ينهغحي اختيحار الووحت  وجبازه األمني الذم من أخّص  وظا فه أن يهعث جواسيسه لمتابعحة أخهحار موسحى 

 روج، فكان أفضل ووت هو ووت السرم لياًل.المناسب للخ
 

 المطلب الثالث: التأييد الشعبي
اعتمد فرعون على حاضنة شعبية واسعة، وواعدة جماهيرية كبيرة م يّ دة له في إرهابه وظلمه و  عه، ولحوال أن وومحه أيحّدوه 

ه وسححل انه، وححال تعححالى مبينححًا اسححتخف ة عقححولبم: وسححاندوه لمححا وامححت مملكتححه، ولمححا اسححتمر ِملكححِ فححّ اَ ى  اف فرعححون بقومححه، ومححدى خ  َونححَ
رِ  ت ي َأَفاَل ِتهتص  ر م م ن َتحت َنتَباِر َتجت ه  األت َر َوَهذ  م  َأَليتَس ل ي ِملتِك م صت م ه  َواَل َيا َووت ِن ف ي َووت يٌن ف رتَعوت َو َمبح  نت َهَذا الَّذ م هحِ وَن َ َأمت َأَنا َخيتٌر مّ 

اَواَل َيَكاِ  ِيب يِن َ َفلَ  َمِه َفَأاحَ َتَخ َّ َووت َتر ن يَن َ َفاست َرٌة مّ ن َذَهب  َأوت َجاد َمَعِه التَماَل  َكِة ِمقت و  ق يَن وتاَل ِألتق َي َعَليته  َأست محًا َفاسح  اِنوا َووت مت كحَ  ِعوِه إ نَّبحِ
فحإن هح الد الم يحدين للححا  م  [، وهذه القضية من أخ ر القضايا التي تجعل الِحّكام يتحكمون في مصحير شحعو بم،54-51]ال خرف:

ِفون عليححه العححر يَّة، ويمنحونححه حريححة التصححرف فححي شححاون الححبال  واليهححا ، واالسححتفرا  بححالقرارات  ون الرجححوع إلححى هححذه الحاضححنة  ِيضححت
 

 (.377/ 14( انظر: اعن منظور، لسان العرب )ج26)
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ريحح   العححعبية، فيقححع عححذلك الظلححم والهغححي والعححدوان، وكححم هححم الححذين علححى شححا لة هححذا ال ا يححة، ممححن انتحح ع العححر ية مححن شححيهه بغيححر ا
د أرفححع المناصححب ليححتحّكم فححي مصححير شححيهه وأمتححه، عححل إنححه حينمححا ووحح  شححيهه أمححام ظلمححه واسححتبدا ه رأيتححه يقتححل ويسححجن  معححروع، وتقلححّ

ِل  ويرتكب من الجرا م ما ال يرحمه عليه التاريخ واألجيال القا مة، وإن الظالمين لبم يوم ال َمَرّ  له:  محَ َ َااف اًل َعمَّا َيعت َّ َسَبنَّ  َواَل َتحت
َخِص ف يه  اأَلبتَصاِر  م  َتعت ِرِهمت ل َيوت  [.42]إعراميم: الظَّال ِموَن إ نََّما ِيَ خّ 

 
 المطلب الرابع: الممتلكات العامة

تجحرم محن تحتحه هنحا وهنحاك،  ع عمحه، ويمتلحك أنبحاراً  -مصحر–يعتقد فرعون أن لديه ِملكًا عظيمًا، فبحو يمتلحك  ولحة عظيمحة 
َر  وهو صاحب كنوز ووصور، فقد أخبرنا سهحانه وتعالى عن ذلك بقوله:  ِك م صحت يتَس لح ي ِملحت م  َألحَ وت ا وحَ اَل يحَ ه  وحَ مح  ي َووت ِن فح  َوَناَ ى ف رتَعوت

ِروَن  اَل ِتهتصح  ت ي َأفحَ ر م م نت َتحت َنتَباِر َتجت ه  األت تلبحيس علحى العحواّم واسحتخفاف بعقحولبم، البحدف منحه [، وال شحك أن هحذا 51]ال خحرف: َوَهذ 
اِنوا  ، ولفححتبم إلححى ِملكححه الححذم يحح عم، لتهقححى سححل ته وميمنتححه علححيبم وا مححة، صححرفبم عححن موسححى  مت كححَ اِعوِه إ نَّبححِ ِه َفَأاححَ مححَ َتَخ َّ َووت َفاسححت

ق يَن  مححًا َفاسحح  ولححوب تعححي، يححرون الححح  حقححًا فيتركححوه، ويححرون  [، فححأمرهم اريححب، وشححأنبم عجيححب، ال عقححول تفكححر، وال54]ال خححرف: َووت
 الهاال باااًل فيتهعوه.

ال زال  -زمححان ال قافححة والعلححم–وححد يقححع االسححتغراب أ  ححر حينمححا نجححد أن بعححب الحكححام فححي الححبال  اإلسححالمية فححي هححذا ال مححان 
بم، وحيناحذ  يسي ر على شيهه عبذا المن   الفرعوني، وال زال ك ير من شيهه يقولون: إن الحبالَ  عحالِ   هح الد ال عمحاد، واألرَض أرضحِ

َمِه َفَأَااِعوِه  تتذكر:  َتَخ َّ َووت  .َفاست
ى  إن فرعححون وححال لقومححه:  لححَ ِم األعت ا َر لكححِ [، والححرب: هححو المالححك المتصححرف فيمححا يملححك، فقححد اححرس هححذا 24]النازعححات: َأنححَ

 قافة الهاالة، فأااعوه.ال ا ية تلك العقيدة الفاسدة في ولوب شيهه، ولّقفبم عتلك ال 
 ووحد صححورت اآليححات القرآنيحة مححدى التححرف وراحد اليححي  الححذم كحان فيححه فرعححون؛ فمحن ذلححك مححا أشحارت إليححه اآليححة الكريمححة: 

ر ِشوَن  ِمِه َوَما َكاِنوات َيعت ِن َوَووت َنِع ف رتَعوت َنا َما َكاَن َيصت وا [، واآلية األخحرى: 137]األعراف: َوَ مَّرت مت َتَر حِ ن َجنحَّات  َوِعيحِون  َ َوِزِروع   كحَ مح 
يَن  َمة  َكاِنوا ف يَبا َفا  ب   [.27-25]الدخان: َوَمَقام  َكر يم  َ َوَنعت

َحرة بموسححى  ه وححد اححال عقححول القححوم وتفكيححرهم، فإنححه لمححا آمححن السححّ ، وححال لبححم مقولححة تححدل علححى اسححتحواذ هححذا عححل إن ِملتكححَ
ما كان ينهغي أن يكحون خارجحًا عحن رأيحه وإذنحه:  -ع عمه–م الذم يريدون، فإن فعلبم هذا ال ا ية على تفكيرهم حين اختاروا معتقده

  َل َأن آَذَن َلِكمت ِن آَمنِتم ب ه  َوبت ه ويسحتألر بحه، 123]األعراف: َواَل ف رتَعوت [، حتى تفكير الناس واختيار معتقدهم يريد فرعون أن يتمّلكحَ
" كأنما كان عليبم أن يستأذنوه في أن تنتفب ولو بم للح  ... أو يستأذنوه في أن تحرتع  وجحداناتبم ... أو يسحتأذنوه فحي أن تعحر  

بت من األعمحا ، أو أن ي مسحوا اإليمحان وهحو يتروحر  محن األاحوار، أو أن أرواحبم ... أو كأنما كان عليبم أن يدفعوا اليقين وهو ين
، هكحذا يريحد ال غحاة أن ينححدر والد العحعب حتحى يصحل إلحى هحذا الححد. هحذا، ناميحك (27)يحجبوا النور وهو ينهعث من شعاب اليقين "

 عن استيها  هذا ال ا ية لبني إسرا يل وإذالله لبم، واستعمالبم في أعماله.
 

مات الدولة الفرعونية الظالمة جعلت فرعون يفترم وي غى ويستعلي على كل َمن سواه، ليصل به األمر وهكذ ا نجد أن مقوّ 
 إلى ا عاد الر و ية واستيها  الناس.

 
  

 

 (.1350/ 3القرآن )ج( سيد و ب، في ظالل 27)
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 المبحث الثاني: مظاهر إرهاب فرعون 
ا ، وهذه ووفة مع مظاهر تعد ت ار  اإلرهاب عند ال ا ية فرعون، واختلفت أساليهه في اإلفسا  في األرض وظلم اليه

 اإلرهاب عند هذا ال ا ية من خالل ما وصه علينا القرآن الكريم: 
 

 المطلب األول: اإلكراه 
د للوسيلة   إن » اإل راه  « يلجأ إليه الظََّلَمة وال غاة كوسيلة ضمن سلسلة من الوسا ل المتدرجة إلرهاب أهل الح ، لتمبّ 

ر ه، وإما أن يصبر على ما   بعدها، فبي من أخ ّ  أشكال اإلرهاب عندهم، والمكَره مقبور عين خيارين؛ إما أن ينّفذ ما أمره به الِمكت
 يصيهه من ب عه وظلمه.

رعون هذه الوسيلة إل راه الّسَحرة على تعللم السحر، حيث صّرح به الّسَحرة أنفِسبم لما تبّين لبم الح ، وأن ما  لقد اتخذ ف
ر   ليس من وبيل السحر، حيناذ  والوا:  جاد به موسى  حت َن السّ  َتَنا َعَليته  م  َرهت ف َر َلَنا َخَ اَياَنا َوَما َأ ت [، 73]اه:  إ نَّا آَمنَّا ع َر ّ َنا ل َيغت

 إنبم آمنوا لّما رأوا الح  مالاًل أمامبم، ولاعوا إلى رشدهم، واتخذوا ورارهم النبا ي بأن ال رجعة عن الح  مبما كّلفبم ذلك من لمن،
أرواحبم ومفاروة األهل واألحهاب من أجل نصرة الح ، فكانت بضاعتبم الصبر والتوكل على هللا تعالى،  حتى لو كلفبم إزها  

 ومن كانت هذه بضاعته ال يعقى أعدًا. 
ولم يقتصر إ راه هذا ال ا ية للّسَحرة  فقط، عل إنه كان ود أ ره عني إسرا يل وذللبم واتخذهم عبيدًا، وشّ  عليبم في العمل  

ره به موسى ما ال ِيحتَ     :حينما امتن فرعون عليه عتر يته له في وصره حينما كان وليدًا، فرّ  عليه موسى  مل، وهو ما ذكَّ
َرا  يَل  َت َعن ي إ ست َمٌة َتِمنلَبا َعَليَّ َأنت َعبَّدت  [، وهذا  يدن الظََّلَمة أن يستعبدوا شعو بم ويذلونبم ليصيروا عندهم 22]الععراد: َوت لتَك ن عت

  اأِلَجراد.
 

