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 الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه ومن وااله، وبعد،،

]1[ 
فقد أخذ اهللا العهد والميثاق على العلماء أن يبينوا أحكام الـشرع لألمـة يف أحوالهـا 

ـــزل هبـــا، ـــا ين آل [ ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (       *  +  ﴿وم

   ©ª  »  ¬  ® ̄   °  ﴿ ووصف الربـانيين مـنهم بـأهنم]187: عمران
 ̧ ¶  µ   ´  ³²    ±﴾ ]األحزاب[.  

وهذا البيان، وذلك التبليغ المقتضي الصدع بالحق والجهر بالصدق قام به على مر 
العصور علماء ربانيون، وفقهاء رساليون، ودعاة مخلصون، لم تغرهم الحيـاة الـدنيا، 

Ø   ﴿: والدار اآلخرة، وكان أنيسهم وشعارهم يف حياهتم قولـه تعـالىبل رغبوا إلى اهللا
ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù ﴾ ]الشعراء[ . 

َلم يرهبهم سيف، ولم يغرهم ذهب، بـل كـان حـاكمهم ومعيـارهم وضـابطهم هـو  ٌْ ْْ ُ ٌُ
ُّاهللا والدار اآلخرة، وبيان أحكام الشريعة فيما يجد لألمة من مستجدات، وم ُ ا ينـزل هبـا ُ

َمن نوازل، وما يحيط هبا من خطوب، فكانوا أمنَة لألمة، وموائـل للـشعوب، ومراجـع  ً َ َ

ًألهــل الــصدق، وعونــا ألصــحاب الحــق، وشــوكة يف حلــوق الطغــاة والمجــرمين  ً
 .والمستبدين على مر العصور

ورغم أن عددهم قليل يف تـاريخ األمـة مـن قـديم، وأصـبحوا اليـوم أقـل، كمـا قـال 

  .]سبأ[ ﴾   É  È   Ç  Æ  Å﴿:تعالى

 النـاس تجـدون«: قـالملسو هيلع هللا ىلص الزهـري أن النبـي  عن معمر طريق من وكما روى مسلم
  .»راحلة فيها الرجل يجد ال مائة كإبل
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 :وكما عرب الشاعر
ُّوقـــــد كـــــانوا إذا عـــــدوا قلـــــيال ُ  

 

ــــن القليــــل  ــــل م ــــد صــــاروا أق   فق
 

 :واآلخر
ُتعيرنــــــا ِّ َ ّأنــــــا ُ ٌقليــــــل َ ُعديـــــــدنا َ َ  

 

ُفقلــــــت  ُ َّإن هــــــاَل َ َالكــــــرام ِ ــــــل ِ ُقلي َ
  

 

َّأقول رغم هذا فقد قامت هبم الحجة، وأقيمت هبم المحجة، وبلغ اهللا هبم الـدعوة،  َّ َ
َّودفع هبم الشبهة، وأبقى هبم الحق حقا، والباطل باطال، ودحض بأصيل علمهم وقـوة 
ــف  ــف المخــرفين، وشــطحات الهــارفين، وتحري ــدجالين، وتخري حججهــم دجــل ال

تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، فلن تخلو األرض من قـائم هللا بحجـة، الغالين، و
 :وصدق أحمد شوقي حين قال

  ًعلقمـــا الحقيقـــة خلـــق الـــذي إن

 

ــم  ِيخــل ل ْ ــن ُ ــة أهــل م   جــيال الحقيق

 

ــــشجاعة إن ــــوب يف ال ــــرة القل   كثي

 

ــــيال العقــــول شــــجعان ورأيــــت    قل

 

 الحـق، والقائمـة بالقـسط ــــ وقد كان لهذه المواقـف الربانيـة األصـيلة، والقويـة يف
َّثمن يـدفع، وضـريبة تقـدم، مـن حيـاة هـؤالء العلمـاء الربـانيين، ومـن حريـاهتم، ومـن  ُ ُ ٌ

.. أموالهم، وذراريهم، وهذا واضح جدا يف تاريخ علمائنا الوارثين حقا لميراث النبوة 
تلميــذه اقــرؤوا إن شــئتم ســير األئمــة األربعــة، وســلطان العلمــاء، وشــيخ اإلســالم، و

العالمة ابن قيم الجوزية، ويف القرن الرابع عشر الهجري رأينا نمـاذج وأمثلـة تـضاهي 
 .يف ثباهتا وشموخها ما يماثل نماذج القدماء، وربما تفوقهم

]2[ 
ُإنني أؤمن بأن الفقهاء على مـر التـاريخ كـان مـنهم الفاقـه بقـضايا الـشرع، الـواعي  ِ

ُ، ومـنهم الفاقـه »الفقيـه الحركـي«و ما أسـميه بــ بواقع أمته، المتفاعل مع قضاياها، وه ِ

ألمور الـدين لكنـه منعـزل عـن قـضايا أمتـه، غـارق يف الـرتاث، ال يريـد أن يخـرج مـن 
ْمدوناتــه، وال يــرى أن التــاريخ تغيــر، وال الواقــع تبــدل، وال المــستجدات جــدت، وال  َّ

الفقيـه «سـميه بــ النوازل وقعـت، بـل يعـيش يف التـاريخ، ويغـادر الجغرافيـا، وهـو مـا أ
، الذي يقوم بحراسة الرتاث، والذود عنه، والقيام بحقه، وهي وظيفـة مهمـة »التقليدي
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وجليلــة، لكنهــا غيــر كافيــة، وال قائمــة بــسحب ســلطان الــشريعة علــى األحــداث 
المعاصرة، وهو من مقاصد الشريعة العالية، وال ملبيـة حاجـات األمـة ببيـان حكـم اهللا 

 .لوظيفة الحقيقية للعلماءفيما ينزل هبا، وهي ا
 من إشكاالت بسبب عـدم وقوفـه عنـد الكليـات »الفقيه الحركي«ورغم ما يقع فيه 

ــسياسة وأخالقهــا ومبادئهــا، وتدخلــه أحيانــا يف الــسياسة الجزئيــة واألحــداث  يف ال
َّالتفصيلية والحزبية، وهو إن اضطر له الفقيه فيجب أن يكون بحـذر ووفـق ضـوابط  ُ ..

 هو النـافع الحقيقـي ألمتـه، المؤيـد للحـق والعـدل »الفقيه الحركي«قى رغم هذا فسيب
والخير، المؤازر له، القادر على القيـام بفـروض الكفايـة فيهـا، الـواعي بالمـستجدات 
ُوالنـوازل التــي تنـزل باألمــة، فيحقــق مناطاهتـا، ويوصــف طبيعتهــا، وينـزل عليهــا مــن  ِّ

ت والمقاصـد والموازنـات، ويقـدم كـسبه ًاألحكام الشرعية ما يناسبها، مراعيـا المـآال
وإضافته، كما قدم الفقهاء من قبله كسبهم وإضافتهم، وال يقع أسيرا لفتـوى تاريخيـة، 
أو أقوال كانت لزماهنا وظروفها وسياقاهتا المتنوعة، وإنما يفيد مـن تراثنـا العظـيم بمـا 

 فقهــاء يحقــق مقاصــد الــشرع ويراعــي مــصالح النــاس، فلــن يجــدد الــدين لألمــة إال
 . يحملون أرواح الحركيين، وحركيون يملكون عقول الفقهاء

 حائال دون ذلك، وأريد بالفتوى أن »أبو حنيفة«لقد أريد بالقضاء أن يتغير، فوقف 
 كالجبل الشامخ، وأريد بعقيدة األمة أن »مالك«تتغير يف أنه ال إكراه على بيعة، فوقف 

كالطود األشم، وأريد لوالء األمة العقدي  »أحمد بن حنبل«تتغير تجاه القرآن، فوقف 
 ..ً شامخا صلبا»ابن عبد السالم«والسياسي أن يتحول فوقف 

 قــدم يف ذلــك أمنــه وأمانــه، وكلفــه راحتــه وحريتــه، - وغيــرهم كثيــر –ٌّوكــل مــنهم 
ِوبعضهم ترك وطنه أو أبعد عنه، وآخرون قدموا حياهتم  ْ ومـا زالـت القافلـة الطيبـة ... ُ

يخ المبارك مستمرا، يفرق اهللا فيه بين الحق والباطل، ويميـز فيـه الخبيـث تسير، والتار
 .من الطيب، وال يجعل فيه للكافرين على المؤمنين سبيال

]3[ 
ومـن أبـرز هـؤالء العلمـاء الربـانيين واألئمـة العـاملين والفقهـاء الحـركيين شــيخنا 

مـا يف وجـه الطغيـان يوسف بن عبد اهللا القرضاوي، الـذي وقـف دائ. وإمامنا العالمة د
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ــزا   -منــذ شــبابه البــاكر أيــام اإلنجليــز يف مــصر، وحتــى اآلن، وقــدم لألمــة إنتاجــا ممي
 . يدلك على الفقه العميق بالشرع، والوعي الدقيق بالواقع-وبعضه فريد 

وقد برز صوته، وعال جهاده مع ثـورات الربيـع العربـي التـي قامـت الـشعوب فيهـا 
استعباد وطغيـان وإجـرام دام عقـودا مـن الزمـان، حتـى بالتخلص من طغاهتا بعد ذل و

ْرغب كل حاكم يف أن يورث الحكم ألسـرته لـوال هبـة هـذه الـشعوب التـي قـررت أن  ُ َّ َ ِّ
يتوقف هذا القهر والفساد، وذاك االستبداد والطغيان، فقامت بثوراهتا التي سرعان مـا 

ٌلتـاريخ، ولكنهـا بالغـة ْتعثرت لعوامل عدة ومتنوعة، كما هي سـنة الثـورات علـى مـر ا
َأهدافها، ومحققة مقاصدها إن شاء اهللا ٌ َ. 

 يف تحريـك هـذا - مـع ثلـة مـن أهـل العلـم والفـضل –ٌكان لشيخنا اإلمـام يـد عليـا 
ٌالمشهد، وصوت هو األكرب يف العالم العربي واإلسالمي يف تغذية الثـورات والوقـوف 

 يف - بحمـد اهللا –ُها، وقـد كتبـت بقوة مع الشعوب يف تقرير مصيرها، والمطالبة بحريت
القرضاوي اإلمام الثائر، دراسة تحليليـة أصـولية يف معـالم اجتهـاده «: هذا كتابا بعنوان
ُبينـت فيـه .. ، نفـدت طبعتـه األولـى، وطبعتـه التاليـة قيـد الطبـع اآلن »للثورة المصرية

ره، طبيعة جهاده وجهـوده، وخـصائص خطابـه، ومنطلقاتـه وقواعـده، ومقاصـده وآثـا
ووثقت فيه البيانات والخطـب والخطابـات التـي وجههـا للـشعب المـصري يف ثورتـه 

 .المباركة
وبعد أن وقع االنقالب العسكري يف مصر على إرادة الشعب المصري، وقـام قائـد 
االنقالب بإلقاء بيانه الشهير الذي تضمن إلغاء مجلـس الـشورى المنتخـب، وتعطيـل 

ِّمـصوتين، وخطـف الـرئيس المنتخـب بـإرادة حـرة ْالدستور المختار بثلثي أصـوات ال ُ
 آخـر »رئـيس«حقيقية ألول مرة يف تاريخ مصر القديم والحـديث والمعاصـر، وتعيـين 

َبإرادة العسكريين ال بإرادة الشعب، يؤمر فيأتمر، ويطلب منه فينفذ، ويقال له فيـسمع،  ُ ُ ُِّ
 !ال يملك من أمر نفسه قليال وال كثيرا

ة يف أنحاء مصر وميادينها التي قام هبا قادة هذا االنقـالب ومـن وبعد المذابح البشع
وقف الشيخ كالجبل األشم، لم يبع دينه بعـرض مـن ... عاوهنم محليا وإقليميا ودوليا

الدنيا، كما باع آخرون دينهم، لـيس بـدنياهم فحـسب، وإنمـا بـدنيا غيـرهم مـن بعـض 
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الذين شوهوا صـورة اإلسـالم  »اللحى السلفية« أو بعض »العمائم األزهرية«أصحاب 
 .. َّالناصعة، وبغضوا الدين إلى الناس بسوء قولهم وقبيح فعالهم 

ُوقف عالمنا يوضح لألمة األحكام الشرعية الصحيحة، ويبين لها طريقها بالفتاوى  ِ َ
الفقهية الرشيدة، التـي تـستمد قوهتـا وأصـالتها مـن تحقيـق مقاصـد الـشريعة، ورعايـة 

 تـضحيات نبيلـة، –كما قدم إخوانه من العلمـاء قـديما وحـديثا -مصالح الناس، فقدم 
ُوحوصر يف مكانه، فمنع من الخطابة، ومن الفضائيات، بحصار مصري عربي إقليمي 

 .. دولي 
ُ التـي دبـر األخيـر أمرهـا »أحمـد الطيـب«وقدم الشيخ استقالته من هيئة كبار علماء 

محمــد مرســي بمنــصب .  دبليــل باالتفــاق مــع المجلــس العــسكري قبــل إعــالن فــوز
الرئاسة، ثم تنامي ألسماعنا أهنـم يرتبـون إلقالتـه مـن المجمـع، فـسارع الـشيخ حفظـا 
ًلمكانتـه، وإرباكـا لخططهــم، وردا لكيـدهم إلــى نحـورهم، فقـدم اســتقالة أخـرى مــن 
المجمــع متعجبــا فيهــا؛ حيــث إن االســتقالة مــن األعلــى الــذي هــو الهيئــة تنبيــه علــى 

 !ى الذي هو المجمعاالستقالة من األدن
ُوكان كلما تحدث الشيخ أو أصدر بيانا هرعت الهيئة وأسـرع المجمـع باالجتمـاع 
ليبحثــوا كيــف يــردون علــى الــشيخ، يف الوقــت الــذي لــم يتمعــر فيــه وجههــم مــرة أن 
ُيجتمعــوا ليــستنكروا الــدماء التــي يــسيلها العــسكر، وال األرواح التــي يزهقوهنــا، وال 

ا، وال المذابح التي يرتكبوهنا، وال الحريات التـي يـصادروهنا األعراض التي ينتهكوهن
 !!.ويقمعوهنا

َ أزهر وأوقافا ودار إفتـاء –َّفتعرض شيخنا من المؤسسة الدينية الرسمية يف مصر  ًَ- 
ٍلهجوم ضار، وسفاالت وسفاهات ال تصدر عن علماء أو دعاة أسوياء لهم أدنى صلة 

ُمجــرمين وقطــاع طــرق، كمــا تعــرض شخــصه بعلــم أو خلــق، وإنمــا تليــق ببلطجيــة و َّ
لهجمــات عاتيــة مــن قنــوات اإلعــالم المــصري، الحكــومي والخــاص علــى الــسواء؛ 

وأسقط .. تشويها يف سمعته، وتجريحا يف شخصه، وتحريفا ألقواله، وطعنا يف تاريخه
، وكـذلك »المجلـس اإلسـالمي العـالمي للـدعوة واإلغاثـة«شيخ األزهر عضويته مـن 

! المي لعلماء المسلمين، بحجـة أهنمـا يخلطـان العمـل الـدعوي بالـسياسةاالتحاد الع
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 مع –ووضعته اإلمارات !  ال عالقة له بالسياسة طوال تاريخه»الطيب«على أساس أن 
فمـا زاده ذلـك إال  .. »اإلرهابية« ضمن المنظمات -هيئة ومؤسسة حول العالم ) 83(

 .حضورا وتألقا، ورفعة وعزا
]4[ 

األمر بأن طلبت الـسلطات المـصرية االنقالبيـة مـن الـشرطة الدوليـة إلى أن انتهى 
»INTERPOL« النـشرة «م استصدار أمر بتوقيفه، ووضع اسمه يف 2014 ديسمرب 8 يوم

:  على قائمة المطلوبين، والتهم التي وجهت إليه هتم ساخرة مضحكة، منهـا»الحمراء
َّشرين مـن ينـاير، وهـرب أن الـشيخ فـتح الـسجون المـصرية إبـان ثـورة الخـامس والعـ

 ! وقام بسرقة المواشي وهتريبها! المساجين من سجن وادي النطرون
 علـى والمـساعدة التحـريض« هتـم للـشيخ اإللكـرتوين موقعه على اإلنرتبول ووجه

، »والـسرقة والتخريـب والحـرق الهرب على السجناء ومساعدة العمد، القتل ارتكاب
 الخيانـة« هتم م2013 سبتمرب/ أيلول للشيخ يف هوج بركات هشام »العام النائب« وكان

 الغربيـة بالـدول واالستقواء الوطن، أبناء بين والقتل العنف على والتحريض العظمى،
 .»مصر مواجهة يف دولي عام رأي لخلق

كل هذا يكال للشيخ اإلمام وهو الذي بلغ من العمر ثمانيـة وثمـانين عامـا ميالديـا، 
لهجري، ولم يسافر إلى مصر يف ثورهتا بعد أن غادرها يـوم وتجاوز التسعين بالتقويم ا

خطبـة « فربايـر؛ حيـث خطـب خطبتـه التاريخيـة يف ميـدان التحريـر 18يناير إال يـوم  25
 .، والتي أثارت وقتها جدال واسعا»النصر

وقد انتفضت الدنيا خالل أسبوع تقريبا ضد هذا القرار الجائر؛ تـضامنا مـع الـشيخ 
، ورفـضا لهــذا العبــث والجنــون، ومقاومـة لهــذا اإلفــك والبهتــان، اإلمـام، ونــصرة لــه

فكتبــت الهيئــات بياناهتــا، وســطر العلمــاء والــدعاة مقــاالهتم وتــصريحاهتم، وعقــدت 
الفضائيات حلقاهتا، ونشرت الصحف تقريراهتا، ويكفي بيان علمـاء األمـة ومفكريهـا 

ْالــذي وقعــت عليــه عــشر هيئــات علميــة ودعويــة، وأربــع وخمــ َ ْ سون وثالثمائــة عــالم َّ
وداعية من أنحـاء العـالم، بـل عقـد مجلـس القـضاء اإلسـالمي بدولـة جنـوب أفريقيـا 

 العلمـاء مـن م، الـذي شـارك فيـه مجموعـة2014 ديـسمرب 11مؤتمرا لنصرة الشيخ يوم 
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هنـدركس،  إحـسان الـشيخ اإلسـالمي القضاء مجلس رئيس :رأسهم على والمشايخ،
لة يف مقرهـا بـالخرطوم للتـضامن مـع الـشيخ والـدفاع وعقدت هيئة علماء السودان لي

 .عنه
 يف نـصرته ونـصرة »تظـاهرة« يف حـب الـشيخ اإلمـام، و»ملحمـة«َّوقد مثل هذا كله 

قضيته التـي يجاهـد مـن أجلهـا، واالنتـصار لمنهجـه الـذي آمـن بـه وتبنـاه ودعـا إليـه، 
ي انعقـدت لـه بـين وجاءت هذه االنتفاضة شاهدة بمكانة الشيخ يف األمـة، وإمامتـه التـ

  .علماء عصره
]5[ 

لقد استحق اإلمام القرضـاوي أن تنـتفض مـن أجلـه األمـة وعلماؤهـا ودعاهتـا مـن 
المشارق والمغارب كما انتفض لها ولقضاياها طوال حياته، وأن هتتم به كما اهتم هبا، 
وأن تسانده كما ساندها، وهذا من عالمات صدقه وإخالصـه، وإال لكانـت األحـداث 

ت عن مكنونات الصدور وخفايا الضمائر، كما تمخضت األحداث عن آخـرين تكشف
ْيتزيون بزي العلماء والعلم منهم براء، أولئك الـذين بـاعوا ديـنهم بـدنياهم، وبعـضهم  َّ

 .باع دينه بدنيا غيره
َّإن اإلمام القرضـاوي لـه مـنهج وأوليـات اسـتحق هبـا هـذه النـصرة، وهـذا المـنهج  َّ

 الـسبب وراء تـشويهه ومالحقتـه – يف الوقـت نفـسه–التـي كانـتَّوتلك األوليات هـي 
وتجـريح شخـصه مـن قبـل أجهـزة إعـالم الطغـاة وقـضاة المـستبدين، الـذين يعتـربون 
القرضاوي بفكره ومنهجه خطـرا علـيهم؛ فهـو أكـرب مرجعيـة إسـالمية سـنية يف العـالم 

 يف الفتـوى، وأكـرب اإلسالمي، وأول من دعا يف عصرنا إلى التبشير يف الدعوة والتيسير
 .ُعالم معاصر ترجمت كتبه وبحوثه بأكرب عدد لغات ممكن

إنه من العلماء النادرين الموسوعيين من األحياء؛ حيث ارتادوا علوما كثيرة، كتبـوا 
فيها وأبدعوا وأجادوا وجـددوا، فكتـب شـيخنا يف الفقـه واألصـول ومقاصـد الـشريعة 

الــدعوة والفكــر واألدب والــشعر والتزكيــة والفتــوى والتفــسير والعقيــدة واالقتــصاد و
 .واألسرة والدولة والسياسة، وغيرها

أقيمت عنه نـدوات ومـؤتمرات لتكريمـه والبحـث يف فكـره وفقهـه، وصـدر بـذلك 
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ــة رســائل  ــة والدعوي ــم تقــم عــن غيــره، وأخــذت يف جهــوده العلمي ــشورة ل ُأعمــال من

هجـــه، ويف التفـــسير، ، يف الفقـــه وتجديـــده، ويف األصـــول ومن»ماجـــستير ودكتـــوراه«
ُ درس »الحـالل والحـرام«وحسبك أن تعلم أن كتابـه .. والدعوة، واالقتصاد، وغيرها 

ُيف رسالة ماجستير، فضال عن الكتب واألبحاث التـي كتبـت عنـه، والمـؤتمرات التـي 
 .أقيمت لفكره ومنهجه

ــاربوا  ــذين ح ــار ال ــاء الكب ــن اآلب ــان م ــل ك ــان، ب ــساد والطغي ــة الف ــهم يف زعزع أس
مستبدين والطغاة ممثلـين يف األنظمـة العربيـة المـستبدة بفتاويـه وخطبـه وكتبـه، فلـم ال

يربز خطاب شرعي لعالم معاصر يف الربيع العربي مثله، وكان الثـوار يرتقبـون خطابـه 
 .وخطبه وبياناته يف الميادين العربية، كما بينت يف كتابي المشار إليه قبل قليل

عامل وملكات الداعية الرباين؛ حيـث هيـأ اهللا لـه جمع يف شخصه مقومات العالم ال
التتلمذ على كبار مشايخ األزهر، وكبار علمـاء الحركـة اإلسـالمية المعاصـرة، فجمـع 
بين الفقـه والواقـع، والعلـم والعمـل، وراعـى محكمـات الـشرع ومقتـضيات العـصر، 

 .وعمل على تحقيق مقاصد الشريعة ورعاية مصالح الناس

فقه السنن، وفقـه المقاصـد، وفقـه : هتمام بأنواع من الفقه الحيإنه أول من دعا لال
األولويـات، وفقـه الموازنــات، وفقـه الواقــع، وغيرهـا، وأول عـالم معاصــر علـى قيــد 

ُالحياة كون مدرسة وتالميذ، شكلت رابطة عرفت باسم  ْ ، "رابطة تالميـذ القرضـاوي"َّ
 .تجمع علماء ودعاة من جميع أنحاء العالم

َومـن مـن العلمـاء .. كـال .. كـال !  أن القرضـاوي ليـست لـه أخطـاء؟هل يعني هـذا ِْ َ
مغمـورة يف محـيط جهـاده وحـسناته، وإذا بلـغ : - كما قيل -ليست له أخطاء؟ ولكنها

 !الماء قلتين لم يحمل الخبث
]6[ 

مـا الـذي حفـظ : على أن مـا يلفـت االنتبـاه ويطـرح التـساؤالت يف هـذا المقـام هـو
ْالشيخ مما لم يحفظ  ًعنه غيره، أو ما الـذي جعـل الـشيخ ثابتـا يف مواقفـه، ال يبيـع دينـه ُ

مـا الـذي أثبـت لـه هـذه اإلمامـة، ومـا الـذي جعـل األمـة .. فضال عن دنيا غيره ، بدنياه
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تنتظر كلمته ورأيه يف كل قضية وكل مصيبة وكل نازلة تنزل هبا يف أي مكـان مـن أرض 
 !اهللا؟

 هـو ربانيـة الـشيخ وصـلته - يف نظـري-هال أشك أن أهم عامل من عوامل هـذا كلـ
تيـسير «: باهللا، وإخالصه وصدقه وتجرده، وهو الذي كتب سلـسلة يف التزكيـة أسـماها

؛ »اإليمـان والحيـاة«: ، وكتب من قبل كتابه المـاتع»فقه السلوك يف ضوء القرآن والسنة
ه  هـو الـذي عـصمه مـن الوقـوع فيمـا وقـع فيـ– كما أحـسب وال أزكيـه علـى اهللا–فهذا

 فإنـه َّالـوراق؛ عبـدالوهاب: قـال بعـدك؟ ُنـسأل َمـن«: أحمـد لإلمـام وقد قيـل. آخرون
َّيوفق مثله صالح،  .»للحق ُ

َّوأشــهد أن اهللا تعــالى وفــق الــشيخ يف مواقــف فاصــلة مــن حياتــه وحيــاة األمـــة 
والـشيخ ثابـت علـى دينـه ، فاألحداث تتغيـر وتتلـون، َّوقضاياها، لم يوفق فيها كثيرون

ومبادئه، فإن المرء ال يفلح أو يـصيب الحـق بجهـده وذكائـه وألمعيتـه فقـط، وأخالقه 
القواعـد [وإنما بتوفيق اهللا تعالى له؛ ولهذا قال سلطان العلماء العز بن عبـد الـسالم يف 

ْوقد«]:  دار القلم18/ 1: الكربى َ ْتمت َ ُالحكمة ََّ َْ ِ َوفرغ ْ ِ ُ ْمن َ ِالقسمة، ِ َِ ْ ُوسـينزل ْ ِ ْ َ َ ُّكـل َ ٍأحـد ُ َ َ 
ِدار ِفي ِقراره َ ِ َ ًحكما َ ْ ًوعدال ُ ْ َ َوحقا، َ ًقسطا َ ْ ًوفضال، ِ ْ َ َوما َ َثبت َ َ ِالقدم ِفي َ َ ِ ُيخلفه َال ْ ُ ِ ْ ُالعدم ُ َ َ َوال ْ َ 

ُتغيره ُ ِّ َ ُالهمم، ُ َ ِ َبعد ْ ْ ْأن َ َجـرى َ ِبـه َ ُالقلـم ِ َ َ ُوقـضاه ْ ََ ُالعـدل َ ْ َ ُالحكـم، ْ َ َ َفـأين ْ ْ َ ُالمهـرب َ َ َْ َوإلـى ْ ِ َأيـن َ ْ َ 
ْالمذ َ ُهبْ ْوقد َ َ َّعز َ ُالمطلب َ َ ْْ َووقع َ َ ُيذهب، َما ََ ِ ْ َفيا ُ ًخيبة َ َ ْ ْمن َ ِطلب ِ َ ْلم َما َ ْتجز َ ِبه َُ ُاألقدار ِ َ ْْ ْولم َ َ َ 

ُتكتبه ْ ُ ُاألقالم، َْ َ ْْ َلها َيا َ ْمن َ ٍمصيبة ِ َِ َأعظمها َما ُ َ َ ْ ٍوخيبة َ َ َْ َأفحمها َما َ َ َ ْ َأين. َ ْ ُالمهرب َ َ َْ ْمن ْ َوأيـنِ اهللا ِ َْ َ 
ُالذهاب َ ْعن َّ َوأينِ اهللا َ َْ ُالفرار َ َ ِ ْمن ْ ِقدرة ِ َ ْ ًبينا ِاهللا؟ ُ ِّ َيرى َ ْأحـدهم ُ ُ َُ ًقريبـا َ ِ ًدانيـا َ ِ َأصـبح ْإذ َ َ ْ ًبعيـدا َ ِ َ 

ًنائيا، ِ ُيملك َال َ ِ ْ ِلنفسه َ ِ ِْ ًنفعا َ ْ َوال َ َوال َضرا َ ًحفظا َ ْ َوال ِ ًرفعا َ ْ َ: 
ِّبأي َ ِنواحي ِ َ ِاألرض َ ْ َ ُنرجو ْ ْ َوص َ ْالكمِ ُ ْوأنتم             َ ُ ْ َ ٌملوك َ ُ ْلمقصدكم َما ُ َُ ِ ِ ُنحو ِْ ْ َ 

ِواهللا َ ْلن َ َتصل َ ِ ٍشيء َإلى َ
ْ ِباهللا، َّإال َ َ َفكيف ِ َْ ُتوصل َ َ ِبغيره ُ ِ ِْ  .هـ.ا. »َ

 :وكما قال الشاعر
  للفتـــى اهللا مـــن ٌعـــون يكـــن لـــم إذا

 

ــــا ُفــــأول  ــــي م ُاجتهــــاده عليــــه يجن ُ  

 

لم، وكـم مـن حملـة شـهادات حـصلوا عليهـا، لكـن هـل كم من علماء يحملون الع
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إهنـم عاشـوا .. وهل أضافوا للعلم ولألمة يف نوازلها وقضاياها؟ ! أفادت األمة منهم؟
درسـوا .. وربما لم ينتبهوا لمهمتهم وواجبهم، ألنفسهم وذواهتم، ولم يعيشوا لغيرهم

 تثمـر الخـشية وحصلوا على الشهادات ألجـل الـشهادات، ال ألجـل ثمـرة العلـم التـي
ــم علــى صــاحبه  ــه هــذا العل والخــوف مــن المــصير األخيــر، وخدمــة األمــة بمــا يوجب

 .وحامله
 جانب الربانية والـوعي بـالواقع وحمـل –َّوقد عزز هذا الجانب لدى الشيخ اإلمام

ُ نشأته يف أحضان الحركة اإلسالمية التي فتحت آفاقه على قضايا األمـة، -هموم األمة
-314/ 1: ابن القريـة والكتـاب: [ده من ذلك فيقول يف مذكراتهوهو يحكي ما استفا

