
 الهاشمي : ناشر الموضوع

 القرآن الكريم مفهوم اإلرهاب في
أحمد عيساوي ـ أسـتاذ الدعوة والفكر اإلسـالمي• د•بقلم الكاتب: أ  المعاصر ـ كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة ـ 

 الجزائر
اإلسـالمية والغربيـة الوثنيـة خـالل قرون تدافعهما، وأخذتا في  تنوعت أشكال االتصال والتدافـع الحضاري بين الحضارتين العربية
إعجاب وافتتـان الكثير  تلك جملة من التمظهرات المختلفة، حتمت في نهاية المطاف وفي أواخر العصر الحديث إلى تدافعاتهما الحضارية

مفكرين والمثقفين العـرب والمسـلمين بها، وبخاصـة الذينمن ال 1•)درسوا في الجامعات الغربية  ) 
العربية  الفكريـة واألدبية والعلمية من الثقافة الغربية إلى األدبيات الفكرية والثقافية كما أدى إعجابهم إلى إدخال الكثير من المصطلحات

حقل األدبيـات الفكريـة واإلسالمية، وإحاللها موازيـة لمثيالتها في وبذلك فقد وفرت لها فرصة التمكين الثنائي مع • والثقافيـة اإلسالمية 
مصطلحات )الوطن والقطر( محل  المحلية، ما أدى إلى حصول نوع من التوأمة بينهما في سـياقات وأنسـاق متوازية، وحلت المصطلحات
دار)دار اإلسـالم(، و)العالم األوربوي ثم الغربي( محل ) الكفر المحاربون أو المسالمون أو دار الحرب والكفر(، و)المواطـن( محل )المسلم  

وهكذا تمت عملية •• واالنتفاضة( محل )الجهاد( المؤمن(، و)الشعب( محل )الرعية(، و)البرلمان( محل )مجلـس الشورى(، و)الثورة أو
 •التجاور المصطلحي
المي عن كثير من مصطلحاتـه بحلـول المصطلحات الغربيـةتخلي الفكر العربي واإلسـ ثم تلتها مرحلـة الوافدة محلها، فنشأت بعد مرحلـة  
و)الدين  ،(ثنائيات في عالم الفكر والثقافة من مثل )األصالة والمعاصرة(، و)العروبة واإلسالم التوأمـة مرحلة الثنائيات، مؤديـة إلى وجود

مرحلـة التخلي الكلي عـن لتليها• والعلمانيـة(، و)الوطنية والقوميـة( المصطلحات اإلسـالميـة، ثم التبني الكلي للمصطلحات الوافدة أو  
 •اإلسالمية غُيّب المصطلح القرآني والنبوي السلفي األصيل وغيره مـن مصطلحات الحضارة العربية الغازيـة، ومعها
والغربية الوثنية ـ تمهيدا لعملية تغييبها الكلي من الواقع الفكري  والمتتبع لعملية التدافع المصطلحي بين الثقافتين العربية اإلسـالمية
 :اإلسالمي ـ يجد أنها قـد مرت بالمراحل األربعة التالية والثقافي العربي
 •والقبول للتعايش مع المصطلحات اإلسالمية ـ مرحلة الوفود 1
ة الغربيةمع مثيالتها الوافدة من الثقاف ـ مرحلة توأمة المصطلحات اإلسالمية 2 • 
 •بينهما ـ مرحلة الثنائية المصطلحية 3
2•)المصطلحات الغربيـة مواطن السيادة والسيطرة ـ مرحلة التخلي النهائي عن المصطلحات العربية واإلسالميـة، وحلول 4 ) 
 المصطلحية خطورة المعركة
لعـربي واإلسـالمي الحديث والمعاصر تمس صميم المصطلحات الفكـر ا ولم تعد المعركـة المصطلحيـة التي قادها رواد العلمنـة والتغريب في
وتزعزع وحدة تصورهم الفكري،  والفنية واألدبية فحسب، بل تعدتها لتخلـط على المسلمين الكثير من ثباتهم المصطلحي، الفكرية والثقافية

