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:امللخص
، يلقي بظالله ىلع واقع مرير يعيشه العالم عامة،تتناول هذه الدراسة موضوعًا قرآنيًا هامًا
، معرِّفًا باإلرهاب، فهو يعرض موضوع اإلرهاب من خالل قصة موسى مع فرعون،واملسلمون خاصة
، وجهٌ محمود ووجهٌ مذموم: ومبيِّنًا أن اإلرهاب له وجهان،ومرجحًا لتعريفٍ يتناسب مع دالالت اآليات
 وقد تمَّ جمْع آيات املوضوع. وفرعون مع التركيز ىلع اإلرهاب املذموم من خالل قصة موسى
،والوقوف عند كل آية تناولت جانبًا من جوانب اإلرهاب الفرعوني ملوسى وبني إسرائيل
 ثم، وربطها بالواقع ما تيسر الربط، ودراستها دراسة موضوعية،واستخالص وجه اإلرهاب فيها
.خلص البحث بأهم النتائج والتوصيات
 إرهاب – موسى – فرعون:كلمات مفتاحية

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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