 المطلب الثاني: الحرب النفسية
وهذه ال ريقة أوسع ال ر  المستخدمة في الحرب والمواجبة، ال تقتصر على ارف  ون اآلخر، فيستعملبا أهل الح  والهاال على 

 حد سواد، ويكون الغرض األساس منبا هو التخذيل والتعتيت و ث الرعب والخوف في ولوب الخصم.
 في نواح  متعد ة: ن هذه ال ريقة مع موسى وود استخدم فرعو 

 أواًل: احتقار اآلخرين والتلبيس على الجمهور:
َر  وفرعححون؛ حيححث وححال فرعححون:  وححال تعححالى متحححدلًا فححي معححبد مححن معححاهد المحاجححة عححين موسححى  ِك م صححت يتَس لحح ي ِملححت َألححَ

ِروَن َ أَ  ت ي َأَفاَل ِتهتص  ر م م ن َتحت َنتَباِر َتجت ه  األت يِن َوَهذ  اِ  ِيبح  يٌن َواَل َيكحَ َو َمبح  ذ م هحِ َذا الحَّ نت هحَ [، فقحد انحتبأل 52-51]ال خحرف: مت َأَنا َخيتٌر محّ 
فحي ضحالل  فرعون منبأل التضليل واستغفال الجمبور، ليصل إلى النتيجة التي يريد، وهي أنحه علحى الحح  الم لح ، وأن موسحى 

ه  الحجححة بالحجححة، والبرهححان بالبرهححان، ال أن تكححون المواجبححة بححاز راد اآلخححرين مبححين، مححع أن الصححواب فححي م ححل هححذا المقححام أن تواجححَ
إذ يقححول: " والجمححاهير المسححتعبدة المسححتغفلة يغريبححا  -رحمححه هللا–واحتقححارهم، والتلبححيس علححى الجمبححور. ومححا أروع مححا والححه سححيد و ححب 

لحك الملحك الكحوني العحريب الهعيحد! ومحن لحم عحرف فرعحون البري  الخا ع القريب من عيونبا؛ وال تسحمو ولو بحا وال عقولبحا إلحى تحدعر ذ
، نعحححم، لقحححد عحححرف فرعحححون محححن أيحححن يحححأتي الجمبحححور الحححذم اسحححتخفه (28) يحححب يلعحححب بأوتحححار هحححذه القلحححوب ويسحححتغفلبا بحححالبري  القريحححب! "

ه مححن اّ عححادات كاذبححة، وافتححرادات علححى موسححى  ب بأوتححار ولححو بم بمححا ع ححّ ؛ مححن أجححل اسححتبواد القلححوب إليححه، فأاححاعوه، وكيححب لعحح 
 .وإبعا ها عن موسى 

 

 (.3193/ 5( سيد و ب، في ظالل القرآن )ج28)
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كع  الهاال و دت عورتحه وزيفحه، عند المنازلة، فقد ظبر لبم الح ، وان وفي موضع آخر؛ حين آمن السحرة بموسى 
 : ي  فححِألق ي السحححرة سححاجدين هلل رب العححالمين، فقححال فرعححون حيناححذ  وِه فحح  ِتمححِ ٌر مََّكرت حَذا َلَمكححت مت إ نَّ هححَ َل َأن آَذَن َلكححِ ه  َوبححت ِن آَمنححِتم بحح  وت اَل ف رتعححَ وححَ

ا  َلبحححَ ا أَهت نتبحححَ وات م  ر جحححِ ة  ل ِتخت ينحححَ  ل هحححذا تسحححترًا وتدليسحححًا علحححى رعحححاع  ولتحححه وَجَبلحححتبم، كمحححا وحححال تعحححالى: [، " وإنمحححا وحححا123]األعحححراف: التَمد 
اِعوِه  ِه َفَأاححَ مححَ َتَخ َّ َووت ى  [ فححإن وومححًا صححّدووه فحححي وولححه: 54]ال خححرف: َفاسححت لححَ ِم األعت ا َر لكححِ ل خلححح  هللا 24]النازعححات: َأنححَ بححَ [ مححن أجت

 .(29)وأضلبم "
عند اجتماع الخل  العظيم،   فرعون لما رأى أن أعلم الناس بالسحر أور عنبوة موسى  : " اعلم أن-رحمه هللا–وال اإلمام الرازم 

، فألقى في الحال نوعين من العببة إلى أسماع العوام، خاف أن يصير ذلك حجة ووية عند وومه على صحة نبوة موسى 
 : لتصير تلك العببة مانعة للقوم من اعتقا  صحة نبوة موسى 

ِتِموِه ف ى المدينة  له: فالعببة األولى: وو  ٌر مََّكرت ليس لقوة الدليل، عل ألجل أنبم  والمعنى: أن إيمان ه الد بموسى  إ نَّ هذا َلَمكت
 توااأوا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا فنحن ن من بك ونقر عنبوتك، فبذا اإليمان إنما حصل عبذا ال ري .

والسحرة فيما توااأوا عليه إخراج القوم من المدينة، وإب ال ملكبم. ومعلوم عنحد جميحع العقحالد أن والعببة ال انية: أن ارض موسى 
مفاروححة الححوان والنعمححة المألوفححة مححن أصححعب األمححور، فجمححع فرعححون اللعححين عححين العححببتين اللتححين ال يوجححد أوححوى منبمححا فححي هححذا الهححاب 

"(30). 
 ثانيًا: الحرب اإلعالمية:

إن تسحخير وسحا ل اإلعحالم المختلفححة لبحث اإلشحاعات واألراجيحب مححنبأل سحلكه أعحداد هللا تعحالى وححديمًا وححدي ًا وال ي الحون، لقححد 
ه االتبامححات إلححى موسححى  كححياًل، وألصححقوا إليححه افتححرادات وأ اذيححب اختلقوهححا، فقححالوا عنححه سححاحر تححارة، ومجنححون   ححال فرعححون ووومححِ

د إلى اير ذل ك من االفترادات، وود أخبرنا القرآن الكريم عن ذلك في مواو  مختلفة، فقحال فحي سحورة األعحراف: أخرى، وكاذب ومفس 
  ٌر َعلح يٌم اح  حَذا َلسحَ َن إ نَّ هحَ وت م  ف رتعحَ  [، ووحالوا عنحه مجنحون، كمحا أخبحر سحهحانه فحي سحورة العحعراد: 109]األعحراف: َواَل التَمِة م ن َووت

ِنوٌن َواَل إ نَّ َرِسوَلِكِم الَّ  َل إ َليتِكمت َلَمجت س  [، وال شك أن هذا تناوب عجيب نحاجم عحن تخحّهط  محن القحوم وععحوا ية فحي 27]الععراد: ذ م ِأرت
ّفة في الحركة؟! في حين أن الجنون نييب ذلك تمامًا.  التوصيب، أال ترى أن السحر يحتاج إلى عقل وخ 

لتَنا  ه لحه بالسححر، كمحا أخبحر عحذلك القحرآن: بالكحذب بجانحب وصحف ولقد عث شا عة أخحرى بحأن وصح  موسحى  سحَ دت َأرت َوَلقحَ
ٌر َكذَّاٌب  َن َوَهاَماَن َوَواِروَن َفَقاِلوا َساح   [.24]اافر: ِموَسى ب آَيات َنا َوِسلتَ ان  ملب ين  َ إ َلى ف رتَعوت

د فحي األرض، ويسحعى إلظبحار فسحا ه، فحال تحأعبوا بحه، أو  وشا عة كذلك ينعرها في أوسال الععب يقرر فيبحا بحأن موسحى    مفسح 
ي  تنعحغلوا بحالتفكير فحي أمحره ، وحال تعحالى:  َر فحح  بح  يحَنِكمت َأوت َأن ِيظت َل    دّ  اِف َأن ِيبحَ ي َأخحَ ِه إ نحّ  ِع َر حَّ دت ى َولتيحَ تححِلت ِموسحَ ي َأوت ِن َذِرونح  وت اَل ف رتعحَ َووحَ

َرتض  التَفَساَ   خ ذلحك عنحدهم فقحال المحة مقحالتبم:  [، فال26]اافر: األت ن  زال ي رع هذا المفبوم في عقحولبم حتحى ترسحّ ِة مح  اَل التمحَ َووحَ
ِدوات ف ي اأَلرتض  َوَيَذَرَك َوآل َبَتَك  س  َمِه ل ِيفت م  ف رتَعوَن َأَتَذِر ِموَسى َوَووت  [.127]األعراف: َووت

ل  أو ما أعظم تألير العا عات في الجمبور، وما أسرع انتع   ارها عيحنبم، ومحا أ  حر السحامعين لبحذه العحا عات، المحر  ين لبحا  ون تعقحل
َسِبوَنِه َهيّ نًا َوِهوَ  تفكلر  في صحتبا،  لتٌم َوَتحت َواه ِكم مَّا َليتَس َلِكم ب ه  ع  َنت ِكمت َوَتِقوِلوَن ب َأفت َنِه ب َألتس  يٌم  إ ذت َتَلقَّوت ََّ  َعظ  نَد   [.15]النور: ع 

لححه    خ فححي عقححول العامححة مححا نححَوى هحح الد المجرمححون ف عت دون لجححرا مبم عبححّث م ححل تلححك العححا عات، حتححى إذا ترسححّ إن هح الد المجححرمين يمبححّ
أصه  حيناذ  ارتكاب الجرا م مقبواًل، ولبذا فإن سالح اإلعالم ِيعد من أخ ر أنواع السالح؛ ألنه ي مس الحييقة، عل أوول: إنه يقلب 

 من الصالحين مجرمين، ويجعل المجرم حماًل و يعًا، وفي الواوع شواهد ال تحصى على هذا.الحييقة، ويجعل 

 

 (.458/ 3( اعن ك ير، تفسير القرآن العظيم )ج29)
 (. 404-403/ 4( فخر الدين الرازم، مفاتي  الغيب )ج30)
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ي تُسد  المطلب الثالث: اتخاو سياسة فر ِّ

ر علححيبم حكِمبححم، ويسححبل علححيبم تنفيححذ مححا  ِة مححن سياسححة التفريحح  وسححيلة لهسححط سححي رتبم علححى شححعو بم، وليتيسححّ يتخححذ الظََّلمححَ
(، وهذه اريقة ممنبجة وديمًا وحدي ًا، وود سلكبا فرعون لفرض ووتحه و  عحه علحى وومحه، وحال يريدون، ومن مألور الكالم: ) فّر  تِسدت

تَ  تعحححالى:  ادِهمت َوَيسحححت َذبّ ِ  َأعتنحححَ نتِبمت يحححِ ًة محححّ  ِ  َاا  فحححَ ع  َتضحححت َيعًا َيست ا شححح  َلبحححَ َل أَهت ي األرتض  َوَجعحححَ اَل فححح  َن عحححَ وت اإ نَّ ف رتعحححَ ِه كحححَ ادِهمت إ نحححَّ ي ي ن سحححَ َن حت َن مححح 
يَن  د  س  [، وال شك أن تقوية فري  على فري ، ِيمكّ ن للحا م من إ ارة الفريقين وتوجيببما بكل ِيسحر، فحإذا كحانوا أ  حر 4]القصص: التِمفت