(، وتبلبل عليهم سائر أمور دينهم،3وتضرب صميم عقيدتهم) ي أدبيات الكتابة الدينية والسياسية اإلسالمية فراجت المصطلحات التالية ف 
واإلسالم المعتدل، والسلفي التقليدي  مثل: )اإلسالم الراديكالي الثوري، واإلسالم السياسي، واإلسالم المتعصب المتشدد، وغيرها من
4••(•)واإلسـالم السلطوي المحافظ، والمتحرر، واإلسالم الشعبي الجماهيري، ) 

المصطلحية إلى ميدان آخر غيرعالمثم انتقلت المعركة  إلى عالم الواقع العربي اإلسالمي،•• األدبيات الفكرية والثقافية والفنية واألدبية   
لوحدتهم، والممزقة لصفهم وبنيانهم اإلسـالمي  لتصف المسلمين والدول المسلمة والجماعات المسلمة بسيول من المصطلحات، المشـتتة
ليةالمرصوص، فهذه: )جماعـة أصو ثورية،  محافظـة، جماعة إسـالمية متشددة، وجماعة صوفية، وجماعة سـلفية تقليدية، وجماعة 

5••(•)فإرهابية، فدموية، فإجرامية، فعنصرية ) 
الواقع التربوي  لتزيل من أدبيات الفكر والمفكرين كل تعامل بالمصطلحات القرآنية، تمهيدا إلزالتها من وقد توسعت المعركة المصطلحية

لتعليمي واإلعالمي والثقافي والفكري واألدبي والفني للمسلمين، حتىوا غدا استعمال المصطلح القرآني يشكل عائقا كبيرا للباحث المسلم  
وصار ملزما باالستطراد خالل  والثقافية المختلفـة، حتى بين المشتغلين والمنشغلين بقضايا الفكر العربي واإلسالمي، في تعامالته الفكرية

الفكري لشرح وإيضاح الكثير من مصطلحاته نشاطه • 
 >مدلول اإلرهاب< القرآني من خالل بناء على ما سـبق ستسعى هذه الدراسـة ـ إن شاء هللا ـ إلى فهم وتأصيل وبلورة المصطلح وبناء
6•)المثقفين المسلمين على أقل تقدير اللغوي، ومحاولة تعميمه بين عموم ) 
 مفهوم اإلرهاب لغة
( إلى أن كلمة7اللغة العربية) معاجم تشير ،  >خاف وخشي< وكسر الهاء وفتحها، وفتح الباء، إلى معنى بفتح الراء، >َرَهبَ < >َرِهـبَ < 
َهبُ < ومصدرها < :هو >الرهب<و >الرَّ والفزع• والخشية• والرعب• الخوف  :، ويقال>أخافه< :أي >أرهبه، واسـترهبه< :يقال •>
<و •>توعده :ترهَّبه، أي< بالتره   ، >العابد المتنسك من عباد النصارى< :هو >الراهب<و ، واسـم الفاعل منها الراهب،>التعبد< :هو >
 :الصحابة رضوان هللا عليهم ، وقد ورد في األثـر في وصف>رهبـان< ترهبهم وخوفهم وخشيتهم من هللا، وجمعـه وسـموا كذلك لكثرة
 •>بالنهار رهبان بالليل، فرسان<
باد النصارى المترهبون على طريق سـموههم ع :>الرهبان<و  ال زمام وال حزام وال< :، وقد ورد قوله عليه الصالة والسالم>الرهبانية< 
 •>عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي< :، وقد ورد في األثر قول نبينا محمد عليه الصالة والسالم>رهبانية في اإلسـالم
8•)هاب نتبين أنه هو: اإلخافة، واإلفزاع، واإلرعاباإلر ومن خالل هذه المقاربة اللغوية للفظة ) 
  :الكريم ـ هيآتها ودالالتها النحوية لفظة إرهـاب في القرآن
البقرة، المائدة، األعراف ـ < :أو أحد مشـتقاته اثنتي عشـرة مرة في عشـر سـور قرآنية، هي >الَرَهـبَ < ورد في القرآن الكريم ذكر لفظ
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نفال، التوبة ـ ذكرت فيهاذكرت فيها مرتين ـ ، األ  •>•مرتين ـ ، النحل، القصص، األنبياء، الحديد، الحشر 
 :اللغوية والصرفية التالية وقد وردت في الهيئات
( في قوله تعالى: )يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم40اآليـة رقم ) ـ في سورة البقرة في >الرهب< ـ وردت لفظة 1  