ــة مكاســب حققــت إننــي: وجــالء صــراحة بكــل أقــول أن وأود]:  باختــصار316  ديني
 :اإلخوان دعوة إلى بانضمامي جمة فوائد واجتنيت كبيرة،
 أنزلـه وكمـا تعالى، اهللا شرعه كما شامال، فهما اإلسالم بفهم أفقي َّوسعت أهنا -1

 ودولـة، ودعـوة ودنيـا، ديـن فهـو أصحابه، فهمه وكما رسوله، إليه دعا وكما ابه،كت يف
 هبـذا اإلسـالم أفهـم فأصـبحت.. وسـيف ومـصحف وقيادة، وعبادة وشريعة، وعقيدة

 يـزال ال وكما قبل، من أتصور كنت كما الشعائر، أداء على مقصورا يعد ولم الشمول،
 .اليوم إلى يتصورون الكثيرون

 أن: اليـوم المؤكد فمن) اإلسالم لنصرة الجماعي العمل( فريضة عني أسقطت -2
 عنهـا، عـزل التـي القيادة يستعيد حتى والبذل؛ والدعوة والعمل بالقول اإلسالم نصرة
 المعاديـة التيـارات وجـه يف والوقـوف الحياة، جوانب كل ليشمل شريعته حكم ويعود

 الفردية بالجهود يتم أن يمكن ال ذلك كل ،وأمته وحضارته وشريعته ودعوته لإلسالم
 ومفـاهيم واضـحة، أهـداف علـى تجتمـع جماعة، به تقوم عمل من بد ال بل المبعثرة،

 ...بينة
 داعيــة (إلــى المجــاورة القــرى أو القريــة يف) دينــي واعــظ (مجــرد مــن انتقلــت -3

 المـسلم ـــــ نفـس يف الفـردي التدين على الحفاظ يف محصورا همي يعد فلم) إسالمي
 هبـا تـصحو عامـة،) إسالمية يقظة (من بد ال ولكن منه ــــ بد وال ضروريا هذا انك وإن

 ..القلوب هبا وتحيا العقول،
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 الكبيـرة، الهمـوم إلـى الصغيرة الهموم من انتقلت اإلخوان، دعوة إلى وبانضمامي - 4
 همـومي اسـتحالت لقـد.. بـأمتي المتعلقـة اآلمال إلى بشخصي تتعلق التي المطامح ومن

 .المحيط إلى المحيط من كربى أمة هموم كبيرة، هموم إلى يرة،الصغ
 أبنـاء علـى فرضـت التـي العزلة من الخروج: الدعوة مدرسة من استفدته ومما -5

 يف يتخـرج لمـن) دينيـة: (طـائفتين مـصر أبنـاء فكـان المـزدوج، التعليم نتيجة األزهر،
 ونفـسية ثقافيـة حـواجز ريقينالف وبين العام، التعليم يف يتخرج لمن) مدنية(و األزهر،
 أن اإلخــوان دعــوة فــضل مــن فكــان اآلخــر، أحــدهما يلتقــي يكــاد وال بينهمــا، تفـصل
 هـي اإلخـوان شـعبة وكانـت الفئتـين، بين المتوارثة الفوارق وأذابت الحواجز، أزالت

 .هـ. ا.الدعوة رحاب يف بينهم ويجمع الجميع، يمزج الذي) الخالط(
ًواضحا يف مواقفه، ثابتـا علـى مبادئـه، جليـا يف اختياراتـه هذا ما جعل الشيخ اإلمام 

ًوتصرفاته، ال يميع األمور، وال يضيع القضايا، وال يخذل الحق، وال يـسلم مـسلما أو  ْ ُ ُِّ ِّ
يخذله، وإنما يعطي كل أمر حقه ورتبته؛ انطالقا مـن واقعـه ويف ظـل حاكميـة الـشريعة 

 .وأحكامها دون طغيان وال إخسار
 الجمعية العامة التحاد علماء المسلمين يف اسطنبول أغسطس مـن عـام حتى إنه يف

م، حينما جاء وقت إلقاء البيان الختامي لم يجد فيه الشيخ توصيف حال مـصر 2014
 علـى أن يـتم تغييـر البيـان، ويـنص فيـه علـى - يف حـدة وغـضب-بشكل دقيق، وأصر

غاشـم مـسلح علـى جرائم العـسكر وحكومتـه، وأن مـا وقـع يف مـصر انقـالب دمـوي 
 . رئيس مدين منتخب من األمة

 :بعنــوان »اليوتيـوب« منـشورة علـى -م 2004يقـول يف خطبـة لـه مـن خطــب عـام 
حيـث  ؛-»القرضـاوي يوسف الشيخ دعوته ويشوه الشيخ يهاجم لمن مزلزلة كلمات«

  قـال يف– وما أشبه الليلة بالبارحـة –كان يتهم كذلك باإلرهاب والتكفير، وغيرها من هتم 
تأثر بالغ غير معهود، ومشاعر صادقة مزلزلة، يندهش لها العقل، ويخشع لهـا الفـؤاد، 

 ،قطـر يف وعـشت الخلـيج، بـالد يف عـشت لقـد«:وينخلع لها القلب، وتدمع لها العين
 ينظروا لم مني، وهم منهم أنا ويحبونني، أحبهم جسدها، يف وعضوا أهلها، من واحدا
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 متعصبا عليها مقتصرا باإلقليميات أؤمن ال وأنا إليهم، مهاجر أو فيهم، غريب أين ّإلي
 إلـى اإلسـالم دار مـن جـزء مـن انتقلـت أنـا الواحـدة، اإلسالم بدار أؤمن أنا إلحداها،

 ال قطـر، يف وأهـل لـي إخـوة إلـى مـصر يف وأهـل لـي إخوة ومن اإلسالم، دار من جزء
 منتـصب قطـر يف عـشت.. قـط الفكـرة هـذه تـراودين لـم أجنبـي، أو غريـب بـأين أشعر

 يف يومـا نافقت بأين يتهمني أن أحد يستطيع ال الكرامة، محفوظ الهامة، مرفوع القامة،
ــافق، أن أحــب كنــت لــو.. حيــايت  يف لبقيــت الــسلطان، ركــاب يف أســير أن أحــب أو أن

 وصـل التى المناصب أعلى إلى وصلت كنت التنازالت من وبقليل األصلي، موطني
 على وأثبت بمبدئي، وأحتفظ بديني، أحتفظ أن آثرت ولكني بكثير، دوين هم من إليها

 :متحديا جبار ظالم لكل أقول للطغاة، وأقول موقفي،
  أضــلعي ألهــب القيــد ّيــدي يف ضــع

 

ــي ضــع بالــسوط  ــسكين علــى عنق   ّال

 

ــستطيع لــن   ًســاعة فكــري حــصار ت
 

ـــزع أو  ــــي ن ـــور إيمانــــــــ ـــي ون   يقين
 

  يّربـ ْيـدي يف وقلبـي قلبي يف فالنور
 

ـــــــــي  ـــــــــري ّورب ـــــــــي ناص   ومعين
 

ــل ًمعتــصما ســأعيش ــدتي بحب   عقي
 

ـــوت  ـــسما وأم ــــا ًمبت ـــي ليحيــــــ   دين
 

 دينــي أبيـع ال دينــي، يف أداهـن ال أنـا مــوقفي، علـى زلـت وال للطغــاة، قلـت هكـذا
 أحـد ّعلـي يحجـر لم قطر، يف عشت هللا والحمد.. غيري بدنيا أبيعه عن فضال بدنياي،

 أعرفهـا، هائلـة ضـغوط مـن لـه يتعرضـون مـا رغـم أتخذه، فموق يف أو أعلنه، قول يف
 كمـا النـاس علـى دعـويت أعـرض أنـا.. حريتـي مـن تمـس كلمة أحد لي يقل لم ولكن
ِّأعلم أراها،  .ـه. ا.»الئم لومة اهللا يف أخشى ال الحق أقول أعلمه، كما للناس اإلسالم ُ

لكبيـرة والواسـعة هذا هو الذي جعل للـشيخ اإلمـام هـذه المرجعيـة والجماهيريـة ا
التي جعلت األمة تنتفض من أجله، وتتـضامن معـه مـن أقـصى األرض إلـى أقـصاها، 
وهو أمر ذكرين بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السالم، الذي يتالقى معـه شـيخنا يف 

األسـماء؛  مـن وأكـرب الوظائف، من وأكرب المناصب، من معالم كثيرة؛ حيث كان أكرب
 إلـى وقفته ومن ،-وجل عز -باهللا إيمانه من قوته يستمد إنما منها، قوته ألنه ال يستمد

 التـي األمـة مـن ثم الحق، بكلمة والصدع المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر جانب
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 حيـاهتم يف العـز بـن عبـد الـسالم أصـبح به؛ ولـذا يصدع الحق يف واتباعها ثقتها أعطته
َّودرته، وإمام عصره  الزمان تاج هو وقلوهبم  .ووقتهُ

طبقـات [وموقفه من بيع األمراء المماليك األتراك مشهور ومعروف ذكـره الـسبكي يف 
 أحـرار، أهنـم عنده يثبت لم الشيخ إن: قال]  طبعة هجر217- 216/ 8: الشافعية الكربى

 الخطـب فعظـم ذلـك فـبلغهم المـسلمين، مـال لبيـت علـيهم مستـصحب الرق حكم وأن
 نكاحــا، وال شـراء وال بيعـا لهــم يـصحح ال مـصمم والـشيخ األمــر، وأضـرم فيـه، عنـدهم

 فـاجتمعوا ًغضبا، فاستشاط السلطنة، نائب جملتهم من وكان بذلك، مصالحهم وتعطلت
 ويحـصل المـسلمين، مـال لبيـت علـيكم وينـادى ًمجلـسا لكـم نعقـد :فقـال إليه، وأرسلوا

 مـن جـرتف يرجـع، فلـم إليـه، فبعـث الـسلطان، إلـى األمـر فرفعوا شرعي، بطريق عتقكم
 يتعلق ال وأنه األمر، هذا يف دخوله يف الشيخ على اإلنكار حاصلها غلظة فيها كلمة السلطان

 ومـشى آخـر، حمـار علـى عائلتـه وأركـب حمـار، على حوائجه وحمل الشيخ فغضب به،
 لحقه وقد إال بريد نصف نحو إلى يصل فلم الشام، نحو قاصدا القاهرة، من ًخارجا خلفهم
 العلمـاء سـيما ال يتخلـف، إليـه يؤبه ال رجل وال صبي وال امرأة تكد لم المسلمين، غالب

 ملكـك، ذهـب راح متـى :لـه وقيـل الخـربُ، َالـسلطان فبلـغ وأنحاؤهم، والتجار والصلحاء
 ينـادى أنـه علـى معهـم واتفق فرجع قلبه، َّوطيب واسرتضاه ولحقه بنفسه السلطان فركب

 كيف :وقال النائب فانزعج فيه، يفد فلم المالطفةب السلطنة نائب إليه فأرسل األمراء، على
 فركـب هـذا، بـسيفي ألضـربنه واهللا األرض؟ ملـوك ونحـن ويبيعنا الشيخ هذا علينا ينادي
 ولد فخرج الباب، فطرق يده، يف مسلول والسيف الشيخ، بيت إلى وجاء جماعته يف بنفسه
 لـه وشـرح أبيـه، إلـى ادفعـ رأى، مـا الـسلطنة نائـب مـن فرأى - اللطيف عبد  أظنه- الشيخ

 ثـم اهللا، سـبيل يف يقتـل أن من أقل أبوك ولدي يا :وقال تغير، وال لذلك اكرتث فما الحال،
 يـد يبـست النائـب علـى بـصره وقع فحين السلطنة، نائب على نزل قد اهللا قضاء كأنه خرج

 يا :وقال له، يدعو أن الشيخ وسأل فبكى، مفاصله، وأرعدت منها، السيف وسقط النائب،
 يف :قـال ثمننـا؟ تـصرف ففـيم قـال .وأبـيعكم علـيكم، أنادي :قال تعمل؟ أيش خرب سيدي

 ًواحـدا األمـراء علـى ونـادى أراد، مـا له فتم .أنا :قال يقبضه؟ من :قال .المسلمين مصالح
 .هـ.ا.»الخير وجوه يف وصرفه وقبضه ثمنهم، يف وغالى ًواحدا،

 

 

 
 

18  

مقوماهتـا عنـد سـلطاننا المعاصـر هكذا تكونت إمامـة سـلطان العلمـاء، وهـي هـي 
اإلمام يوسف القرضاوي، وهذا يلقي بالتبعة علـى تالميـذه ومريديـه وحـاملي منهجـه 
َالوسطي المعتدل المجدد، الذين يؤكد واقعهم وحاجـة األمـة مـسئولية الـشيخ اإلمـام  ُ

ًرعايـة وعنايـة، وتربيـة وتكوينًـا، وترسـيخا وتأسيـسا: عنهم ودوره معهم ً ً فـإن معظـم ، ً
حاملي راية الحق، والواقفين أمام االستبداد والطغيان، والقائمين بالقسط من العلمـاء 

 .يف العالم، هم من تالمذته والمرتادين مدرسته والمتبنين منهجه
]7[ 

ــت  ــا تح ــة، وأدوهن ــذه الملحم ــع ه ــر أن أجم ــن الخي ــت م ــه رأي ــذا كل ــل ه ــن أج م
أردت أن أوثق هـذه .. »وليوملحمة اإلنتربول الد.. اإلمام يوسف القرضاوي«:عنوان

البيانــات، وأجمــع تلــك المقــاالت، وأقيــد هــذه التــصريحات، وأدون تلــك التقــارير؛ 
ًإنصافا للشيخ اإلمام، وعرفانا بفضله، وقياما بحقه، ونصرة له، ولمنهجه الذي يتبنـاه، 
وللقضية التي يجاهد من أجلها، يف وقت يتنكر لـه فيـه كثيـرون، وتتـسلط عليـه أنظمـة 

 .. ية وعالمية بأجهزهتا الجبارةإقليم
ــى  ــأريخ لهــذه الفــرتة الفاصــلة مــن حيــاة أمتنــا، وشــاهدا عل ًوليكــون جــزءا مــن الت ً
ٍاألحداث التي تجـاوزت إطـار العقـل يف ظـل سـلطات عربيـة همجيـة، وتـآمر إقليمـي  ُ
ًودولي على حرية الشعوب وحقهـا يف اختيـار حكامهـا والمتحـدثين باسـمها، وتوعيـة 

 .اعدة الواعدة، التي تسعى للحرية، وتنشد العدل والحق والعيش الكريملألجيال الص
ــه مــن بيانــات ومقــاالت وتــصريحات ومــشاركات وتقريــرات،  والمتأمــل فيمــا جمعت

ـــة، وأشـــجارا ذوات أفنـــان قـــد جمعـــت بـــين الشخـــصية ، يجـــدها حـــدائق ذات هبج
 والحاضـر، وبـين والموضوعية، وبين الحقيقة والمجاز، وبين التاريخ والواقع، والماضي

اللغة العادية السردية واللغة الساخرة الالذعة، وبين الشعر والنثر، وبين الدعوة والـسياسة، 
 .والفقه والرتبية، وبين الفقه بالنص والوعي بالواقع بما يعرب عن شخصية الشيخ اإلمام

ية، ُوتنوعت هذه الكتابات والبيانات من حيث اللغة، فقد كتبت بيانات باللغة العرب
وأخرى بغيرها، يف الوقت الذي اتسعت المساحات الجغرافية التي رفضت هذا القرار 

 .الشائن من بالد شتى، بما يعرب عن عالمية الشيخ وعمق وجوده يف العالم اإلسالمي
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ًكما يقرأ القـارئ يف هـذه المقـاالت وتلـك البيانـات طرفـا مـن حيـاة الـشيخ، وثـراء  ََ
َ، وتعـدد إسـهامه، ومالمـح مـن معاركـه مـع الطغـاة، إنتاجه العلمي، وعظمة شخصيته

ٍوجوانـب مـن تاريخـه، ومعـالم مـن موســوعيته، وأطرافـا مـن مواقفـه، وحكايـات مــع  ً َ َ
 .َإخوانه العلماء، ومناحي من جهوده وجهاده طوال عمره المديد المبارك

 : وقسمتها خمسة محاور بعد المقدمة
 .  البيانات:األول

 .  المقاالت:والثاين
 . الشعر والنثر:لثالثوا

 . التقارير الصحفية:والرابع
 . المشاركات والتصريحات:والخامس

مـا بـين قـصيدة شـعرية ) 4(مقالـة، و) 39(بيانات، و) 9: (وقد احتوت هذه األقسام
تـــصريحا ومـــشاركة، ومـــا تـــزال المقـــاالت ) 17(تقـــارير، و) 5(ومقطوعـــة نثريـــة، و

ُائد تقرض، وستظل هكذا فرتة من الزمـان، والمشاركات ترتا، واألقالم تكتب، والقص
فضال عن األبحاث ، والمقاالت التي كتبت يف غير هذه المناسبة أضعاف ما كتب فيها

ُواألطروحات، وما فاتنا مما كتب يف هذه المناسـبة مـن هـذه الطبعـة فـسوف نـستدركه 
 . يف طبعة الحقة بإذن اهللا

َوإين سائل اهللا تعالى أن يرد كيد الكائدين  إلى نحورهم، وينفع بعلم شيخنا ويبارك ٌ
ــه، وأن يزيــل الغمــة عــن األمــة، ويــرحم أمــة محمــد  رحمــة عامــة، ويتقبــل –ملسو هيلع هللا ىلص  –في

شــهداءها، ويوفــق مجاهــديها، ويخلــصها مــن طواغيتهــا، وتــسرتد عافيتهــا، وتــستعيد 
 .حريتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد هللا رب العالمين

  كتبه
 

  هـ1436 صفر 30اسطنبول في يوم االثنين 
م2014 ديسمبر 22الموافق 
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 هيئة علماء فلسطين يف الخارج
مبعـوث الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد بن عبد اهللا ال
 :رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

فإن االنقالب يف مصر يصر على أن يطالعنا كل يـوم بجـرائم جديـدة بحـق األرض 
ّواإلنسان والحريات، يتواطأ معه نظام عالمي يدعي الحرية والديمقراطية، والتي كان 

 رئيس االتحـاد العـالمي لعلمـاء »القرضاوييوسف «من آخرها إدراج فضيلة العالمة 
 .المسلمين على قائمة المطلوبين لإلنرتبول بتهمة التحريض على العنف وممارسته

وإننا يف هيئة علماء فلسطين يف الخـارج إذ نعـرب عـن بـالغ غـضبنا واسـتنكارنا لهـذا 
 :القرار الجائر وهذه السخرية من األمة فإننا نؤكد على اآلتـي

ريق الحق ومواجهـة الباطـل هـي طريـق ذات الـشوكة التـي يـصطفي اهللا  إن ط:ًأوال
تعالى لها خيار عباده إلحقاق الحق وفـضح الباطـل وإسـاءة وجهـه بـين يـدي فـضحه 
ّوإبطاله ودحره، وما هذا القرار إال تعرية لالنقالب ومن يقف معـه مـن مـدعي الـدفاع 

 .عن الحريات وحقوق اإلنسان
جائر يستهدف النيـل مـن رمـوز األمـة ومرجعياهتـا وإن تمريـر  إن هذا القرار ال:اًثاني

هــذا القــرار والــسكوت عنــه ســتكون لــه تبعــات خطيــرة يف اســتمرار االســتهانة باألمــة 
باستهداف رموزها وعلمائها، مما يستدعي الوقـوف بحـزم مـن شـرائح األمـة كلهـا يف 

ــضب ــالن الغ ــه وإع ــل إلبطال ــرك العاج ــالم، والتح ــراء الظ ــذا اإلج ــه ه ــام يف وج  الع
 .مواجهته

 من مـضحكات العـصر أن نـرى اإلنرتبـول يالحـق العالمـة القرضـاوي وهـو :اًثالث
ا، قضاها يف نـشر الحـق والعـدل والعلـم والـدعوة ًالذي بلغ من العمر نحو تسعين عام
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ُإلى اإلسالم يف شموله ووسطيته وقبول اآلخر بينما يرتك اإلرهاب الحقيقي يـسرح يف 
رتك الحكام الظلمة ويف مقدمتهم رعاة االنقالب يف مـصر وسـفاحو بالد المسلمين، في

سورية يقتلـون ويـسفكون الـدماء ويـرتك المجرمـون الـصهاينة الـذي قتلـوا اآلالف يف 
 .حرب غزة األخيرة، وإن هذا داللة على انقالب المعايير وتقهقر القيم

العالم ويف مقـدمتهم  ندعو الفعاليات المؤثرة يف األمة اإلسالمية ومن أحرار :اًرابع
ا ومؤسسات على إعالن مواقف واضحة من هذا القـرار الجـائر وبطالنـه ًالعلماء أفراد

وتـسليط الـضوء علـى اإلرهـابي الحقيقـي الـذي ينبغـي أن يقـاد إلـى محاكمـة عادلـة، 
والظلم والعدوان سيطال الجميـع إن لـم يكـن لنـا مواقـف واضـحة يف مواجهـة امتـداد 

 .الظلم والطغيان

﴿ ½Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾     ﴾ ]يوسف[.  
 هـ 1435/صفر/17
 م2014/ديسمرب/9
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 محمـد للعـالمين رحمـة المبعـوث على والسالم العالمين، والصالة رب هللا الحمد
 بعد، أما وسلم، وآله عليه اهللا صلى عبد اهللا بنا

 ببـالغ الغرب يف والدعاة األئمة مقدمتهم ويف العالم يف المسلمين ُجموع تلقت فقد
 الــدكتور الــشيخ العالمــة الســم الــدولي اإلنرتبــول إدراج خــرب واالســتغراب الدهــشة
 الـسلطات إلـى وتـسليمهم علـيهم للقـبض المطلـوبين قائمـة علـى القرضاوي يوسف

 ومـساعدة العمـد، القتـل ارتكـاب على والمساعدة التحريض َهتم له ًموجها ،المصرية
 . والسرقة والتخريب والحرق الهرب على السجناء

؛ ًجملــة َاإلدراج هــذا يــستنكرون أوروبــا يف َوالــدعاة َواألئمــة َالعلمــاء إن ً  وتفــصيال
 وراء تقـف يالتـ الحقيقيـة َاألسـباب بـأن ويجزمون وبمنهجه، بالعالمة التامة لمعرفتنا

 ٌخطـوة وهـي األحـوال، مـن ٍحـال بأي ًجنائية وليست ٌسياسية ٌأسباب هي اإلدراج هذا
 العلمـاء وإخافـة وآرائـه، مواقفـه علـى ِالشيخ معاقبة إلى هتدف المصرية السلطات من

 !هذا لهم وأنى الحق، صوت ِإسكات َقصد والمفكرين؛ والدعاة
 نـشاط أو تحـرك كـل يحظـر األساسـي بولاإلنرت منظمة قانون كان إذا: نتساءل إننا

 المفـضوح الدعم هذا نصنف فأين عنصري، أو ديني أو عسكري أو سياسي طابع ذي
 الـــشرعية عـــن الـــدفاع يف الكلمـــة حريـــة علـــى االعتـــداء يف ومـــساندهتم لالنقالبـــين

 والديمقراطية؟
 القتل؟ على ًتحريضا الشعوب اختيار احرتام إلى الدعوة كانت فمتى
 قـوائم علـى صـاحبها ُاسـم ُيـدرج ًجريمـة السلمي التظاهر إلى الدعوة كانت ومتى

 اإلنرتبول؟
 المـساعدة قبيـل من الدماء على اإلنقالبيين إلعتداء الرافضة الكلمات كانت ومتى

 القتل؟ على
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 صــناديق إلــى إلــى االحتكــام والــدعوة الــديمقراطي الخيــار مــساندة كانــت ومتــى
 والتخريب؟ والنهب السرقة إلى دعوة اإلقرتاع
 وتجـاوز وسجن وانتهك اعتدى من صف يف ـ يكون أن وحاشاه الشيخ ـ وقف ولو

 الـشيخ هو لكان األعراض وانتهاك والسحل القتل أقر ولو الشعب واختيار األمة إرادة
 لـه ولفتحـت تعليـق، أو بكلمـة منـه لتظفـر اإلعالم وسائل تلهث الذي واإلمام المقدم
 صـفة يف ووقـف ،كلـه ذلـك أبـى ولكنـه والقنـوات جالتوالم والجرائد البالد أبواب

 .أحد كل يف أحد كل من والظلم الجور ورفض والحق الشرعية
 مـن اإلسـالمي العـالم عرفـه كمـا القرضـاوي ـ يوسـف الـدكتور الـشيخ العالمة إن

ــه، خــالل ــه ومحاضــراته، مؤلفات ــ وتالميــذه ،ومواقف  لمــنهج ويؤســس ينظــر فتــئ مــا ـ
 ِيعـاد ولـم. واإلرهـاب التطـرف ومحاربـة والغلو، العنف نبذ ىإل يدعو الذي الوسطية

. وأمنـه اإلنـسان كرامـة علـى تحـافظ دامـت مـا مـصدرها، كان أيا القيم، من قيمة يوما
 وعـن وكرامتـه، اإلنسان حقوق عن الدفاع عاتقه على يأخذ الذي المصلح ًدوما فكان

 .الكريم والعيش الحريات يف الشعوب حقوق
 خـالل مـن الغربـي العـالم عرفه كما القرضاوي يوسف الدكتور الشيخ العالمة إن 

 يف اإلسـالمي بـالوجود يربـأ الذي الحكيم الفيلسوف ذلك هو األقليات فقه يف منهجه
ــرب ــون أن الغ ــصدرا يك ــى ًم ــصراعات للفوض ــة وال ــان. المجتمعي ــه فك ــايش ُفق  ِالتع

 تنظيمـات فريـسة غـربال يف المـسلمين أبنـاء بعـض سـقط ومـا. منهجـه َثمـرة ِوالحوار
 .وفقهه ّالعالمة لمنهج الصايف المنبع عن بابتعادهم إال إرهابية

 يف حياتـه سـخر مـن وبـين المجـرمين بين اإلنرتبول ّسوى أن بعد ماذا: نتساءل إننا 
 األثـر غيـر الخطـوة هذه من العالم ينتظر وماذا واإلرهاب؟ والتطرف الجريمة محاربة
 التـي العالميـة المنظمـات بنزاهـة وإيمـاهنم الـشباب نمـ ماليـين قناعـات على السلبي

! المـستقلة الحـرة األفـواه تكمـيم إلـى ال الجريمـة حـصار إلـى سـعيها يكون أن يجب
 أن علموا أن بعد المتحمس الشباب بين طريقه يجد أن الوسطي للخطاب يمكن كيف

 يف بابالــش تربيــة يمكــن كيــف! القاتــل؟ المجــرم معاملــة المــسالم يعامــل اإلنرتبــول
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 تـدعم كـاإلنرتبول ديمقراطيـة منظمـة كانت إذا الديمقراطية المثل احرتام على الغرب
 الجالد؟ إلى وتسليمهم األحرار الديمقراطيين على القبض إلى وتسعى الديكتاتورية

 القـرار لهـذا وإلغـاء شـجبا ينتظرون العالم هذا يف األحرار وكل اإلسالمية األمة إن
 الحقوقيـة، المنظمـات كـل نـدعو إننـا .. المـسلمين علمـاء ربأك من واحد بحق الجائر

 :فيها بملء تقول أن الحرة المنابر وكل األحرار، الديمقراطيين وكل
 يغـض أن الحـر الـديمقراطي للعـالم يجـوز وال. إرهابيـا لـيس القرضـاوي العالمة

 .اقتصادية أو سياسية لمصالح ومؤيديه االنقالب جرائم عن الطرف
 حريــة وأعــداء الــدماء وســفكة األبريــاء وقتلــة والمــاكرون لحاقــدونا يــستطيع لــن 

 المـضطهدة والشعوب اإلسالمية األمة ذاكرة من يمحوا أن كرامتهم وسالبى الشعوب
ِ ورواد المـسلمين، ِعلمـاء أكـرب مـن ٍواحـد علـى المـشين واإلعتـداء الـسيء المكر هذا

 . الحديث العصر يف اإلصالح

﴿ r  q  p  o  nm   l   ﴾ ]األنفال[.  