 من ذلك فالسل ة عليبم تكون أيسر وأسبل.
وحححة تححح  م االهحححًا إلحححى االخحححتالف والتنحححازع، والنتيجحححة الحتميحححة هحححي الضحححع  والحححوَهن،  ولبحححذا فقحححد ذّم هللا تعحححالى الِفروحححة إن الِفرت

مت  واالخححتالف المحح  يين إلححى التنححازع، فقححال تعححالى شححأنه:  َهَب ر يِحكححِ ذت ِلوات َوتححَ عححَ اَزِعوات َفَتفت [، وأمححر سححهحانه بضححرورة 46]األنفححال: َواَل َتنححَ
َتَتِلوا َفأَ  التاام الص  ووحدته، فقال:  ن يَن اوت م  َن التِم ت ل ِحوا َعيتَنِبَما َوإ ن َاا  َفَتان  م  [. لكننا نجد الحا م الظالم يلجحأ إلحى 9]الحجرات: صت

تفريح  الصح ، وتعحتيت وححدة العحعب، ليصحه  ف َروحًا وجماعحات متنحاحرة، وحيناحذ  ينظحر إلحيبم محن بعيحد، يححرّ ك هحذا ضحد ذاك، ويقححوّ م 
ومتماشيًا مع رأيه، نصحره ووحّواه وفحَت  لحه جميحع األعحواب، اَرفًا على اآلخر، وينصر جماعة على أخرى، فَمن كان معه، م يّ دًا لفكره، 

ويّسر له كل عسير، وَمن كان معارضًا له، مخالفًا لفكره ورأيه أضعفه وأوهن ووته، وكذلك يفعلون، وهذا ما كان يحدث من فرعحون، 
َيعًا يستضع  اا فة منبم، و ال هع يقوّ م اا فة أخرى، فالذين ناوضحوا  معتقحده، وخحالفوه فحي رأيحه ححِ َّ لبحم أالَّ فقد جعل أهل مصر ش 

اَل  يييعوا حيحاة الكرمحاد، عحل علحيبم أن يييعحوا  يعحة الحذل والبحوان، وهحذا محا ححدث محع عنحي إسحرا يل فحي ِحكحم فرعحون ال ا يحة،  وحَ
َوِبمت َواه ِروَن  ي حي ن َسادِهمت َوإ نَّا َفوت َتحت ضححححافة إلححححى أنححححه جعلبححححم عبيححححدًا يعملححححون فححححي خدمتححححه  إ[، 127]األعراف: َسِنَقتّ ِل َأعتَنادِهمت َوَنست

َرا  يَل  وخدمة ملاه، وال تعالى:  َمٌة َتِمنلَبا َعَليَّ َأنت َعبَّدتَّ َعن ي إ ست  [.22]الععراد: َوت لتَك ن عت
وهكحذا يظبحر لنححا محن خححالل محا سحب  األسححس التحي وامححت عليبحا  ولححة فرعحون الظالمحة اإلرهاعيححة، وكيحب اسححت اع هحذا ال ا يححة أن    

م الحبال  و سحط سحي رته علحى العحعب، وهحذا فحي الحييقحة محنبأل يسحير عليحه الالحقحون علحى  ر عليحه ِحكحت ِبل التحي تيسحّ  يسلك مختل  السل
 نبأل سلفبم السابقين.

 
 الرابع: التهديد والتنفيذ المطلب

وحد ال تجحدم الححرب اإلعالميحة وتعحويه الحقحا   وكيحل االتبامحات واخحتال  األ اذيحب، عحل ي يحد أهحل الحح  إصحرارًا وصححالبة 
د، ولهاتًا على مووفبم ومنبجبم، وحيناذ  يلجأ اإلرهاعيون الظََّلمة إلحى عحدا ل أشحد، وعقو حات أ بحر، فيلجحأون إلحى أسحلوب التبديحد والوعيح 

 ومن َلّم تنفيذ ما توّعدوا به.
دك وتبديححدك عححداًل مححن أن يسححتجيب للححح  ويححذعن إليححه،  ة علححى خصححمك يقححوم عتوعححّ إن مححن العجيححب أنححك حينمححا تيححيم الِحجححّ

ة الهالغححة، وآتححاه مححن األ لححة  فكححذلك يفعححل ال غححاة المتكبححرون، وهححذا مححا ووححع مححن فرعححون ال ا يححة حينمححا أوححام عليححه موسححى  الِحجححّ
ّل لحه الجهححاه، إال أن فرعححون اشحتال اضححهه، ولححارت حمّيتحِحه لقوميتحه، وانتصححر لكبريا ححه، فبححدأ والبحراه ين مححا بم لححه تحذعن لححه العقححول، وتححذ 

د كحححل محححن خحححرج عحححن ااعتحححه وسحححل انه، فقحححال لموسحححى  ِجون يَن   :يبحححد  ويتوعحححّ َن التَمسحححت َك مححح  َعَلنحححَّ ر م اَلجت َت إ َلبحححًا َايحححت ذت ا ن  اتَّخحححَ  لحححَ
[، وال اعن عاشور: " لّما لحم يجحد فرعحون لحجاجحه نجاححًا، ورأى شحدة شحكيمة موسحى فحي الحح ، عحدل عحن الحجحاج إلحى 29]الععراد:

 .(31)التخويب ليق ع  عوة موسى من أصلبا. وهذا شأن من وبرته الحجة، وفيه كبرياد أن ينصرف عن الجدل إلى التبديد "
ان، أعحى أن ينصحاع للحح ، ولحألَّ فحي عتحوّ  ونفحور شحديدين، وذلحك عل إنه في مووح  آخحر أعلحغ فحي الحجحة، وأظبحر فحي البرهح 

َحرة يخحرون سحاجدين، ويرفضحون  عندما رأى اآلية البينة أمام عينيه، عصًا تتححول إلحى حيحة تلقح  محا يحأفكون، األمحر الحذم جعحل السحَّ
 

 (.121/ 19( اعن عاشور، التحرير والتنوير )ج31)
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د أخبرنحا القحرآن عحن ذلحك المعحبد العظحيم، الخضوع والحذل إال هلل رب العحالمين، حتحى لحو كلَّفبحم ذلحك حيحاتبم، فحاآلخرة خيحر وأبقحى. ووح 
أتف ِكونَ   :فقححال  ا يححَ ِ  مححَ َي َتلتقححَ إ َذا هحح  اِه فححَ ى َعصححَ َألتَقى ِموسححَ ى  فححَ اَلم يَن َ َربّ  ِموسححَ َربّ  التعححَ ا عحح  اِلوا آَمنححَّ يَن َ وححَ د  اج  َحَرِة سححَ ِألتق َي السححَّ َ فححَ

َف َتعت  وت َر َفَلسححَ حت ِم السححّ  ذ م َعلََّمكححِ ِه َلَكب يححِرِ ِم الححَّ مت إ نححَّ َل َأنت آَذَن َلكححِ ِه َوبححت اَل آَمنححِتمت لححَ اِروَن َ وححَ َيِكمت َوأَ َوهححَ د  نَّ َأيححت عححَ وَن أَلَو ّ  اَلف  َلمححِ نت خحح  م مححّ  ِجَلكححِ رت
ا  َر َلنححححَ فحححح  ِع َأن َيغت مححححَ ا َن ت وَن َ إ نححححَّ ا ِمنَقل بححححِ ى َر ّ نححححَ ا إ لححححَ يتَر إ نححححَّ اِلوا اَل ضححححَ يَن َ وححححَ َمعحححح  لّ َبنَِّكمت َأجت ن يَن َوأَلصححححَ م  َل التمححححِ ت ا َأوَّ ا َأن ِكنححححَّ ا َخَ اَيانححححَ  َر لنححححَ

ل َرَك َعلحَى  حانه وتعالى عن موو  السححرة حيناحذ، فقحال: [، عل في معبد آخر في سورة اه أخبر سه51-45]الععراد: اِلوا لحَن نحل ت وحَ
نتَيا َ إ   ه  التَحَياَة الدل ي َهذ  َن التَبيّ َنات  َوالَّذ م َفَ َرَنا َفاوتب  َما َأنَت َواض  إ نََّما َتقتض  ا َما َجادَنا م  ا َومحَ ا َخَ اَيانحَ َر َلنحَ فح  ا ل َيغت ا ع َر ّ نحَ ا آَمنحَّ ا نحَّ َرهتَتنحَ َأ ت

ِ َخيتٌر َوَأبتَقى  ََّ ر  َو حت َن السّ  فت الغعحاوة عحن العيحون، وزال 73-72]اه: َعَليته  م  [، فالتبديد إذن لحن ينفحع، والوعيحد لحن يجحدم إذا ِكعح 
يناذ  يقول كما الّران عن القلوب، وإذا خالط اإليمان بعاشته القلوب، فاستنار صاحهه ال ري ، وعرف المقصو  وإلى أين المصير، ح

َحرة:  وَن  وححال السححّ ا ِمنَقل بححِ ى َر ّ نححَ ا إ لححَ يتَر إ نححَّ نتَيا   اَل ضححَ اَة الححدل ه  التَحيححَ ذ  ي هححَ ا َتقتضحح  اض  إ نَّمححَ ا َأنححَت وححَ اوتب  مححَ ، وفححي النبايححة إن العاقهححة فححَ
 للمتقين، ولكن الظالمين ال يفقبون.