أوف بعهـدكم وإيـاي فـارهبـون( ـ بصيغة فعل األمر المطلق وأوفـوا بعهـدي • 
( في قوله تعالى82في سورة المائـدة في اآليـة رقم ) >الرهب< وردت لفظـة ـ 2 لتجدن أشـد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين ) :
يسين ورهبـانـا وأنهم الللذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قس أشركوا ولتجدن أقربهم مودة يستكبرون(، بصيغة اسم الفاعل  
 •الجمع
( في قوله تعالى: )قـال ألقـوا فلما ألقـوا سـحروا أعين116األعراف في اآلية رقم ) في سورة >الرهب< ـ وردت لفظة 3 الناس  
 •المطاوعة واسـترهبوهم وجـاؤوا بسـحر عظيم( ـ بصيغة فعل الماضي المزيد الذي يفيد
وردت لفظـةـ  4 في قوله تعالى: )ولما سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح وفي  (154) ـ في سـورة األعـراف في اآلية رقم >الرهـب< 
 •للذين هم لربهم يرهبون( ـ بصيغة فعل المضارع من األفعال الخمسة نسختها هدى ورحمة
له تعالى )وأعدوا لهم ما( في قو60ـ في سورة األنفال في اآلية رقم ) >الرهب< ـ وردت لفظة 5 استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  
ـ  (تعلمونهم هللا يعلمهم وما تنفقوا من شـيء في سـبيل هللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون تـرهبـون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونهم ال
 •بصيغة فعل المضارع من األفعال الخمسة المبني للمجهول
< ـ وردت لفظـة 6 ـبالره ( في قولـه تعالى: )اتخـذوا31ـ في سـورة التوبـة في اآليـة رقم ) > أحبـارهـم ورهبـانـهـم أربابا من دون هللا  
34إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون(، وفي قوله تعالى في اآليـة رقم ) والمسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا يأيها الذين ) :(

من األحبـار والرهبـان ليأكلـون أمـوال الناس بالباطلآمنـوا إن كثيرا  ويصـدون عـن سـبيل هللا والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها  
( ـ بصيغة اسم الفاعل وهي صفة جمع لراهب34فبشـرهم بعـذاب أليم( التوبة:  في سـبيل هللا • 
( في قوله تعالى51)ـ في سـورة النحل في اآليـة رقـم  >الرهـب< وردت لفظـة ـ 7 وقال هللا ال تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ) :
 •األمر المطلق فإياي فارهبون( ـ بصيغة فعل
في قوله تعالى: )فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوجه إنهم  (90) ـ في سـورة األنبيـاء في اآلية رقم >الرهب< ـ وردت لفظة 8
خيرات ويدعوننـا رغبـا ورهبـا وكانوا لنا خاشعين( ـ بصيغة المصدريسـارعـون في ال كانوا  •األصلي للكلمة 
32ـ في سورة القصص في اآليـة رقم ) >الرهب< ـ وردت لفظة 9 في قولـه تعالى: )اسـلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء  (
نهم كانوا فاسقين( ـ بصيغة المصدرالرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إ واضمم إليك جناحك من  •األصلي المعرف للكلمة 
( في قوله تعالى: )ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم27اآليـة رقم ) ـ في سـورة الحديد في >الرهـب< ـ وردت لفظـة 10  