﴿ Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½   ﴾ ]يوسف[.  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  هـ 1436صفر  23: العالم يف 
 م 2014 ديسمرب 15: الموافق 

، كما فـوجئ المـسلمون يف العـالم بوضـع اسـم فوجئنا نحن العلماء الموقعين أدناه
ا، بطلـب لمطلـوبين دوليـل  ضمن الئحـة اإلنرتبـولسماحة الشيخ يوسف القرضاوي 

صر، وبواسـطة سـلطة قـضائية مسيـسة فقـدت كـل  االنقالب الدموي يف ماتمن سلط
  قراراهتا وأحكامها، لمصداقية وكل قيمة 

 اإلســالمية، وواحــد مــن أهــم إمــام الوســطيةوســماحة الــشيخ يوســف القرضــاوي 
 ورمـز مـن رمـوز العلـم ،األمـة اإلسـالميةأعـالم علم من و يف هذا العصر ، المجددين

عمل واإلنتاج العلمي والفكـري، وبـذل والفكر ، وهب حياته لخدمة قضايا األمة، ولل
معلـم ألجيـال مـن العلمـاء ، لـه تالمـذة ، وهـو المـنهج الوسـطي المعتـدللنشر وسعه 

يف  العالم أجمع، كما أن مواقفه الرافضة للعنف والتـشدد واإلرهـاب ثابتـة  يفومحبون
ن كتبه إضافة إلى أكتبه وخطبه ودروسه ومقاالته وفتاواه وبياناته منذ عشرات السنين، 

مائتي كتاب تمثل مراجع أساسية يف المكتبة اإلسالمية، وتدرس يف ) 200(البالغة نحو 
 .مختلف الجامعات اإلسالمية، وترتجم لشتى لغات العالم

رجـل فكـر ورأي، يواجـه الحجـة بالحجـة، والفكـر بـالفكر ، وعالم رباين، كما أنه 
م شــرقه وغربــه، شــماله جــاب العــالوقــد والكلمــة بالكلمــة، ويناصــر الحــق وأهلــه، 

ا إلى اهللا سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، عميق الفكر، فقيه ًوجنوبه، داعي
ا لقضايا أمته والعـالم غيـر غائـب ًمهتم بظاهر النصوص مع مقاصدها، معايشالنفس، 
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ا قضاها يف حفظ القرآن الكريم وتفسيره ًعامالثامنة والثمانين  )88(عنها، تجاوز عمره 
ــاس، و ــة وفقههــا وحمايتهــا، تعليمــه للن ــة والــدعوة، ويف ويف حفــظ الــسنة النبوي الرتبي

وتوعية مع مراعاة العصر وفقه األولويات والمقاصد والموازنات، الفقه واالجتهاد يف 
 . األمة بأمور دينها ودنياها

ــة الرفيعــة  ،األمــم المتحــضرة الراقيــة هــي التــي تكــرم العلمــاءإن  َوتبــوءهم المكان ِّ
لالئقة هبم يف المجتمع، وترفع ذكرهم، وتنشر أعمالهم، وتحض الناشـئة علـى حـبهم ا

ا لمثـل هـذه الـتهم الزائفـة واإلهانـات ً تجعلهـم هـدفواحرتامهم والتأسي هبم، ال التـي
 المغرضة ،

، ]9:الزمــر [ ﴾ ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿:قـد قــال اهللا ســبحانه وتعــالىو 

 ،]11:المجادلـة[ ﴾Ú   ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ﴿ :وقال سبحانه وتعـالى
 . »إن العلماء ورثة األنبياء«  :ملسو هيلع هللا ىلص ويقول الرسول الكريم 

ِّوقد كرم سماحة العالمة نتيجة جهوده السابقة من المؤسسات الدولية ومن الـدول  ُ
جـائزة الملــك ، والبنـك اإلسـالمي للتنميــةالعربيـة واإلسـالمية، فحــصل علـى جــائزة 

حـسن  جـائزة الـسلطانماليزيـا، و- جـائزة العطـاء العلمـي المتميـز، والعالمية فيصل
جـائزة دبـي للقـرآن  اإلمارات، و–جائزة سلطان العويس ، وبروناي سلطان -  البلقية

جـائزة  قطـر، و–جائزة الدولـة التقديريـة للدراسـات اإلسـالمية  اإلمارات، و–الكريم
 . األردن– وسام االستقالل من الدرجة األولىو ،ماليزيا -الهجرة النبوية

أي اسـتهداف أو مـساس بمقـام العالمـة الـشيخ يوسـف  نـرى – نحن العلماء -ناإن
ــاالقرضــاوي أو بشخــصه، هــو مــساس ب  للمــنهج الوســطي ا، وهــو اســتهدافً جميعــن

نعلن استهجاننا وإدانتنا لهذا التـصرف الالمـسؤول، ونعتـربه إهانـة  والمعتدل الرشيد،
ــالم والمــسلمين، و هتامــات تلــك االنــرفض تمامــا توجيــه ، وللعلــم والعلمــاءلإلس

ندين توجيه التهم الزائفة للعلمـاء، أو ألي وللعالمة القرضاوي، المغلوطة والمختلقة 
لعــزل   بئيــسةمحاولــةونــرى ذلــك ج الفكــر الوســطي المعتــدل، مؤســسة ســلمية تنــته

وترك شباب ودعوة ضمنية للشباب التباع فكر العنف والتطرف، وإضعافهم، العلماء 
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 .األمة فريسة لألعداء والمضللين يف الداخل والخارج، يف غياب علمائها الحقيقيين 
قوائم، التي كان من تلك الاسم سماحة الشيخ القرضاوي نطالب بسرعة رفع كما  

ــسرقون  ــون وي ــروفين، ممــن ينهب ــين المع ــماء المجــرمين الحقيقي ــضم أس يجــب أن ت
ــون شــعوهبم، ويمولــون الباطــل، والعــالم يعــرفهم جميعــ ــع ًويقتلــون ويحرق ا، والواق

 .يفضحهم، والتاريخ لن يرحمهم
 .واهللا من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل

 :الموقعون
 وهـذه عالمـا، 350 مـن وأكثـر دول، بعـدة محلية للعلماء روابط 10 البيان على وقع
 وهيئـة العربـي، المغـرب علمـاء ورابطـة باإلجماع، السودان علماء هيئة: هي الروابط

 هيئـة باإلجمـاع، بالخـارج فلـسطين علمـاء هيئـة باإلجمـاع، بالـداخل فلـسطين علماء
 الفيــدرالي األئمــة مجلــس باإلجمــاع، بالهنــد العلمــاء باإلجمــاع، نــدوة الــشام علمــاء

 اإلسـالمي المجلـس أمناء مجلس السوري اإلسالمي المجلس باإلجماع، االسرتالي
 لألئمـــة اإليطاليـــة اإلســـالمية الجمعيـــة البوســـنية، اإلســـالمية المـــشيخة الـــسوري،

 .والمرشدين
  الـشريعة مقاصـد علـم أسـتاذ الريـسوين أحمد /د.أ: الموقعين العلماء رأس وعلى
 العـام واألمين اإلسالمي االقتصاد أستاذ داغي القره الدين محيي علي /د.أ المغرب،
 العقيــدة أســتاذ النجــار المجيــد عبــد /د.أ قطــر، المــسلمين لعلمــاء العــالمي االتحــاد

 .سـابق سـوداين وزيـر – السوداين الرئيس مستشار البشير عصام /د تونس، .والفلسفة
ــة الــشئون قــسم رئــيس عزيــز عبــدالغفار /د الــسودان،  اإلســالمية للجماعــة الخارجي
 موريتانيـا يف العلمـاء تكوين مركز رئيس الددو الحسن محمد العالمة الشيخ باكستان،
 يف ًسـابقا اإلسالمي والفكر والعقيدة التفسير أستاذ الحميد، عبد محسن /د موريتانيا،

 يف ًسـابقا الـشريعة كليـة عميـد النـشمي، جاسـم عجيـل الـشيخ العـراق، .بغداد جامعة
 الصالح صالح بن أحمد بن محمد /د.الكويت، أ .الكلية يف واألستاذ الكويت جامعة
 محمد /د ، السعودية الشريف باألزهر البحوث مجمع وعضو العليا الدراسات أستاذ

 .السودان علماء هيئة رئيس  صالح عثمان
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Osuda stavljanja dr. Karadavija na Interpolovu listu 
ŠtampaEl. pošta 
Objavljeno utorak, 09 Decembar 2014 14:44 
Kancelarija reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića, povodom 

stavljanja na Interpolovu listu jednog od najuglednijih muslimanskih 
intelektualca i alima dr. Jusufa Karadavija, izdala je saopćenje za javnost 
u kojem se kaže: 

-Stavljanje na Interpolovu listu šejha dr. Jusufa Karadavija, 88-
godišnjeg istaknutog muslimanskog intelektualaca i alima, predstavlja 
grubi atak na slobodu mišljenja i intelektualnog djelovanja, kao 
osnovnog ljudskog prava i uslova napretka čovječanstva. 

S intelektualnim i političkim stavovima dr. Jusufa Karadavija može se 
slagati ili ne slagati, međutim ne može se prihvatiti ili podržavati da se 
bilo gdje u svijetu vrši progon ili pritisak na intelektualce zbog njihovog 
mišljenja i različitih pogleda. 

Islamska zajednica oštro osuđujući ovakav postupak, izražava duboku 
zabrinutost zbog pristajanja međunarodnih institucija da budu 
instrument preko kojih se vrši pritisak na intelektualce i pokušava 
ograničavati sloboda mišljenja i govora, kao jednog od temeljnih prava 
zaštićenog brojnim međunarodnim dokumentima i obavezom država 
članica UN da se ono na svim mjestima jednako i potpuno 
implementira i štiti. 

Dr. Jusuf Karadavi je u mnogim prilikama jasno osudio nasilje i 
terorizam, pozivao na poštivanje ljudskog dostojanstva i 
jednakopravnost svih ljudi, stoga odluka o obavezi njegovog privođenja 
predstavlja političku volju i odluku, jer ne može biti potkrijepljena 
činjenicama. 

*   *   *   * 
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 اإلنتربول قائمة على القرضاوي الدكتور وضع إدانة
 14:44 الساعة ،2014 ديسمرب من 9 الثالثاء،: النشر تاريخ

ـــسمرب مـــن 9ســـراييفو، ـــا (2014 دي ـــع بمناســـبة –) MINA -  مين ـــدكتور وض ـــف ال  يوس
 مكتـب أصـدر اإلنرتبـول، قائمـة علـى المـسلمين، والعلمـاء المفكـرين أبـرز أحد القرضاوي،

 :فيه جاء العام، للرأي بيانا) والهرسك البوسنة يف (العلماء رئيس كفازوفيتش، حسين الشيخ
 البالغ البارز، اإلسالمي والعالم المفكر القرضاوي، يوسف الدكتور الشيخ وضع إن - 

 والنـشاط الـرأي حريـة علـى فظـا اعتـداء يمثـل اإلنرتبـول، قائمـة علـى عامـا، 88 العمر من
 .البشرية تقدم شروط من وشرطا األساسية اإلنسان حقوق من حقا باعتبارها الفكري،
 الفكريـة القرضـاوي يوسـف الدكتور آراء مع اليتفق أو أحد يتفق أن الممكن ومن

 مطـاردة إلـى هتـدف العـالم يف ممارسـة أي تأييـد أو قبـول يمكـن ال ولكن والسياسية،
 .المختلفة ورؤاهم آرائهم بسبب عليهم الضغط أو المفكرين

 وتعـرب بـشدة، التـصرف هذا تدين) والهرسك البوسنة يف (اإلسالمية مشيخةال إن
 على للضغط تستخدم أداة تكون أن الدولية المؤسسات قبول بسبب العميق قلقها عن

 األساسـية الحقوق من حقا تعترب التي والكالم، التعبير حرية تقييد ومحاولة المفكرين
 منظمـة يف األعـضاء الـدول وبـالتزام لدوليـةا المواثيق من بالعديد والمحمية المكفولة

 .األماكن جميع يف وكامل ٍمتساو بشكل وحمايته الحق هذا بتطبيق المتحدة األمم
 إدانـة واإلرهـاب العنـف أدان كثيرة، مناسبات ويف القرضاوي، يوسف الدكتور إن

 لذا جميعا؛ الناس بين الحقوق يف والمساواة اإلنسان كرامة احرتام إلى ودعا صريحة،
 يمكـن ال ألنه سياسيا، وقرارا رغبة يمثل إنما عليه، القبض بوجوب القرار إصدار فإن

 .بالحقائق تأييده

                                                
صـفوت خليلـوفيتش، فقـام برتجمتـه مـن لغتـه إلـى اللغـة العربيـة، جـزاه اهللا . أرسلت البيان لـصديقنا د) (1

 .خيرا، وشكر له
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 دروهبـا اخـتالف علـى-اإلسـالمية ومنظماهتـا الهنـد علماء كبار من عليه متفق بيان
ــشأن -ورؤاهــا ــتنكار ب ــة اســم إدراج اس ــاوي العالم ــوائم يف القرض ــوبين ق ــن المطل  م

 :اإلنرتبول
 والوسـطية األقليـات فقـه لدراسات القرضاوي يوسف العالمة مركز: بإصداره قام

 )قطر بدولة القرضاوي لمكتب التابع(الهند  بحيدر آباد اإلسالمية
 14 هــ الموافـق1436صـفر  22المـدين يف  القاسـمي عمـر عابـدين محمـد /د:إعداد

 .م2014 ديسمرب
 المفـضال والفقيـه الجليـل العـالم مع األخيرة اآلونة يف حدث ما أن فيه الشك مما

 ونحــن شرســة، وجريمــة كبيــرة كارثــة القرضــاوي يوســف العالمــة الحكــيم والداعيــة
 والتالعـب الوسـطية، علمـاء رمـوز صـورة وتشويه األمة، علماء بجميع مساسا نعتربه

ــة ــدعاة، بمكان ــة، بالشخــصيات واالســتهزاء ال ــدين علــى مباشــرا وهجومــا العمالق  ال
 .وأنصاره اإلسالمي

 الــشيخ أن زائفــة، ونعتقــد بــتهم واهتامــه اإلنرتبــول قائمــة يف اســمه إدراج ونـشجب
 بـين التقارب مفاهيم وحقق المعاصر، عالمنا يف الوسطية منهج أصل ممن القرضاوي

 وأنـشأ وغيرهـا، الـسماوية األديـان بـين الحـوار ضـوابط وأصل اإلسالمية، الحركات
 الـشدة غلـواء تقليـل يف بـارز دور فلـه المـسلمين، وغيـر المـسلمين بين التقارب أسس

 هـذه إلـى واسـتنادا الطيبة، الجهود لهذه واعتبارا الخلفية، هذه من والتطرف، فانطالقا
 الـشرطة قبـل مـن المطلوبين قوائم من اسمه محو نطالب الراشدة الخالدة اإلسهامات

 يعقوب ابن دم من الذئب براءة عليه المفرتى الذنب من بريء ، فإنه)اإلنتربول (الدولية
 سـبحانه ربنا من دائم ورجاء كامل يقين على ونحن والقتل، العنف على التحريض يف

 عز القائل وهو قديم، إفك فهذا وعائشة، وموسى يوسف نصر ينصره وحده أنه وتعالى

Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø﴿: شأنه   ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ﴾ ]الحج[ . 
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ــام المجــاهرين  ــا محمــد إم الحمــد هللا رب العــالمين، والــصالة والــسالم علــى نبين

 :بالحق وعلى آله وأصحابه ،وبعد
 شأهنا شأن سائر المسلمين يف العالم اإلسالمي – الصومال تستنكر فإن هيئة علماء

 بوضع اسم اإلمام العالمة الشيخ يوسف القرضاوي ضمن –ًوالعلماء منهم خصوصا 
ًالئحــة اإلنرتبــول دوليــا، بطلــب مــن الــسلطات المــصرية، وبواســطة قــرارات قــضائية 

 .َّمسيسة
 هـذا العـصر، وعلـم مـن والشيخ يوسف القرضاوي واحـد مـن أهـم المجـددين يف

أعالم األمة اإلسـالمية، ورمـز مـن رمـوز العلـم والفكـر، وهـب حياتـه لخدمـة قـضايا 
ــاج العلمــي والفكــري، ومنهجــه الوســطي المعتــدل معــروف،  األمــة، وللعمــل واإلنت
ــة ومــشهورة، إضــافة إلــى إنتاجــه  ومواقفــه الرافــضة للعنــف والتــشدد واإلرهــاب ثابت

ــرم ــد ك ــح، وق ــي الواض ِّالعلم ــن ُ ــد م ــل العدي ــن قب ــسابقة م ــوده ال ــة جه ــضيلته نتيج  ف
 .المؤسسات الدولية ومن الدول العربية واإلسالمية

وهيئة علماء الصومال ترى أن استهداف مقـام العالمـة الـشيخ يوسـف القرضـاوي 
ًهو مساس بعلماء المسلمين جميعا، واسـتهداف للمـنهج الوسـطي المعتـدل الرشـيد، 

، وتعتـربه إهانـة لإلسـالم والمـسلمين، وللعلـم والعلمـاء، وتعلن إدانتها لهذا التصرف
ًوتــرفض تمامــا توجيــه تلــك االهتامــات الزائفــة للعالمــة القرضــاوي، أو ألي مؤســسة 
ســـلمية تنـــتهج الفكـــر الوســـطي المعتـــدل؛ ألن ذلـــك ينطـــوي علـــى عـــزل العلمـــاء 

يـسة وإضعافهم، ويتضمن دعوة الشباب التباع فكر العنف والتطـرف، وتـرك األمـة فر



  35 

 .لألعداء والمضللين يف الداخل والخارج، يف غياب علمائها الحقيقيين
كما تطالب الهيئة بسرعة رفـع اسـم سـماحة الـشيخ القرضـاوي مـن تلـك القـوائم، 
ــون  ــن يقتل ــروفين، مم ــين المع ــرمين الحقيقي ــماء المج ــضم أس ــب أن ت ــان يج ــي ك الت

 .األبرياء، وينتهكون األعراف والقوانين الدولية
 لموفق وهو حسبنا ونعم الوكيلواهللا ا

 الصومال-مقديشيو/ الشيخ بشير أحمد صالد، رئيس هيئة علماء الصومال
 
 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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 المــساس »اإلنتربــول« الدوليــة الــشرطة محاولــة الــسودان علمــاء هيئــة اســتنكرت

 .مدبرة مكيدة ذلك واعتربت القرضاوي، وسفي العالمة بالشيخ
 القرضـاوي قامـة يف ربـاين لعـالم الباطلـة االتهامـات هذه إن« :بيان يف الهيئة وقالت
ــر يدحــضها ــع أكب ــاء تجم ــالمي العــالم يف للعلم ــاد وهــو اإلس ــاء العــالمي االتح  لعلم
 .»وقيادة رئاسة هرمه على القرضاوي يتربع الذي المسلمين

ــربت ــزاعم أن واعت ــول م ــاه اإلنرتب ــماحة تج ــة س ــدة العالم ــدبرة، مكي ــت م  وطالب
 .األبرياء دماء وسافكي الشرعية على المنقلبين بمالحقة الحقوقية المنظمات

 الحقوقيـة المنظمـات ونطالب المدبرة، المكيدة هذه بإسقاط نطالب« :البيان وقال
ــوا الــذين ضــد الــدعاوى ترفــع أن اإلنــساين المجــال يف والعاملــة  الــشرعية، ىعلــ انقلب
 الزنـازين وحـشوا العامـة، الميـادين يف والـدعاة العلماء وأحرقوا الحرام، الدم وسفكوا
 .»باألحرار

 
 
 

*   *   *   * 
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 الـشرفاء ضـد لحملتـه االنقالب تصعيد مصر يف المسلمين اإلخوان جماعة أدانت
 العــالمي االتحــاد رئـيس القرضــاوي يوسـف العالمــة الــشيخ وآخـرهم األمــة ءوعلمـا
 .المسلمين لعلماء

 الــشرفاء ضــد المــسعورة حملتــه االنقــالب تــصعيد إن« :بيــان يف الجماعــة وقالــت
 اإلعـدام وأحكـام القرضـاوي يوسـف الـدكتور الجليـل العالمة وآخرهم األمة وعلماء

ــدمويين لمــستبدينا كــل مــنهج لهــو الــوطن لــشرفاء الجماعيــة  الــذين التــاريخ عبــر ال
 .»العلماء تبيان ويؤرقهم الضمير، صوت يستفزهم

 المجـازر ومرتكبـي المجرمين مالحقة يف اإلنرتبول يفشل أن الجماعة واستنكرت
 :وقالــت والعمـل، بـالعلم األمـة لـه شـهدت عـالم مالحقـة يحـاول حـين يف الجماعيـة

 المـصري للـشعب المجـازر مجرمـي الحقـةم يف فـشلت التـي الدوليـة الهيئـات ندين«
 بــالعلم األمــة لــه شــهدت جلــيال عالمــا يطــاردون حــين يف والــصورة بالــصوت الثابتــة

 .»شعوبهم على منقلبون مجرمون يكتبها مذكرات على ًبناء والعمل
 
 
 

*   *   *   * 
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 إلـى اللهجـة شـديدة رسـالة بريطانيـا يف اإلنـسان لحقـوق العربيـة المنظمة هتوج

 الفـوري اإللغـاء بـضرورة فيهـا تطالـب »اإلنتربـول« الجنائية للشرطة الدولية المنظمة
 والداعيـة القرضـاوي يوسـف الـدكتور المـسلمين علمـاء اتحـاد رئيس بوضع لقرارها
 .عليه يرتتب ما على القانونية لمسئوليةا َّوحملتها المطلوبين قوائم على غنيم وجدي

 رســالة وجهـت أن ســبق أهنـا ،»بـرس قــدس«لــ وفقـا رســالتها، يف المنظمـة وبينـت
 مـع التعـاون من فيها تحذر »اإلنتربول« رئيسة إلى الماضي، العام من سبتمرب 5 بتاريخ

 العــام المستــشار مــن ردا المنظمــة وتلقــت اعتقــال، مــذكرة أي يف المــصرية الـسلطات
 »اإلنتربول« بدستور االلتزام فيها أكد 2013 ديسمرب 30 بتاريخ سولير جويل لإلنرتبول

 الدولي القانون تنتهك أنظمة مع التعاون عدم على تنص التي الدولي القانون ومبادئ
 .سياسية أسس على اعتقال طلبات وتصدر

 2013 يوليـو مـن الثالـث بعد »اإلنتربول« من طلبت المصرية السلطات أن وأضاف
 بمبادئـه وتمـسك رفـض »اإلنتربـول« لكن المعارضين مئات بحق ضبط أوامر إصدار

 .»اليوم؟ تغير الذي فما
 مرتاكمـة أدلـة وجود مع التوقيت هذا يف الضبط أوامر إصدار إن«: المنظمة وقالت

 الــشك يثيــر االهتامــات ويفــربك معارضــيه هــوادة بــال يقمــع المــصري النظــام أن علــى
 ضـبط أوامـر أصـدر عنـدما سابقة حاالت من يتعلم لم »اإلنتربول« أن ويؤكد والريبة،

 سامتهم دكتاتورية أنظمة إلى تسليمهم ليتم معارضين على القبض إلقاء على ساعدت
 .»طويلة لسنوات وسجنتهم العذاب سوء

 التقـارير يف ثابـت مـصر يف العدالـة منظومـة اهنيـار أن رسـالتها يف المنظمـة وأكدت
 مـسبوق غيـر المعارضـين بحق المصرية السلطات تمارسه الذي البطش وأن الدولية،

 المصري المجتمع شرائح جميع طالت التعسفية فاالعتقاالت والنوع، الكم حيث من
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 فقـط واحـد عـام خـالل األمـن قـوات اعتقلـت حيث ٍّسن، َوكبار ًأطفاال ًنساء، ًرجاال،
 الطبـي واإلهمـال ذيبالتعـ تفـشي ظـل يف الـسجون وتحولت معتقل ألف 30 من أكثر
 الـسجون تلـك داخـل فتـويف مستمر بشكل المعتقلين أرواح تحصد لألحياء مقابر إلى
 .اآلن وحتى 2013 يوليو من الثالث منذ األقل على محتجزا 118

 والتـي والميـادين الـشوارع يف األمـن قوات ارتكبتها التي المجازر ذلك إلى أضف
 راح والتــي والنهــضة ورابعــة منــصة،الجمهــوري، وال الحــرس مجــازر أشــهرها كــان

 باتخـاذ مصر يف سلطة أي تقم ولم والمفقودين والجرحى القتلى من اآلالف ضحيتها
 .الضحايا إلنصاف إجراءات أي

 قــضايا يف مجتمعيــين رمـوز بمالحقــة القـرار هــذا مثــل إصـدار أن المنظمــة وبينـت
 ويجعله ،حياده وينسف »لاإلنتربو« يف الثقة يفقد المصري النظام قبل من ملفقة هزلية

 الـسلطات ويـشجع األشـخاص أولئـك حقـوق انتهـاك يف المـصرية للـسلطات شريكا
 .االنتهاكات من مزيد ارتكاب يف االستمرار على المصرية

 »اإلنتربـول« بقـرار المشمولين األشخاص إلى المنسوبة التهم«: أن البيان وأضاف
 وهـي يعـضدها، مادي دليل أي إلى تفتقر لكوهنا قانونا؛ لها قيمة ال هزلية اهتامات هي

ــي االهتامــات ذات ــا الت  أحكــام ســبب وهــي المــصرين مــن اآلالف عــشرات يواجهه
 .»مصر يف المئات على الجماعية اإلعدام

 محددة شروطا تستلزم القرار يف وردت التي التحريض جرائم أن إلى البيان وأشار
 خلــق هــو فـالتحريض ،»لاإلنتربــو« اختـصاص ثــم ومـن التجــريم نطـاق تــدخل لكـي

 .تنفيذها إلى دفعه بنية شخص لدى جريمة ارتكاب على التصميم
 أوامـر بإصدار ومباشرا وصريحا جديا التحريض ذلك يكون أن ينبغي أنه وأوضح

 يجـوز وال ،محـددة جريمـة ارتكـاب إلـى صريحة بدعوة أو أسلحة أو نقود بإعطاء أو
 .حريضيت معنى على وحملها الشخص أقوال بعض تأويل

 الـصادرة لألشـخاص الموجهة االتهامات على الشروط تلك بإسقاط« أن وأضاف
 تـصريحات هـي واإلعالميـة الـصحفية تـصريحاتهم كافة أن يتبين ضبط أوامر بحقهم
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ــل ــا تحم ــيا رأي ــلميا سياس ــا س ــرائم معارض ــام لج ــصري النظ ــضة الم ــالب وراف  لالنق
 وفـق جريمة اعتباره يمكن ال ما وهو الماضي، العام من يوليو 3 يف الحاصل العسكري

 .»اإلنسان حقوق معايير أو الدولي القانون
 يف اإلنـسان لحقـوق العربيـة المنظمـة عـام مـدير جميل محمد قال السياق هذا ويف

 بحـق اإلنتربـول موقـع علـى الحمـراء الـشارات يف المـذكورة االتهامات إن« :بريطانيا
 أســس علـى صـدرت مفبركـة أنهـا تيثبـ وفحواهـا الـسخرية، تثيـر وغنـيم القرضـاوي

 القتـل، علـى يحـرض أو يحـرق أو يـسرق أن القرضاوي مثل كبير لعالم فهل سياسية،
 .»والمتطرفين الغالة قبل من تكفيره لحد للحوار ودعوته وسطيته من عانى الذي وهو
 
 
 

*   *   *   * 
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  بد الستارجمال ع. د
 

لم يكن أحد من الناس مستحقا لقرارات المالحقة القانونية والحمالت اإلعالميـة 
م َّأكثر مـن الـشيخ القرضـاوي، فهـو مـن دعـا للحريـة علـى مـدى عمـره المديـد، وعلـ

الشعوب كيف تقاوم الباطل وتثور عليه، وهو من قاد األمـة يف ربيعهـا اإلسـالمي إلـى 
 .اناالنتفاض على الظلم والطغي

ا وكتـب أن القـدس قـضية كـل مـسلم، ًلذا كان البد من مالحقتـه، فقـد تجـرأ مبكـر
ًًا مــن أجلهـا، معايـشًوكـان مرجعيـة للقــضية مجاهـد  مـع كــل ا لكــل أحوالهـا، متفــاعال

 .األحداث التي مرت هبا، فكان البد من مالحقته منذ زمن بعيد
 ففـضح زيفهـا، وفنـد   نعم كان البد من مالحقته فقـد وقـف للعلمانيـة بالمرصـاد،

ــرآة اإلســالم وجهــا لوجــه، ليكــشف التطــرف العلمــاين يف  شــبهها، وعرضــها علــى م
ــه  ــام حجت ــوا أم ــدعاهتم أن يثبت ــى، وال ل ــاطلهم أن يبق ــان لب ــا ك ــالم، فم ــة اإلس مواجه

ن لهم أن الحل اإلسالمي فريـضة وضـرورة، وكـشف لألمـة ضـالل َّالقاطعة، حيث بي
األمة، وأن للحل اإلسالمي بينـات واضـحات، وأن الحلول المستوردة وخطرها على 

شبه العلمانية زيف وافتئات، وأن الدولـة يف اإلسـالم لهـا قواعـد وأصـول، وأن الـدين 
 .يفرتقان والسياسة ال

كان ال بد من مالحقة القرضاوي من السيسي وزبانيتـه وكهنتـه الـذين خلعـوا عليـه 
ية، فأبـان حقيقـة التوحيـد، واإليمـان بردة الرسالة ألن الشيخ دافع عـن العقيـدة الـصاف

بالقدر، ورسم فصول العقيدة بين الـسلف والخلـف، وكـشف لألمـة موقـف اإلسـالم 
 .من اإللهام والكشف والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقى

كان ال بد من مالحقته فقد دعـا األمـة إلـى العبـادات صـحيحة، فأرشـدها إلـى فقـه 
هارة، وفقه الجهاد، وفقه األولويات، حتى فقـه الـرتويح الصيام، وفقه الزكاة، وفقه الط
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 .والغناء، وكان قد مهد لكل ذلك ببيان الحالل والحرام يف اإلسالم
ا للمالحقة منذ أمد بعيـد فقـد حـارب اليـأس والقنـوط، وأهـدى لألمـة ًكان مستحق

 مبشرات للنصر عالية المقام لتـدرك طبيعـة الطريـق، وأن اإلسـالم حـضارة الغـد، وأن
ــان،  ــان ومك ــل زم ــق يف ك ــالحة للتطبي ــالم ص ــريعة اإلس ــالم، وأن ش ــستقبل لإلس الم

 .والبشرية يف حاجة ماسة إلى الرسالة الحضارية ألمتنا
كان البـد مـن مالحقـة الرجـل الـذي رسـم لجيـل النـصر المنـشود طريقـا واضـحة 

قية، وفكر ن مختلف، ومنهجية يف التعامل مع السنة راآمعالمه، بزاد يف التعامل مع القر
َّمن ثقافة الدعاة متسع، وحصن األمة من خطورة الغلو والتكفير، وبين لها الفـرق بـين 
االختالف المشروع والتفرق المذموم وحماها من الجحود والتطـرف، واتجـه باألمـة 
نحو صحوة تتدرج من المراهقة إلى الرشد، فرباها على التوكل، والصرب، والتوبة إلى 

 لتتحقـق ؛الـورع والزهـد، وغـرس يف نفوسـها المراقبـة والمحاسـبةاهللا، وأرشدها إلى 
بالربانية الفريدة، وتعلم أين الخلل، وتحيا يف مجتمع مسلم واضحة معالمه، كل ذلك 
من أجل صحوة راشدة تجدد الـدين وتـنهض باألمـة، وتعلنهـا بوضـوح أن هـذه األمـة 

 .حقيقة ال وهم
 االجتمــاعي لألمــة ونــزع فتيــل كــان البــد مــن مالحقتــه ألنــه ســعى لحفــظ الــسلم