 
 المطلب الخامس: عقد المؤتمرات واتخاو القرارات

أنه عينما كحان يمعحي فحي المدينحة التحي يحكمبحا فرعحون ال ا يحة إذ رأى رجلحين يقتحتالن،  يخبر تعالى شأنه عن موسى  
علححى الححذم مححن عححدّوه،  أحححدهما مححن شححيعته عنححي إسححرا يل، واآلخححر مححن عححدوه األقهححال، فاسححتغاث الرجححل مححن عنححي إسححرا يل بموسححى 

لمدينة خا فًا يتروحب محا يكحون، وإذا بحه ِيفاجحأ فحي اليحوم التحالي أن نفحس اإلسحرا يلي فوك ه موسى فقضى عليه فمات، فكان موسى في ا
تَ  يعا م قه يار آخر،  ا َوَتلحت ي َكمحَ ِتَلنح  َ  ب الَّذ م ِهَو َعِدوٌّ َلِبَما َواَل َيا ِموَسى َأِتر يِد َأنت َتقت َمتس  إ نت ِتر يحدِ  َفَلمَّا َأنت َأَراَ  َأنت َيهت   األت ا بح  سحً  إ الَّ َنفت

يَن  ل ح  َن التِمصحت َرتض  َوَما ِتر يِد َأنت َتِكوَن م  [، فمحا إن سحمع اليه حي تلحك اليهحارة حتحى كحان خبرهحا 19]القصحص: َأنت َتِكوَن َجهَّاًرا ف ي األت
آل فرعحون كحان ، وخرج القرار فورًا بقتله، وحيناذ  جاده رجل م من محن عند فرعون، وفورًا انعقد الم تمر للتقرير في شأن موسى 

ٌل  يكتم إيمانه عليبم، وأخبر موسى بأن المة ود ا تمروا على وتله، ونصحه أن يخرج من هذه األرض فحورًا، وحال تعحالى:  اد َرجحِ َوجحَ
ِرجت إ نّ ي َلكَ  ِتِلوَك َفاخت َعى َواَل َيا ِموَسى إ نَّ التَماَل َيأتَتم ِروَن ب َك ل َيقت يَنة  َيست نت َأوتَصى التَمد  اَل  مّ  ِب وحَ ا َخا  فحًا َيَتَروحَّ نتبحَ َرَج م  يَن َ َفخحَ ح  َن النَّاص  م 

م  الظَّال م يَن  َن التَقوت ن ي م  [، فنّجاه هللا من كيد الظالمين، وخرج إلى أرض مدين ععحر سحنين، لحم عحا  إلحى 21-20]القصص: َربّ  َنجّ 
، حيث ا تمر الم تمرون وورروا وتله، فنجاه هللا تعالى من كيدهم، كما أخبر عذلك مصر من الفاتحين، وم ل هذا ووع لنبينا محمد 

َِّ  القرآن الكريم:  ِ َو َّ ِر  كحِ ِروَن َوَيمت كحِ وَك َوَيمت ر جحِ ِتلحِوَك َأوت ِيخت يَن َكَفِروات ل ِي تب ِتوَك َأوت َيقت ِكِر ب َك الَّذ  ا  ر يَن َوإ ذت َيمت ِر التمحَ [، 30]األنفحال:  َخيحت
إلححى مكححة مححن  فححي أهححل مححدين، لححم رجححع  فكانححت البجححرة إلححى المدينححة المنححورة، ومكححث فيبححا وريهححًا مححن المححدة التححي وضححاها موسححى 

 الفاتحين، وكأن التاريخ يتكرر بأحداله مع اختالف أشخاصه.
وتقححوى شححوكته، وهححذا بحححال هع إذا رأوا الححح  يعلححو ويظبححر، واإلسححالم يّتسحححع  –عححل مححح امراتبم  –إن الظََّلمححة تك ححر محح تمراتبم 

يعحارض مصحالحبم، ويبححد  نفحوذهم وسحل انبم، فيقححررون فحي تلحك المحح امرات بحأن هحذا )إرهححاب( تجحب محار تحه، ويبححدأون فحي تصححنيب 
رون اإلعحالم الممحنبأل للتحرويأل لهحاالبم، لِيقن عحوا الجمبحور عحذلك الهااحل ، الناس والجماعات، ويقلبحون الحقحا  ، وي يفحون الواوحع، ويسحخّ 

 وينسى ه الد وأولاك أن لةرض مالكًا يدعر أمرها، ويسّير شاونبا كيفما شاد ال كما يعادون هم.
ِ َخيتِر التَما  ر يَن  إنبا لم امرات تقلب الح  باااًل والهاال حقًا،  َّ ِ َو َّ ِكِر  ِكِروَن َوَيمت  [.30]األنفال: َوَيمت

 
 المطلب السادس: سياسة اإلخراج

َوَواَل   هي سياسة متهعة يعمد إليبا الظََّلمة في مواجبة أهل الح ، وود أخبرنا سهحانه وتعالى أن هذا  يدنبم، فقال: 
لَّت َنا  َنا َأوت َلَتِعوِ نَّ ف ي م  نت َأرتض  ر َجنَّحِكم مّ  مت َلِنخت يَن َكَفِروات ل ِرِسل ب  [، " إن التجمع الجاهلي ب بيعة تركيهه العضوم ال 13]إعراميم: الَّذ 
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هلي، ولتوايد جاهليته! يسم  لعنصر مسلم أن يعمل من  اخله، إال أن يكون عمل المسلم وجبده وااوته لحساب التجمع الجا
والذين يخيل إليبم أنبم وا رون على العمل لدينبم من خالل التسرب في المجتمع الجاهلي، والتميع في تعكيالته وأجب ته هم ناس 
ال يدركون ال بيعة العضوية للمجتمع؛ هذه ال بيعة التي ترام كل فر   اخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع ولحساب 

، لبذا يلجأ ه الد الجاهليون الستاصال ال لة الم منة من مجتمعبم، تلك ال لة التي يعتبرونبا جسمًا اريهًا في (32)تصوره "منبجه و 
 المجتمع، وهذا عال شك من ٌ  ظال م أعوج، ال يمكن أن يصدر من عاول منص  . 

د اض رهم للخروج من مصر مكَرهين، ووومه، فق إن هذه السياسة اإلرهاعية ود اتخذها فرعون وسيلة إليذاد موسى  
َناِه َوَمن مََّعِه َجم يعًا  فقال تعالى شأنه:  َروت َن اأَلرتض  َفَأات َتف  َِّهم مّ   [.103]اإلسراد: َفَأَراَ  َأن َيست

وبل هذا المعبد األخير في حياة هذا   وليس هذا هو الموو  الوحيد الذم ووع من فرعون ال ا ية، عل إن موسى 
ِ رَّ للخروج إلى مدين وبل ن ول الرسالة عليه، وود حدث ذلك حينما وك  اليه ي فقتله وانكع  أمره، ال ا  نتَبا  ية ود اضت َفَخَرَج م 

َيَن َواَل َعَسى رَ  َه ت لتَقاَد َمدت م  الظَّال م يَن َ َوَلمَّا َتَوجَّ َن التَقوت ن ي م  ب يل   ّ ي َأن يَ َخا  فًا َيَتَروَِّب َواَل َربّ  َنجّ  َين ي َسَواد السَّ د  -21]القصص: بت
وهو خا  ؛ ألنه يعلم يقينًا ماذا سيحدث له لو ووع في قهضة فرعون وجنو ه، مع أنه لم يتعّمد وتل  [، فقد خرج موسى 22

، ولكنبم ووم ال يفبمون اير لغة اله   والقتل والتعذيب، فخرج من مصر مض رًا خا فًا يتروب.  اليه يَّ
م ه    ، وال تعالى: من المة مع شعيب  هذه السياسة وبل موسى وود ووعت  َبِروات م ن َووت َتكت يَن است َواَل التَمِة الَّذ 

لَّت َنا  َيت َنا َأوت َلَتِعوِ نَّ ف ي م  يَن آَمِنوات َمَعَك م ن َورت ر َجنََّك َيا ِشَعيتِب َوالَّذ  ، مع لول  [، وهي نفسبا السياسة المتهعة88]األعراف: َلِنخت
ِروَن  وال تعالى:  َيت ِكمت إ نَِّبمت ِأَناٌس َيَتَ بَّ ر ِجوا آَل ِلول  مّ ن َورت م ه  إ اَل َأن َواِلوا َأخت  [، عل إن نبينا 56]النمل: َفَما َكاَن َجَواَب َووت

 ود اضِ روا للخروج من مكة المكرمة مباجرين بسبب ظلم وومبم وكيدهم لبم، كما أخبر عذلك القرآن الكريم:  وأصحابه الكرام 
ِنوا ب اهللَّ  َر ّ ِكمت  م  ر ِجوَن الرَِّسوَل َوإ يَّاِ مت َأن ِت ت نَ  [، وكان هذا اإلخراج الظال م سبهًا في اإلذن بالجبا ، فقال تعالى: 1]الممتحنة: ِيخت   ِأذ 

َيار ه مت  ر ِجوا م ن    يَن ِأخت يٌر َ الَّذ  مت َلَقد  ر ه  َ َعَلى َنصت ََّ يَن ِيَقاَتِلوَن ب َأنَِّبمت ِظل ِموا َوإ نَّ  ِ ل لَّذ  ََّ -39]الحأل:  ب َغيتر  َح ّ  إ اَل َأن َيِقوِلوا َر لَنا 
40 .] 

وا للخروج من أواانبم بسب وال زالت هذه السياسة مستمرة إلى اآلن، فكم من شعوب وبرها ِحكَّ  امبا وسا تبا، حتى اضِ رل
ظلم ه الد الِحّكام واستبدا هم ووتلبم، وشدة ب عبم وإيذا بم؛ وإذ ال ت ي  الععوب ذلك فإنبا تباجر وتترك أواانبا وأرضبا 

 وممتلكاتبا.
لظالمة إلوصاد الح  ونصرة باالبم،  وهكذا يلجأ ال غاة اإلرهاعيون الظََّلمة إلى مختل  الوسا ل واألساليب اإلرهاعية ا

َل َكاَن َزِهووًا  ولكن سنة هللا تعالى جرت في هذا الكون بقانون حكيم  ِل إ نَّ التَهاا   [. 81]اإلسراد: َوِولت َجاد التَح ل َوَزَهَ  التَهاا 
 

 المطلب السابع: اللجوء إلى الحوار واإلغراء 
ون في ااية الدعلوماسية، ويكون هذا عندما تعص  عبم حالة نفسية سياة يستعمل ال غاة أحيانًا سياسة الحوار، ويبد

يمّرون عبا، ال يدرون ما يصنعون؟!، وال يعرفون كيب الخالص من هذه األزمة التي حّلت عبم؟!، فحيناذ  يلجأون إلى المعاورة 
 والمحاورة، مع أنبم كانوا وبل ذلك مستبّدين في آرا بم، ال يعترفون باآلخر.

، ورأم نفسه أنه ود ووع في وراة لم يدر  كيب الخروج منبا، حيناذ  لجأ إلى  رعون لما انق ع عن محاجة موسى إن ف
ر ه  َفَماَذا َتأتِمِرو  المة من وومه تارة، يعاورهم  حت ِكم ب س  ر َجِكم م نت َأرتض  ٌر َعل يٌم َ ِير يِد َأن ِيخت َلِه إ نَّ َهَذا َلَساح   َن َواَل ل لتَماَل َحوت

ر، واايته وهدفه من هذه التبمة أن يضمن [، وهو كما ترى تعويه إعالمي لموسى 35-34]الععراد: ، مصحو ًا عتبمة السحت
ل  بعأن موسى  . وال فرعون بقادهم ولهاتبم على  ينبم ووالدهم له، واحتوادهم إليه، ولبذا أشركبم الرأم في ورار مصيرمّ  فصت

 

 (. 2903-2092/ 4( سيد و ب، في ظالل القرآن )ج32)
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أجل نصرة الح ، وإعالد كلمة  شك أن هذه السياسة والدعلوماسية في احتواد اآلخرين أمر جيد وم لوب، بعرل أن يكون من
 الدين، ال كما يفعل فرعون وأم اله من ال لغاة.