عوهـاوآتيناه اإلنجيل وجعلنـا في قلـوب الذين اتبعـوه رأفـة ورحمـة ورهبانيـة ابتد مـا كتبناها عليهم إال ابتغـاء رضـوان هللا فمـا رعـوهـا  
 •الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون(، مصدر صناعي مؤنث حـق رعـايتهـا فـآتينا
( في قولـه تعالى: )ألنتم أشـد13ـ في سـورة الحشر في اآلية رقم ) >الرهـب< ـ وردت لفظـة 11 لك بأنهم رهبـة في صدورهم من هللا ذ 
9•)الهيئة قوم ال يفقهون( ـ اسم مصدر دال على ) 
 معنى إرهاب في القرآن الكريم
في سورة البقرة )يا بني إسرائيل  ففي قوله تعالى >الرهـب< التفاسير القرآنية نتبين من خاللها بعض معاني لفظـة ولعل استقراءنا لبعض
، جاء الحديث فيها عن بني إسرائيل، وذلك من 40عهدكم وإيـاي فارهبون( البقرة: ب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفـوا بعهدي أوف
كي •• من خبث وكيد ومكر وتدمير هللا سبحانه وتعالى لكشف حقيقة اليهود الخفية، وإظهار ما انطوت عليه نفوسهم الشريرة عناية
 •السماوي المعجز يحذرهم المسلمون وعامة المستقبلين لهذا الخطاب

عا هللا سـبحانه وتعالى البشر ـ وخص بني إسـرائيل ـ إلىفقد د توحيده الخالص وعبادته لوحده من دون غيره، وأقام لدعوته الحجج  
مخاطبتهم بكل أساليب الخطاب، إلى  بني إسـرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم وعلى آبائهم وأجدادهم من قبل، وتفنن في والبراهين، ثم ذكّر

فهذه• تقريعهم للرهبة والخوف منهأن وصل بهم إلى   اآلية نزلت بخصوص اليهود المعاندين والمكابرين تدعوهم للخوف والرهبة من هللا 
10•)تعالى ) 

قوله تعالى: )وقال هللا ال تتخذوا إلهين اثنين إنما  15سورة النحل في اآلية  في >الرهب ـ فارهبون ـ< وقد ورد البناء اللغوي للفظة نفسها
حد فإياي فارهبون(، لتذكير الناس بضرورة إفراد هللا سبحانه وتعالى بالطاعةوا هو إله والعبادة له وحده، والخشية والخوف منه سبحانه  
أس  اإليمان والتوحيد، وقد  كصفة منسـوبـة هلل سبحانـه وتعالى اقترنت بأّسِ هذا الدين، وهو >فارهبون< وتعالى دون سواه، ولفظة الرهب

والمعاندين عموما، ولبني إسـرائيل خصوصا، بهدف تربية حس وشعور الخوف والرهبة   تعالى في أثناء توجيهها للكفارذكرت منسوبة هلل
 •قلوبهم من هللا تعالى في
الكفار والمنافقين والمعاندين، وعنت بوجه أخص بني إسرائيل، الذين يسعون  ففي اآليتين الكريمتين اقترنتا بمسألة التوحيد وخصت عموم
  •طريق وسائلهم العديدة إلبعادها عن أنفسهم وإلصاقها بالمسلمين اليوم عن
قوله تعالى: )قـال 611في سورة األعراف في اآلية  >الرهب ـ استرهبوهم ـ< كما وردت لفظة ألقـوا فلما ألقـوا سـحروا أعين الناس  
رة ليسترهبوا أعين العامة بسـحرهم وخياالتهم، ومن خاللحال الرهب التي صنعها السح واسـترهبوهم وجـاؤوا بسـحر عظيم(، متضمنـة  
 •العامة البناء الصرفي للفعل لزيادة المطاوعة في صناعة حال الرهبة الوهمية في نفوس
وذلك أنهم عـززوا تخيالت السـحر بأمـور أخرى تثير • الخوف واالسترهاب: طلب الرهب أي •••< :وفي هذا الصدد قال اإلمام ابن عاشور

ف الناظرين، لتزداد تمكنخو للناس: خذوا حذركم  التخيالت من قلوبهم، وتلك األمور أقوال وأفعال توهم أنه سيقع شيء مخيف، كأن يقولوا 
 •ذلك من التمويهات والخزعبالت والصياح والتعجب وحاذروا، وال تقتربوا، وسيقع شيء عظيم، وسيحضر كبير السحرة، ونحو