الحروب الطائفية، وبين نظام اإلسالم يف التعامـل مـع غيـر المـسلمين يف المجتمعـات 
اإلســالمية، وأكــد علــى الحريــة الدينيــة والتعدديــة يف نظــر اإلســالم، وبــين إشــكاالت 

 .األقليات الدينية والحل اإلسالمي لها
 كل البالد، وغرس مـن تالميـذه يف  كان البد من مالحقته فقد صنع رموزا علمية  يف

ــوا،  ــطية ترب ــنهج الوس ــى م ــدعاة عل ــن ال ــا م ــد جيوش ــادا، وأع ــالم أوت ــار الع ــل أقط ك
ولمحـاوالت التغريـب والتغييــب تـصدوا ،ولـشبهات المــرجفين والموتـورين فنــدوا، 

 ..ن احتشدوا، وعلى هوية األمة حافظواآوبالتحاكم لشرع اهللا نادوا، وتحت راية القر
 من مالحقة الشيخ ألنه بال منازع تفـرد يف سـماء دنيـا العلمـاء بقيـادة األمـة لنـصرة كان البد

ــة اإلســالم  ــشيخ رمزي ـاألة، فلل ــة أو ممـ ــده دون موارب ــة الباطــل وجن ــه، ومواجه ــق وأهل الح
 .واإلنسان، رمزية العلم والعمل، رمزية السنة واالتباع، رمزية الوسطية واالعتدال
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شأ للعلماء اتحادا عالميـا يجتمعـون تحـت رايتـه ألول كان البد من مالحقته فقد أن
 ويحفظـوا لألمـة ؛ ويـدافعوا عـن الـدين؛ ليصححوا المفاهيم؛مرة يف التاريخ المعاصر

 . هويتها وقيمها
كان البد من مالحقته حقدا وحنقا لما جعل اهللا له من محبة بين الخالئق ال تطمـح 

لطان كـل المجـرمين، ومـن انتـشار لها آمال المبطلين، ومـن سـلطان وإكـرام يفـوق سـ
 .لفكره واستشراف لرأيه واتساع لتالميذه

فكان البد لعصابة الطغيان أن تحاربـه، ولـدعاة االبتـداع أن يهـاجموه، ولـسالطين 
اإلجــرام أن يعــادوه، ولقــضاة الجــور أن يطــاردوه، ولمؤســسات العمالــة والخيانــة أن 

 !!ترميه باإلرهاب 
ك اهللا تعالى بعداوة اللئام ومحبة الكرام، فعلـى بركـة طوبى لك يا شيخنا فقد أكرم

 ..اًا، ولألمة رائدًاهللا سر كما عهدناك قائد
 وسيكتب التاريخ أنك كنت هنا يف هذا الزمن تبني وتـشيد، بينمـا نكـرات مجهولـة 

ا، ومنـارة للـسائرين، ًا هاديـًهتدم وتقوض، ستبقى يا سيدي يف األمة قمة سامقة، ونجم
 .ا أن سنة اهللا يف الطغاة باقية، وهديه يف محقهم ساريةًيخ أيضوسيكتب التار

وأنوار علمك بددت ظلمـات   فنهر فضلك أغرق شراع باطلهم،،طب نفسا شيخنا
ونـصاعة تاريخـك كـشفت . جهلهم، وشموخ رفعتك أعادت سهام الغدر إلى رقـاهبم

 ..فساد عملهم
 

*   *   *   * 
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 »_« 
  الدكتور محمد الصغير 

 

جمـع اهللا لـه  ..اإلمام العالمة إمام العصر وغرة الدهر الـدكتور يوسـف القرضـاوي
والكتابـة ، والمنطـق والحجـة، والفكـر والثـورة، واألدب والدعوة، بين الفقه والفتوى

 ،حائزا يف كـل مـا سـبق فـضل الـسبق .. والجرأة والحكمة، والنثر والقصيدة، والخطبة
.. فنحن أمام ظاهرة الرجل األمـة.. وبز األقران لما عرف عنه سمو النفس وعلو الهمة

ولـو ضـربنا مـثال واحـدا . أي الذي جمع اهللا له من صفات الخيـر مـا تفـرق يف آحادهـا
سـنجد .. على ما تقدم واخرتنا موقفه من الثـورات ودعـم الـشعوب يف نـضال التحـرر

وتحديدا يف مرحلـة التعلـيم ..  الظلم مبكراالشيخ القرضاوي عرف دروب الثورة على
ممــا جعلــه يعــرف طريــق .. الثــانوي بــاألزهر المنيــف محــضن األحــرار وقبلــة الثــوار

وكان من أصغر .. فاعتقل يف سجن الطور قبل أن يدخل الجامعة.. السجن مبكرا أيضا
ه وظـل علـى ثورتـ.. ولكن ذلك لم يرهبه أو يفت يف عـضده.. المعتقلين سنا يف حينها

فكـان .. على الباطل وغيرته على الحق حتى هبت رياح التغيير يف بالد الربيـع العربـي
يف وقـت .. أول من أفتى وآزر ونافح وكـافح يف سـبيل أن تبلـغ ذروهتـا وتحقـق ثمرهتـا

وهـو ينـادي الـصبح .. فأصبحوا يف ليل هبيم.. حار فيه الحليم واختلط األمر على كثير
الرائد يف ثورة تونس والقائـد يف ثـورة مـصر والمجاهـد فكان .. فهل من مشمر.. أسفر

 .يف ثورة ليبيا والحادي يف ثورة اليمن ومازال مرابطا مع األشقاء يف سوريا
 25وقد سألني أحـد مـن يـشار إلـيهم بالبنـان السـيما يف مجـال اإلعـالم إبـان ثـورة 

 عذر لنا وقد فقلت له ال..  فالجو غائم والسحاب كثيف،كيف نصنع وبما نفتي.. يناير
وقد حـضرت .  فما علينا إال أن نتبع غرزه وننسج على منواله،نسج الشيخ القرضاوي

والـذي ينتـسب إليـه تـسعون ألـف .. ملتقى االتحاد العالمي لعلمـاء المـسلمين برتكيـا
وينتخـب الحـضور رئـيس االتحـاد ونوابـه واألمـين .. عالم مـن كـل أرجـاء المعمـورة
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ضـاوي العلمـاء علـى الرتشـح لمنـصب رئـيس االتحـاد وقد حض الـشيخ القر.. العام
ولكـن لـم يتقـدم مـنهم أحـد وكانـت الرئاسـة .. معلال بأنه يحب أن يرى هذا يف حياتـه

. للعالمة القرضاوي بالتزكية من كل علماء الدنيا على اخـتالف مدارسـهم ومـشارهبم
س الـدولي يف الوقت الذي تضع فيه حكومة االنقالب يف مصر اسمه على قائمة البـولي

يف إساءة واضحة وجرأة فاضحة على مكانة العلم ورمز العلمـاء اإلمـام ).. نتربولاإل(
األكرب سنا واألقدم سبقا واألكثر أثرا، أبو محمد يوسف بن عبد اهللا القرضاوي حفظـه 

 .اهللا وبارك يف عمره
 
 

*   *   *   * 
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  وصفي عاشور أبو زيد. د
 

 ٍبعــد أن أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة أكثــر مــن ثمــانين مؤســسة يف العــالم منظمــات
وبعد أن طلبت السلطات المـصرية مـن ومنها االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ، ًإرهابية

شـيخ «أقـدم .. توقيف شيخنا اإلمام يوسـف القرضـاوي) INTERPOL(الشرطة الدولية 
م على إسقاط عـضوية الـشيخ واالتحـاد الـذي 2014ديسمرب  10حمد الطيب يوم  أ»األزهر

عبـد اهللا عمـر نـصيف . ، وأكد د»المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة«يرتأسه من 
 .أمين عام المجلس أن شيخ األزهر هو صاحب هذا القرار باعتباره رئيسا للمجلس

ســباب موضـوعية ومعقولـة، مثــل والمتبـادر للـذهن أن إســقاط العـضوية يكـون أل
مخالفة الئحة المجلس، أو مناقـضة شـروط العـضوية، ونحـو ذلـك، ولكـن لـم تكـن 

 !األسباب يف الحقيقة شيئا من ذلك
إنما كانت ألن الشيخ القرضاوي يخلط بين الدعوة والـسياسة، واالتحـاد العـالمي 

يـب أن يـسقط  أحمـد الط»شـيخ األزهـر«لعلماء المسلمين كذلك، من أجـل هـذا قـرر 
 !عضوية الشيخ واتحاده من مجلسه، وأن يخرجه من جنته

وقد كان هذا بالطبع على أساس أن أحمد الطيب لم يكن عضوا يف لجنة سياسـات 
الحزب الوطني المنحل، الذي أفسد البالد وقتل العباد، ولـم يجـرؤ أن يقـدم اسـتقالته 

ل وفيـا لـه ولنظامـه إبـان ثـورة بعد تعيينه شيخا لألزهر إال بعد إذن المخلوع، الذي ظـ
 .يناير، وبعد ثورة يناير حتى اآلن

ِّوأنه لم يسلم طالب األزهر أيام كان رئيـسا للجامعـة لجنـراالت أمـن الدولـة فيمـا  ُ
، كما قال هو بنفسه يف مؤتمر التقريب بالدوحـة، »ميليشيات األزهر«ُعرف بعد بقضية 

 .المي يف مصروالتي حوكم فيها عدد من قيادات العمل اإلس
وكان مبنيا على أنه لم يطالب ثوار يناير برتك الميادين، والرجوع إلى بيوهتم، رغم 

 !أنه وصف من سقطوا ضحايا بأهنم شهداء
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م يقرر فيه أن 2013وكان كذلك انطالقا من أنه لم يصدر بيانا قبل الثالثين من يونيو 
يـا أيهـا : ية كبيرة فقط، يعنـيًالخروج المسلح على الحاكم ليس كفرا، وإنما هي معص

اخرجوا على حاكمكم المنتخـب فهـذا لـيس كفـرا، وإنمـا هـي معـصية كبيـرة، ، الناس
 !واهللا غفور رحيم، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن كثير

 لــم يحــضر مــشهد االنقــالب الــشهير يف »العـار«وكـان أيــضا انطالقــا مــن أن شــيخ 
المشهد الذي سيذكره التاريخ بالعـار والـشنار، م؛ ذلك  2013الثالث من يوليو من عام 

ٌوستتدارسه األجيال على أنه سقطة يف تاريخ األزهر، وبيع لتاريخه العريـق يف الجهـاد 
 .ومقاومة االحتالل، والصدع بكلمة الحق

وكان كذلك على أساس أنه لم يستدل بنص من آية أو حديث يف تربير موقفه المخـزي 
ــشهد ا ــار يف م ــل بالع ــةوالمجل ــدة فقهي ــتدل بقاع ــا اس ــالب، وإنم ــف «: النق ــاب أخ ارتك

 إذا أحـسنا بـه –ثـم لـم يرجـع إلـى الحـق.. ، واعتسفها، وأنزلها يف غير موضعها»الضررين
 . من بعد ما تبين له الحق، ومن بعد ما ظهر له بيقين أين أخف الضررين–الظن

م الـشرعي وكان على أساس أن شيخ األزهر لم يتدخل يف الـسياسة، والتـزم الكـال
فقط والجوانب الدينية المحضة، فأصدر فتاواه وبياناته عرب مخربيه يف مشيخة األزهـر 
بــأن اغتــصاب بنــات األزهــر يف عربــات الــشرطة حــرام، وأصــدر فتــاواه بــأن تجريــف 
المدرعات وعربات الشرطة لجامعـة األزهـر ال يجـوز، وأن تحطـيم الحيـاة التعليميـة 

 ! الطالبات حرام حرام حراموتسليم الطالب لألمن واعتقال
إذا كان خلط الدعوة بالسياسة ال يصح يف نظرك ويوجب إسقاط عضوية مـن : أقول له

يخلط الدعوة بالسياسة فلماذا أفردت مشيخة األزهر ردودا واسعة على الكاتـب العلمـاين 
 !المعروف أحمد عبد المعطي حجازي، يف أقواله بفصل الدين عن السياسة؟

خ األزهر أننا سننـسى تاريخـك المتـسق مـع ذاتـه، والمتمـاهي مـع ال تحسب يا شي
سياسة العسكر يف مصر، والمتالقي مع سياسات دولة اإلمارات التي أعلنـت الحـرب 
على اإلسالم يف العالم، والتي كرمتك مرتين فجعلتك شخصية العـام اإلسـالمية دون 

 .أن تكون أهال لها حسب شروط استحقاق الجائزة
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 سننسى أن من أسقطت عضويته مـن مجلـسك، وأخرجتـه مـن جنتـك، ال تظن أننا
هو الذي استقدمك من مصر إلى كلية الشريعة يف دولة قطر لتعمل تحت عمادتـه فيهـا 

 !أستاذا هناك، فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان يا شيخ اإلسالم؟
ال هتاجسك نفسك أننا سننسى يـوم توليـت اإلفتـاء يف مـصر، وصـرحت للـشيخ نفـسه 

 . بأجزائه الثالثة يف ذلك الوقت»فتاوى معاصرة«: نك أول ما صحبت من كتب هو كتابهأ
 – ذلك المنصب الذي تركته كما أتيتـه–ولعلك ال تنسى أيضا أنك حين كنت مفتيا

كنت ترجع لقسم الفتوى يف موقع إسالم أون الين تسأل العـاملين يف القـسم عـن رأي 
 .ن تفتي فيهاالشيخ يف أي مسألة تعرض لك، وتريد أ

 ! هل أصبح الشيخ اإلمام اآلن أهال إلبعاده من جنتك، وإسقاطه من عضوية مجلسك؟
إن شـيخنا اإلمـام اليـشرفه أن يجلـس بجــوار أمثالـك، وال يكـون يف مؤسـسة أنــت 
فيها، ال سيما بعد أن أحسن النية بك بعد الثورة، وطوى صفحة الماضـي، وظـن أنـك 

ُستري اهللا من نفسك خيرا، ول *  +  ,  -  .   ﴿:كنك كنـت حقيقـا بقـول اهللا تعـالىَ
  .]األنعام[ ﴾  /    0  1  2

سيبقى الشيخ القرضاوي مرفوع الهامـة، منتـصب القامـة، موفـور الكرامـة، شـامخ 
التاريخ، عزيزا أبيا قويا، يستمد قوته مـن رسـالته التـي آمـن هبـا، ومـن مبادئـه التـي لـم 

 ويدافع عنـه، ويـدعو اهللا دائمـا أن يلقـاه شـهيدا عليـه، يتنكبها، ومن الحق الذي يحمله
ولن يزيده حصاركم له إال انتشارا، ولن تفت سياساتكم البائسة يف عضده، فهـو يـزداد 
ًتألقا وحضورا وقوة وعزة، وأنتم تزدادون صغارا ووضـاعة، ومكـانكم الحقيقـي إلـى 

ِحيث ألقت رحلها أم قشعم ُّ َ)1(. 

                                                
ُألقت رحلها أم قشعم مثـل ضـرب للـشيء الـذاهب، وال ترجـى عودتـه) (1 َُ ِ ٌأو هـي دعـاء علـى مـا يـسوؤك . ِ

َّفـــشـــد ولـــم :المنيـة وذكـره زهيـر يف قولـه : قيـل وأم قشعم هي الحرب و. ليذهب عنك إلى غير رجعة َ َ
ـيــــوتــ كــثــيــرة  ًيــــُفــزع ب َ ْ ِ ِلدى حيث ألـقت رحـلهـا أم قشعم حيث كان شدة األمر، يعنـي... ْ َ ُ َُ َِ ُ َ َ ُِ َ ََ ْْ ُّ َموضـع : ْ

ُوأم قشعم هي الحرب، ويقال. ِالحرب ُهي المنَية: ُ َوالمعنى أن حصين ش. َّ َ ُ َّ ِّد على الرجلِ العبـسي فقتلـه َ ْ َ َّ
، وحيث حطت رحلها الحرب ووضعت أوزارها وسكنت ِ َبعد الصلح ْ ُْ َ ٍهو دعـاء علـى حـصين، : ويقال. َّ ُ ٌ

َ الجماعة، فـصيره اهللا إلـى هـذه الـشدة: أي ِ وخالف ِعدا على الرجل بعد الصلح ُ َّ َ ْألقـت «ويكـون معنـى . َ َ
َّثبتت وتمكنت:  على هذا»َرحلها ََ ْ َ َ. 
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 ًأخـا : لكـم ًوانتـصارا وإجـالل، إكبـار تحيـة نرفـع المقـدس بيت أكناف من هنا من

مة بل ال .. ًوعالما ّ  أن وللـصبح ينجلـي، أن لليـل البـد الظالم وتجرب تجرب  فإن ...ًعال
 ..وفتاويـه الهأقو بقوة الشرع يرفع أن وارتأى أصوله، من العلم رتع عالم  إنه...ينفجر
 تلميـذه يكـون أن والراجـي والداين، القاصي فعرفه ذكره، له رفع أن علمه يف اهللا فبارك

 تاقـت ولكـم ..يديـه علـى العلـم ِّتلقـي ومفخـرة لفخـر فإنـه يده، على تتلمذ ممن أكثر
 .واألصول والتفسير الفقه أفالك يف لتسبح علمه؛ فيض من ينهل علم مجلس النفس

 أم الباطـل شاء يهواها، أن أصر ولسانه توالها، الحق وكلمة عالها،أ َالهمم ..ٌرجل
 حياتـه، يف سـيرته تكتـب ممـن أصـبح حتـى بـالعلم وارتقـى يـسعى، اهللا بنور فهو أبى،

 فكــره يف اختــصت علميــة رســالة مــن فكــم وجــوده، يف العلميــة الرســائل فيــه وتــدرس
  .منزلته ويتصدر فليجرأ ،درهق يف ومن ،يقارنه بالعلم فمن .وماشابه ومخالفاته وعلمه

ــــال  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿ عــــاله يف جــــل ق
Ò   ﴾ ]الزمر[.  

 ونفـائس بروائـع وارتقـى عنه، ودافع علمه حمل فقد المولى، يتواله فإنه حفظه عن أما
ً واألدب، والقصائد المقطوعات   ...تالمذته بتقرير منه المقربين مع أدبه عن فضال

  .]البقرة[ ﴾   i      h  g  f  ed  c ﴿ :وعال جل قال
 يـستوعب حتـى أو يقبـل أن للعقـل كيف ،الشخصية هذه مثل على األمم اجتمعت فإذا
، فما الفكرة ً  ...ٌوشيك الحق وانتصار وانتهائه، قريبا الباطل لزوال إشارة إال هذا أصال
 حـق عـن بالحـديث الكتـب تَّعج وغيرهم تيمية ابن ثم ومن أحمد، اإلمام هو فذا
 ،وقـدوة حـسنة أسـوة لنا فهوملسو هيلع هللا ىلص  المصطفى الحبيب قبلهم ومن ألسنتهن، على انتصر

 .العناية أدركته لمن كفاية القدر  ولهذا..ونقتدي ونحتذي نستن وبه
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  وليد أبو النجا
 

لقرضاوي يوسف القرضاوي متهم يف قضية اقتحام سجن وادي النطرون، يوسف ا
مــتهم بــالتحريض علــى العنــف، يوســف القرضــاوي علــى قائمــة اإلرهــاب، يوســف 

 !! القرضاوي مطلوب على قوائم اإلنرتبول الدولي
قالها ) لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال عودي(تلك هي طريق الدعاة المصلحين، 

ة اهللا يف ورقة بن نوفل لرسول اهللا يف أول ليلـة تنـزل عليـه الـوحي فيهـا، وتلـك هـي سـن
أهل اإليمان، ولن تجد لسنة اهللا تبديال، يبتلى المرء علـى قـدر دينـه، فـإن كـان يف دينـه 

 حتـى ؛ ورفعـا للـدرجات؛ وتكثيرا للحـسنات؛ تكفيرا للذنوب؛صالبة زيد له يف البالء
 . ويوسف القرضاوي ليس بدعا من ذلك. يمشي على األرض وما عليه خطيئة

ــد ــه يف عه ــدايات حيات ــجن يف ب ــار س ــزال آث ــذب وال ت ــة، وع ــة والجمهوري  الملكي
التعذيب علـى جـسده، وأهـين كمـا أهـين كـل صـاحب عمامـة أبـى أن يـسير يف ركـب 

، فـألف مـا ألـف مـن )مـصر(الطاغية، ثم عافاه اهللا بخروجه من القرية الظالم حكامها 
َّكتب، وأصل ما أصل من مفاهيم، وحاز منهجه وكتبه وأفكـاره مـن القبـول واالنتـش ار َّ

 . ما لم يحظ به كثير غيره، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
إن اهتم فقد اهتـم ذو النـون المـصري، وبقـي بـن مخلـد، وابـن حبـان، وكلهـم أئمـة أعـالم، 
ُاألول يف مصر، والثاين يف األندلس، والثالث يف خراسان، كانوا يف الماضـي يتهمـون بـالمروق 

 . هم أضراهبم بالمروق من الدولة بالعنف واإلرهابُمن الدين بالبدعة والزندقة، واليوم يت
إن عذب فقد عذب أحمد بن حنبل، حمل مقيدا مـن بغـداد إلـى طرسـوس ثـم رد إلـى 

أغري فما اسـتجاب، فـضرب بالـسياط مـرة بعـد أخـرى، حتـى . بغداد، وكان يصلي مقيدا
 . القرآنًأغمي عليه، وظل كذلك قرابة ثمانية وعشرين شهرا، المتناعه عن القول بخلق

فـررت حتـى : إن طورد، فقد طورد سعيد بن جبير نحو ثالثة عشرة سنة، حتى قـال
فقبض عليه وقيد وحمـل إلـى العـراق وقتلـه الحجـاج، ولـم يـسلط . استحييت من اهللا

 . على أحد بعده
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ــه،  إن صــودرت كتبــه، فقــد صــودرت أمــوال ابــن حــزم، وهــدمت دوره، وحرقــت كتب
 .ُء إال على مذهب مالك، وتوعد من يدخل إليه بالعقوبةوحددت إقامته، ومنع من اإلفتا

إن أهين فقد أهـين سـعيد بـن المـسيب، ضـرب سـتين سـوطا مـن والـي ابـن الزبيـر 
ليبايع، فأبى حتى يجتمع الناس، ثم ضرب مثلها ليبايع ابني عبد الملك، وطيف بـه يف 

 . الطرقات، وأقيم يف الشمس، ومنعوا الناس أن يجالسوه
َّمات أبو حنيفة يف سـجنه، بعـد أن حلـف المنـصور ليتـولين القـضاء، إن سجن فقد 

 .فحلف أال يتواله، فضرب، وحبس، وظل يف السجن أياما حتى مات فيه
ُإهنا قصة تاريخنا المكرورة، حكام متـسلطون جبـابرة، يـزين لهـم الظلـم علمـاء أقـزام،  َ

ون بـزي العلمـاء، يف أعمت المناصب عيـوهنم، وأكلـت الغيـرة قلـوهبم، أو محتـالون يتزيـ
مواجهة علماء عمالقة أبوا أن يقفوا على أبواب السالطين، أو يسيروا يف ركاهبم، أو يـدينوا 
لهم بـالوالء، أو يـسوغوا حكمهـم بالبيعـة، أو يأخـذوا عطـاءهم، أو يتولـوا لهـم قـضاء، أو 

 . غيرهميقبلوا مصاهرهتم، أو ينافقوهم أو يداهنوهم أو يبيعوا دينهم بدنياهم أو بدنيا
إهنا المعركة القديمة بين السيف والقلم، بين الجهل مستكثرا بالسؤدد والمـال، والعلـم 
مؤيدا بالمنطق والربهان، بين الحكام يدافعون عن ملكهم، والعلماء ينافحون عـن حقهـم، 

 . قد يكسب الباطل جولة، لكنه إلى زوال، أما الحق فقد كتب اهللا له الغلبة والبقاء
 ايخ الذين وشوا بابن تيمية مبلغه يف العلم والشهرة واألثر؟ هل بلغ المش

وهل يذكر أحد اسمي واليي مصر ودمشق اللذين سـجنا ابـن تيميـة، حتـى مـات يف 
ــوا بملكهــم  ــالهم أو يرتضــى عــنهم؟ ذهب ــى أمث ــرتحم عل ســجنه؟ وإن ذكــروا، فهــل ي

 .وسؤددهم وشهرهتم أدراج الرياح
اوي إلـى هـذا الركـب الكـريم مـن األئمـة إنه واهللا لشرف أن ينضم يوسـف القرضـ

ُالعظام والعلمـاء األعـالم، وأن يحمـل رايـة الحـق، يف زمـن أسـكت الرغـب والرهـب  ُ
 . َألسنة العلماء عن الجهر به، ونصرة أهله

﴿Ð  Ï  Î  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴾ 
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  اويعبد الرحمن يوسف القرض

 

مشكلة الشيخ القرضاوي مع دولة العسكر أنه صاحب شـعبية كبيـرة يف مـصر، ويف 
العالم كله، وهو شخص مستقل، ال يمكن الضغط عليه، فال هو موظف عمـومي، وال 

 .رجل أعمال، كما أنه يقيم خارج مصر أغلب وقته
ة  سماحة الشيخ القرضـاوي رجـل يتحـرك كثيـرا، ولـه منـابر يف كـل مكـان يف الكـر

األرضية، قضى عشرات السنين مـن عمـره يـسافر إلـى أرجـاء المعمـورة، حتـى أطلـق 
 )!الفقيه الطائر(عليه أحد األفاضل لقب 

 هذه األسفار أفادته يف فهم بيئة الجاليات اإلسالمية يف كثير من الدول، ممـا أعطـاه 
قرضـاوي قدرات أكرب على الفتوى، وما الفتوى إال فهم للـشرع، ومراعـاة للواقـع، وال

 .علما، وأعمقهم فهما للواقع) يف عصرنا(أحسبه أكثر الفقهاء 
 كل ذلك أعطى لسماحة الشيخ القرضاوي مصداقية عظيمة عند ماليين المسلمين 

 .يف العالم كله
ــر مدفوعــة األجــر ــشعبية غي  وال المــصطنعة بفعــل وســائل اإلعــالم ، هــذه المــصداقية وال

ـا يف حالـة تضايق حاكم مصر، على مدار العصور كل ) غـيظ مكبـوت(ها، كان حاكم مـصر دائم
ـأيت إلـى مـصر فيلقـي محاضـرة أو محاضـرتين  من هذا الرجل الذي يتحرك يف العالم كلـه ثـم ي

 !كل عام، فتتوقف حركة المرور يف عدة أحياء بسبب زحام الحاضرين لتلك المحاضرة
م، برغم سـائر  مشكلة الشيخ مع دولة العسكر أنه يقف لوحده فردا أمامهم فيهزمه

ــصر  ــة تنت ــم، يف النهاي ــن أجله ــن اهللا م ــزور دي ــساهبم، وت ــل لح ــي تعم ــسات الت المؤس
 .مصداقية الشيخ القرضاوي على مؤسسات السلطان المسيسة

 سأروي قصة ذات مدلول حدثت مع سـماحة الـشيخ القرضـاوي، لـم يروهـا هـو، 
بـين دولـة العـساكر  لكي يعرف القارئ حقيقة المشكلة بين الـشيخ، و؛وال يعرفها أحد

 .المصرية التي ال توقر كبيرا، بل هي تتفنن إهانة كل كبير
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 كان سماحة الوالـد الـشيخ يوسـف القرضـاوي يـأيت إلـى مـصر عـدة مـرات سـنويا 
يف ذلـك (خالل حكم مبارك، ويف إحدى زياراته التي كانـت بـدعوة مـن شـيخ األزهـر 

واسـتقبل . يـر مـن المـشايخلحضور مـؤتمر األزهـر، الـذي دعـي إليـه عـدد كب) الوقت
 .الشيخ الوالد يف المطار، وكان له حضوره الواضح والفاعل والمشرف

 مباحث – يف أحد أيام المؤتمر أبلغ أحد ضباط األزهر والدي بأن رئيس المباحث 
 .هئ يرغب يف لقا–أمن الدولة 

 كان الدكتور أحمـد الطيـب يف ذلـك الوقـت مفتيـا للجمهوريـة، وكـان يقـرتب مـن 
ــهســم ــرا، ويقــول ل ــد كثي ــاواك : احة الوال ــن فت ــة م ــة أو األجــزاء الثالث ــك الثالث أن كتب

المعاصرة، هي أول ما اصطحبته حين عينت مفتيا، تعرف أننا رجال العقيدة، حصيلتنا 
 .الفقهية ضعيفة، نقتصر على ما درسناه يف المرحلة الثانوية من المعهد، وهذا ال يكفي

د الشيخ القرضاوي من الهيئات العلميـة المختلفـة الشيخ أحمد الطيب الذي يطر (
بمنتهى البجاحة اآلن، وأود أن أشكره على ذلـك، فأنـا ال يـشرفني أن أرى الـشيخ إلـى 

 !!).جواركم
ــه ــب الوالــد متــضايقا، فــسأله مــا الــذي يــضايقك؟ فقــال ل :  وقــد رأى الــشيخ الطي

بكذا وكذا، صحيح أنه لـم بصراحة هذا الضابط الذي يرافقنا يف مجيئنا وذهابنا أبلغني 
اخرت أنـت الوقـت الـذي تريـده، ولكنـي غـضبت يف نفـسي لهـذا : يحدد لي وقتا، وقال

 .األمر، وال أحب أن ألقى هؤالء القوم، وإن كنت أعلم أهنم سيرحبون بي
ولكنك ضـيف األزهـر، وكـان ينبغـي أن يكلمـوا شـيخ األزهـر الـذي :  قال الطيب

 .لغ الشيخ بذلكدعاك، قبل أن يكلموك، وأنا سأب
ال تنـزعج، إن كلماتـك :  وكلمهم الشيخ الطيب، وكلم شيخ األزهـر الوالـد، وقـال

التي قلتها يف المؤتمر يتغني الجميع هبا، فكيـف تـالم مـن أحـد؟ وعلـى كـل حـال، أنـا 
 .سأكلمهم وأطلب منهم أن يأتوا هم لمكتبي ليكلموك فيه