ريحة؛ فقحد  َحرة كحذلك، فقحد جمعبحم وشحاورهم وعحرض علحيبم العحروض الِمغت وهذا الذم ووع من فرعون مع المحة تكحرر محع السحّ
رًا إ ن فَ  وعدهم بأعلى المناصب، وأاراهم عوافر األجر، انظر إلى حواره الذم  ار معبم:  ا أَلجحت نَّ َلنحَ َن َأ ح  وت اِلوا ل ف رتعحَ َحَرِة وحَ اد السحَّ َلمَّا جحَ

َن التِمَقرَّ  يَن  ِن التَغال ب يَن َ َواَل َنَعمت َوإ نَِّكمت إ ذًا لَّم   [.42-41]الععراد: ِ نَّا َنحت
ا  فحي الحييقحة إال تحقيح  مصحلحته إن هذا المن   في التفكير، وهذه اللبجة في كالم فرعون ليبدو فيبا الكذب، ألنه محا أر 

َحرَة وسححيلة لتحقيحح  ذلححك، والواوححع أنححه إذا تحقحح  لححه المقصححو ؛ فححإن  ، والمحافظححة علححى ملكححه، واالنتصححار علححى خصححمه، ووححد اتخححذ السححّ
 بحر منحه، سيتنّصل من كل هذه الوعو ات الكاذبة، واإلارادات الخّداعة، فقد شبد القرآن عليه وعلى وومه مواو  كبذا الموو  عحل أ

ا الرّ   وال تعالى:  َت َعنحَّ فت ا ن َكعحَ نحَدَك لحَ َد ع  ا َعبح  َك ب محَ ا َر حَّ ِع َلنحَ ى ا ت ا ِموسحَ اِلوات يحَ ِ  وحَ ِم الرّ جحت َك َوَلمَّا َوَوَع َعَليتب  َلنَّ َمعحَ سح  َك َوَلِنرت م َننَّ لحَ َ  َلنحِ ت جحت
َ  إ لححَ  نتِبِم الرّ جححت َنا عححَ فت ا َكعححَ َرا  يَل َ َفَلمححَّ ي إ سححت مت َينِك حِحوَن َعنحح  ال ِغوِه إ َذا هححِ م بححَ ل  هححِ [، مححع أن هللا سححهحانه وتعححالى 135-134]األعححراف: ى َأجححَ

عبم إلى الح ، لكنبم لجحأوا إلحى موسحى  ض  مبحدأ األمحر ليرفحع عحنبم العحذاب،  أرسل عليبم من اآليات ما ي نيبم عن باالبم، وِيخت
 فلما كعفه هللا تعالى عنبم نك وا واستكبروا.

علوماسححية الحححوار عنححد ال غححاة الظححالمين ال تنفححع، وال يكححون هححدفبا إال مصححال  شخصححية لححدى هحح الد المتمححّر ين، وال عححد إن  
 ألهل الح  أن يكونوا في ااية الحذر عند حوارهم معبم وعقد االتفاقيات وأخذ العبو ؛ ألن جانببم اير مأمون. 

 
 الظالمينالمبحث الثالث: وسائل الوقاية من إرهاب 

تعّد نموذجًا حيار من النماذج التي يعرضبا القرآن الكريم للصراع عين الح  والهااحل،  وصة فرعون ال ا ية مع موسى 
وس وة الهاال وتر صه بأهل الح ، وسبل النجاة من كيد الظالمين. وود كع  القرآن الكريم في هذه القصة التاريخية الفريدة وسا ل 

 ل الح  في صراعبم مع ه الد الظََّلمة ال غاة، أوتصر على لاللة منبا:متعد ة لجأ إليبا أه
 

 المطلب األول: غرس الثقة باهلل والتوكل عليه
" سححر التوكححل وحييقتححه هححو اعتمححا  القلححب علححى هللا وحححده، فححال يضححره مهاشححرة األسححهاب مححع خلححو القلححب مححن االعتمححا  عليبححا  

ت على هللا( مع اعتما ه على ايره وركونه إليه، ولقته به، فتوكل اللسان شيد وتوكحل القلحب والركون اليبا، كما ال ينفعه ووله: )توكل
 .(33)شيد "

عندما أسرى عبني إسرا يل لياًل، وأتهعبم فرعون بجنحو ه،  إن التوكل على هللا وال قة به يبدوان بجالد في موو  موسى 
بحاهلل محةت ولهحه، وتوكلحه عليحه كحان  حتى إذا كان الهحر أمامه والعدو من ورا ه وال له وومه بأننا محدَر ون ال محالحة، لكحن لقتحه 

ين    حححاماًل، فقحححال لبحححم بكحححل لقحححة:  د  َيبت ي سحححَ َي َر حححّ  اَل إ نَّ َمعححح  اعتمحححا ًا علحححى وولتحححه  كحححال   " لحححم يقحححل موسحححى [، 62]العحححعراد: كحححَ
، فكان الفرج العاجل عنحد الكحرب النحازل، وجحاد (34)واحتيااه لةمر، وإنما والبا اعتما ًا على ر ه الذم يكل ه بعينه، ويحرسه بعنايته "

َر فحَ  الخالص بقوله تعالى لحه:  اَك التَهححت ر ب بّ َعصحَ ى َأن  اضحت ا إ لحَى ِموسحَ َحيتنحَ يم  َفَأوت ال َّوت   التَعظح  رت   كحَ لل فح  اَن كحِ [، 63]العحعراد: انَفَلَ  َفكحَ
 فخر  هللا تعالى له نواميس الكون، وكذلك يفعل هللا ألوليا ه، فانفل  الهحر اروًا شتى كانت سبهًا لنجاة أوليا ه وهالك أعدا ه.

، ال يق  على زمان  ون زمان، وال أشخاص  ون  إن ال قة باهلل تعالى والتوكل عليه  يدن الصالحين و ها  هللا المتقين
م ه  َيا   فيما أخبر عنه القرآن:  أشخاص، فبي سنة هللا تعالى في  ها ه إلى يوم الدين؛ فبذا نوح  مت َنَهَأ ِنوح  إ ذت َواَل ل َقوت َواتتِل َعَليتب 

 

 (.87 د )ص( اعن منده، الفوا33)
 (.10578/ 17جالععراوم، خواار حول القرآن الكريم )  ( 34)
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  َّ م  إ ن َكاَن َكِبَر َعَليتِكم مََّقام ي َوَتذت  ير م ب آَيات   ِرِ مت َعَليتِكمت ِامًَّة ِلمَّ اوت َووت َرِ مت َوِشَرَ ادِ مت ِلمَّ اَل َيِكنت َأمت م ِعوات َأمت لتِت َفَأجت َّ  َتَوكَّ ِضوات   َفَعَلى 
ِرون   ِن ع َتار   مع وومه:  [، وهذا هو  71]يونس: إ َليَّ َواَل ِتنظ  اتَتَنا ع َبيّ َنة  َوَما َنحت ِن َواِلوات َيا ِهوِ  َما ج  ل َك َوَما َنحت ك ي آل َبت َنا َعن َووت

َبِدوات َأنّ   َّ  َواشت ِد  ب  ِب آل َبت َنا ب ِسَود  َواَل إ نّ ي ِأشت َتَراَك َبعت ن يَن َ إ ن نَِّقوِل إ الَّ اعت م  ر ِكوَن َ م ن ِ ون ه  َفك يِدون ي َجم يعًا َلَك ب ِم ت مَّا ِتعت ي َعر مٌد مّ 
ِرون  َ إ   َرال  ِلمَّ اَل ِتنظ  َيت َبا إ نَّ َر ّ ي َعَلى ص  ٌذ ع َناص  َّ  َر ّ ي َوَر ّ ِكم مَّا م ن َ آبَّة  إ الَّ ِهَو آخ  لتِت َعَلى  َتي يم  نّ ي َتَوكَّ [، 56-53]هو :  ملست

ى العر في هذا العالم،  وهكذا كان األنبياد مع أووامبم، وهكذا الصالحون إلى يوم الدين، وال زال التاريخ يعبد ووة عاتية تدعمبا وو 
يَن َواَل َلِبِم النَّاِس إ نَّ  وود تصدى لبا مجاهدو )ا ة(، م يَّدين بميية هللا، والقين عنصره، متوكلين عليه، ولسان حالبم يقول:  الَّذ 

ِ َون عت  َّ ِبَنا  ِهمت َفَ اَ ِهمت إ يَمانًا َوَواِلوات َحست َعوت [، ومن كان هللا وكيله وناصره فَمن 173]آل عمران:  َم التَوك يِل النَّاَس َودت َجَمِعوات َلِكمت َفاخت
َّ  َفلت  الذم يست يع أن يخذله؟!  ه  َوَعَلى  د  ِذلتِكمت َفَمن َذا الَّذ م َينِصِرِ م مّ ن َبعت ِ َفاَل َاال َب َلِكمت َوإ ن َيخت َّ ِ ِم  م ِنوَن  إ ن َينِصرت َيَتَوكّ ل  التِم ت

 :َم النصير.160]آل عمران َم المولى ون عت  [، فاهلل تعالى ن عت
 

 المطلب الثاني: التحلي بالصبر على البالء
ة السالكين للدعوة إلى الدين القويم، فقد والت الرسل ألووامبم لّما علغ ال صبر ورين التوكل، وهو خِل  نبوم كريم، وِعدَّ

َّ   التكذيب والعنا  أوجه:  ب َرنَّ َعَلى َما آَذيتِتِموَنا َوَعَلى  َّ  َوَودت َهَداَنا ِسِبَلَنا َوَلَنصت َل َعَلى  ل  التِمَتَوكّ ِلوَن َوَما َلَنا َأالَّ َنَتَوكَّ   َفلتَيَتَوكَّ
ل لَِّبمت  بما أمر به المرسلين:  [، ووال تعالى آمرًا رسوله الكريم 12]إعراميم: ج  َتعت َن الرلِسل  َواَل َتست م  م  ِلوا التَع ت ب رت َكَما َصَبَر ِأوت  َفاصت

، وذكر فيه: » واعلم أن في الصبر على ما تكره اس من حديث اعن  ه -رحمه هللا –[، وود أخرج اإلمام أحمد 35]األحقاف:
 .(35)خيرًا ك يرًا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا «

كان له أوفر نصيب من الصبر على أذى ال ا ية فرعون ووومه، وإصرارهم على التكذيب والعنا   وال شك أن موسى 
بآيات مهصرة فاستكبروا ولّجوا في عتو ونفور، وجحدوا عبا واستيقنتبا أنفسبم، حتى وصل   منق ع النظير. لقد جادهم موسى 

