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فمن هو جماهد  ُتبدد  للمدة هاددابك بةلمة هارها ك   
فدو ارهدابي  ممعى  أهدإ ارهدابي أهإ من ود مون من    
ااهبإ ما يعطي أمريةا شدريية أ  ترددربإ  ما يعطي  
يمياًل من يمالء أمريةا شريية أ  يرربإ  محنن من 
هبارك تلك الردربة  سددىقو ه ههو ارهابي فليرر    
مدن الدذي ودا  لدإ أ  يدتدف بددذا الشعدار يف هذا 

و ارهابدي فليردر   من الذي وا  لإ أ  اجلامدن؟ هد
يتحددث يدن اجلدداب؟ هو ارهابي فليرر   من الذي 
وا  لإ أ  يفتح مدرسددة هىا يربي الشددبا  فيدا يل  
رمح القرآ ؟ مالدذي رمحدإ هي اجلداب اًًا هو ارهابي   

 فليرر ك.
أليسددا األمور تت و متىعة ؟ فاطلددطلحاغ تت و   

مهم الذين يتحرلو  يف حنن هت و! يليىدا أ  هقعد  
الرب مالبحر  مادابها يليإ أ  ُيمسددخ متو ددن بدياًل 
يىإ للمة هارها ك  لىىظر اىل اجلداب أهإ سّبة  مأهإ 
يملية تعطي الشددريية ألمل ك أ  يرربوا اطسلمني  
بد  أ  يةو  هو مبدأ يعطي الشددريية للمسددلمني أ  
يرربددوا أمل ددك امرميددن الذيدن هدم ارهابيدو     

 حقيقيو .
َواِتُلوا الَِّذيَن ال }أمل يقد  ا  سدددبحداهدإ متعداىله     

طن  (22آلية)التوبةه من ا {وَ  ِباللَِّإ َمال ِباْلَيْوِم اْلآِخِردددُيْؤِمُى
 {واتلوا}هو هذا اخلطا ؟ ألي  للعر  ماطسددلمني؟ 

مدا هدو القتا  يف سبي  ا ؟ ألي  هو اجلداب؟ ها هو 
َواِتُلوا الَِّذيَن }اب هدو هةذاه يقو  للمسلمني ا  اجلدد

َحرََّم  وَ  ِباللَِّإ َمال ِباْلَيْوِم اْلآِخِر َمال ُيَحرُِّموَ  َمادال ُيْؤِمُى
يَن ُأمُتوا وَ  ِبيَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذدُإ َمال َيِديُىداللَُّإ َمَرُسوُل
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ُُِرم  {َ اْلِةَتاَ  َحتَّ  ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َيْن َيٍد َمُهْم صددَدا
 هذا هو اجلداب. (22)التوبةه

اجلداب شددريية لىا هتحرك يل  أسدداسددإ يف  ددر    
أمل دك اطفسديدن  الذيدن ال يؤمىو  با  مال باليوم 
اآلخددر  مهددم يف ماوددعدم ال مرمو  مددا حرم ا  
مرسدددولدإ  مهم ال يدديىو  بين احلق  ا  من ماا    
 -األمدة أ  اداربدم  أ  تقداتلددم أي أ  هداهدهم      

حت  يعطي أمل ك اجلزية  -جلداب شريية هلم هىا ما
 ين يٍد مهم صاُرم . ألي  الواون يت و اآل ؟

ا  للمددة هاجلدددابك اآل  تتحو  اىل للمددة هارهددا ك 
فددامدداهددد هو ارهددابي  مللمددة هادددابك هي للمددة 

 هارها ك.
اًًا فدإًا مدا مسحىدا حنن اطسلمني لألمور أ  تت و من 

طةر يف ل  شددديء  اطةر يف ماون حولىا  فإهإ اطةر  ا
حيدداتىددا  اطةر حت  طفرباغ ل تىددا العربيددة. للمددة 
هاددابك هي للمدة يربيدة  محت  للمة هارها ك هي    
للمدة يربية  أملسدددىا هسدددمن ليماء العر  هم من  