حال أنا مسافر غدا، ولن نـستطيع وعلى كل . هذا أمر طيب:  فقال له سماحة الوالد
 .ذلك يف هذه المرة

 

 

 
 

56  

 .تسافر بالسالمة، وسنرتب األمر بعد ذلك:  قال
القـوم يطلبـون لقـاءك، :  وحين جاء الوالد يف الصيف، اتصل به شيخ األزهر، وقال

 .ويؤكدون أنه لقاء تعارف، وليس فيه أدنى شيء
 وهل يكون يف مكتبك؟:  قال الوالد

ليهم ذلك، ولكنهم فضلوا أن يكون اللقاء يف مكتبهم، وسأكون أنا عرضت ع:  قال
 .ال بأس بذلك: معك ضيفا عليهم، فقال الوالد له

 .الساعة العاشرة والنصف صباحا:  وحدد اليوم، وساعة اللقاء
 .يمكنني أن أمر عليك، وآخذك معي:  وقال الشيخ

 ونـذهب معـا يف سـيارتك جزاك اهللا خيرا، أنا سأمر عليك بسياريت،:  فقال الوالد له
 .إلى مكتبهم يف الظوغلي

 وفعال وصل الوالد إلى الـشيخ يف المكتـب، ووجـدهتم مـستعدين، شـربوا القهـوة، 
ومضوا، ودخلوا، ومعهم أحد موظفي أمن الدولـة، مـن الـذين يعملـون مـع الـشيخ يف 

 .األزهر
لى مكتـب  ظن الوالد أن أحدا سيكون يف انتظارهم يف الدور األرضي، ويصحبهم إ

: القائد، إن لم يكن القائد نفسه، لكن ذلك لم يحـدث، وصـعدوا إلـى مكتـب الـرئيس
 .رئيس مباحث أمن الدولة

 حاول الوالد أن يدفع الشيخ بقـوة ليـدخل قبلـه، ولكـن كـان مـن أدب الـشيخ معـه 
دائما أن ال يتقـدم عليـه أبـدا، فـدخل أبـي قبلـه علـى مكتـب الـرئيس، وهـو يقـول لهـم 

 فضيلة شيخ األزهر، يأبى إال أن يقدم صاحب السن األكرب، وأنا أكرب منه إن: مضاحكا
 .بل بسنتين فقط: فقال. بأربع سنوات

 يف الجلسة سألوا سماحة الوالد بعض األسـئلة عـن الـسنة والـشيعة، فـذكر مـا بيننـا 
ــسلمين ــسيحيين والم ــر الم ــالف، وجــاء ذك ــاق وخ ــن وف ــنهم م ــروابط  . وبي ــذكر ال ف

 .تجمع بين األقباط والمسلميناألساسية التي 
، فمـا كـان مـن )فـالن الفـالين( خالل الحوار حدث اسـتطراد، وذكـر اسـم الداعيـة 
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حنــا إ(الــسيد رئــيس مباحــث أمــن الدولــة إال أن قــال بــصفاقة أمــن الدولــة المعهــودة 
، وظن أن ذلك سيحرج الـشيخ، فقـال لـه الـشيخ ) !مسجلين عليه حاجات مشينة جدا

، وتجسسكم على الناس حرام شرعا، وممنوع قانونـا، ولـو كانـت لكن ذلك ال يجوز(
، فـسكت الرجـل، ثـم حـاول تربيـر )هناك دولة لحاسبتكم على هذا األمر، إنها جريمـة

علـى (الموضوع بخزعبالت األمن القومي المعتادة، فما كان من الشيخ إال أن أعطـاه 
 أن ذلـك تجـاوز ، مصمما علـى الكـالم نفـسه، وعلـى حرمـات النـاس، وعلـى)دماغه

 ).كل ذلك وشيخ األزهر ساكت(قانوين، 
 مـن ضـمن مــا قيـل يف هـذه الجلــسة، أن الـسيد رئـيس مباحــث أمـن الدولـة تفــاخر 

هذا إنجازي ولـيس : (، فقال له سماحة الشيخ)مراجعات الجماعة اإلسالمية(بمسألة 
 )! إنجاز أمن الدولة

تبـي عـشرات الـصفحات، لقـد اقتبـستم مـن ك: ( فتعجب الرجـل، فقـال لـه الـشيخ
وأخذتم منها فصوال كاملة، ولوال ذلك لما استطعتم أن تتمـوا هـذه المراجعـات، هـذه 

 ).المراجعات ال يمكن أن تتم إال باالستعانة بأهل العلم، وال يمكن أن يكتبها ضابط
ويجب أن تعلمـوا محاصـرة اإلسـالم الوسـطي هـو أول وأهـم أسـباب ( ثم أضاف 

ــشار التطــرف، وتأكــ دوا أنكــم مهمــا فعلــتم لــن تــستطيعوا أن تحاصــروا اإلرهــاب انت
والتطرف إال بكتبنا نحن دعاة اإلسالم الوسطي، خصوصا يف ظل التراجع الكبير لدور 

 ).األزهر
 ).كل ذلك وشيخ األزهر ساكت (

 تناول اللقاء عددا من القضايا، وكان القوم يسجلون كل ما يقوله الوالـد، ولـو كـان 
راك شيخا للشعب كله، ونحن نستفيد منك، وال تظن أننا طلبنـاك ألي ن: وقالوا. مزحا

 .شيء آخر، وودعوه وانصرف
ولكنك حـزين لـسبب آخـر ( حين حكي لي سماحة الشيخ الوالد عما دار، قلت له 

 )؟ما الذي جرى بالضبط يا أبي... 
 )!أنا حزين ألنني رأيت األزهر يهان أمام عيني( فقال لي 
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 )؟كيف ذلك( سألته 
لقد زرت غالبية دول العـالم، ولـم أزر مـسؤوال إال ووجدتـه يقـف بنفـسه ( فأجاب 

أتعـرف يـا عبـدالرحمن ... أمام باب وزارته، بعضهم كان يفتح لي باب السيارة بنفـسه
 )؟أين استقبل رئيس مباحث أمن الدولة شيخ األزهر

 )؟أين( سألته 
ألزهر لمبنى أمن الدولـة لقد ظننت أن دخول شيخ ا!! على مكتبه ( فأجاب بحسرة 

 الستقبال شيخ األزهـر، ظننـت أن رئـيس »تشريفة«سيقلب المبنى، ظننت أنني سأرى 
مباحث أمـن الدولـة سـيفتح بـاب الـسيارة بنفـسه للـشيخ، ويـستقبله اسـتقباال رسـميا، 
ففوجئت بمعاملة مهينة، لم أكن أتخيل أن تحدث منهم، ولم أكن أتخيـل أن يقبـل أي 

 ). المعاملةشيخ لألزهر هذه
 !! هكذا تعامل أكرب العمائم يف دولة االستبداد

، فإنــه بمنتهــى البــساطة )ال( وإذا تجــرأ عــالم علــى أن يقــف يف وجــه هــؤالء قــائال 
سيصبح إرهابيا، حتى لو كانت هذه الدولة قـد اقتبـست مـن كتبـه فـصوال كاملـة لكـي 

 !تقاوم اإلرهاب الذي عجزت عن مقاومته بالمدرعات
تحاول هذه الدولة أن تلصق صفة اإلرهاب بفـضيلة الـشيخ القرضـاوي، . .. اليوم 

، وتتهمـه بتهريـب المـساجين وسـرقة المواشـي، يف )وادي النطـرون(وتتهمه يف قضية 
وقت كان فيه خـارج الـبالد، ثـم تـستخدم حيلهـا لتـضع اسـمه علـى قـوائم اإلنرتبـول، 

، فهم أتفه وأحقـر مـن أن يـرد والحقيقة أن الرد على هذا النظام الحقير مضيعة للوقت
 .عليهم

 منذ عشرات السنين وهم يتقولون على سـماحة الـشيخ القرضـاوي بالباطـل، ومـا 
زال الــشيخ يــزداد اســمه رفعــة، ويــزداد رصــيده عنــد النــاس، ومــا زالــوا هــم يف تــسفل 

 .وانحطاط
 إن مشكلة الشيخ القرضاوي مع نظام العسكر أنه ليس شـيخا تحـت الطلـب، ولـم 

الشيخ المستقل المحرتم، إنه ) يوسف القرضاوي(يف يوم من األيام إال أن يكون يقبل 
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أمريكـا (الشيخ الذي يستقبله العالم كله باحرتام، حتى الدول التي منعتـه مـن دخولهـا 
 .أرسلت له سفيرها خصيصا لكي يبلغه بإلغاء التأشيرة التي منحت له) مثال

عـن ) وسائر العظمـاء( يوسف القرضاوي  الدولة الوحيدة التي تتعامل مع الدكتور
، وسيظل ذلك عارا على حكام هذا البلد إلى !طريق أمناء الشرطة هي الدولة المصرية

 !األبد
 والتـي أراد اهللا أن – ولم تكن مواقف سماحة الشيخ القرضـاوي منـذ بدايـة الثـورة 

مشرفة التي انحـاز ا لمواقفه الًاد  وحتى اآلن إال امتد–يشهد إرهاصاهتا بعينيه يف مصر 
الـذي (ا لمقاصد الشريعة، وسائر خطب الشيخ ًا إلى حريات الشعوب تحقيقًفيها دوم

تحــث المتظــاهرين علــى التــزام الــسلمية التامــة مــع ضــباط ) يتهمونــه اآلن باإلرهــاب
 .ا ضحايا النظام الفاسدًالشرطة، ودأب على تذكيرهم بأهنم أيض

 قتل المتظـاهرين الخـوارج لربمـا وضـعوه  ربما لو دعا سماحة الشيخ الضباط إلى
 . من قوائم االنرتبولً بدال»الشرف«على قوائم 

، وسـتظل كتـب الـشيخ )شـيخ اإلرهـاب(ستظل الكالب تعـوي قائلـة ..  يف النهاية
 .تدعو للوسطية، وتدعم مقاومة الشعوب لالحتالل، وتجهر بالحق يف وجه الطغاة

فيكفينـا أن ... حقـائق كثيـرة، أمـا اليـوم حكم العسكر زائل قريبـا، وحينهـا سـتظهر 
 أكرب

يتهم فضيلة الشيخ العالمة الـدكتور يوسـف القرضـاوي ...  إرهابي يف تاريخ مصر
 !باإلرهاب

أزيلوا أجهزة التنصت من مكاتبكم أوال، ثـم التفتـوا بعـد ذلـك إلـى ...  أيها السادة
 )!ول وبعدين اتكلمواشوفوا خيبتكم األ(اهتامات فارغة تكيلوهنا لآلخرين، بالبلدي 

 ... عاشت مصر للمصريين وبالمصريين
 

*   *   *   * 
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  كساب أكرم /د
 

ــه يف متفرقــة القرضــاوي للعالمــة كلمــات مجــرد المقــال هــذا  عــن زادت التــي كتب
 الحكـام مـن وأمثالـه السيـسي علـى ردا لتكـون تـصلح أهنـا رأيـت المئـة، بعد الثمانين
 لرتفـع نظـرا السيـسي؛ إلـى ووجهتهـا جمعتهـا وقـد المتـسلطين، واألمـراء بينالمغتص
ــه السيــسي علــى الــرد عــن الــشيخ ــه هبمــوم انــشغاله عــن فــضال وأمثال  ومــشروعه أمت

 هبـا ختمـت – للـشيخ شـعر أبيـات نـشرت أن بعـد الفك؛رة هذه جاءتني وقد. الفكري
 وتناقلهـا الشباب عند قبوال القى) بوست (يف العنوان هذا تحت أيام منذ -المقال هذا

 :منهم، والكلمات اآلتية على لسان العالمة القرضاوي العديد
 :َّعلي المتطاولين من موقفي

 التي العداوات هذه إن: سابقا قلته ما أكرر يجعلني ّعلى ورجاله السيسي تطاول إن
 بمـا األجـر بعـض لـي يكتـب أن عسى تعالى اهللا حمدت ،تحريكها يف نصيب لي ليس

 هم من يصيبه ما على أنفه رغم يثاب المؤمن فإن وأقالمهم هؤالء ألسنة على يبنييص
 التــي خطايـاي أكثـر ومـا ،خطايــاه مـن هبـا اهللا يكفـر يــشاكها الـشوكة حتـى وأذى وغـم

 خائنًـا يكن لم إذا يؤذيني مسلم لكل بعرضي متصدق أين سيما وال تكفير، إلى تحتاج
ً ورســوله هللا ــا اإلســالم عــداءوأ األمــة ألعــداء عمــيال ــا وأن ــل هن ــه بمــا أتمث ــام قال  اإلم

 : الشافعي
ـــضل لهـــم عـــداتي    ومنـــة ّعلـــي ف

 

  األعاديـــا عنـــي الـــرحمن باعـــد فـــال 

 

    فاجتنبتهـــا زلتــي عـــن بحثــوا فهــم

 

ـــم  ـــسوين وه ـــت ناف ـــا فارتقي   المعالي

 

 يمــين مــن بالحجــارة تقــذفني أن األخيــرة المــدة يف حاولــت التــي القليلــة الفئــة أما  
 وإيـاهم يهـدينا أن لهـم اهللا أدعـو أن إال يـسعني فـال ،مسيريت على تشوش وأن لوشما

 :الشاعر وقال . تدرك ال غاية الناس رضا : قالوا ًوقديما وبالهم بالنا ويصلح
 بعيد مدى النفوس هوى وبين       نفس كل يرضي الناس من ومن
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 :أدعمه الذي الحق الحاكم
 هـو ،وقلبـه فكـره وشـغل همـه أكـرب يجعـل يالـذ هـو: وأدعمه أريده الذي الحاكم

 الـذي القائـد إنـه اآلفـاق يف رايتـه ورفـع كرامته واسرتداد أرضه وتحرير اإلسالم نصرة
 قـدوة وسـلوكه بخلقـه هـو ويكـون ،والبشرية المادية: للجهاد كلها األمة طاقات يجند

ــه  عــن واإلعــراض اآلخــرة وإيثــار هللا واإلخــالص والتقــوى والتواضــع الزهــد يف ألمت
  .الدنيا زخارف

ً وال ،زمـن من ساعة وال ،مال من ًدرهما يضيع ال الذي الحاكم إنه  طاقـة مـن قلـيال
 الجهــود ينفـق ال إنـه ،وإعـداد تعبئـة مـن تتطلبــه ومـا المقدسـة المعركـة خدمـة غيـر يف

 معارضــيه تــصفية يف وال شــعبه علــى التجــسس يف وال لشخــصه الدعايــة يف واألمــوال
  .إليه الناس أقرب كان ولو عليه ًخطرا هيرا من بكل والغدر
 وال ،المـسلمين عـادى مـن ويعـادي ،المـسلمين والـى مـن يـوالي الذي الحاكم إنه

 .أخاه أو ابنه أو أباه كان ولو. ورسوله اهللا حاد من يواد
ً ليس إنه  وأمـة اإلسـالم إلى إال ينتمي ال إسالمي بطل ولكنه ،ًقوميا وال ًوطنيا بطال

 .اإلسالم
 أن األصـيل حـق ومـن ،عندها أجير أو األمة عن وكيل اإلسالم نظر يف الحاكم هذا

 .بموجباهتا أخل إذا ًوخصوصا ،شاء إن الوكالة منه يسحب أو الوكيل يحاسب
 ويعـدل ،ويخطـأ يصيب بشر هو بل ،معصومة سلطة ليس اإلسالم يف الحاكم وهذا

 . اعوج إذا وهويقوم أخطأ إذا يسددوه أن المسلمين عامة حق ومن ،ويجور
 :نظري يف وأمثاله السيسي

 مـر علـى الطغـاة كـل فـاقوا فقـد اليـوم األمـة رقـاب علـى تسلطوا الذين الحكام أما
 طغيـان يف األعلـى المثـل ضـرب قـد الثقفـي يوسـف بـن الحجـاج كـان ولئن ،التاريخ

 خـصومة هـؤالء مـن أشـرف الحجـاج بـل الحجـاج، فـاقوا العصر حكام فإن الحكام؛
 .بيقين سيرة وأنبل

ــون الحكــم يف إخــوان وللسيــسي  اإلســالم لــشريعة بالعــداوة يجــاهرون ،متطرف
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 ،ًرفـضا الـشريعة يـرفض فهـو ،والتقـدم للحضارة مناقضة ويعتربوهنا منها، ويسخرون
 مـن انـسلخوا الحكـام وهـؤالء. آلدم بالـسجود اهللا أمـر رفـض الـذي بإبليس أشبه فهو

ــتهم ــسلخ كمــا أم ــشاة تن ــدها، مــن ال ــاس ظهــروني إهنــم جل ــوجهين للن ــون ،ب  ويتكلم
 قــال كمــا فهــم ،المتنــازعين الفــريقين ويؤيــدون ،الحبلــين علــى ويرقــصون ،بلــسانين

 : الشاعر
   فعدناين ًمعديا لقيت وإن       يمن ذا كنت ما إذا يمان ًيوما

 أو مـصلين المـسجد يف تـراهم وقد ،مسلمون أهنم ويعلنون اإلسالم يدعون هؤالء
 .معتمرين أو ًحجاجا مكة يف أو صائمين رمضان يف

 وال ،عقيـدة اإلسالم يقبلون أهنم وأحكامها الشريعة مع الجوهرية مشكلتهم ولكن
 ،وربـه المـرء بين عالقة يريدونه ،دولة به يؤمنون وال ،دعوة به يؤمنون شريعة يرضونه

 رضـمي يف حبـسه يريـدون أهنـم: أعنـي. جماعة أو ًفردا واإلنسان اإلنسان بين عالقة ال
 . الحياة إلى ال المسجد فإلى ،صدره حنايا من يخرج أن من البد كان فإن ،صاحبه
 فمـاذا ،باالجتماع وال بالثقافة وال باالقتصاد وال بالسياسة عندهم للدين عالقة فال

 إذن؟ للدين بقى
 :الحدود كل تجاوزوا وإخوانه السيسي

 لـضمائر اإلسـالمية دالـبال أكثـر يف الحكـام مـن وإخوانـه السيـسي تحدي بلغ ولقد
 أو للـشرق بالتبعيـة ًمناديـا جهـرة اإلسالم يرفض من فمنهم. يحتمل ال ًحدا المسلمين

 المـسجد حتـى ،نفـسه عـن فيهـا يعـرب زاويـة مجـرد لإلسالم يبقى أن يقبل وال ،الغرب
 يـا ثـم ويله فيا المخالفة على اجرتأ ومن ،الحاكم النظام لتأييد ًموجها فيه الدين أصبح

 !!ويله
 ومـن هـواه إيحـاء ومن هو عقله صنع من إسالمه ولكن ،اإلسالم يدعي من ومنهم

 اإلسالم عن قاله فما ،اليعجبه ما منه ويدع ،يروقه ما اإلسالم من يأخذ ،شيطانه تزيين
 ،المعاصرين وال الالحقين وال بالسابقين يعرتف ال ،الضالل فهو أنكره وما الحق فهو
 بـه حاجـة وال ،بعـدهم ومـن الصحابة من ًوخلفا ًسلفا لهاك األمة يخالف أن يبالي وال
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 الفقيـه فهـو ،الحديث وشراح القرآن ومفسري األصول وعلماء الفقه ألئمة يرجع ألن
 :ًقديما الشاعر قال كما والفيلسوف والمتكلم والمحدث والمفسر واألصولي

 واحد يف العالم يجمع أن       بمستنكر اهللا على وليس
 عنـه يأخـذ أن إلـى حاجة يف ليسملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول حتى!! له ثاين وال دالواح هذا وهو
 .عليه ويتتلمذ

 الـرغم علـى ًصـغيرا ركنًا لإلسالم ترك ولكنه والقوانين األفكار استورد من ومنهم
ــه ــل من ــوال مث ــصية األح ــوانين يف الشخ ــديث الق ــديني والح ــة يف ال ــاز اإلذاع ، والتلف

 .ونحوها.. دةالجري يف الجمعة يوم الدينية والصفحة
 بـرداء يزهـون أو الوطنيـة لبـوس يلبـسون الـذين الحكام هؤالء نرى العجيب ومن 

 .األمة أعداء به أوصى ما ًحرفيا ينفذون القومية
 حـرم ما أحلوا ألهنم االهتام؛ قفص يف يكونوا أن ينبغي كان اليوم الحكام من وكثير

 . اهللا به يأذن لم ما للناس اوشرعو اهللا فرض ما وأسقطوا اهللا؛ أحل ما وحرموا اهللا
 لكـان شـعوهبم لتحاكمهم الحكام هؤالء أمامه يمثل عادل قضاء هناك كان لو وأنه

 ركــاب يف ومــشوا ًعمــدا وعطلوهــا األمــة شــريعة خــانوا أهنــم: إلــيهم توجــه هتمــة أول
 . المستعمر

 :وأعوانهم وأشباهه للسيسي الشاغل
 بمذاهب يؤمنون فالحكام ،واد يف مةالمسل العربية والشعوب واد يف الحكام أصبح

 شـريعة وهـي اهللا شـريعة عـن أجنبيـة بقـوانين ويحكمـون علمانيـة وفلـسفات وضعية،
 أن وتـرى. ومحمدها وقرآهنا ودينها برهبا مؤمنة زالت فال الشعوب جماهير أما ،األمة

 عـن االنجـراف يف وخـسران شر كل وأن اهللا بشريعة والعمل اهللا هدى اتباع يف خير كل
 .اهللا رسول هدي وعن اهللا صراط

 كراسي وتثبيت سلطاهنم بتوطيد مشغولون ساعده ومن وكفيله وعسكره والسيسي
: لهـم تقـول أو تحاسـبهم أو تعارضـهم حركـة أو جماعة أو فرد كل باضطهاد حكمهم

ً وكيف؟ لم  أو النفـي أو الـسجن فمآلـه »ال«:وقـال تجـرأ ومـن .ال: تقول أن عن فضال
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ــم مــشغولة الــشعوبو. المــشنقة حبــل  فــإن ،واألمــن الحريــة وطلــب العــيش لقمــة ِّهبَ
 .خوف من تؤمنهم ولم جوع من تطعمهم لم تحكمهم التي األنظمة

 :أقول وعسكره وقضاته فللسيسي وأخيرا
     بأمــــــرهم الحـــاكمين للطغـــاة قــل

 

ـــــي إمهـــــال  ــــــال لـــــيس رب   باإلهمـ
 

ــان إن ــومكم ك ــحت ُي      أجـــواؤه ص
 

ــــــــآلكم  ــــــــر واهللا فم   مـــــــــــــآل ش
 

        العـال السموات غضب من سترون

  بـــــزوال ظلمكـــــم ويـــــؤذن حتمـــــًا 
 

ـــم دانــت التــي األرض وتزلــزل        لكـ

ــــــزال مـــــن أعتـــــاه ومـــــا ًيومـــــا    زل
 

ـــــره قــــصير الــــدنيا يف البغــــي     عمــ
 

ـــــد احتمـــــى وإن  ــــــوال بالجن   واألم
 

ــزوا الـــذين فرعـــون جنـــد يـــا ــ     تميــ
 

ـــــذيء  ـــــوال بب ـــــوء أق ــــــال وس   فعـ
 

    جـذوتي يخمد التعذيب تحسبوا ال
 

  بحبــــالي تمــــسك غيــــر ازددت مــــا 
 

 

*   *   *   * 
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  عبد السالم البسيوني: بقلم 
 

 !لكبير ذلك اإلرهابي ا،وأطالب باعتقال القرضاوي.. ًأنا تماما مع اإلنرتبول: بصراحة
ال ينبغي لهذا الشيخ أن يجرتئ أكثر، أو يقول أكثر، أو يؤثر أكثر، أو يمتلك قلـوب 

 !الناس أكثر
اقتلوا القرضـاوي أو أثبتـوه أو أخرجـوه مـن قـريتكم .. اقتلوا يوسف: نعم يا ساديت

 !فهو يستحق ذلك وأكثر
 .وكل خيوط التهم تؤدي إليه، وكل األصابع تشير نحوه

ه، فقد ثبت باألدلـة القطعيـة أنـه كـان يقطـع الطريـق بنفـسه، ويـذبح ِّاقتلوه أو حرقو
المواطنين الشرفاء تحـت منـصة رابعـة، ويـنقلهم للكـرة األرضـية تحتهـا، وهـو الـذي 

مــن حملــة الــسنج ) الــشرفاء(أطلــق المــساجين مــن المعــتقالت، وحــرق المتجمعــين 
) للهـم ال حـسدا(ًوالمطاوي وزجاجات المولوتوف، وأنـتم تعرفـون جيـدا أن صـحته 

يراقـب لـه الطريـق، ومحمـد عبـد ) أبو عيدة(زي البمب، وحركته وال الرهوان، وكان 
 !يمسك له بالناس ليذبحهم) ّجراي(المقصود 

ــاس ا ــدهس الن ــان ي ــد ك ــشرين إعــداما؛ فق ــه بع ــوا علي ــوه، أو احكم ــوه، أو حرق ًقتل
 وهو ما شاء ..بالسيارات الدبلوماسية، ويربض على األسقف يقنص الشرفاء األطهار

 !اللهم ال حسد) عينه زي الصقر(اهللا 
ال ترتدد يا إنرتبول لحظة، فالرجل مراوغ خطير، ومجرم كبير، أخطـر ممـن حرقـوا 

، )علـى اإلرهـابي مرسـي(الناس يف محمد محمود ورابعة، وممن هـاجموا االتحاديـة 
 !بل أخطر من كراديزيتش وميلوسيفيشتش، وهبابيفيتش، وزفتيفيتش

وسف، أو حرقـوه، فهـو يـسيء لألطهـار الـشرفاء مـن فئـة ولـي اهللا نتنيـاهو، اقتلوا ي
وحجة اإلسالم جورج بوش، وإمام الزمان خامنئي، وأحالفهـم بـشار الجحـش، وبـن 
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 !علي اللص، وصالح الشاويش، ومبارك شيخ المنسر
تجعله ال يعي مـا  »Chip«أسكتوا يوسف؛ فقد ثبت أن إسرائيل ركبت يف جمجمته 

ق مـا أفتـى صـاحب الفـضيلة الفقيـه األعظـم الـشيخ حـسن يوسـف، بـشكل  وف،يقول
 !قطعي ال يقبل شكا

وقم بجانب الوالء والوفاء لكل أعداء الحق والخير ومـا .. يا إنرتبول) شد حيلك(
 ..نزل من السماء

 فــاألخطر ،اســعدي يــا قــوى الــشر.. انــشط يــا موســاد.. انتــشوا يــا صــهاينة العــرب
ًكثـر فاعليـة صـار مطلوبـا إنرتبوليـا، ومجرمـا دوليـا، ومتأسـلما واألعلم واألبصر واأل ً ٍّ

ٍّرسميا، وجاهال دينيا بشهادة الشيخ مزهر والفقيه ميزو والمال أبي حماالت وولـي اهللا 
 فأنتم الذين حـددتم ،وقد جئتم على قميصه بدم كذب تعرفون أنتم حقيقته.. علي قفة

 !سبة السمية فيهفصيلته، وأحصيتم عدد كرياته، وضبطتم ن
اسحبوا منه شهاداته، وخرباته، وإمكاناته، وتكريماته، ومناصبه، وجردوه حتى مـن 
ال إله إال اهللا، فهو عميل إيراين صـهيوين أمريكـي حمـساوي، ومنـدس مـن رجـال أبـي 
ًجهل وأبي لهب وأبي بن خلف، يجب اتقاء شره؛ حفاظا على اإلسالم الجميل الـذي 

ُوالـذي تحـسن ! َ التاريخ، ومرقـة الواقـع، وفجـرة المـستقبليعرف الفضل لكل زنادقة
 !َفهمه الحصان إلهام، والطاهرة فيفي، والمصونة غارة

واعتقالـه وكـتم صـوته أهـم . ال ترتكوا القرضاوي فهو أخطر مـن اإليبـوال واإليـدز
 .ًكثيرا من تضييع األمة، وتسليم سيناء، واإلجهاز على مصر والمنطقة كلها

ًخصوصا وأن مشروع إعالن إسرائيل دولة من النيـل إلـى ..  يسكتأسكتوه فهو ال
الفرات يوشك أن يمأل وسائل اإلعالم، وسيرقص لها إعالم العـرب المتـصهين، قبـل 

 !إعالم الصهاينة المتطرف
 حــول - العــراق وســوريا ومــصر-أســكتوه فهــو ال يرضــى بــذبح الــدول الكــربى

ل، وسيقول ويتكلم ويحـرك الجمـاهير، ًإسرائيل تمهيدا إلسقاط األقصى ورفع الهيك
 .وال ينبغي أن يحول بين إسقاط األقصى وإقامة الهيكل حائل
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ًأسكتوه فهو ليس شيخا رسميا يرقص على توقيعات السلطان، وال يسبح بحمـد الـشيطان، 
وال يقبل بتأليه اإلنسان، وال يطالب بحريـة الـشواذ، وال تمكـين الطواغيـت، وال يرضـى بظلـم 

ٍ وال سرقة الحقوق، وال وسم العالم على قفاه بميسم عبودية ملحد كنودالشعوب، ٍ! 
 حر يطالب بالحرية يف عالم ال يعرتف بالحرية للشعوب - وياللفجور-اخنقوه فهو

الفقيرة، ويصر أن يضع على كواهلها فراعين يسومون العبـاد فيهـا الخـسف والمذلـة، 
ً، ليتـضور مواطنـوهم جوعـا، ويقـضوا اللـد) أصـدقائها(ويحولون تريليوناهتا لخزائن 

 .ُّمخمصة، ويشكوا يف العدل والحق والخير، ويف رب العدل والحق والخير
وحسبه ما قال، فقـد آن ! ًال ترتكوه طليقا، فهو طالما تكلم، وصرح، وجهر، وواجه

 .أوان قطع اللسان، واإلجهاز على األثر
المكارثيـة، ومحـاكم التفتـيش، هيا يا إنرتبول، طارد كتبه، وأحرقها، وأعد بركـات 