للوات َعن َسب يل َك َر ََّنا َوَواَل ِموَسى َر ََّنا إ نََّك  أن يدعو عليبم  الحال به  نتَيا َر ََّنا ل ِيض  َوااًل ف ي التَحَياة  الدل َن َوَمةِه ز يَنًة َوَأمت آَتيتَت ف رتَعوت
ِنوات َحتَّى َيَرِوات التَعَذاَب اأَلل يَم  م  مت َفاَل ِي ت ِد ت َعَلى ِوِلو  ب  مت َواشت َوال ب  ة التكذيب العديد واإلصرار [، جاد هذا نتيج88]يونس: ااتم ست َعَلى َأمت

 العجيب على الكفر. 
َوَلَقدت   وحسب، عل لح  ووَمه أذًى شديٌد عين وتل وتعذيب وإذالل، كما وال تعالى:  ولم يقتصر األذى على موسى 

َسلتَنا ِموَسى ب آَيات َنا َوِسلتَ ان  ملب ين   َن َوَهاَماَن َوَواِروَن َفَقاِلوا سَ 23َأرت ٌر َكذَّاٌب { إ َلى ف رتَعوت َنا َواِلوا 24اح  ند  { َفَلمَّا َجادِهم ب التَح ّ  م نت ع 
ِيوا ن َسادِهمت َوَما َكيتِد التَكاف ر يَن إ اَل ف ي َضاَلل   َتحت يَن آَمِنوا َمَعِه َواست ِتِلوا َأعتَناد الَّذ  ِع 25اوت ِتلت ِموَسى َولتَيدت ِن َذِرون ي َأوت { َوَواَل ف رتَعوت

ا ذلك لموسى  {26َر َِّه    فقالوا:  ]اافر[، ولقد علغ التعذيب فيبم مبلغًا عظيمًا، وووع منبم اإليذاد مووعًا كبيرًا، حتى شَكوت
اتَتَنا  د  َما ج  يَنا م ن َوبتل  َأن َتأتت يَنا َوم ن َبعت [، فحّ بم على الصبر واالستعانة باهلل والتوكل عليه؛ ألن سّنة هللا  129]األعراف:  ِأوذ 

َض هلل ّ   لى جَرت في هذا الكون أال يهقى شئ على حاله، وأن الظلم إلى زوال، تعا ب ِروات إ نَّ اأَلرت يِنوا ب اهلّل  َواصت َتع  م ه  است َواَل ِموَسى ل َقوت
ه  َوالتَعاق َهِة ل لتِمتَّق يَن  َها    [. 128]األعراف: ِيور ِلَبا َمن َيَعاِد م نت   

يقة األلومية وإشراوبا في ولهه. ولحييقة الواوع الكوني والقوى التي تعمل فيه. ولحييقة السنة  " إنبا رهية » النبي « لحي
 اإللبية وما يرجوه منبا الصاعرون.

إنه ليس ألصحاب الدعوة إلى رب العالمين إال مالذ واحد، وهو المالذ الحصين األمين. وإال ولي واحد وهو الولي القوم 
حتى يأذن الولي بالنصرة في الووت الذم يقدره بحكمته وعلمه. وأال يعجلوا، فبم ال ي لعون الغيب، وال المتين. وعليبم أن يصبروا 

 يعلمون الخير.
 

 (، وال المحق  األرن ول: صحي .307/ 1المسند )ج عن حنبل،ا ( 35)
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فال ينظر  -وف  سنته وحكمته  -وإن األرض هلل. وما فرعون ووومه إال ن الد فيبا. وهللا يورلبا من يعاد من  ها ه 
ظواهر األمور التي تخيل للناظرين أن ال ااوت مكين في األرض اير م ح ح عنبا الداعون إلى رب العالمين، إلى شيد من 

"(36). 
ولقد اال أذى هذا ال ا ية الّسَحرَة لما آمنوا عر بم، حيث توّعدهم بالقتل والتعذيب متعد  األشكال؛ عين تصليب على 

 ل القتل وصنوف التعذيب، لكن اإليمان إذا خال ت جذوع النخل، وتق يع لةيدم واألرجل من خالف، وهذا تفنلن في اعتكار وسا
َواِلوات إ نَّا إ َلى َر ّ َنا ِمنَقل ِبوَن َ َوَما َتنق ِم م نَّا إ الَّ َأنت آَمنَّا ب آَيات  َر ّ َنا َلمَّا  بعاشته القلوب هانت  ونه الصعاب، فقال الّسَحرة لما آمنوا: 

ل م ينَ  َن ا [، 126-125]األعراف:   َجادتتَنا َر ََّنا َأفتر غت َعَليتَنا َصبترًا َوَتَوفََّنا ِمست ل َرَك َعَلى َما َجادَنا م  لتَبيّ َنات  َوالَّذ م َفَ َرَنا َواِلوا َلن نل ت
ف َر َلَنا َخَ اَيانَ  نتَيا َ إ نَّا آَمنَّا ع َر ّ َنا ل َيغت ه  التَحَياَة الدل ي َهذ  ِ َخيتٌر َوَأبتَقى َفاوتب  َما َأنَت َواض  إ نََّما َتقتض  ََّ ر  َو حت َن السّ  َرهتَتَنا َعَليته  م    ا َوَما َأ ت

َعِفوَن َمَعار َ  اأَلرتض  َوَمَغار َ َبا  نتيجة هذا الصبر ما أخبر هللا تعالى: [، ولبذا كانت 73-72]اه: َتضت يَن َكاِنوات ِيست َم الَّذ  َرلتَنا التَقوت َوَأوت
َنا َما َكا َرا  يَل ب َما َصَبِروات َوَ مَّرت َنى َعَلى َعن ي إ ست َنا ف يَبا َوَتمَّتت َكل َمِت َر ّ َك التِحست ِمِه َوَما َكاِنوات  الَّت ي َباَر ت ِن َوَووت َنِع ف رتَعوت َن َيصت

ر ِشوَن   ]األعراف[، وهي سنة هللا الهاقية الدا مة إلى يوم الدين.  {137َيعت
فالصبر إذن هو أهم ما يت و  به الدا ية إلى هللا تعالى في اري  الدعوة؛ ألن اري  الدعوة محفوف باألشواك  

يات، وفيه من صنوف األذى ما ال يعلمه إال هللا، وحيناذ  ال عد من الصبر لتجاوز كل هذه والمصاعب، ك ير الع رات، بالغ التحد
عاب.   الم َحن والصّ 

 
ة البالغة في محاورة الظالمين  المطلب الثالث: الُحجَّ

حاجته للماد  إن من أهم ما يحتاجه الدا ية في اري  الدعوة إلى هللا تعالى الِحجأل والبراهين، فإن حاجته إليبا ال تقل عن 
في  والبواد من أجل الهقاد واالستمرار، ولذا فإن هللا تعالى ود أّيد رسله جميعًا بالمعج ات والدال ل والبراهين، ومنحبم الِحجة الهالغة

ا حتى ِعب ت، وهكذا أنبياد هللا أجمعين. مواجبة ال غاة وخصوم الدعوة، فإعراميم   حاّج النمرو  فلم يست ع ر ر
َن   ود أيده هللا بآيات باهرة،  إن موسى  ع  آَيات  إ َلى ف رتَعوت ِرجت َعيتَضاد م نت َايتر  ِسود  ف ي ت ست لت َيَدَك ف ي َجيته َك َتخت خ  َوَأ ت

م ه   العصا، حيث ليس من المألوف أن ِتلقى العصا فتنقلب حية تسعى، وليس من  [، ومن أعرز معج اته 12]النمل: َوَووت
هذه المعج ات  م أن يتغير لون اليد عند إخراجبا من الجيب إلى عيضاد من اير سود، وود أظبر موسى المعروف لدى القو 

ر مبين، ولقد أرسل هللا تعالى عليبم  أمام فرعون وملاه، فلم ت لّ ر شياًا في ولوب  وست فبي كالحجارة أو أشد وسوة، فقالوا: سحت
مفصالت، لكنبم استكبروا وكانوا وومًا كافرين، عل إن هللا تعالى فل  الهحر أمامبم، ال وفان والجرا  والقّمل والضفا ع والدم آيات 

 وجعل فيه ِاِروًا مذللة للسالكين، فما اعتبروا وال اّ  روا، فكانت فيه نبايتبم أجمعين، فلم يِك ينفعبم إيمانبم لما ووع عذاب ر ك.
َم األبصار؛ وإنما  بالِحجة الهالغة، ووّدم لبم الدليل  إذن وارعبم موسى  تلو الدليل، والبرهان بعد البرهان، ولكنبا لم َتعت

 عميت القلوب التي في الصدور. 
 

وهكذا فإن الدا ية إلى هللا ال عد أن يتسل  أمام ووى العر وال غيان بأسلحة ال و َبل للعدو عبا، وليس أعظم من سالح  
التوكل على هللا وال قة به، وسالح الصبر والحجة والبرهان. وهناك أسلحة أخرى اير هذه المذكورة؛ كسالح الدعاد على الظالمين، 

مبم، وكع  ظلمبم، وايرها من األسلحة، فإن الدا ية المسلم إذا امتلك هذه األسلحة فبو في خير واإلعالم البا ف إلى فض  إجرا
عظيم، ولن تضّره ووة مبما عظمت، فإن كل ووة مبما عظمت فبي أمام ووة هللا ضييفة ذليلة، وَمن كان هللا معه فَمن عليه؟! 

ََّ  َفبِ  وحسهك ووله تعالى:  لت َعَلى  ِهِه َوَمن َيَتَوكَّ  [.  3]ال ال : َو َحست
 

 (.1355/ 3( سيد و ب، في ظالل القرآن )ج36)
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 المبحث الرابع: عاقبة الظلم واإلرهاب

إن هذا الكون يخضع لنحواميس وسحنن، وإن محن سحنن هللا تعحالى فحي هحذا الكحون أن جعحل النصحر والتمكحين ليهحا ه المتقحين وأوليا حه    
إلى  تبدياًل وال تحوياًل، فبي كذلك من لدن آ م  الصالحين، والخسران المبين للظالمين والمفسدين واإلرهاعيين، ولن تجد لسنة هللا

 يوم الدين.
بما فيبا من معاهد إرهاعية، تم ّ ل نموذجًا من النماذج المعروضة عبحر التحاريخ، تححدث  هذه وصة فرعون ال ا ية مع موسى   

حلقححات هححذا النمححوذج اإلرهححاعي  عنبححا القححرآن الكححريم بكححل صححد ، و منتبححى الدوححة فححي عححرض أحححدالبا، ووححد عححرض القححرآن الكححريم آخححر
ن تهعحه، والهااحل المتم حل فحي فرعحون اإلرهحاعي ال ا يحة  والظالم، و ّين تفاصيل نباية الصراع عحين الحح  المتم حل فحي موسحى  ومحَ

 وَمن تهعه، فكانت النتيجة أمرين ال لالث لبما:
 أواًل: هالك الظالمين:

غ موسحححى     عححاهم إلحححى  هحححا ة هللا وحححده ال شحححريك لحححه، واعلححه فرعحححون ال ا يحححة بالتكحححذيب فرعححون ووومحححه رسحححالة هللا، و  بعححد أن علحححّ
ا  والتعحذيب، ورفحب  عحوة هللا جححو ًا وإنكحارًا واسححتكهارًا، فاسحتح  عقو حة هللا تعحالى:  ا ِكلّ بححَ ذَِّعوا ب آَيات نحَ ِذِر َ كحَ َن النحل وت اد آَل ف رتعحَ دت جححَ َوَلقحَ

تَ  َذ َع  ي   ملقت َناِهمت َأخت ر  َفَأَخذت [، وود عّينت اآليات الكريمة فحي مواضحع مختلفحة محن سحور متعحد ة اريقحة األخحذ والبحالك 4-41]القمر: د 
ِة  لفرعحون وجنحو ه، ووصحفت الحالحة التحي كحانوا عليبحا عنحد هحذا اإلهحالك:  اَن َعاق هححَ َب كحَ انِظرت َكيحت َيمّ  فحَ ي الحت َناِهمت فح  ذت َناِه َوِجنحِوَ ِه َفَنبحَ ذت َفَأخحَ

يَن  [، ووال في موضع آخر: 40]القصص: م يَن الظَّال   َمع  َناِهمت َأجت َروت نتِبمت َفَأات َنا م   [، ووحال تعحالى: 55]ال خرف: َفَلمَّا آَسِفوَنا انَتَقمت
َرِووَن  َر َرهتوًا إ نَِّبمت ِجنٌد ملغت  [، فكانت وسيلة اإلهالك باإلارا  في اليم.24]الدخان: َواتتِركت التَهحت

ن ووومححه كححانوا يييعححون فححي نعمححة واسححعة، وع ححاد ممتححّد، صححّورت لنححا اآليححات هححذه النعمححة التححي تركوهححا ميرالححًا لبنححي إن فرعححو 
يَن    :إسححرا يل، فقححال  ا  ب  ا فححَ اِنوا ف يبححَ ة  كححَ مححَ ر يم  َ َوَنعت ام  كححَ ون  َ َوِزِروع  َوَمقححَ ات  َوِعيححِ ن َجنححَّ وا محح  مت َتَر ححِ [، وفححي 27-25]الححدخان: كححَ

َناِهم مّ ن َجنَّات  َوِعِيون  َ َوِكِنوز  َوَمَقام  َكر يم   موضع آخر وال:  َرجت م شحكر هحذه [، وكان يستوجب ذلك علحيب58-57]الععراد: َفَأخت
 الّنعم؛ لكنبم جحدوها، فكان جحو هم سبهًا إلهال بم.

هذه اآليات كعفت عن عاقهة فرعحون ال ا يحة ووومحه فحي الحدنيا، و ينحت كحذلك محا يحصحل لبحم فحي القبحر، لحم محا يكحون محن 
ومِ  العذاب العديد في اآلخرة، فقد وال تعالى:  َم َتقحِ وت ّيًا َويحَ ِدّوًا َوَععح  َرِضوَن َعَليتَبا احِ َن ِسوِد التَعَذاب  َ النَّاِر ِيعت اَعِة  َوَحاَ  ب آل  ف رتَعوت السحَّ

َن َأَشدَّ التَعَذاب   ِلوا آَل ف رتَعوت خ   [.46-45]اافر: َأ ت
كمة هللا إمباِل الظالم، حتى إذا أخذه     إن هذه العاقهة هي النتيجة الحتمية لكل ظالم متكبر، إن كان ذلك عاجاًل أم آجاًل، ولكن ح 

: » إن هللا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته «، وال: لم   وال: وال رسول هللا هللا لم يفلته، في الصحيحين عن أعي موسى 
يٌد  ورأ  َذِه َأل يٌم َشد  ِذ َر ّ َك إ َذا َأَخَذ التِقَرى َوه َي َظال َمٌة إ نَّ َأخت  .(37) [102]هو : َوَكَذل َك َأخت

 والمؤمنين من أيدا الظالمين: ثانيًا: نجاة موسى 
هحذه الحييقحة ألنحاد تبليحغ الرسحالة، فقحد وحال لقومحه لمحا حح بم  وهذا يأتي ضمن السنن اإللبية في هذا الكون، حيحث وحرر موسحى   

َها على الصبر على أذى فرعون:  َض هلل ّ  ِيور ِلَبا َمن َيَعاِد م نت    ب ِروات إ نَّ اأَلرت يِنوا ب اهلّل  َواصت َتع  م ه  است ه  َوالتَعاق َهِة ل لتِمتَّق يَن َواَل ِموَسى ل َقوت   
 :[، وهو 128]األعراف  ال ين   عن البوى، إنه يبني هذه الحقا   على علم  عّلمه إياه ربل العالمين، لذا فإن األمر كان كما

 :وال 

 

يٌد  ، كتاب التفسير/تفسير سورة هو /باب ووله صحيح البخارا ]الهخارم،  ( 37) َذِه َأل يٌم َشد  َي َظال َمٌة إ نَّ َأخت ِذ َر ّ َك إ َذا َأَخَذ التِقَرى َوه  :  .4 /1726َوَكَذل َك َأخت
 [. 2583: روم الحديث 1997/ 4كتاب البر والصلة واآل اب/باب تحريم الظلم.  صحيح مسلم، [، ]مسلم، 4409روم الحديث 
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يحث أورث هللا تعحالى عنحي وّرر أن األرض هلل يورلبا َمن يعاد من  ها ه، وهذا ما حدث فعاًل، ح وهي أنه  فأما الحقيقة األولى:
ا  إسرا يل معار  األرض ومغار با؛ كما وال تعالى:  ا ف يبحَ نحَ ي َباَر ت ا الَّتح  ار َ  اأَلرتض  َوَمَغار َ بحَ َعِفوَن َمعحَ َتضت يَن َكاِنوات ِيست َم الَّذ  َرلتَنا التَقوت َوَأوت

َرا  يَل ب مَ  َنى َعَلى َعن ي إ ست وَن َوَتمَّتت َكل َمِت َر ّ َك التِحست ر شحِ اِنوات َيعت ِمِه َوَما كحَ ِن َوَووت َنِع ف رتَعوت َنا َما َكاَن َيصت [؛ 137]األعحراف: ا َصَبِروات َوَ مَّرت
أم: أورلنا عني إسرا يل الذين كانوا ِيقبرون وِيسَتَذلون عذب  األعناد واستخدام النساد واالستيها  أرض العام ومصر التي كانحت تححت 

ك ال ا يححة فرعححون  ر يَن  ، ووححد تأ ححد ذلححك فححي وولححه تعححالى: (38)ِملححت مححًا آخححَ ا َووت َرلتَناهححَ َذل َك َوَأوت [، وهحح الد القححوم هححم عنححو 28]الححدخان: كححَ
َرا  يَل  ، كمححا جححاد فححي وولححه تعححالى: (39)إسححرا يل ي إ سححت ا َعنحح  َرلتَناهححَ َذل َك َوَأوت [، ويححل: " أن هللا تعححالى ر  عنححي إسححرا يل إلححى 59]العححعراد: كححَ

 .(40)مصر بعدما أار  فرعون ووومه، فأع اهم جميع ما كان لفرعون ووومه من األموال والمسا ن "
ريهحة وَمن معه من الم منين في وسط آية ا وهي أن العاقهة للمتقين، وهذه العاقهة تجّلت في نجاة موسى  وأما الحقيقة الثانية:

عجيهححة، وهححي انفححال  الهحححر اروححًا شححتى، يمححّرون خاللبححا فححي منظححر عجيححب ايححر معححبو  فححي تححاريخ الهعححرية، وفححي ظححل هححذا المعححبد 
ومن معحه محن المح منين، ليظحل مسلسحل اإلرهحاب مسحتمرًا إلحى آخحر لحظحات  العجيب تستمر الغ رسة والظلم في م ار ة موسى 

حَه إ الَّ فَ  حياته، ون ول البالك به و جنو ه،  ِه ال إ لح  اَل آَمنحِت َأنحَّ َرِ  وحَ ِه التغحَ َر حَ وًا َحتَّى إ َذا َأ ت يًا َوَعدت ِن َوِجِنوِ ِه َبغت ذ م آَمنحَتت َأتتَهَعِبمت ف رتَعوت  الحَّ
يَن  د  سح  َن التِمفت ِل َوِكنحَت مح  يتَت َوبحت ل م يَن َ آآلَن َوَودت َعصحَ َن التِمست َرا  يَل َوَأَنات م  [، وهكحذا تجحرم سحنة هللا تعحالى، 91-90]يحونس: ب ه  َعِنو إ ست

 بأن ينجي الم منين، ويخلّ صبم من أيدم الظالمين.
وم ل هذه القصص ال يقصبا هللا تعالى على الناس ألجل التسلية، ولم يذكر عواوب الفريقين محن أجحل االسحتمتاع بقرادتبحا 

  :من مصحارع السحابقين، ووحد تقحرر ذلحك فحي سحورة العحعراد، فقحال والتعرف على أحدالبا، وإنما ذكر ذلك ألخذ العبرة واالستفا ة 
َ ِرهِ  َخر يَن َ إ نَّ ف ي َذل َك آلَيًة َوَما َكاَن َأ ت َنا اآلت َروت يَن َ ِلمَّ أَات َمع  ن يَن َوَأنَجيتَنا ِموَسى َوَمن مََّعِه َأجت م   [.67-65]الععراد: م مل ت

 
 أهم النتائج والتوصيات:

 نتائج:أواًل: أهم ال
 يمكن الوووف على النتا أل التالية: 

إن مفبوم اإلرهاب ال يقتصر على ذلكم المفبوم الذم راج استعماله في معناه المذموم، وترك آلارًا سياة في الواوع، عل يكون   .1
وات َلِبم مَّا   ل: إيجاعيًا محمو ًا، يعتمد عليه المسلم كسالح ر ع في حر ه مع عدوه كما ذكرته اآلية الكريمة من سورة األنفا دل َوأَع 

ِكمت ...   َّ  َوَعِدوَّ وَّ  ِبوَن ب ه  َعدت ِتم مّ ن ِووَّة  َوم ن رّ َ ال  التَخيتل  ِترته  َتَ عت  [. 60]األنفال: است
إن القححرآن الكحححريم وحححد اسحححتعمل ألفاظححًا نظيحححرة للفحححه )اإلرهحححاب(؛ كححالخوف والرعحححب والفححح ع والححححذر، وهححي تتفححح  معحححه فحححي جوانحححب،  .2

 تختل  عنه في جوانب أخرى.و 
بل  .3 إن اإلرهحححاب لحححه أسحححهاب و وافحححع، كمحححا أن لحححه أهحححداف واايحححات يسحححعى اإلرهحححاعي ) فرعحححون( لتحييقبحححا، ويحححأتي علحححى رأسحححبا: ححححِ

ل ان. ِت السل  المصلحة، وَفوت
أجب تبحا وقيا اتبحا إن إرهاب فرعون ليس مجر  إرهاب شخص عا م أو جماعة أو ح ب، وإنما هو إرهاب م سسة و ولحة، لبحا  .4

 ونظامبا؛ أهم هذه األجب ة الجباز عسكرم واألمني، فبو إرهاب على أعلى المستويات؛ إذ هو إرهاب منظم.
أهم صفات الجباز العسكرم في الم سسة اإلرهاعية الهغي والعدوان واالستكهار وال غيان والقتل والتفريح  واإلجحرام، فتجحد إرهابحه  .5

 ي ول كل موضع في الدولة.