 -مهو اجنليزي يف ل تإ  -يطالبو  الرئي  األمريةي 
يطالبوهإ بأ  يفتح واموس ل تإ ليفسر للعر  مفربة 

 يربية هي للمة هارها ك؟
للمدة )ارهدا ( هي للمدة باخد  لتا  يربي  يىدما     

 َمَأِيدُّما َلُدْم َما اْسَتَطْعُتْم}يقو  ا  سبحاهإ متعاىله 
ِمْن ُووٍَّة َمِمْن ِربدَداِ  اْلَييدْدِ  ُتْرِهُبوَ  بدِدِإ يدَدُدمَّ اللددَِّإ 

 أصدددبحىا يف ماوعىا ال (00ألهفدا ه من اآلية ا) {َميَدُدمَُّلمْ 
هعدرف معاهي مفرباتىا العربية  يطال  ليماء العر  

أ  تفسدر  -مهو ليد  يربي  -الرئيددد  األمريةدددي 
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مسداحتإ مفرددديلتإ مفربة يربية هي للمة )ارها (  
هوولدوا لىا ماًا تريدم  بةلمة )ارها (؟ك ألي  هذا 

 هو السؤا  الذي يرتبب؟
هي  طاًا ال هران حنن اىل القرآ  ماىل ل تىا لىعرف ما

للمدة هارهدا ك؟ ممدا يالوتىا بدا؟ مأمام من أ  أ     
يةو  الىاس ارهابيني؟ ممدا هدو اإلرها  اطشرمع؟ مما 
هو اإلرهددا  الددذي لي  عشدددرمع؟ حت  حنن للىددا 
مثقفوهددا مليماءهدا لدم جندر  يلد  أ  هقدامم ًلدك  
االحنراف يف معى  هذه الةلمة أ  هقاممإ مأ  هرسددخ 

 {ْرِهُبوَ  بِدِإ يَدُدمَّ اللدَِّإ َمَيُدمَُّلمْ   ُت}معىداه القرآهي.  
للمددة هارهددا ك يف القرآ  الةريم  (00ألهفددا ه من اآليددةا)

تعىددي أ  يلد  اطسلميدن أ  يعددما القدوة بةد  مدا  
يسدددتطيعو   بد  مأ  يلحظوا حت  الشدددةليداغ مأ    
يلحظوا حت  هاطرابطك اليت هي يف األخو سدددتزرع 

ُتْرِهُبوَ  بدِدِإ يدَدُدمَّ اللددَِّإ }اهلزميددة يف هف  العدددم 
 .(00ألهفا ه من اآليةا) {َمَيُدمَُّلْم

 -هةذا يقو  القرآ  الةريم  -ا  يليةم أيدا اطسلمو  
ا  يليةم أيدا اطؤمىو  أ  تعملوا بة  ما تسددتطيعو  
يل  أ  ترهبوا أيداء ا   هذا هو اإلرها  اطشرمع  

رمع حنن من لةىىا بد  أ  هتحدث ين اإلرها  اطشددد
هسمن يف مسائ  اإليالم مالزيماء  مهسمح بأ  ترتبب 
للمددة )ارهددا ( ععىدداهددا األمريةي ملي  ععىدداهددا 
القرآهي. ألي  هذا من ال باء؟ ألي  هذا من مظاهر 

 ت و األمور متعةي  احلقائق؟
دث بائمًا ين اجلداب  دأ  هتح -أيدا اإلخوة  -ا دا  يليى

حت  أمل ك الذين لي  لديدم أي رمح ادابية يليدم 
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أ  يتحددثوا ين للمدة )اداب(  أل  للمة هادابك يف   
هفسددددا  للمة هادابك يف معىاها هي تتعرر حلر   
أصدبحىا حنن ُهحار  لأشيا،  مُتحار  أر ىا لأرر   
مُتحار  أفةارها لأفةار  ب  أصددبحا احلر  تل  اىل 