 .ومنطق اإلقطاعيين السفاحين الذين استعبدوا الناس، ومن أبى منهم االنحناه قتلوه
اضغطوا، : هيا يا عرب العرب، ويا عرب الرقص والشلبنة، وياباعة مخدرات الشعوب

 اطلبوا من األمم المتحدة، ومجلـس األمـن،: ال تطالبوا اإلنرتبول وحده: وكونوا حاسمين
ومحكمة العدس الدوليـة، وهيـومن رايـتس ووتـش، وحكومـات العـالم كلهـا، أن تـصدر 

 !بياناهتا بأنه أخطر من النووية والهيدروجينية والفراغية والفسفورية واليورانيوم المنضب
طاردوه يف المطارات، وابحثـو يف الطرقـات، وفتـشوا عنـه يف الـضمائر والـسرائر، ونقبـوا يف 

ًهبم، وضللهم، وقال لهم إن اهللا تعـالى حـق، وإن محمـدا حـق، وإن ) رغر(قلوب ماليين ممن 
 يف زمـن ،الجنة حـق، وإن الخيـر حـق، وإن العـدل حـق، وإن المـساواة حـق، وإن الحريـة حـق

 !أرعن، ال يريد الحرية وال المساواة وال العدل وال اآلخرة وال اهللا رب العالمين
 .. فرعون موسى، وكما فعل اليهود بالمسيحًطاردوه كما طارد قوم لوط لوطا، وكما طارد

 وهل القرضاوي خير من رسل اهللا؟
ــه األفــاكون والدجاجلــة، وباعــة األعــراض  ــه الــشرف أال يرضــى عن كــال واهللا، ول

 ..ولك اهللا يا قرضاوي.. واألوطان
 !ًوبعدا للقوم الظالمين. وإين أحبك يا شيخي يف اهللا تعالى 

 

 

 
 

68  

 
 

   فضل بن عبد اهللا مراد/د: بقلم 
 

هميـة والخطـورة قبـل نرتبول العام اجتماعا بالغ الحساسية واأللقد حضر زعيم اإل
 ...ربع مئة سنة يف دار الندوة ألف وأ

 ....جاء ليشرف بنفسه على ورشة العمليات المشرتكة والمغلقة وليتآمر بنفسه
دي هبيئته ولبـسه وكالمـه وخطابـه ملبـسا علـى العـرب نه نجأومن المفارقات حقا 

 .كما تواتر يف السيرة والتاريخ....بليس يف مكنونه وحقيقتهإالمستعربة آن ذاك وهو 
نـه إ) ن اهللا معنـاإال تحـزن (مام سالح العيار الثقيل ألقد وضع خطة النهاية الفاشلة 
 ...رضوحملة رسالته يف األملسو هيلع هللا ىلص سالح الردع الذي تسلح به محمد 

 لقـد حاصـر أخطـر منـدوب لإلنرتبـول طفـال رضـيعا :مـاميهـا اإلأدعني أقول لـك 
 .وأدرجه يف قوائم المطلوبين، ونشر معلومات عنه يف عموم الشبكة المخابراتية

لقـد اهنـارت هـذه المنظومـة الجبـارة أمـام ...لقد تحداه اهللا وسـاقه اليـه لينظـر قوتـه
 )..ولتصنع على عيني(

 هــو المــدلل ،امنيــأول  تمامــا فهــاهو المطلــوب األلقــد عملــت بجهــد عكــسي
.. رهـابصغر اسم يدرج يف قائمة اإلأ... نه الرضيع موسىإ ،اول ملكيوالمحفوظ األ

  )واصطنعتك لنفسي(هنا فقط إ
 ال تحزن إن اهللا معنا.. إنك مصنوع بعين اهللا.. أيها اإلمام

 !ِفبمن يخوفونك؟
 )ويخوفونك بالذين من دونه(

  واستلق آمنا مطمئنا»دونه« كلمة لىإانظر 
 .هنم هباءإ.. م صغارإهن.. هنم دونإيا محمد : ملسو هيلع هللا ىلص ن اهللا يقول لنبيه محمد إ

جد أفلم ) ويخوفونك(يف ) حالية(لقد كررت النظر يف هذه الواو التي تسمى نحويا 
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 .سلوهباأ وال أهزأ بحالهم من ،سخر منها هبمأواوا يف باهبا 
 !عماق كوامن الروحأمن الشامل يف األيا لها من كلمة سر تسكب 

 وتــضيق ،حــوال النفــسية مــع وليهــا ورهبــاويالهــا مــن واو حــال تمــتحن وتمــتن األ
ــالمرتبط بغيــره ــة بعــد ؛الخنــاق الــساخر ب  ليعــيش يف حالــة نفــسية مهينــة وضــيعة مزري

 . ال ينقض من جهة وال يستأنف من هيئة وال ينظر فيهاًاستباقها بقرار علوي بات هنائي
 !؟)أليس اهللا بكاف عبده(

: هكذا هبمزة تقرير، واستفهام وعتاب يلـوع الـنفس المحزونـة ويجمهـا ليقـول لهـا
 .نت يف حماية مطلقة وأمن مطلق وحراسة عاليةأ

 .ن اهللا معناإفال تحزن ...ءتقن كل شيأاالحرتاف من صنع اهللا الذي 
 .والسالم

 
 
 

*   *   *   * 
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  محمد النور محمود
 

ــم . 1 أول مــن ألــف يف فقــه الزكــاة، وأعــاد لهــا االعتبــار يف االقتــصاد اإلســالمي ث
 .العالمي

) الحـالل والحـرام يف اإلسـالم(أول من سهل العلوم الشرعية للمسلمين بكتابه . 2
 .الكثيرون فألفوا على منواله) قلده(يف فرتة كانت حبيسة يف طرق التأليف القديمة، ثم 

 .أول من كتب يف فقه األولويات، وبعده ألفت عشرات الرسائل العلمية. 3
أول من أعد مادة علمية عن العلوم الشرعية تصلح لتكون دورة تدريبيـة مكثفـة . 4

 .، ثم توالت الكتب بنفس النسق)ثقافة الداعية(من خالل كتابه 
 ..تثم توال.. أفضل من كتب عن مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم. 5
 .ثم توالت الكتب بنفس النسق.. أول من كتب عن الوقت يف حياة المسلم. 6
أفضل من سهل التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وجعله يف متناول المثقـف . 7

 )الصبر يف القرآن الكريم(الموضوعي، حين ابتدأ سلسلته المباركة بكتابه الرائع 
لمـن أراد فهـم القـرآن وتـدبره، وهـو كتاباتـه حـول القـرآن خارطـة ذهنيـة رائعـة . 8

 السابق يف هذا الباب
هـو المفتـاح لكـل مـن أراد أن  ..ما أروعـه.. كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية. 9

ًًينال شرف علم الحديث فهم  .اً وسلوكا، وعمال
كتابــه الــصحوة اإلســالمية وهمــوم الــوطن العربــي واإلســالمي يــنظم تفكيــر . 10

تيب المنطقـي للتحليـل والمقارنـة والحكـم، ويـساعده علـى بنـاء القارئ، ويعلمه الرت
 .النظرة الكلية لفهم الواقع

هو الذي حارب التطرف يف كثير من كتبه، قبل أن يولد من يتحدث عنه بسوء، . 11
 )الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف: (وخاصة كتابه
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وة اإلســالمية بــين هــو مدرســة يف تعلــيم أدب الخــالف، فمــن لــم يقــرأ الــصح. 12
 .االختالف المشروع والتفرق المذموم ال يعرف القرضاوي

هو الذي سهل الطريق للمثقف العربـي بسلـسلته الرائعـة الحلـول المـستوردة . 13
 والحل اإلسالمي

 :أفضل من كتب بأسلوب سهل ممتنع لمجموعة من العلوم. 14
، االقتـصاد، المجتمـع فهم القرآن، فهم السنة، مقاصد اإلسالم، خصائص اإلسالم

 ..المسلم الخ
 كتبــه بالـسهولة والعمــق والتيـسير، فهــو الـداعي إلــى التيـسير والــسالم، تتميـز. 15

 .والتآلف
هو الذي دعا وناصح جماعات الغلو والتطرف، وسعى لإلصالح بين الناس، . 16

 .ونال يف سبيل ذلك األذى من القاعدة، ومن بعض أتباع المدرسة السلفية
هـدى اهللا بـسببه اآلالف ...الفقيـه والداعيـة واألديـب والـشاعر والمـصلحهو . 17

ا عـن التطـرف واإلرهـاب، وحمـل مـشعل ًإلى التدين واالستقامة، وإلى الوسطية بعيد
 .الهداية والسالم إلى العالمين

ــام . 18 ــالم ع ــة اإلس ــة لخدم ــصل العالمي ــك في ــائزة المل ــال ج ــدير 1414ن ـــ تق ا ًه
 .لجهوده
ا حين صـرح أمينهـا العـام ًرار مؤسسة الملك فيصل الخيرية حصيفوكم كان ق. 19

بــأن المرشــحين لفــروع جــائزة الملــك فيــصل : الــدكتور عبــداهللا بــن صــالح العثيمــين
يرشــحون ألعمــالهم ولــيس ألشخاصــهم، مؤكــدا أن النيــة لــسحب الجــائزة مــن 

 .»ة لنا بهامتاهات سياسية ال عالق«القرضاوي، وأن ما يرتدد يف شأن الدواعي لسحبها 
 

*   *   *   * 
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   عبد السالم البسيوني:بقلم
 

اعتقــال ) اإلنتربــول(أعتقــد أن علينــا اآلن أن نقــرأ مــا وراء قــرار البــوليس الــدولي 
ســماحة إمــام أهــل الــسنة، شــيخ اإلســالم، العالمــة األســتاذ الــدكتور الــشيخ يوســف 

أي إرهابي دولي، أو لص كبير، أو تـاجر مخـدرات عـالمي مغـضوب القرضاوي مثل 
عليـه، بـدل أن يقابــل بـالتكريم والتعظــيم، والـورد وتقبيــل اليـد، كمــا يفعـل النــصارى 
بباباهم، واليهود بحاخاماهتم، والروافض بمالليهم، لمـا يف ذلـك مـن دالالت نحتـاج 

 :أن نضعها نصب العيون، ومن ذلك
 بعـد إسـقاط العـراق -إسرائيل الكربى مـن النيـل والفـرات مع الرغبة يف إعالن  *

 ال يبقى أمام إسرائيل والغـرب - حماها اهللا -وسوريا ومصر، وتخضيد شوكة حماس
إال الخطر اإلسالمي السني، الذي يتأبى على الـذوبان والتنـازل عـن ثوابتـه، ومنهجـه 

ا تقبـل أن تعـيش تحـت ِّالرباين الرشيد، فالتيارات األخرى الوضـعية، والمحرفـة، كلهـ
 لتعيش؛ لذا فال بد مـن - ولو بحجم العبودية -حذاء اآلخر، وترتضاه ليعطيها مساحة 

 : اسرتاتيجيات شتى لإلجهاز على هذا اإلسالم السني
 كمــا يف العــراق وســوريا ومــصر والــيمن - بأيــديهم وأيــدي المخططــين-عــسكريا

 .وغيرها
ــة لــيس ديــن ــة جهنمي ــا، عــرب ماكين  وال أخــالق وال مــروءة وال شــرف، يف وإعالمي

 !الداخل والخارج
 .واقتصاديا، بتدويخ األمة من الخوف والعطش والحاجة لكل شيء وأدنى شيء

 !وإيمانيا، بضرب الثوابت كلها بجرأة منقطعة النظير
 :ومن أشكال ضرب اإلسالم السني

ى تــرويض المؤســسات الرســمية، وجعلهـــا تابعــة بالكامــل للجــالس علـــ*** 
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الكرسي، حتى باتت وزرارات األوقاف وأجهزهتـا ناطقـة بمـا يريـده العـسكر، كمـا يف 
مــصر وســوريا وليبيــا وتــونس، وحتــى باتــت تــصادم جهــرة تاريخهــا وتــاريخ األمــة، 

 !وتجانف العقل والمنطق والحق والدين، ال تستحيي وال تعتذر
ــشكيك***  ــضرار وأشــباه -الت ــيوخ ال ــرب ش ــسقفين( ع ــات -)الم ــدين يف كلي : ال

ــه ــاريخ والفق ــصحابة، والت ــسنة، وال ــاب وال ــسعورة يف .. وغيرهــا.. كالكت ــة م والحمل
 على البخاري وكتب السنة، وأعالم األمة، على أيدي أشباه ميزو - ال تخفى-اإلعالم

ومظهــر وكريمــة وأبــي حمــاالت وعلــي قفــة وأشــباههم، بعــد أن أعطــتهم المؤســسة 
ًحقيرا واستخفافاًالرسمية ضوءا أخضر، ليصولوا سبا وت ً! 

ً علما وجهادا وبـصيرة-إسقاط الرموز الحقيقية لألمة***  ً سـواء كانـت رمـوزا -ً
تاريخيــة أم معاصــرة، وتــشويهها، ومطاردهتــا، وشــيطنتها، ولــدينا مئــات مــن العلمــاء 

 .المقتولين، أو المساجين، أو المفقودين، أو المطاردين، أو الفارين
 التام علـى المؤسـسة الـسنية، والـرأس هنـا هـو محاولة قطع الرأس لإلجهاز*** 

بين العلمـاء، والمرتـضاة علـى أوسـع ) الوسط(العالمة اإلمام القرضاوي، الشخصية 
 حتـى تكـون الجثـة مجهولـة الـصاحب، والفـأس التـي تقطـع - مقارنـة بغيرهـا ،نطاق

 .فرأسه مطلوبة عرب عسكر بلده، وأزهره، وأدعيائه! الشجرة من الشجرة
ط الرأس لن يحرتم رمـز سـني، وال قامـة علميـة، وال مجتهـد بـصير، يف وبعد إسقا

 !والقطب الغوث) روح اهللا(و) نيافة األنبا(و) قداسة البابا(حين تعنو الجباه أمام 
 مــن الــدالالت المرعبــة أن يمــنح النظــام العــالمي الخــؤون اللــص صــك النقــاء *

رجس واإلرهـاب، وأن يمكـن والطهارة والرباءة، ويحكم على إمام السنة بالدنس والـ
ِالزنديق أن يصادر العالم، ويمكن اللص من أن يحكـم علـى الـرئيس، وهـي المعادلـة 

 !ضيزى كما عرب كتاب اهللا تعالىالمقلوبة، أو القسمة ال
ويدخل يف هذا الباب تمكين البغايـا والقـوادين واللـصوص والبلطجيـة مـن مقاليـد 

ــ ــستخفون هب ــسفهوهنم، وي ــار ي ــشرفاء واألطه ــون ال ــامهم، ويتبجح م، ويتطــاهرون أم
أخرجـوا آل لـوط : (ًبوساخاهتم وقذرهم، تماما كما فعل قوم لوط بنبيهم عليه الـسالم
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وكما فعل فرعون السفاح قاتـل األطفـال مـستأصل األجيـال مـع موسـى )! من قريتكم
ــسالم  ــا ال ــه عليهم ــذان (وأخي ــساحران«إن ه ــكم »ل ــن أرض ــاكم م ــدان أن يخرج  يري

 )»المثلى«با بطريقتكم بسحرهما، ويذه
ِّ سـتجلي سـطوة مـأل فرعـون - وأسأل اهللا تعـالى أن يخيـب ظنـي-األيام القادمة * ُ

أتـذر موسـى : (الملعون، ووسوستهم ودمويتهم ومنهجهم االستئصالي بطرائق شـتى
وقومه ليفسدوا يف األرض، ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبنـاءهم ونـستحيي نـساءهم، 

يس على مستوى تيار، وال فصيل، بل علـى مـستوى أمـة الـسنة ل)! وإنا فوقهم قاهرون
كلهم، بذرائع شتى، ناعمة واستئصالية، يتم تغييـر الخارطـة الدينيـة يف المنطقـة تغييـرا 

 !كامال
استئصال السنة سيعني تمدد الشيعة الروافض أعداء الـسنة يف المنطقـة والعـالم،  *

تـين مـع الـصهاينة بـشكل سـافر ال والتمكين للكنيسة بشكل واسـع، مـع تواطـؤهم الفئ
 !خفاء فيه

 نـوع مـن إسـالم - على سبيل المخادعة لفئـة تافهـة مـن العامـة-سيبقى يف األمة *
اإلفك والدجل وعبادة األشخاص وتقـديس المـوتى والرتحيـب بالمـستعمر ومباركـة 
قدومه، تقـودهم مؤسـسة رسـمية داجنـة، مذبوحـة الحنجـرة، سـفيهة اللـسان، زنديقـة 

 .عانية الجبة، عبدة الهوى، ترضى باالنتفاع بالفتات، وتعشق تقبيل األحذيةالقلب، 
ــه -:ة الــدالالت عنــديآخــر *  الفــشل الــذريع لمفكــري اإلســالم والــسنة وعلمائ

ــة عقــود ماضــية  مــن قــراءة اآلخــر، وتأمــل مناهجــه وطرائقــه، -خــالل ســبعة أو ثماني
اشا فئـة قليلـة لـم تمنـع قلتهـا واإلعداد له، التقاء شره، غير حالتي تركيا وحماس، وح

، واهللا تعـالى أعلــى ملسو هيلع هللا ىلص مـن هـالك األمــة لكثـرة الخبـث، كمــا قـال سـيدي المــصطفى 
 .والحمد هللا رب العالمين.. وأعلم

 .م 2014 ديسمرب 9الموافق . هـ1436صفر 16سرقسطة يف 

*   *   *   * 



  75 

 

 

  رينأحمد أبو العم. م
 

ِمن أرض الرباط، األرض المباركة، أرض فلسطين الصمود واإلبـاء  َ ِ أكتـب هـذه .. ِ
ّالكلمات الخجلى إلى من رباين وعلمني، بـل إلـى مـن ربـى الماليـين وعلمهـا َ ّ إلـى .. ّ

ّأستاذ األمة وشعلة الهمة ومعلم العلماء وموجه األجيال ومنظـر التغييـر واإلصـالح ُّ ُّ ..
 .يوسف القرضاوي/ الدي فضيلة الدكتورإلى شيخي وأستاذي وو

ّفلكم تاقت النفس للقياك واالجتماع بك والنهل من علمـك وفقهـك، وقـد مـن اهللا  ْ ُ َ َ
ّعلي بغيض من ذلك يف فرتة الفتوة، حيث كنت ممن تفتحت عينـاه علـى صـورة ذلـك  ُ ٍ ّ

ّالعالم البهي الذي يأسر األلباب يف شاشة التلفزة القطرية وعلى منرب مـسجد أ
ٍبـي بكـر ِ

إلـى .. ُالصديق ثم عمر بن الخطاب بالدوحة مشعا بعلمه وفقهـه إلـى الجيـل الـصاعد
ُوتتلمذت على مناهج العلوم الـشرعية يف المـدارس .. األمة التائهة، إلى العالم أجمع 

ّالقطرية والتي كان له بصماته ولمساته يف إعدادها وتوجيهها لبناء جيل إسالمي الهوية  ٍ
 .عرف بوصلته إلى هنضة أمته ورفعة دينه ووطنهي.. والمنهج 

ْحتى إذا تفتح العقل ونضج، وبلغ الجسد أشده، كان النهل مـن كتبـك وسالسـلك  ُ ُّ
ً ً بل أمـة تحمـل الفريدة يف شتى صنوف العلم والفكر اإلسالمي الثاقب الذي بنى جيال

ًلــواء اإلســالم فكــرا ومنهجــ ــً ــاة إلعــادة مجــد اإلســالم وقوت ــادة ٍا، ومــشروع حي ه، وري
 .المسلمين وتمكينهم

ّلكن المولى لم ينعم علي بدوام جوارك وقربك يف الدوحة، وأراد لي كما الكثيرين  ُ
 فلسطين الحبيبة قبيل انتفاضـة األقـصى ِاألرض المباركة، أرض.. أن أعود إلى وطني

ُالعظيمة متسلحا بالعلم الذي تلقيته من شيخنا، ومتدرعا بالرتبية العميقة الت ي أسداها لنا ً
ًمربينا على مدار سنوات الطفولة والشباب، ومتزنرا بالروح الدعوية وبالفكر اإلسالمي  ُّ ّ
ّوالفقه الوسطي الذي يحمل، والذي ال يعرف اإلفراط أو التفريط، وال يعرف الغلو أو 

أننا نعيش معه من .. التقصير، وحسبي كما غيري من الماليين يف شتى أصقاع األرض
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َك ومؤلفاتك، وبرامجك وخطبك، ومواقفك الحية الملهمة، حتـى غـدوت خالل كتب ِ ُ ّ
ًا يف دعوتنا وسلوة لنا يف خلوتنا وبلسمًلنا نرباس ُا يداوي لوعة فراقك وبعدك عنا، وفوق ً

ًذلك عشت مع مذكراتك التي تنوف على أربعة أجزاء أقرأها مرار ا ألعيش حياة ذلـك ُ
 والتـي كعـادة كتبـه -ّأمـد اهللا يف عمـره- الـصالحالعظيم من عظماء األمة وبقية السلف

ً  عـن المواقـف ِومؤلفاته كانت تزخر بالحكم الجليلة والفوائد العلمية الضافية، فـضال
ٍالتي تصنع التاريخ والتجارب النافعة لكل رجل وصانع للحياة ٍ. 

َّ نحمل أكفنـا عًثم كانت انتفاضة األقصى، نجوب فيها طرقات غزة وفيافيها رجاال لـى ُ
َبعـد أن صـنعت .. ا، ونـصنع البطـوالتًا وظلمـًأروحنا، نواجه أعتى أعداء البشرية عـدوان

ًثم كانت حرب الفرقان، التي كانت لنا فرقان..  ال هناب الظلم وال هناب المنونًالافينا أبط ا ُ
ٍبحق بين مرحلة ومرحلة أخرى فاصلة يكون فيها التحرير والتمكـين بـإذن اهللا، وعلمـك .. ٍ

ّل سالحنا، وروحك التي بثثت فينا لم تزل وقود قوتنا وهمتنا بعون اهللالم يز ِ. 
اسمح لي أيهـا الـشيخ الجليـل، أن .. ومن وسط المعمعات، ومن أرض البطوالت

ًأن علمــك أثمــر رجــاال.. أعلــن بكــل الفخــر واالعتــزاز  ً، وأن تربيتــك أينعــت أبطــاالِ
َيقارعون المحتل الغاصب، ويوطئون الطريق لجحافل ِّ المسلمين المحـررة لفلـسطين ّ

ْن الجيـل الـذي بنيـت وإبإذن اهللا، بـل قـل  َن الرجـال الـذين صـنعت بعلمـك وفقهـك إَ
ًيـوطئ لمثلـك إمامـ.. وفكرك ورؤيتـك للحيـاة ونظرتـك للـصراع ا يـؤم المـسلمين يف ّ

ّا لألمة أجمع ينير لها طريق العزة والتمكينًالمسجد األقصى المبارك، ومرشد ُ. 
ّتب اليوم لشيخ األمـة ومعلـم الجيـل، فإنـه جهـد المقـل وهـا نحـن نلقـى إنني إذ أك ّ

ــيخنا علــى أرضــنا  ــ.. ش ــع أن نرافقــه إمام ًا جامعــا ومرشــدًونطم ًا موجهــً ا لماليــين ّ
ً وقد زحفت للصالة بالمسجد األقصى متوجا بذلك عمره الحافل ومسيرة ،المسلمين ّ ُ

الشهادة يف سبيله كمـا تمنـى ونتمنـى، ُعلمه وعطائه، قبل أن ينعم عليه المولى وعلينا ب
 .ُفإهنا خير ما يلقى به العبد مواله

وإننا إذا نرتقب هذه الساعة، لنُطمئن شيخنا أننـا نكفيـك بـإذن اهللا الجهـد والجهـاد 
 .ًلتحقيق هذه الساعة التي دنت بإذن اهللا قريبة عاجلة
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  حمد العمريأبقلم الشيخ 
 

ـــــــــال اهللا ـــــــــالىق !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ﴿ : تع
:  9  87  6  5  4  3      2  1  0  /  .  -  ,  

B  A  @  ?  >   =<  ;﴾  ]يونس [.  
 الحديث  ... »من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب«:ملسو هيلع هللا ىلص قال 

من أعلن الحرب على القرضاوي فقد أعلن الحرب علـى األمـة االسـالمية، علـى 
حـسن، علـى أوسط، على هنج االعتدال، على هنج الحوار والجدال بالتي هـي مة الاأل

 ..الف من العلماءاآلعشرات 
الحرب على القرضـاوي تعنـي الحـرب علـى االتحـاد العـالمي لعلمـاء المـسلمين 

 .الذي يضم آالف المنتسبين أفرادا وجماعات
ريين يف ثورهتم نقول للقضاء المصري المأجور الذي برأ مبارك واهتم ماليين المص

: عراب الذين ضحوا بأموالهم للحـرب علـى اإلسـالم الـسياسيوشهداء الزور من األ
 .موتوا بغيظكم

ن اهللا ال يحب كل إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إ: مامنا القرضاويإونقول لشيخنا و
 .خوان كفور

 .ن اهللا معناإيا شيخنا ال تحزن 
 

*   *   *   * 
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  إبراهيم إسماعيل:  بقلم
 

 أحد تالميذ الشيخ والعاملين بمكتبه
 الخلــق، ومرشــد ِّالحــق، ناصــر َّالربــاين، والمعلــم النــوراين، العــالم األئمــة، شـمس

 .الدعاة إمام الوسطية، شيخ عصره، وفريد دهره، وحيد
 المـشايخ ِّحـب يف واإلسـراف المـدح، يف المبالغـة باب من الكلمات هذه نعترب كنا
 بـه، وصـفوهم بما مشايخهم وصفوا الذين هؤالء ُعذرت -الواقع يف -ولكني ،الكبار

 المـدائح، هـذه لـه ُتكـال وأن األوصـاف، هبـذه يوصـف ألن أهال شيخي ُوجدت حين
 ).القرضاوي (هو ذلكم
 والـدعوة العلمـي، التـأليف يف اإلسالم خدمة يف الجهود صاحب) القرضاوي (إنه

 واألبحـاث والندوات، والمؤتمرات والفتوى، والفقه والمناظرة، والخطابة والتوجيه،
 .الفقهية والمجامع والمؤسسات، المجالس عضوية يف والمشاركة والمحاضرات،

ــه ــرام الحــالل (مؤلــف) القرضــاوي (إن ــن وهــو) اإلســالم يف والح ــة) 32 (اب  الثاني
 الـشيخ عهـد يف األزهـر مشيخة من بتكليف سنة، وخمسين أربعة) 56 (منذ والثالثين،

 إلـى ليـرتجم البهـي، محمد الدكتور عهد يف الشريف، باألزهر الثقافة وإدارة شلتوت،
 فقـه (ومؤلـف الغربيـة، الـدول يف المـسلمين حاجـة ليـسد األجنبيـة اللغات من العديد
 محمــد العالمــة قـال موضـوعه ــــــ كمــا يف مثلــه اإلســالم يف يؤلـف لــم الــذي ،)الزكـاة

 شـرقت التـي الغزيرة المؤلفات وصاحب ،)الجهاد فقه (موسوعة ومؤلف الغزالي ــــ
 .العالم أنحاء يف وغربت

 رأى أو سمع إذا عينيه إلى العربة تسبق الذي اللين، الهين اإلنسان) القرضاوي (إنه
 المعـشر، حلـو الروح، صايف السريرة، نقي الدمعة، قريب القلب، رقيق إنسانيا، موقفا
 .الثغر باسم الخلق، كريم
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ـــه ـــاو (إن ـــذي) يالقرض ـــشت ال ـــشرات نوق ـــائل ع ـــة، الرس ـــستير (الجامعي ) ماج
 جامعـات يف وأثره، وجهوده وإصالحه ودعوته وفقهه فكره وحول حوله ،)دكتوراه(و

ــاهرة، األزهــر، :مــصر  ،باكــستان :العــالم جامعــات ويف وغيرهــا، شــمس وعــين والق
 .وغيرها ،والصين ،وماليزيا ،والهند
 دعوتــه إلـى الفقهيـة والمجــامع العلميـة المجـالس تتــسابق التـي) القرضـاوي (إنـه
 .وإسهاماته مشاركته وطلب عضويتها، لقبول
 ومحمـد البنـا حـسن تالمذته، قبل وأقرانه شيوخه عليه أثنى الذي) القرضاوي (إنه

 وعلــي الزرقــا ومــصطفى المــودودي، األعلــى وأبــو النــدوي الحــسن وأبــو الغزالــي،
 عثمــان، فتحــي ومحمــد غــدة وأبــو د،زيــ أبـو وبكــر بــاز بــن العزيــز وعبــد الطنطـاوي،

 .كثير وغيرهم عمارة، ومحمد
 وعـذب واعتقـل سجن ووطنه، دينه سبيل يف التضحيات صاحب) القرضاوي (إنه

 يف الناصـر عبـد عهـد يف ثـم الطـور، معتقـل يف فـاروق الملـك عهـد يف شـبابه ريعان يف
 .هدين وخدمة ورسوله اهللا إلى مهاجرا بيته من خرج ثم الحربي، السجن

 لإلنرتبـول المطلـوبين قـوائم علـى العلماء من وعدد اسمه وضع القريب، باألمس
 وحــرق وجــرح قتــل ممــن اإلنرتبــول فـأين الــدوليين، المجــرمين أســماء مــع الـدولي،

 الـتهم ولفـق العبـاد، وأذل الـبالد، وخـرب والنسل، الحرث وأهلك وشرد، واغتصب
 .األشهاد رؤوس على بيانا عيانا اهللا فضحهم وقد وهبتانا، زورا

 تلــو ًواحــدا مبــارك نظــام أركــان بــرأ الــذي القــضاء لمطالبــات اإلنرتبــول يـستجيب
 هتمـة من مبارك حسني بتربئة وختمها سنة، ثالثين) 30 (لمدة البالد هنبوا الذين اآلخر،
 !النهار وضح يف وعدوانا ظلما نفس ألف وقتل إلسرائيل، الغاز وبيع الرتبح