 

 (.316/ 9(، والقرابي، الجامع ألحكام القرآن )ج3/273انظر: الهغوم ، معالم التن يل )ج( 38)
 (.253/ 7( انظر: اعن ك ير، تفسير القرآن العظيم )ج39)
 (.83/ 19(، ع ى اآللوسي هذا القول للواحدم، انظر: اآللوسي، روح المعاني )ج115/ 6( الهغوم، معالم التن يل )ج40)
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الجباز األمني يعتبر عصب الم سسحة اإلرهاعيحة، عدونحه ِتصحاب بالعحلل التحام، ولحذلك ال تخلحو منحه  ولحة محن الحدول، أو م سسحة  .6
 من الم سسات، وال يمكن االستغناد عنه، سواد في الدولة الظالمة أو الدولة العا لة.

 لبا النجاح والهقاد. ل م سسة ظالمة ليس لبا واعدة شعبية حاضنة وممتلكات واسعة لن ِيكّلل  .7
هناك أسلحة متعد ة األشكال لل غاة اإلرهاعيين، تتراوح عين التعبير والتبديحد واإل حراه والتعحذيب، ووحد تصحل إلحى القتحل والتحدمير،  .8

ى  ما أن هناك أسلحة متعد ة األشكال للدعاة وأهل الح ، يتسلحون عبا في مواجبة اإلرهاعيين وال غحاة، أهمبحا: ال قحة بحاهلل تعحال
 والتوكل عليه، والصبر، والت و  ع ا  الحجة والبرهان.

الحذم يم حل الحح ، يكعح  عحن حييقحة وهحي: أن  هذا النمحوذج اإلرهحاعي المتم حل فحي ال ا يحة فرعحون، وصحراعه محع موسحى  .9
 الصراع عين الح  والهاال مستمر ال يتوو  وال ينتبي إال بانتباد الهاال.

، عحين الدا يحة إلحى هللا واإلرهحاعي ال ا يحة هحي: هحالك اإلرهحاعيين ال غحاة، ونجحاة المسحلمين إن نتيجة الصراع عحين الحح  والهااحل .10
 الدعاة، وهي سنة هللا ال اعتة الهاقية، ال تتغير وال تتبدل.

 أهم التوصيات:ثانيًا: 
 م، لاال تختلط المفاميم. راسة اإلرهاب من جانهه اآلخر، وهو الوجه المحمو ، و يان الفر  عينه و ين اإلرهاب السلبي المذمو  .1
وجحححوب إيصحححال المفبحححوم الصححححي  لإلرهحححاب اإلسحححالمي المحمحححو ، وذلحححك عبيحححان وسحححا له وأهدافحححه ومقاصحححده، والمقارنحححة عينحححه و حححين  .2

اإلرهححاب السححلبي المححذموم، لححم ترجمححة تلححك الدراسححات إلححى لغححات أخححرى؛ ألن األعححداد وححد شححوهوا صححورة اإلسححالم أمححام العححعوب، 
ف مختل  وسا ل اإلعالم والغ و الفكرم، وعرضوا اإلسالم أمام تلك الععوب المضلَّلة بأنه  ين إرهاب ووتحل وسّخروا لبذا البد

وسفك  ماد، وتعذيب للناس وانتباك  لحقووبم، وااتصاب  ألراضحيبم وممتلكحاتبم، وسحلب  لحريحاتبم، ومحا إلحى ذلحك محن االتبامحات 
لحذا كحان ل امحًا علحى ذوم االختصحاص  راسحة موضحوع اإلرهحاب المحمحو  محن  التي كالوها لإلسالم كياًل تحت ا حاد )اإلرهحاب(؛

وجبحة نظحر إسحالمية بالصحورة التحي ذكرنحا، لحم نقحل المفبحوم الصححي  لإلرهحاب اإلسحالمي إلحى تلحك العحعوب؛ كحي تتضح  أمححامبم 
 الصورة الحيييية لإلسالم.

 
لمسلمين، فما كان من توفي  فمن هللا وحده، وما كان محن زلحل أو وأخيرًا، أسأل هللا تعالى أن ينفع عبذا الهحث صاحهه ووار ه وا

 تقصير فمّني ومن العي ان، وآخر  عوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 قائمة المراجع والمصادر
عيروت:  ار . ) . ل(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانياآللوسي، شبحاب الدين السيد محمو . ) . ت(. 

 إحياد التراث العر ي.
تحقي : وإعدا  مرك  الدراسات والهحوث بمكتهة ن ار مص فى ، المفردات في غريب القرآناألصفباني، حسين عن محمد. ) . ت(. 

 الهاز، ومكتهة ن ار مص فى الهاز ) . ل(. 
(. عيروت: 3. مص فى  يب الهغا. )ل. تحقي :  الجامع الصحيح المختصرم(. 1987هح/1407الهخارم، محمد عن إسماعيل. )

  ار اعن ك ير.
، وروة مقدمة في الم تمر العالمي عن موو  إرهاب المستأمن وموقف اإلسالم منهم(. 2004هح / 1425عدر، عدر الدين ناصر. ) 

 اإلسالم من اإلرهاب " المملكة العر ية السعو ية "، جامعة اإلمام محمد عن سعو  اإلسالمية.
. تحقي : محمد عبد هللا النمر، وع مان جمعة ضميرّية، وسليمان مسلم معالم التنزيلهح(. 1409ن عن مسعو  )الهغوم، الحسي

 الحر . ) . ل(. الرياض:  ار ايهة للنعر والتوزيع. 
  ي. (. عيروت:  ار الكتاب العر 1. تحقي : إعراميم األعيارم. )لالتعريفاتهح(. 1405الجرجاني، عبد القاهر عن عبد الرحمن. )

 . ) . ل(. القاهرة: م سسة وراهة. المسند اعن حنبل، أعو عبد هللا أحمد. ) . ت(.
. ) . ل(. م هعه مفاتح الغيبالرازم، محمد عن عمر عن الحسن عن الحسين التيمي الرازم الملقب بفخر الدين الرازم. ) . ت(. 

 االستانه. -علي بك
، قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي إلرهاب وحكمهفي مصطلح ام(. 2004هح / 1425) سانوا، و ب مص فى. 

وروة مقدمة في الم تمر العالمي عن موو  اإلسالم من اإلرهاب " المملكة العر ية السعو ية "، جامعة اإلمام محمد عن سعو   
 اإلسالمية.

 ليوم. . ) . ل(.  ار أخهار اخواطر حول القرآن الكريمالععراوم، محمد متولي. ) . ت(. 
(. مراجعة 1. )لفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرم(. 1995هح/1415العوكاني، محمد عن علي. )

 وتعلي : العيخ هعام الهخارم، والعيخ ِخضر عكارم. عيروت: المكتهة العصرية.
، وروة مقدمة في الم تمر العالمي عن  فاهيم والجذورحقيقة اإلرهاب المم(. 2004هح / 1425الصرهيد، م يع هللا عن  خيل هللا. )

 موو  اإلسالم من اإلرهاب " المملكة العر ية السعو ية "، جامعة اإلمام محمد عن سعو  اإلسالمية.
 . ) . ل(. تونس: الدار التونسية للنعر.التحرير والتنويرهح(. 1884اعن عاشور، محمد ال اهر. ) 

 .المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الهاوي، محمد ف ا ، ) . ت(. 
(. تحقي : م سسة النعر اإلسالمي 1. )لمعجم الفروي اللغويةهح(. 1412العسكرم، أعو هالل الحسن عن عبد هللا عن سبل. ) 

 إلسالمي.التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. تنظيم: العيخ عيت هللا عيات، وم سسة النعر ا
تحقي  وضهط: عبد السالم محمد هارون، ) .  ، معجم مقاييس اللغةم(.   1979هح/1399اعن فارس، أحمد عن فارس عن زكريا. )

 ل(. ) . م(.  ار الفكر لل هاعة والنعر والتوزيع.
عبد هللا عن عبد  (. تحقي : الدكتور1. )لالجامع ألحكام القرآنم(. 2006هح/1427القرابي، محمد عن أحمد عن أعي بكر. )

 المحسن التركي. عيروت: م سسة الرسالة. 
 :  ار العرو . القاهرة(. 39)ل. في ظالل القرآنم(. 2011هح/1432و ب، سيد. )

(. تحقي : سامي عن محمد سالمة، ) . ل(. ) .  2. )لتفسير القرآن العظيمم(. 1999هح/1420اعن ك ير، إسماعيل عن عمر. ) 
 توزيع.م(.  و ار ايهة للنعر وال
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(. عيروت: 2)ل الكليات معجم في المصطلحات والفروي اللغوية.م(. 1998هح/1419الكفوم، أعو الهقاد أيوب عن موسى. )
 م سسة الرسالة. 

 (. ) . م(. ) . ن(. 2)ل .معجم ألفاظ القرآن الكريمم(. 1989هح=1409مجمع اللغة العر ية، جمبورية مصر العر ية، )
. تحقي : محمد ف ا  عبد الهاوي. ) . ل(. عيروت:  ار إحياد التراث المسند الصحيح المختصر. ت(. مسلم، مسلم عن الحجاج. ) 

 العر ي.
 (. عيروت،  ار صا ر. 1. )للسان العرباعن منظور، محمد عن مكرم. ) . ت(. 

(. تحقي : مسعد عبد الحميد، ان ا:  ار  1. )لالفوائدهح(. 1412اعن منده، عبد الوهاب عن محمد عن إسحا  عن محمد. ) 
 الصحابة للتراث.

، موسوعة التفسير االستكبار في ضوء القرآن الكريمهح(. 8/4/1436اللوح، عبد السالم حمدان، وصيدم، إعراميم  يسى. )
 ض: جامعة الملك سعو ، كلية التر ية، كرسي القرآن الكريم وعلومه، وسم ال قافة اإلسالمية.الموضوعي "السعو ية "، الريا

، وروة مقدمة في الم تمر مفاهيم اإلرهاب والعنف واختالف وجهات النظر حولهام(.   2004هح / 1425البرفي، محمد عن علي. ) 
 سالمية.السعو ية "، جامعة اإلمام محمد عن سعو  اإلالعالمي عن موو  اإلسالم من اإلرهاب " المملكة العر ية 
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