ىا  أصبحا ألفاظىا حت  هي ُتحار   ل  شيء مفربات
مدن ِوبَد  أيدائىدا يتوادإ اىل حربىا يف ل  شيء يف 
ساحتىا  اليىا شيليًا  اىل اوتلابها  اىل ثقافتىا  اىل 
أخالوىدا  اىل ِوَيِمىدا  اىل ل تىدا  اىل ملدددطلحداتىددا     

 القرآهية  اىل ملطلحاتىا العربية.
ىعة  احلقائق اىل أ  ال هسددمح أ  تت و األمور مأ  ت

هدذا احلدد  فت يد  للمدة هادابك القرآهية  مت ي      
للمدة هارهدا ك القرآهية ليح  هلدا للمة هارها ك   

 األمريةية.
مهذه الةلمة هارها ك تعين أ  ل  من يتحرك ب  ل  
من يليح اا مطأة أودام اليدوب سيسم  هارهابيك  
أ  ل  من يلدديح ُرددبًا   ملديىإ  ُرددبًا لةتابإ  
ُردددبًا للمسدددتردددعفني من يبابه الة  سددديسدددمو  
هارهدابينيك  ممت  مدا ويد  يىدكه أهك ارهابي  فإ      
هىاك من يتحرك ليىفذ ليعم   دك يل  أساس هذه 

 الشريية اليت ود ُمِ َعا من اديد.
حنن خنتلف ين أمل ك  حنن منتلك شدددريية اهلية 
ورآهيدة  مهقعد ين التحرك يف سدددبي  أباءها  ميف  

أسداسدا  مهر  ليف أ  أمل ك متااو   التحرك يل  
هم اىل أ  يؤصدددِّلوا من اددديددد  مأ  يعملوا يل  أ  
خيلقدوا شرييدة مدن اديدد  ثدم مت  ما ُمِادغ هذه 
الشريية فإهدم ال يقعدم  لما هقعد اهدم يتحرلو   
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أملي  هذا هو ما هشدداهد؟ لقد تبد  ل  شدديء  لقد 
هلية ت و لد  شددديء فىحن من هقعد مالشدددريية اإل 

مواوبة  مهم من يتحرلو  يل  ُو أساٍس من شريية 
 فُيَشرُِّيو  مُيؤصُِّلو  ثم يتحرلو  مال يقعدم .

  ال دًا حتددث بائمدد أ  هتح -أيدا اإلخوة  -ا دد ا  يليى
هرتك للمة هارها ك ععىاها األمريةي أ  ترتسددخ يف 

أ    بالبهدا  أ  تسددديطر يل  أًها  الىاس يف بالبها 
ها  الىاس  يليىا أ  حنار  أ  ترتسددخ تسددبق اىل أً

هذه الةلمة  أل  مراء ترسددديدا ماًا؟ مراء ترسددديدا 
مترددحية بالةرامة مبالعزة مبة    ترددحية بالدين

شدديء. حيى ٍذ سددُيرددر  أي يامل من يلمائىا سدديقاب  
يلمدا هدا بأودامدم اىل أيماا السدددجو   ثم يعذبو    

سائ  يل  أيدي خرباء اليدوب  الذين ميتلةو  أفتك م
و  ديك. فيةدإ ارهابداًا؟ هأهداس مد  أسدالتعذي  يل

الىداس ييعدًا هم من أصدددبحوا يسدددلمو  بدأ  للمة    
حبق أم ب و حق  -هارهابيك هي للمٌة َمن ُأطلقا يليإ 

اطسلمو  أم  هو من يلدبح أهاًل أل  ُيَىفِّذ حبقإ من؟  -
إ ددم  يملدا يريدم مدو  أم يمال هدد ن؟ األمريةيدد م

 لماءها.فيعذبو  ي
مل  من يلرخ ليعيد الىاس اىل العم  بةتا  ا  هو 
أيرددًا ارهابي  مل  من يدرس الىاس يف مدرسددة يلوم 
القرا  هو أيرًا يىدهم ارهابي  أي لتا  يتحدث ين 
أ  األمة هذه يليدا أ  تعوب اىل ماابدا  أم تسددتشعر 

.هو أيرًا ارهابيمسؤمليتدا 
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