 باألحكـام الزهور عمر يف وشبان فتيات على) نفسه مصريال القضاء (يحكم بينما
 ويحكـم الـشرعية، عبارات أو مرسي، صورة أو رابعة، إشارة يحملون ألهنم المشددة

 ويحكـم سـنوات، عـشر أو لخمـس المـشدد بالـسجن طفال وسبعين ثمانية) 78 (على
 وال ناقـشة،م وال مرافعـة، وال أدلـة، بدون الناس، من المئات على بالجملة بإعدامات

 .دقائق بضع يف استماع
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 يف كمـا واألدلـة، القـضايا يف والتالعـب بالتزوير صريحة هتم العام نائبه طال قضاء
 الحقوقيـة المنظمـات جميـع مـن منتقـدة أحكامـه أصـبحت قضاء المسرب، التسجيل

 .العالم أنحاء جميع يف السخرية أحكامه أثارت قضاء الشريفة، الدولية
 دنـشواي، محكمـة وقـضاء التفتـيش، محـاكم قضاء هو إنما ال،عاد قضاء ليس هذا

 هـذا لمثـل شـريفة مؤسـسة تـستجيب فهـل الجـاين، عـن ويفـرج الـضحية، يعـدم الذي
 !القضاء؟

 
 

*   *   *   * 
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   زهير سالم
  م2014 / 12 / 11هـ الموافق 1436/ صفر  / 19:  لندن 

 

ــة والمــدافعين عــن حقــوق  يف بادئــة خطيــرة، يف تــاريخ الــصراع بــين طــالب الحري
نرتبول الدولي على وضع قامة سامقة اإلنسان وبين المستبدين والطغاة أقدم جهاز اإل

من علماء المسلمين ورمز من رموز الوسطية واالعتدال على مدى ما يقرب مـن قـرن 
ائف من قضاء شهد الكثير مـن قـادة المجتمـع على قائمته للمطلوبين؛ بدعوى حكم ز

الدولي على فساده وزيف أحكامه بما دأب على إصـداره مـن أحكـام إعـدام بالجملـة 
تعدم الناس أفواجا وبالمئات دون مراعاة ألي من قيم العدالة وقواعـد التقاضـي التـي 

 ..تعارف عليها الحقوقيون عرب التاريخ
هو يف األصل جهاز لمتابعة الجريمة ومالحقة الذي ) نتربولاإل(إن استجابة جهاز 

المجرمين حول العالم إلى قرار قضاة يأتمرون بـأمر االنقالبيـين والمـستبدين الفـسدة 
ــين نــضال  ســيخلط بــال شــك يف بادئــة خطيــرة بــين الجــرائم الجنائيــة أو اإلرهابيــة وب

ى طغـم  إذ مـا أيـسر علـ،المناضلين للدفاع عن قيم الحريـة والعـدل وحقـوق اإلنـسان
االستبداد والفساد أن يستصدروا قرارات إدانة مزيفة بحق كل معارض وطني شـريف 

حال امتثـل إلراداهتـم الفاسـدة إلـى مخلـب مـن مخالـب ) نتربولاإل(، فيحولوا جهاز 
االستبداد يأتمر بأمره ويحقق أهدافه ومآربه، ويكون رديفا عمليا لشرطته السرية التـي 

 .فاء يف أوطاهنم سوء العذابتنتهك كل القيم وتسوم الشر
نرتبول على ما أقدم عليه من وضع اسم العالمة الرمـز الـشيخ ثم إن إقدام جهاز اإل

يوسف القرضاوي على قائمة مالحقيـه يف هـذا الظـرف اإلنـساين والـسياسي بالـذات، 
 ،ويف الوقت الذي تـزعم قـوى دوليـة عديـدة أهنـا تعلـن حربـا مفتوحـة علـى اإلرهـاب

 لتثبـت ؛مثيريهـاويكشف حقيقـة هـذه الحـرب هذا اإلقدام  .. دوليا ضدهوتقود تحالفا
لكل مسلم حـر واع أن الحـرب يف جوهرهـا هـي علـى اإلسـالم وعلـى روح الوسـطية 
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واالعتــدال متمثلــة يف شــخص عــالم رمــز ربــى جــيال مــن العلمــاء والــدعاة والعــاملين 
يق بـذلك علـى الغلـو لإلسالم والمتابعين والمريدين على منهجه وطريقته فقطع الطر

 ..ومدرسته ومنهجه والحاطبين يف حياله
نرتبـول المدانـة والمـستنكرة عـن ال يستطيع منصف أن يفصل بـين خطـوة إدارة اإل

 .إطارها السياسي وعن تداعياهتا العملية على الساحتين الدولية واإلقليمية
ــم ــر ص ــق كبي ــسلمة بقل ــة الم ــرأي يف األم ــادة ال ــابع ق ــذي يت ــت ال ــل  ويف الوق ت ك

المؤسسات األمنية واإلنسانية الدولية عن جرائم اإلبادة تنفذ بحق أبنـاء هـذه األمـة يف 
ســورية ويف العــراق ويف فلــسطين ويف مــصر ويف غيرهــا مــن دول اإلســالم تطفــو علــى 
السطح هذه الخطوة المنكرة يف اهتام األطهار األبرار من قادة األمة بتهم باطلـة وزائفـة 

 . ذلكومالحقتهم بناء على
ويحــذر قـــادة الـــرأي هـــؤالء مـــن االرتـــدادات العكـــسية لمثـــل هـــذه الـــسياسات 
والتـصرفات الغبيــة والحمقــاء والمجحفـة التــي يغــذيها الحقـد والكراهيــة والتعــصب 
وتغذيه يف الوقت نفسه يف جدلية من التحريض على الكراهية والتعصب من شـأهنا لـو 

 .اسرتسل الجهال يف أمرها أال تبقي وال تذر
تعني هـذه الـسياسات فيمـا تعنيـه صـب المزيـد مـن الزيـت علـى حريـق التطـرف و

واإلرهاب، الذي أرهق المسلمين قبل أن يرهق غيرهم، وأرهـق مـشروعهم للوسـطية 
واالعتـدال، أكثـر ممـا يتـشكى منـه هــؤالء الـذين يغـذون مـشروع الكراهيـة والتطــرف 

ا علـى اإلرهـاب يف إدارة بمعاييرهم العنصرية المزدوجة ثم يوظفون مـا يـسمونه حربـ
 بــل يف ،حـرب حقيقيــة ضــروس علــى أمــة اإلســالم لــيس يف عقائــدها وشــرائعها فقــط

 ..وجودها وعلى أرضها وعلى حساب مشروعها النهضوي وثرواهتا
إن فضيلة الشيخ العالمة يوسف القرضاوي ليس فردا كما يظـن صـانعو االسـتبداد 

 وإنمـا هـو أمـة يف ،هم حـول العـالميف عالمنا وصانعو اإلرهـاب علـى اخـتالف طـرائق
رجل، ومشروع يف رجل، وإن االسرتسال يف سياق هذه الخطيئة التي وقـع فيهـا جهـاز 

 ،نرتبول إن اعتربناها مجـرد خطيئـة سـتكون لـه تداعياتـه التـي ال نحـب وال نرضـىاإل
 ..نؤكد على هذا نصحا وتحذيرا وليس وعيدا وهتديدا
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رب من أكر فالخطيئة الجريمة أكرب من اإلدانة وليس السياق سياق إدانة أو استنكا
 ويف مدرسة الشيخ يوسف القرضاوي تعلمنا أن نرتل يف مثل هذا المقام. االستنكار

﴿c  b  a  ̀   _  ̂   ]  \[         Z  Y  X  WV  U  T  S  
  gf  e   d﴾ ]وصدق اهللا العظيم، ]45،44:غافر . 

 
 
 

*   *   *   * 
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   الجزائر- محمد شنق: بقلم 
 

سالم عقيـدة تتـسع للـروح والمـادة، والحـق والقـوة، والـدين والعلـم، ن عقيدة اإلإ
هنا عقيدة التوحيد التي تغرس يف النفس الكرامـة والحريـة، وتجعـل إخرة، والدنيا واآل

ا الخضوع لغير اهللا كفرا وفسقا وظلما، وتأبى على الناس أن يتخذ بعضهم بعضا أربابـ
 .اإلمام يوسف القرضاوي... من دون اهللا

ــدة- ــدة واجــه رجــل العقي ــزور...  هبــذه العقي ــور، وأمــراء ال َّأقــض ... َّحكــام الفج
 .َّمضاجعهم، وهد مخادعهم

دحـض ... علمـاء القبـور، وعمـالء القـصور...  هبذه العقيدة واجه رجـل العقيـدة-
 .تلبيسهم، وفضح تدليسهم

ِّاللحى الخاضعة، والـسبح الخانعـة... يدة هبذه العقيدة واجه رجل العق- فـضح ... ِّ
 .َّأمــــــرها، وكشــــــف سرها

ُّقنوات الـــزور، وصحف الثبـــور...  هبذه العقيدة واجه رجل العقيدة- كـشـــف ... ُّ
 .زيفــــها، وهتـــــك ســرتها

ــع، وهـواة ...  هبذه العقيدة واجه رجـل العقيـدة - ُدعـاة التـشيـــُّ َّ رفـع ... َّالتميـُّــــــع ُ
 .َّغطائـــــهم، ودفــــــع ادعـائـهم

ِّغالة العلمانيــة، وعتاة الليرباليـــة...  هبذه العقيدة واجه رجل العقيدة- ُ أبـــــــان ... ُ
ُعــــــوارهم، وأدان هرا  .همءُ

ِّإعـصــار االفـرتاء، وغبـار االد...  هبذه العقيدة واجه رجل العقيدة- صفاء بـ... عـاءُ
 .اإليمان، وإمداد القـرآن

بـصرب ... كيد الكائديــن، ومكـر الماكريــــــن...  هبذه العقيدة واجه رجل العقيدة-
 .ويقين، واستعانة برب العالمين
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... حـسد الحاسديــــن، وحقـد الحاقديـــــن...  هبـذه العقيـدة واجــه رجـل العقيــدة-
 .ِّبعزم وثبات، واستغاثة برب الربيـَّات

 :ْه، وعلى اهللا أجره حينما قال يف أبدع مقالُّوهللا در
ِّنـــشكو إلـــى اهللا أحــــزابا مــــضللة

  

 

  كـــم أوسعــــونا إشاعـــــات وبهتانـــــا 

 

ــا ألــــوف مــن أبــي لهــب   مــازال فين

 

ــدى بغيــا ونكرانــا  ــؤذون أهـــل اله   ي

 

ــلول شــيعة كثــروا   مــازال البــن س

 

ًأضــحى النفــاق لهــم وســم    ا وعنوانــاِّ

 

  ــــصر، وأنـــريــارب إنــا ظلمنـا، فانت

 

ــــا، واح  ـــِبْطريقن ــــاَن ـــالحق سلطانـ   ِّا ب

 

ــا ــد لن   نــشكـو إليــك حكومــات تكي

 

  َّكيــدا، وتفتـــح للسكــسون أحــضانــا 

 

َّيارب نـصرك، فالطـاغوت أشـعلها
  

 

ـــا  ــدين إلحــادا وكفرانـ   ِّحربــا علــى ال

 

 هدية وتحية لشيخنا اإلمام ضياء الدين يوسف القرضاوي
 
 

*   *   *   * 
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  أكرم كساب.د
 

: يف زمن أقل ما يقال فيه أنه زمن الغرائب والعجائب، يصبح الناس على خرب مفاده
ــق اإل ــن طري ــوب ع ــاوي مطل ــولالقرض ــف ! نرتب ــام يوس ــة اإلم ــشيخ العالم ــذا وال ه
 !.القرضاوي يقارب التسعين من عمره

درك يا يوسف عالمـا  هللا ،هللا درك يا يوسف طفال ناهبا، وفتى داعيا، وشيخا مضحيا
 .فقهيا، وشاعرا أديبا، وخطيبا مفوها

ــا ســادة  ــذى، وظــاهرة - أحــسبه واهللا حــسيبه–إن يوســف ي  أضــحى نموذجــا يحت
 .تدرس، ومنهجا يعلم، وفكرة تتبنى، وجذوة تضيء للحائرين طريقهم

ــت،  ــه وغرب يوســف القرضــاوي الــذي ذاع صــيته، وانتــشر علمــه، وشــرقت كتابات
 .ا، وللدعاة علما، وللمضحين أسوة، وللمجاهدين قدوةوأصبح للدنيا إمام

 .أطال اهللا عمره! ائتوين برجل ألفت فيه عشرات الكتب وما زال حيا؟
ائتوين بعالم أخذت يف فكره عشرات الرسائل العلمية يف جامعات العالم المختلفـة 

 !وما زال حيا؟
 جامعا للمـال وال باحثـا عـن هتا داعيا إلى اهللا الاائتوين بداعية طاف بالد الدنيا وقار

 !شهرة؟
، وفكـر الداعيـة، وبالغـة األديـب، يوسف القرضاوي الـذي جمـع بـين فقـه الفقيـه

وروايـة المحـدث، وحـس المـؤرخ، ودقـة المنـاظر، ، وروح العالم، وأسلوب المربي
وترتيب المحاضر، فرتى كلماته كأهنا كائن حي، كأنما هي طائر له أجنحـة، أو إنـسان 

 .ق، ولسان يتحركله قلب يخف
يوســف الــذي وقــف مــع الثــوارت كلهــا ينــادي بالحريــة والكرامــة، ويكــافح عــن 

 .المظلومين، ويجابه المجرمين الظالمين
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ــازع شــيخ  يوســف الــذي جاهــد بقلمــه مــن أجــل القــدس حتــى أضــحى ودون من
 .األقصى، وموجه االنتفاضة

ده عليها منتقـدوه، يوسف الذي سبق زمانه وأقرانه يف عشرات المسائل، والتي انتق
فلما دار الزمان دورته عادوا إلى ما قال به، واسأل هؤالء عن حكـم التـصوير والتلفـاز 

 ..واألحزاب وغير ذلك
 .يوسف الذي أنصف المرأة واألقباط، وحاور العلمانيين والقوميين

 وسـل بنـوك ،يوسف الذي ساهم يف بناء اقتصاد إسالمي يف العديد من بنوك العالم
 . ودبي والدوحة والبحرين والكويت والسودان وغيرها تخربك الخرب اليقينأبو ظبي

 !نرتبولبعد هذا كله يطلب عن الطريق اإل
 !يا عجبا،، ما هتمته إذن؟

إهنا هتمة األنبياء والمرسلين، والدعاة الربانيين، والعلماء المخلـصين، إهنـا تبـصير 
 .الناس بدينهم والوقوف يف وجه الطغاة اآلثمين

ــدود إن  ــحاب األخ ــة أص ــي جريم ــي ه ــه ه ?  @   E  D  C       B  A  ﴿جريمت
H  G  F﴾ ]الربوج[.  

 !ومن الذي يطلبه عن طريق اإلنرتبول؟
إنه المنقلب الخائن، واللص القاتـل، والمغتـصب المـارق، ولـسان حـال السيـسي 

(  *   +  ,  -.  /  0   ﴿:ومـــن معـــه هـــو شـــعار قـــوم لـــوط حـــين قـــالوا
اجمعوا األطهار يف سجونكم إهنم أنـاس :  ولكن اآلن شعارهم]النمل[ ﴾1  2
 .ال يستعبدون

ّهنيئا للقرضاوي ما عد له، فهي واهللا طريق النبيين قبله والدعاة مـن بعـدهم  ألـيس ،ُ
 ونـاح ،تعـب فيـه آدم( هذا هو الطريـق الـذي سـلك الـصالحون، وقـال عنـه ابـن القـيم 

 وبيـع يوسـف بـثمن ،للـذبح إسـماعيل وأضـجع ، ورمـي يف النـار الخليـل،ألجله نـوح
 وذبـح الـسيد الحـصور ، ونـشر بالمنـشار زكريـا، ولبث يف السجن بـضع سـنين،بخس
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 ، وسـار مـع الـوحش عيـسى، وزاد على المقدار بكـاء داود، وقاسى الضر أيوب،يحيى
 ).وعالج الفقر وأنواع األذى محمد عليهم صلوات اهللا وسالمه

 خبيب، وحرق من أجله خبـاب، وجلـد مـن أليس هو الطريق الذي سجن من أجله
 .أجله بالل، وترك من أجله صهيب المال، وهاجر من أجله الصحب الكرام 

أليست هي الطريق التي سال من أجلها دم الثلة المباركة يـوم بـدر وأحـد والرجيـع 
 وبئر معونة وغيرها من األيام المباركة؟

 !الثقفي شر قتلة؟ألم يحبس سعيد بن جبير، بل قتله الحجاج بن يوسف 
ألم يجلد ابن حنبل، ويحبس ابن تيمية، ومثلهما السرخسي، وابـن الجـوزي، ومـن 

 .قبلهم ابن عبد الرب وأبو حنيفة
 بـل أعـدم ألنـه سـار يف نفـس ،ألم يحبس عمالق الفكر اإلسالمي صاحب الظالل

 .الطريق
 سـبيل اهللا، وأنت أيها الشيخ المبارك ألم تسجن من قبل؟ ألم تتمن أنت الشهادة يف

ودعوت اهللا كثيرا أن تنال هذه المنزلة؟ وكم دعوت هبا على منربك، بل ويف العديد من 
 !المؤتمرات والندوات؟

إذن فليكن ما يكون، ولتكن الخاتمة التي يريدها اهللا، ال التـي يريـدها مـن يبغـضك 
ه ويكرهك، فسر علـى بركـة اهللا يف مـا أمـضيت فيـه حياتـك، ودبجتـه أناملـك، ورسـم

 . فكرك
فال داعي إللقاء اللوم على معارضة مستأنسة، أو أوقاف خاب وزيرها، أو : وأخيرا

 .أزهر مستعبد، فكلهم ال يملكون أنفسهم وال يستشعرون حقارة موقفهم
 
 

*   *   *   * 
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  إسماعيل إبراهيم: بقلم

 
شيخ، ولم يعرفها إال بعد هذه شهادة حق، أقدمها لوجه اهللا تعالي، لم يطلبها منى ال

 .أن قدمتها له، فقرأها وعيونه تذرف
َيوسف القرضاوي فقيه العصر، علم المجاهدين، وقـدوة المـربين، وإمـام الـدعاة،  َ
ــدرات  ــوع الق ــدد المواهــب، متن ــة الفقهــاء، متع ــدعاة، وداعي ــه ال ــطية، فقي ِّشــيخ الوس ِّ

ِّ فهو خطيب يتقن الخطابة، مؤلف يتفنَّن يف،والملكات  . التأليف، شاعر يبدع يف شعرهُ
عــالم يحمــل ملكــة العــالم، وعقليــة الفقيــه، وتفكيــر الفيلــسوف، ونفــس الــشاعر، 
ُومهارة األديب، وغيرة المؤمن، وروح المقاتل، نافذ البـصيرة، مناضـل يحمـل همـوم  ْ َ

ــه ــه، مجتهــد يف عمل يقــدر النــاس، ، محبــوب مــن أمتــه، الــدين واألمــة، قــوي يف إيمان
 .ويحبهم ويحبونه، العالم العامل الزاهد. ويألفهم ويألفونه، لهموينزلهم مناز

لن أتحدث عن القرضاوي الفقيه أو المفكـر، أو الـشاعر، أو الداعيـة أو المربـي أو 
الثائر المنافح عن الحق، وإنما سأتحدث عن جانب واحـد مـن جوانـب شخـصيته قـد 

 .القرضاوي اإلنسان:  وهو،يخفى على كثيرين
 لشيخ مع من يعمل معه؟كيف يتعامل ا

األخ وليد أبو النجا، ثـم صـلينا العـصر، : احتد الشيخ يوما على مدير مكتبه السابق
وبعد أن صلى الشيخ العصر، قام ليعتذر لألخ وليد، ويريد أن يقبل رأسه، ولكن األخ 
وليد لم يرض، وجعل الشيخ يمشي وراءه وهو أمامه ليقبل رأسـه، ولكنـه أبـى، وكـان 

واهللا لـئن قبلـت : وقال وليد. االمتثال خير من األدب:  مكي حاضرا، فقالالشيخ مجد
فــانظر إلــى تواضــع الــشيخ، . رأسـي ألقــبلن قــدمك، ومــا نحــن إال أوالدك وتالميـذك

وكيف يراجع نفسه من قريـب، وال يتحـرج أن يعتـذر عيانـا بيانـا، بـل أراد أن يبـالغ يف 
 .يرى لنفسه فضال على من حولهوهذا ال يصدر إال من رجل سمح، ال . االعتذار

ويف موقف آخر مع السائق، وقد صاح فيه أن يسرع بعض الشيء ليدرك الخطبة، يف 
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َّمسجد عمر بن الخطاب، فلما عاد الشيخ من الخطبة، ربت على كتف الـسائق، وقبـل 
 .ال تغضب منى: رأسه واسرتضاه، وقال له

 .وال يقدر على فعل هذا إال أولو العزم من الرجال
أما إذا اتصل بك الشيخ لحاجة، فإنه ال يذكرها حتـى يـسلم عليـك، ويطمـئن علـى 
أهلك وعيالك، قبـل أن يبـادر بحاجتـه، وإذا مـرض أحـد العـاملين يف مكتبـه، أو أحـد 
تالميذه، اتصل به وسأل عنه، وتابع حالته حتى يشفى، فإن دخل المـريض المستـشفى 

نا يف المكتـب، ويحـدث مـع كثيـر مـن ذهب إليه وعاده، وقد حدث هذا مع أحد زمالئ
 .معارف الشيخ وتالميذه

ويشارك الشيخ من حوله أفراحهم، دعاه الشيخ محمد مرسي، وهو مـن زمالئنـا يف 
المكتب، لعقد قران ابنته، والنشغال الشيخ محمد والد العروس بتجهيـزات العـرس، 

سـتجاب الـشيخ لم يستطع أن يبلغ الشيخ بنفسه، وأبلغه عـن طريـق مـدير المكتـب، فا
 .حفظه اهللا، وذهب إلى العرس، وعقد عقد الزواج بنفسه، وجلس معهم جلسة شائقة

وإذا قدر لك أن تصحب الشيخ يف أحد أسفاره، تشعر كأن الشيخ مكلف باالهتمام 
بك، وليس العكس، فهو ال يأكل حتى تأكـل، وإذا فـرغ قبلـك انتظـرك، ويـشير عليـك 

وإن غبـت عـن نظـره نـادى عليـك الـشيخ، فينـادي بأن تأخذ من كذا وتأخـذ مـن كـذا، 
وكلما سافرت معه من بلد إلـى . عليك كل من حوله، ويغبطك الناس على القرب منه

. سـامحني إن كنـت أغـضبتك، أو أسـأت لـك: بلد، قـال وهـو يـودعني بعـد الوصـول
 .وواهللا ما فعل

ي أن أدعـو وكنت مع الشيخ مرة يف المدينة المنورة، ويف الروضة الشريفة طلب منـ
له، وكان هو يدعو لي ولكل من يعرفه، مـن أهـل وأصـدقاء وتالميـذ وجيـران، وخـدم 

 .َوسائقين، من مات منهم ومن هو حي
وسافرت معه مرة إلى ندوة الربكـة، وذهبنـا إلـى العمـرة، ويف الفنـدق بعـد أن أدينـا 

 سـوف أبقـى معـك وسـأطوف: فقلت له. انزل وطف بالبيت: مناسك العمرة، قال لي
 .انزل وطف، أنت ما زلت شابا، استمتع بالطواف والنظر إلى البيت: فقال. فيما بعد
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ويف عمــرة أخــرى كنــت معــه، وكنــت قــد تناقــشت معــه يف مــسألة فقهيــة يف العمــرة 
السابقة، فإذا بالشيخ يغير رأيه، ويأخـذ بمـا ذكرتـه لـه، فلمـا رآه األخ صـالح باقالقـل، 

أخـذت بـرأي : َّ لماذا غيرت رأيك يا شـيخ؟ فقـال:وهو من تالميذ الشيخ يف جدة، قال
 .إسماعيل

ًوطلبت مني زوجتي أن تسلم على الـشيخ، فأخربتـه بـذلك طالبـا موعـدا، فأجـاب  ً
ًمرحبا ومستبشرا ُولمـا أتيتـه، دخلنـا المكتـب، فأصـر أال يـستقبلنا إال يف . يف أي وقت: ً

 أردت أن أسـتأذن، ولمعرفتـي بكثـرة مـشاغله، كلمـا. المجلس، إكراما لـي ولزوجتـي
إذا حدث لك أي شـيء كلمينـي مباشـرة، فأنـا يف : وقال لزوجتي. اجلس: رفض وقال

 .وفرحت زوجتي بذلك بالطبع أيما فرح. منزلة والدك
هذا هو القرضاوي، الذي تتسابق المجامع العلمية لدعوته ليبدي رأيه يف نازلة مـن 

ــين محبــ ــاره، إنــسان هــين ل ــذ مــن النــوازل، وتتلقــف الــصحف أخب وب، يعتــذر لتلمي
تالميذه، ويقبل رأس سائقه، ويعود المريض، ويسأل عن األصدقاء، وأبناء األصدقاء، 

 .والعاملين معه، وأبنائهم
 .حفظك اهللا يا شيخنا ومد يف عمرك، وال حرمنا اهللا منك

 
 
 

*   *   *   * 
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   تونس–كوثر يونس . بقلم د 
 

يف حياة األمم رجال عظماء، وعباقرة أفذاذ تمتـد يـد العنايـة اإللهيـة لتبعـث هبـم يف 
وسط هذا النقيع العاصف من األحداث الجسام والمنعطفات عن المسارات األصيلة 

وتزج هبـم بـين هـذا الـضجيج الهائـل ليمـسكوا بناصـية األحـداث  ،التى تشهدها األمة
هاوي الضياع واالنفـالت الرهيـب مـن دائـرة ويحولوا بين شعوهبم وبين السقوط يف م

 .تاريخهم وحضارهتم
ا ومكانة يف تـاريخ األمـة ًالشيخ المجاهد العالم العامل القرضاوي، هو من هو علم

مـام الوسـطية  إالتي شهدت وما تزال تشهد تطورات خطيرة منذ بداية القرن العـشرين،
ن تتفاعــل هبــا األمـــة وهـــاهي آثــاره حتــى اآل، مــام الــصحوة واليقظــةإ، عتــدالواال

ـــدين  ـــشرقين الحاق ـــي يف عهـــود المـــستبدين والمست ـــى األالق ـــي تلق المعاصـــرة، الت
والمستغربين المغربين وأعداء الدين الذين انسلخوا مـن ديـنهم، وحـاربوا شـعوهبم يف 

 .عقيدهتم وقيمهم وأخالقهم
لم تكن حيـاة العالمـة القرضـاوي إال ملحمـة مـن الوقـائع واألحـداث التـي وضـع 
جميعها يف خدمة القرآن العظـيم وتفـسير نـصوصه وبيـان مرامـي آياتـه البينـات ضـمن 
رؤية تبلورت مع الزمن ومع أطـوار رحلـة العمـر، وكانـت غايتهـا النهائيـة بـث اليقظـة 

 .وإعادة الحياة والفعل لألمة اإلسالمية بعد طول رقاد
مسلمين إلـى ديـنهم، يدعو إلى إنقاذ اإليمان، وعودة اإلسالم إلى الحياة، وعودة ال

تـصدى بقـوة ايمانـه ويقينـه .. وقرآهنم، وتحكيم شرع اهللا يف سائر أمـورهم وأحـوالهم
وينــابيع العلــم الهــادرة مــن عقــل قرضــاوي فــذ للعلمــانيين والقــوميين والــسياسة 

ت َّالميكيافيلية القائمة على التزلف والنفاق والمصالح الشخـصية، الـسياسة التـي نحـ
ى أصحاهبا وجوههم نحو أوروبا، والسير يف ركاهبا؛ ولهـذا رأينـاه يف ا، وولًالدين جانب

ويف   يف وجـه التيـارات اإللحاديـة الـشاملة،- بكـل قـوة وصـالبة-هذه المرحلة، يقـف
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وجـه كـل ظـالم مــستبد بـرغم ضـراوة الهجمــة وشراسـتها، وبـرغم مــا تعـرض لـه مــن 
 .ضغوط و تضييق

م هـذه األعاصـير الهائلـة المزعزعـة يف هـذا المنعطـف الخطيـر يف حيـاة األمـة وأمـا
 ليحمل همـوم األمـة ويقـوم ؛للحياة االجتماعية بأسرها يظهر القرضاوي العالمة الفذ

 وأنكب على تـأليف موسـوعة ،بأعباء رسالة نذر لها نفسه وحياته وكل لحظة من وقته
فينة ا سـرتبعنا فوق عـرش التطـور والتقـدم وكنَّـلعلمية فريدة لو هنل منها العرب جزءا 

موسوعة نشرها بين طبقـات األمـة يف ظـروف غايـة يف الدقـة والـصعوبة ، نجاة البشرية
 .ليهيئ هبا مجتمعا إسالميا كامال يتدفق بالحيوية واإليمان

وألنه القرضاوي مجدد عصره فإن المهمة الملقاة علـى علمـاء العـصر اليـوم أكـرب 
مــة إعالميــة شرســة فهــا هــو اليــوم يــرزح تحــت وطــأة هج، وأثقـل مــن أي عــصر آخــر

وسياسية قذرة تحاصره وتشوه صورته وتنعته بـالتطرف حينـا وباإلرهـاب حينـا آخـر، 
ــة  بما تقدمه بعض الفئات المنحرفة والضالــة من تصرفات غير إنسانيــة وصور همجي

 ،تــسيء لإلســالم وتلطــخ ســمعة المــسلمين بــشمولية التطــرف واإلرهــاب دون تمييــز
لعــام العــالمي علــى اإلســالم وعلــى األمــة العربيــة، بمــا وتعمــل علــى تأليــب الــرأي ا

ينتمـي إلـى  يستدعي أن نكون حاضرين لهذه المواجهـة بخطـاب إسـالمي معاصـر ال
عالم التكرار واالجرتار بقدر ما يسعى جاهدا خلف اإلبداع واالبتكار، خطـاب يـصل 