 (11)•>واستجاب للتأكيد أي: أرهبوهم رهبا شديدا، كما يقال استكبر >استرهبوهم< ولك أن تجعل السين والتاء في
 •والمشعوذين والكذب والتخييالت التصاقها بالسحرة >استرهبوهم< ويتبين من خالل لفظ
قوله تعالى: )ولما  451األعراف في في اآلية  الخمسة المبني للمعلوم في سورة وقد وردت اللفظة بصيغة الفعل المضارع من األفعال
عليه الصالة والسالم، وخصص  موسـى الغضب أخـذ األلـواح وفي نسـختها هـدى ورحمـة للذين هم لربهم يرهبون ( موسـى سـكت عن
21•)تخصيصا، وهو مفعول به مقدم ُجر هنا بحرف الجر لتقدمه >هللا< الرهبة هلل وحده عندما تقدم لفظ الجاللة ) 
والسالم، فصار هناك راهب،  الخشـية من هللا تعالى، والتصقت بفئـة المؤمنين من قوم النبي موسـى عليه الصالة والرهبـة هنا دلت على
 •تعالى ومرهوب، وأمر مرهوب منه، وهو الخوف من بطش وأخذ هللا

قوله تعالى: )وأعدوا لهم 06كما وردت اللفظة ـ في سورة األنفال في اآلية  اسـتطعتم من قـوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا  ما 
ـ بصيغة فعل المضارع  (التعلمونهم هللا يعلمهم وماتنفقوا من شيء في سبيل هللا يـوف إليكم وأنتم ال تظلمون وعدوكم وآخرين من دونهم
ة من أعداء هللا ودينـه، من اليهود والمشركين منصب على طوائف متعدد من األفعال الخمسة المبني للمجهول، ألن التخويف واإلفـزاع هنا
المناوئين والمحاربين هلل  فاإلرهاب هنا حق مشروع من المولى تبارك وتعالى للمسلمين ليوقفوا خطر أعدائهم من وغيرهم، وعليه
 •ولرسوله، وليس للمسالمين من األمم األخرى
زمن الحرب، إلرهاب أعداء هللا، ممن هنا لألعداء حق شـرعي إلهي منحه لعباده المسلمين فالترهيب يقعدون للمسلمين كل مرصد بهدف  

وهو حقهم الديني المشروع• إيذائهم وتخضيد شـوكتهم 13•)للدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومالهم وأوطانهم  ) 
اإلضافـة ألنها أخصر ب هم المشركون، فكان تعريفهم >ترهبون بـه عدو هللا وعدوكم< عاشور: )وجملة وفي هذا الصدد قال اإلمام ابن
ذمهم، أن كانوا أعداء ربهم، ومن تحريض المسلمين على قتالهم، إذ عُـدوا  طريـق لتعريفهم، ولما تتضمنه من وجـه قتالهم وإرهابهم، ومن
هم أعداء المسلمين صارحوه بالعداوة، و فهم أعـداء هللا ألنهم أعداء توحيده، وهم أعداء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنهم أعـداء لهم،
 ••وأنصاره ألن المسلمين أولياء دين هللا والقائمون به
لقتاله خافه، ولم يجرؤ عليه، فكان ذلك هناء للمسلمين وأمنا من أن  واإلرهاب جعل اآلخر راهبا أي خائفـا، فإن العدو إذا علم استعداد عدوه
رادوا، وكان الحال أوفق لهم، وأيضا إذافيكون الغزو بأيديهم: يغزون األعداء متى أ يغزوهم أعداؤهم، رهبوهم تجنبوا إعانة األعداء  

14•)عليهم ) 
من  31اآلية  بصيغة المصدر الدال على الهيئة في >الرهب ـ رهبة ـ< الحشر أحد مشتقات لفظ كما أورد المولى تبارك وتعالى في سورة

ك بأنهمسورة الحشر قوله تعالى: )ألنتم أشد رهبة في صدورهم من هللا ذل قوم اليفقهون(، مبينا سبحانه وتعالى حقيقة نفسية ومعنويات  
 •علينا وقائع جالء بني النضير عن المدينة المنورة بعد محاصرة المسلمين لهم اليهود الغادرين، وهو يقص
وحياة العبودية، ومن ضعف  استكانتهم للدعة الرهب التي حصلت لليهود من بني النضير، إنما نشأت فيهم من جبلتهم الجبانة ومن وحال
15•)ومن حبهم الشديد للدنيا إيمانهم وعدم انصياعهم لتعاليم اإلسالم، ) 
من سورة القصص قوله تعالى: )اسـلك يـدك في جيبـك تخـرج بيضـاء من غير  23 في سورة القصص في اآلية >الرهب< كما ورد لفظ
ـك إلى فـرعـون وملئه إنهم كانواإليك جناحك من الرهب فذانك برهانـان من رب سـوء واضمم فاسـقين(، ليدل على منتهى الـخوف  
16•)اليد واالنبهـار من معجزة هللا تعالى لموسى بإضاءة ) 
من سورة األنبياء سبحانـه وتعالى:  98األنبياء في قولـه في اآلية  المصدر الدال على الهيـئة والحال في سـورة >الرهب< كما ذكر لفظ
ورهبـا وكانوا لنا خاشـعين(، الذي  ووهبنا لـه يحي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسـارعـون في الخيرات ويدعوننـا رغبـا )فاسـتجبنا لـه
17•)تعالى، والخوف والفرق من عذابه يدل على الرجاء واألمل والرغبة في عطاء هللا ) 
أي ذو رغب ورهب•• من رغب ورهبوالرغـب والرهـب مصدران  •••< :وفي هذا الصدد قال اإلمام ابن عاشـور ••<•(18) 
فصار االسم يدل على عبَّادهم ومترهبيهم على  ذكرت اللفظة بأحد مشـتقاتها ثالث مرات بصيغة اسم الفاعل الجمع عن عبَّاد النصارى، كما

من سورة 13طريـق الرهبانيـة في اآلية  ن هللا والمسـيح ابنالتوبة قولـه تعالى: )اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دو  مريم وما أمروا  
( من سورة التوبة: )يأيها الذين آمنـوا إن 34قوله تعالى في اآليـة رقم ) إال ليعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سـبحانه عما يشركون(، وفي
الذهب والفضة وال ينفقونها في سـبيل هللا  يكنزون األحبار والرهبان ليـأكلـون أمـوال الناس بالباطـل ويصـدون عـن سـبيل والـذين كثيرا من
أشركوا ولتجدن  من سورة المائدة قوله تعالى: )لتجدن أشـد الناس عداوة للذين آمنوااليهود والذين 48 فبشـرهم بعـذاب أليم(، وفي اآلية
كما ذكرت عبادتهم الرهبانية في • تكبرون(ورهبـانـا وأنهم ال يسـ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيـسين

من سورة 72اآلية  اإلنجيل وجعلنـا في قلـوب الذين  الحديد قوله تعالى: )ثـم قفينا على آثارهـم برسـلنا وقفينا بعيسـى ابن مريم وآتيناه 
حق رعـايتهـا فـآتينا الذين آمنوا منهمعليهم إال ابتغـاء رضوان هللا فما رعـوها  اتبعوه رأفة ورحمـة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها أجرهم  
 •( وكثير منهم فاسقون
وقد قال في هذا• واتخاذ الصوامع للعبادة فقط، واعتزال الناس وتجنب مالذ الحياة والرهبانية هي: رفض النساء، واالبتعاد عن الشهوات،  
قطع لعبادةالرهبان اسـم جمع لراهب، وهو التقي المن ••< :الصدد اإلمام ابن عاشور هللا من أهل دين النصرانية، وخص الراهب بعظيم  
 (19)•>•••على أصل الزهد في الدنيا واالنقطاع للعبادة ديـن النصرانية، ألن دين النصارى قائم
ق التي سنعرضها الكثير من الحقائ لفظة إرهـاب في القرآن الكريم من خالل اآليـات التي وردت فيها، وقد تبينا منها ها هي تفاسـير ومعاني
  •اآلن
 في القرآن الكريم >اإلرهاب< مفهوم مصطلح
 :أبعاد هذا المصطلح القرآني فيما يلي على ضوء ما قدمته لنا التفاسير يمكننا استنتاج
بوجه  بمسألة التوحيد والعبادة والطاعة، وخصت عموم الكفار والمنافقين والمعاندين، وعنت >الرهب ـ فارهبون ـ< ـ اقترنت لفظة 1
 •أنفسهم وإلصاقها بالمسلمين أخص بني إسـرائيل، الذين يسعون اليوم بوساطة وسائلهم الكثيرة إلبعادها عن



 •بالسحرة والمشعوذين والكذب والتخييالت والخداع والظلم >الرهب ـ استرهبوهم ـ< ـ التصقت لفظة 2
صقت هنا بفئة المؤمنين من قوم موسىعلى الخشية من هللا تعالى، والت >الرهبة ـ الرهب ـ< ـ دلت لفظة 3 عليه الصالة والسالم، فصار  
 •بطش وأخذ هللا تعالى هناك راهـب، ومرهـوب، وأمر مرهـوب منه، وهو الخـوف من
هللا، وركزت على أنه حق شرعي منحه لعباده المسلمين زمن الحرب، إلرهـاب  على الترهيب ألعداء >الرهب ـ ترهبون ـ< ـ دلت لفظة 4
فأصنا كما أكدت على أنه هو حقهم الديني • شـوكتهم المعتدين من أعداء هللا، ممن يقعدون للمسلمين في كل مرصد بهدف إيذائهم وتخضيد 

  •وأوطانهم المشروع للدفاع عن أنفسهم وعرضهم ومالهم
ة اليدمعجزة هللا تعالى لموسى بإضاء على منتهى الخوف واالنبهار من >الرهب ـ الرهب ـ< ـ دلت لفظة 5 • 
 •الرجاء واألمل والرغبة في عطاء هللا، والخوف والفرق من عذابه على >الرهب ـ رهبا ـ< ـ دلت لفظة 6
وسلوكيا في تصرفات الفرد، وأنها  ضبطت أبعاده ومعالمه اآليات القرآنية حالة نفسية داخلية باطنية، تتجسد ظاهريا وعليه فالرهب كما

طها هللا سبحانهعالقة بين طرفين راهب ومرهوب، رب   •وتعالى بنفسه عند إرادته التخويف لعموم الكافرين، ولخصوص اليهود المعاندين 
وإن ذهبت بعض • أعداء هللا وأعدائهم حق شرعي منحـه هللا لعباده المؤمنين للدفاع عن حومـة الدين وبيضة األمة المسلمة ضد وهي
ن به، والعمل جاهدين عبر سائر مؤسساتهم ووسائلهم على إلصاقه باإلسالموالمسلمي األدبيات السياسية الحديثة إلى نعت العرب ونعته  •

وحشد الطاقات الدولية عبر مختلف المحافل العالمية لوسم• بأنه ديـن إرهابي اإلسالم بـه، متخذين بعض األعمال المعزولة التي يقوم بها  
ب ـ اليوم ـ عبر محاوالت سـياسية وفكرية إلىويسعى الغر• للتعبير عن عدالة قضاياهم بعض العرب والمسلمين إيجاد تحالفات قوية تضم  
 أدنى تحريـر معرفي لمصطلحه، ودفع اآلخر لمقاومته تحت ستار )محاربة العرب والمسلمين لمقاومة أنفسهم، وتخريب ديارهم، من دون
 •(اإلرهاب
 تعريف اإلرهاب في المفهوم القرآني
عريف اإلرهاب بأنـه: )هو المحاولة القولية، أو العملية، أوالقرآني نصل إلى ت ومن المفهوم االثنتين معا، اللتان تهدفان باألساس إلى  
ـ  العالم، تجاه أي جنس، أو عرق، أو شعب ـ بغير حق التعامل بالمثل كما في فلسطين مثال ترويـع اآلمنين المطمئنين في أي بقعـة في

بهـم، البتزاز وتخضيع حكوماتهم ودولهموإلحـاق الضرر واألذى والتدمير والقتل  لمآرب غير شرعية أو قانونية(، فهل من مدكر؟ أم على  
 أقفالها؟ قلوب
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