 إقنــاع إلــى األفكــار واألبــصار بأســلوب يعتمــد الــذكاء يف إيــصال مــا نريــد مــن خــالل
 .المشاهد أو المستمع أو القارئ برسالتنا وسماحة ديننا ووسطية إسالمنا

لقد وصل أرباب الضاللة إلى درجة كبيرة مـن الخطـورة والتـأثير بحيـث أصـبحوا 
نــوا الباطــل ويجعلــوه حقــا، ويــزروا بــالحق ليجعلــوه بــاطال، وأن يقــادرين علــى أن يز

 .يسحروا العيون وأسماع وعقول الناس
ُولن يهزم ..  فلقد تربع القرضاوي يف قلب األمة وسيرقد فيه،يهات هيهاتولكن ه

فعلـى ، ُأمام هذا الحشد الغفير من المعارضين والفالسفة المتعنّتـين وأربـاب الـضالل
ــه وليحــول دون انتــشار -ٍإلــى حــد مــا -اًا منيعــًالــرغم مــن إقــامتهم ســد  ليــضيقوا علي
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المستخلصة مـن سـر ذوب قلبـه ، رية واألدبيةيمانية والفكموسوعته العلمية الدينية اإل
َ وعلى الـرغم مـن حرمـاهنم الكثيـر مـن النـاس، ،وعقله ووجدانه يف هذا الدين العظيم

ُوال سيما الشباب األبرياء مـن حقـائق اإليمـان بتـسهيل سـبل الـسفاهة لهـم وإغـرائهم  ُ
 ..ّبملذات الحياة الدنيا

 الجليـل بـشتى وسـائل الغـدر وعلى الـرغم مـن محـاولتهم كـسر قـوة هـذا العالمـة
وأساليب الهجوم العنيـف واخـتالق األكاذيـب وإشـاعة الـدعايات الزائفـة وتخويـف 

 ..الناس منه وحملهم على التخلي عنه
وعلى الرغم من ذلك فقد أحب هذا الشيخ ماليين البشر يف كـل مـشارق األرض و 

ِل التفافـالم يـسبق لـه فما الحكمة من التفاف الشباب والعلماء نحو هذا الرجـ. مغارهبا َ
مثيل؟، وما الحكمة من أن تحظى كتبه ومحاضـراته ولقاءاتـه بانتـشار واسـع ويتلقاهـا 
ــسرة  ــال الم ــا بكم ــبالد وخارجه ــل ال ــسها يف داخ ــستقرئ نف ــالغ، وت ــشوق ب ــاس ب ّالن

 والمحبة؟
 . ألنه القرضاوي الذي استطاع ويستطيع أن يغير الحياة من حوله..نعم

 

*   *   *   * 
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  علي العمري . د
 

]1[ 
 شخصية مارست العمل السياسي يف السفارات، وقبلها وأهـم -رحمه اهللا- والدي

من هذه الممارسة، دراسته يف المدارس السلفية، وتمسكه هبا، ورعاية مـا اسـتطاع مـن 
 يف عدد من السفارات يف ًوالالعلماء والمفكرين من ذوي هذا التوجه، عندما كان مسؤ

البالد العربية، وقد وعى من الممارسة السياسية والمدرسة العلمية المزيد من التوازن 
 .والحكمة

ورغـم صـداقته التــي يفتخـر هبـا، وينتمــي لمدرسـة أصـحاهبا، مــن أصـحاب الفقــه 
، )الداعين لمنهج السلف، ال الـسلفية الـسياسية أو المتـسمية باسـمها(والفكر السلفي 

رغم ذلك، إال أنه كان يعد وجود نماذج من أصحاب الفكر المعتدل، والتوسع : أقول
يف الفهم، والعمق يف معرفة قضايا األمة، مع التمكن العلمي، واألدب والمـنهج، ممـن 

 .كانت مدرستهم الفقهية والدعوية ايصون هبم المولى األمة، أي
يخ حمزة أبرز علماء األمة اليوم؟ من ترى يا ش: ا يف مجلس عائليًوسأله عمي يوم

ن كـال إأرى الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز، والـشيخ يوسـف القرضـاوي، و: فقال مباشرة
 .-رحمه اهللا-وقد صدق. منهما مدرسة ال غنى لألمة عن فهمهما، ودروس حياهتما

ما الشيخ اإلمام عبـدالعزيز بـن بـاز، فقـد سـبق الحـديث عنـه، وأمـا الـشيخ اإلمـام أ
؛ نـصرة لـه ولمنهجـه، وتـضامنا معـه ضـد قرضاوي، فهذا أوان الحديث عنـهيوسف ال

 يف شـذرات ال توفيـه حقـه، أكتب عنه.. الحمالت الموجهة ضده والتشويه والتجريح 
ًبقدر ما أسد شيئ ا مما يف نفسي تجاهه، وحقه يف أن يكون يف مصاف من أكتب عنهم يف ُّ

 .حياهتم
) هَّعبداهللا بن بي(قد أغناين شيخنا العالمة ، و)إمام عصره(الشيخ يوسف القرضاوي 
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َّيف ترجمة هذا الوصف عنـه، إبـان كلمـة ألقاهـا يف حفـل تكـريم الـشيخ القرضـاوي يف 
 .عبدالمقصود خوجه: الوجيه السعودي) إثنينية(

المحتفـى بـه الـذي «: ، قولـه)القرضـاوي(عـن الـشيخ ) بـن بيـه(ومن كلمة الـشيخ 
 من هو اإلمام؟..  وإنما هو إمام ا فقط،ًنكرمه الليلة ليس عالم

ُّاإلمام هو المتقدم على غيره، واإلمام هو المـُـقتدى به، واإلمام هو مـن يؤمـه النـاس  َْ
بهذه االعتبارات وبهذه المعايير نعتبـر .. من كل صوب؛ ليجدوا عنده ما يحتاجون إليه

.. نزكيه على اهللا يوسف القرضاوي من أئمة المسلمين، ال: أخانا العالمة اإلمام الشيخ
 بما يف هذه الكلمة من معنى، فقيه عالم باألحكـام، -اًأيض-الشيخ القرضاوي هو فقيه 

كـل كتبـه تـشهد علـى . فقيه مستنبط لألحكام، فقيه نفسي، وفقيه واقعي، وفقيـه عملـي
 .»ذلك

َّعنه قد لخصت مشروع العالمة القرضـاوي يف ) بن بيه(كما أنني أرى عبارة الشيخ 
لـيس مـن الفقهـاء ) القرضـاوي(إن الـشيخ «: الفكر والـسياسة، وذلـك يف قولـهالفقه و

الذين يكتفون بالعالج النظري لقضايا األمـة االجتماعيـة واالقتـصادية، بـل إنـه رجـل 
ــة،  ــشاء المراكــز العلمي ــسهم يف إن ــي والتطبيقــي، في ــدان العمل ــى المي ــزل إل ميــداين، ين

 .والجامعات، والجمعيات الخيرية
إن الشيخ العالمة يوسف القرضاوي إمام مـن أئمـة المـسلمين يف : قولوخالصة ال

 .هذا العصر، وشيخ من شيوخ اإلسالم يف هذا الزمان
قد توافقه فتقتنع بحجته وبرهانه، وقـد تختلـف معـه فتحـرتم رأيـه؛ ألنـه رأي عـالم 
تقي، ال يصدر عن جهل وال عن هوى، وهما شـرطان ال غنـى عنهمـا لتكـون للفتـوى 

 .، وللكلمة قيمتهاحرمتها
 .» هذا اإلمام- فيما أحسب-وهذان الشرطان جمعهما

الـشيخ يوسـف يقـول «: عنـه) عبـداهللا بـن بيـه(ويف موضع نفيس آخر يقـول الـشيخ 
َّبعض الناس عنه إنه يـرخص ويوسـع، وهـذا دليـل علـى فقهـه، فهـو إذا رخـص ووسـع  َِّّ ِّ

ُيهيئ الضوابط، وإذا ضيق وشدد يهيئ المخارج َّ َّ«. 
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ــه؛ لــدقتها ونفاســتها وصــواب وصــفهال  فيمــا -ُقــد وددت نقــل هــذه الكلمــات عن
، وإال ففي ذهني ونفسي ما سأقول بعضه، وما سيوفق اهللا تعالى لقول أكثره يف -أعتقد

 .وقت آخر
ا يف وصـف منهجيـة الـشيخ العلميـة والفكريـة ولئن رأى البعض فيمـا سـأقول غلـو
ــه ــن أقران ــر م ــر الكثي ــر هبــا فك ــي غي ًَّالت ــضال ــدعاة ف ــاء وال ــذة  العلم ــوم التالم  عــن عم

ا، مستعيرين كلمـات ًوالمتابعين يف كل قارات الدنيا، فهو مما يسوغ طالما كان منضبط
 :شوقي

ــرأي، قلــت ــال يف ال ــل غ ُقي ٍ ُهبــوه: َ َ  

 

ــــيئ  ــــو ش ــــون الغل ــــد يك ًق ُّ ــــيالُ   ا أص

 

ًا بنــــــى الغلــــــو نفوســــــًوقـــــديم ُّ   اُ
 

ــــــديم  ــــــوالًوق ــــــو عق ــــــى الغل   ا بن

 

   الـــشيوخ وأذكـــىَوكـــم اســـتنهض
 

ــــــأميال    ِّيف الــــــشباب الطمــــــاح والت
 

ُ كتبـت عنـه رسـائل علميـة - بعد اإلمام حسن البنـا-اًا معاصرًإنني ال أظن أن عالم
ُ، بقدر ما كتب عن الشيخ القرضاوي، كما ال أظن أنه قد ) دكتوراه-ماجستير (عالمية 

ــه مثلمــا كتــب عنــه، وهــو يف كــل ذلــك يــ ستحق اإلشــادة ُكتــب يف فكــر أحــد ومنهجيت
ــى اهللا-وأكثــر، ــه عل ــف القرضــاوي (، ولعــل موســوعة - وال نزكي كلمــات يف .. يوس

، والجمع المبـارك الـذي شـارك فيهـا، والكتابـة التـي )تكريمه وبحوث يف فكره وفقهه
ُّصيغت من علماء األمة ومفكريها ومثقفيها عنه، لتدل على مكانة الرجل، وعلو كعبه، 

 .وترسيخ هويتهاوحجم دوره يف فكر األمة 
]2[ 

ا نـادرة، ومواهـب ًإن مما فتح اهللا سبحانه وتعالى به على الشيخ القرضـاوي، أمـور
 :فريدة، وخصائص جليلة، يمكن اإلشادة ببعضها، ومنها

 عـاش عمـره المديـد، منـذ ريعـان -حفظـه اهللا -فالـشيخ:  رجل تاريخ ومرحلة-1
كوين الحركة اإلسالمية، وما أعقبها وعاصر مرحلة ت. اًا وتعليمًشبابه يف الدعوة، تعلم

مــن الـــصحوة اإلســالمية، ثـــم تحــوالت األمـــة، ومــا صـــاحب ذلــك مـــن تغيـــرات 
وتجديدات، عاش ذلك وهو بكامل وعيه، وناضج فكره، وتمام فقهه، وجميل سـيره، 
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ِّترقب ذلك يف خط خطبه األولى، وقصائده ومسرحياته يف بـدايات عرضـها، وكتبـه يف 
وعاته ومؤســساته منــذ إعالهنــا لــرتى المــوازين الغالبــة وثبوهتــا  ومــشر،أوائــل نــشرها

 .اا، وتطورها فنًمنهج
 .العمق، والبحث عن األدلة، والمقاصد، واالجتهاد: ففي الفقه
 .الشمولية، والسعة، والربط بالسيرة، والتمحور حولها: ويف الفكر

واألولويــات، البنــاء والتكامــل، والنقــد الهــادف، ورســم الــسياسات : ويف الــدعوة
 .واالستقاللية

 .الوضوح، والحكمة، والحق: ويف السياسة
َالمبادرة، والمأسسة، واإلنتاج، والعصرنة: ويف المشروعات ْ َ َ َ ْ. 

 ..ويف كل مجال ما يمكن رصده بعمق وتحليل
ْالخضرمة(إن  َّالتي عاشها الشيخ يوسف، لم تحقق ألكثر علماء جيلـه، بـل حتـى ) َ ُ

ه، وهي فتح من اهللا وتوفيق، ساهمت يف تراكم خربته، وترتيب بعض أصدقائه وتالميذ
 .مرحلته، وتوجيه رسالته

وأرى من واجب دعاة اليوم، وشباب األمة قراءة سـيرته ومـسيرته التـي دوهنـا بيـده 
، فهي مسيرة حافلة بالعطاء وأعجـب العـرب، وأبـدع الـدروس يف )ابن القرية والكتاب(

 .ةعوالم السياسة والدعوة والرتبي
لقد قادت حرية الشيخ أن يقول رأيه منذ كان قول الرأي يف :  رجل حرية وقيادة-2

مسائل صغيرة وكبيرة تناله األقالم بـالردود والتـشنيع، واأللـسن بـالتوبيخ والتـصنيف 
 .والتفسيق

ــه،  ــه، وآرائ ــه، ومبادرات ــه، وكتب ــراته، وخطب ــه يف محاض ــارس حريت ــشيخ م ــن ال َّلك
راراتـــه الحاســـمة، ولـــو خالفـــت فقهـــاء وساســـة، ودعـــاة ومواقفـــه، واختياراتـــه، وق

 .وجماعات وحركات إسالمية
َّ رجع عن بعضها، واعتذر عن شيء فيها، ولكنـه ظـل - نفسه-نعم قد يكون الشيخ

ً ِا، يف خطاب ال يتلون، رغم تغير بعض األحداث لصالحهً راسخجبال ُّ َ َ! 
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 .يدور معه حيث كانفهو مع الحق وللحق، ال يهاب، وال يتزعزع، ومع المنهج 
توشـحت ) ومـصداقية(منَّها اهللا سبحانه وتعالى عليه، ) هيبة(زانه يف هذه المواقف 

ٍقوله وفعله، فكان حضوره، ولقاؤه، موضـع احتفـاء وانتظـار، وتقـدير وإجـالل، وهنَـم 
 .وإنصات

ٌّوســانده يف ذلــك فــصاحة وبالغــة، وتسلــسل يف الحــديث ومنطــق، وفــن يف جــذب 
 .يك مشاعرهم، وإقناع عقولهمالجماهير، وتحر

 يف عـدد مـن دول العـالم، يف مجـالس اًوقد سمعت له محاضرات ونـدوات وخطبـ
َوقصور، ومساجد وقاعات، وهو إذا ناقش أقنـع، وإذا تكلـم أسـمع، وإذا دلـل منْطـق،  َّ

َّوإذا تحمس أثر، وإذا رق بكى وغير َّ َّ َّ. 
) روبـي لإلفتـاء والبحـوثالمجلس األو(ويف هذا السياق أتذكر يف إحدى جلسات 

ْطــالق الهــزل(عنــدما احتــدم النقــاش حــول مــسألة  َّبــين العلمــين العالمتــين الــشيخ) َ َ َ :
 !ْعبداهللا بن بيه، والشيخ علي القرة داغي، وشردت بعض التعليقات هنا وهناك

َّفلمــا حــان وقــت هنايــة النقــاش تحــدث الــشيخ القرضــاوي عــن رأيــه يف المــسألة،  َّ
ْا مـن عمـر الجلـسة، ثـم ًقبل عشرين عام) فتاوى معاصرة( يف كتابه وعرضه القديم لها ُ

ً) بن بيه(داعب الشيخ  ا تأخـذ بـرخص ابـن عبـاس، ًأنـت يـا شـيخ عبـداهللا أحيانـ: قائال
 .ا تأخذ بشدائد ابن عمرًوأحيان

َّثم أثنى على الشيخين، وختم بدعاء جامع، ذرفت له العيـون، ورقـت لـه القلـوب، 
رأس الشيخ القرضاوي على صنيعه وحسن تأتيه يف الموقف، كمـا فأقبل الجميع يقبل 

يقبـل كـل منهمـا رأس اآلخـر، ويقـر بفـضله، ) القـرة داغـي(و) بـن بيـه(أقبل الشيخان 
 .وسابق علمه

ُّومن المواقف التي تدل على هيبة الشيخ يوسـف، ومكانتـه العلميـة، احـرتام أولـي 
 ألحـد هـذه المواقـف المـؤثرة يف العلم له، مهمـا بـدا االخـتالف بيـنهم، وقـد عرضـت

َحـضر ذات يـوم لفنـدق «): سـلفي يف الكافيـه(روايتي  بمكـة، أثنـاء ) األنتركونتيننتـال(َ
 .فعاليات أحد المجالس الفقهية للمجمع
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وقد حصلت سخونة علمية يف اللقاء، كان فرساهنا يف المنصة الشيخ عبدالعزيز بـن 
 .ف القرضاويباز، والشيخ أبو الحسن الندوي، والشيخ يوس

ــشهد اآلخــر بحــديث آخــر، وكلمــا اســتنبط  وكلمــا استــشهد أحــدهم بحــديث است
ٍا استنبط اآلخر داللة أخرى، وطال الحوار بـين قـول لفقيـه، واستـشهاد ًأحدهم مفهوم ٍ

 ...لغوي من بيت شاعر أو تقعيد تأصيلي
ن وعندما ختم الشيخ بن باز الجلسة، نزل الجميـع لـصالة الغـداء، وسـأل الـشيخ بـ

  قبل البدء، أين الشيخ القرضاوي؟-رحمه اهللا-باز
 .ُلم نره، ربما ذهب ألمر ما، فلنبدأ نحن ويدركنا: قالوا

بل ننتظره حتى يأيت، وبقي العلماء وأعضاء المجمع ينتظـرون الـدقائق : قال الشيخ
 !اًالمتتالية، والطعام دوهنم، لم يبدأوا تأدب

قـال . سيربد الطعام، والقوم ينتظرونك: زواستمر هذا الحال حتى قيل للشيخ بن با
 !ال، حتى يأيت الشيخ القرضاوي: الشيخ

هيـا يـا شـيخ، : وبعد قرابة نصف الساعة، حضر الشيخ القرضاوي، فقال المقربون
أيـن هـو؟ فـاقرتب الـشيخ القرضـاوي، : فقال الـشيخ). تموا، اهللا يحييكم: (قل للناس

ً: ال بيده، وق-رحمه اهللا-فأمسك الشيخ بن باز  .»َّ بالشيخ العالمةأهال
 .اً، أنه لم يكن له أن يمشي على األرض إال قائد)رسوخه(و) هيبته(ومن 

َّفهو مقدم ويف الصفوف األولى منذ مراحل مبكرة من عمره، وقيادته لألمة يف الفقه  ُ
 .ٌّوالفكر كان قبلها وبعدها سر رباين يف التوفيق

حاء العالم، بل بعضها يف صـدر المكتبـات يف ِّوإال فبأي تفسير تصل كتبه إلى كل أن
 !أوروبا، ويف محاريب بعض المساجد يف الصين؟

ــأي تفــسير تلقــى القبــول يف مــشرق األرض ومغربــه قبــل عــصر الفــضائيات  ْوب ِّ
ــة  ــى العالم ــصالة عل ــة ال ــار إلمام ــودودي"ُواالتــصاالت، ويخت ــى الم ــو األعل  يف "أب

 !باكستان؟
َّا، ويلقـى وهـو بمكانتـه العلميـة جـل حكـام ًسابِّوبأي تفـسير تحـسب لـه الـدول حـ َ
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َالعرب، ويستقبلونه، ويحسنون وفادته، وهو يوجههم للحسنى، وربمـا قـسا علـى مـن 
 !بغى منهم؟

ِّوبأي تفسير كـان لـه الـدور البـارز، واإلرشـاد الظـاهر يف قيـادة عـدد مـن المنـشآت 
ات والهيئات الـشرعية، اإلسالمية، والمؤسسات الخيرية، واالقتصادية، وعمادة الكلي

 !والمجامع الفقهية، يف العديد من قارات العالم؟
]3[ 

افتح أي كتاب من كتبه؛ لتجد بشكل غالب وظاهر، عمق :  رجل رسوخ وعمق-3
ا حول الموضوع الذي يكتب فيه ما يـصعب حـصره يف ًالكتابة، ورسوخ الفكرة، جامع

ال األسـلوب، ودقــة كتـاب، مـع تعقيبـات وتــصويبات، وفـوق ذلـك لمـسات مــن جمـ
 .التحرير، ووسطية الخطاب، وواقعية التوجيه

نعم قد يجد المتخصص ما قد يعرتض على الشيخ القرضاوي يف نتيجـة مـا وصـل 
ُّإليه، واهتدى لفهمه، لكنه ال يشك أنه يزاوج بين عين النص وعـين المقاصـد، ويبحـر 

 .يف شواهد النقل، مع واسع الفهم
 - فقـه الجهـاد-فتـاوى معاصـرة(رأ لـه يف الفقـه، مثـل وهذه المنهجية يجدها من قـ

مالمح المجتمع المـسلم الـذي ننـشده، (، أو حتى يف الفكر، مثل ...)، أحكام الطهارة
 ...).،التوبة، الزهد(، بل حتى يف موسوعة الطريق إلى اهللا، مثل  ...)السياسة الشرعية،

ِّخ لم يكتب ليذوق كتابته ِّإن المتأمل المدقق يف كل ما مضى ليجد بوضوح أن الشي
بواسع النقول، بقدر ما هو يقنِّن المسائل، ويضعها يف نصاهبا بعد طول بحـث، وعمـق 

 .فهم؛ ليصل بذلك إلى كليات اإلسالم ومقاصده الكربى
هـو مـن أوائـل مـن ) يوسف القرضـاوي(ومن هذه الغزارة، يمكن القول إن الشيخ 

نـى قواعـده، سـانده يف كـل ذلـك مخزونـه ، وضـبط معالمـه، وب)فقه األقليات(َهنْدس 
 .المعريف يف األحكام والمقاصد، وخربته الطويلة، وفهمه لطبائع النفوس

لــذا ال غــرو أن يــدرس العــشرات مــن كبــار علمــاء العــصر اليــوم هــذه الحالــة 
، ويشيدوا هبا، بفلـسفة ودرايـة، ولعـل مـن أواخـر وأعمـق مـا )القرضاوية المقاصدية(
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ــشيخ القرضــ ــىكتــب عــن ال مــن أعــالم الفكــر (مبحــث يف كتــاب : اوي يف هــذا المعن
السياسة (ومبحث يف كتاب . أحمد الريسوين. للشيخ المقاصدي الفقيه د) المقاصدي

جامعة مكة المكرمة (، وهو رسالة دكتوراه يف )الشرعية عند أعالم الفقهاء المعاصرين
ــه أحمــد الريــسوين، و. هنــد لرضــي، بإشــراف د: ، للــدكتورة)المفتوحــة مــن قبلهــا فقي

). أصـول االجتهـاد التطبيقـي(الدعوة األستاذ محمد أحمد الراشد يف مبحث من كتابه 
بأعمالهم المهمة عن الشيخ ) ببليوغرافيا(وسواهم ممن إذ سنحت الفرصة عرضت لـ 

 .القرضاوي، ومشروعاته
ُوأظن أن للشيخ فتوحات وترجيحات لم يـسبق إليهـا، كمـا يف كتابـه الحفيـل  فقـه (ُّ

يف أجزائهـا ) فتاوى معاصرة(، وموسوعته البحثية )فقه الجهاد(وكتاب العصر ) الزكاة
 .األربعة، وسواها

فتاوى الدكتور القرضاوي التي خالف (ُوكم اغتبطت بعد أن رأيت الرسالة العلمية 
عبـدالرحيم توفيـق قاسـم خليـل، والتـي : للـدكتور) فيها المذاهب األربعة يف العبادات

دار (ا عـن ًرائد صالح، وهي رسالة دكتـوراه مطبوعـة مـؤخر: شيخ المجاهدَّقدم لها ال
َّبعمان) الفاروق َ. 

، أن )رابطـة تالميـذ اإلمـام يوسـف القرضـاوي(ا من طلبة العلـم يف ًلذا أوصي عدد
َّيسهموا يف تقريب علـم الـشيخ، ونظراتـه المـسددة، وترجيحاتـه الموفقـة، وخاصـة يف  َّ

 .ِّشغل بال شباهبا، ويؤثر على مسيرهتمقضايا األمة الكربى، وما ي
كما أن الفرصة سانحة لكل جاد ليستلهم رؤى الشيخ يف الفقه واألصول والـسيرة، 

ا ما يمنِّي النفس بالكتابة فيها، وأظن أن فكرة مدارسـتها مـع الـشيخ بطريقـة ًوالتي كثير
ـــل بعـــض  ـــر الركـــود يف مث ـــك بعـــض دوائ ـــسهم يف تحري ـــا، ست ـــم طباعته ـــة ث منهجي

كيف نتعامل مع (وضوعات المفصلية التي يتقنها الشيخ، وذلك على طريقة كتاب الم
 .عمر عبيد حسنه: محمد الغزالي، واألستاذ: بين الشيخ) القرآن؟

المنثـور بـين ) فقه الشيخ القرضاوي(كما أعتقد أن من مهام الجادين من الباحثين كتابة 
ُضوعات فقهية بعينها، علـى غـرار مـا بـذل فتاواه يف أجزائها األربعة، وكتبه المستقلة يف مو



  103 

 مـن مجمـوع فتـاواه -  رحمـه اهللا- ُوأنتج عن فقه سماحة الشيخ العالمة عبـدالعزيز بـن بـاز
) آراء اإلمــام عبــدالعزيز بــن بــاز الفقهيــة: (وبعــض كتبــه، وصــدر فيمــا بعــد يف كتــب، مثــل

 . آل حامدخالد: للدكتور) اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية(لياسين الحاشدي، و
]4[ 

ّ رجل جذب وحب-4 ُ فربغم قـوة الـشيخ الظـاهرة يف عـدد مـن المواقـف، إال أنـه : َْ
 !رجل عواطف، بل ربما عواطف ذات عواصف

 إنـسان سـريع الدمعـة، ظـاهر الخـشية، مـشرق الـروح، غنـي - حفظـه اهللا-فالشيخ
 .اإلحساس

َّلــه، وإذا ذكــر َّإذا تحــدث يف الوجــدانيات أشــجى، وإذا اســتغرق يف الروحانيــات تو
 .َّالدعوة ورجالها تألق

َفلــه مــع االبتــسامة اآلســرة، والــضحكات األنيقــة، ملــح وجلــسات، يؤنــسك هبــا،  ُ
 .ويغريك بإزاحة الهم، وفسح مساحة لألمل

إنك لتخرج بعد الحديث معه عن هموم األمة وقضاياها من ضيق إلى سـعة، ومـن 
 !يأس إلى تفاؤل وبشر

ًكرامه، ولطفه، وحنوه، وكأن شيئيجذبك بسؤاله، وتودده، وإ  .ا من أثقال اليوم لم يكنَّ
 .ما لقيته إال وسألني عن أعمالي وآخر كتابايت، وأحوال المشايخ يف بلدي

 عن أعماله وكتاباته، شاركك همه وما يرغب بإنجـازه، وأمنياتـه، ًوإن سألته مبادال
 !حبورغباته، فال تشعر يف حديثه ال بفارق العمر، وال بفارق ال

ــى  ــه، وســؤاله، وســالمه، وابتــسامه، وحت يف كــل مــرة تلقــاه تجــده كمــا هــو، يف حب
 .مصافحته

ًال يـرد لــك طلبــ َا إن طلبــت منــه أن ينــشد، أو أن يتحفــك بعــذب قــصيدة، وصــوت َُّ َ َُ
 :حب، أليس هو من يقول

ــــل ــــد بوص ــــي ج ــــا حبيب ٍي ْ ُ  

 

ــتاتي  ــع ش ــي واجم ــت ل َدم ْ َ  

 

ــــــــــاين ـــــــــذبني كفــــ   ال تع

 

ِواتمـــا مـــضى مـــن ســـن 
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ْبـــت أشـــكو الوجـــد منهـــا ُّ  
 

ــــــارب  ــــــيًش ــــــن عبرات   ا م

 

ا ًإنك تعيش مع الشيخ يف جلوسك معـه حالـة الوجـد والجـذب، ولـن تفارقـك أبـد
ًوأنت تقرأ له، حتى ولو كنت بعيد  .ا عنهَ

ا، اقرأ ثم اسكب يف نفسك مقـادير ًا له، أو حبيبًاقرأ ما كتبه ويكتبه كلما فارق صديق
 .عطف والتحنان والودمن الحب والسكينة وال

ُّإنني ال أفارقه إال وأحب أن يسرع زمن العودة إليـه، ولـو للجلـوس معـه، واألنـس 
 !َبوده وحبه وجذبه، فهل على مثلي لوم؟

]5[ 
ممـن سـخرهم اهللا ) يوسف القرضـاوي(إن اإلمام العالمة :  رجل موقف ومبدأ-5

 ).صمام أمان األمة(تعالى؛ ليكونوا 
ي أعـاد للعلمـاء مكـانتهم وهيبـتهم يف قـول الحـق، دون أن فهـو الـذ.. صمام أمـان

يخــشى يف اهللا لومــة الئــم، ودون أن يتلــون حــسب األحــوال وتقلبــات الخريــف بعــد 
 !الربيع

َّيوم وسع على المـسلمين أمـور ديـنهم، ومـا جعلهـم يف حـرج أمـام .. وصمام أمان
 .شريعتهم، وال العيش الطيب يف عصرهم

َّواجه خطاب العنف، وفكك أفكاره، وأنار أمام العقول يوم جاهر و.. وصمام أمان
 .المغلقة، بشعلة الربهان والبيان الطريق للحائرين

بصوته، وفكره، وقلمه، ومؤسساته، وعالميته، حتى غدت األمـة يف .. وصمام أمان
 .ِّالملمات تنتظر صوته، ورأيه، المثبت للحق وأهله

 ادخـر اهللا تعـالى عمـره الطويـل؛ وبعد، فهذه كما قلت شـذرات عـن إمـام معاصـر،
 .ا على سبيل أولي العلم والهدىًليكون قدوة وشاهد

َّزاده اهللا تعالى من نعيمه، وسدده يف قوله وفعله وعمـره، ونفـع بـه األمـة، وجـزاه يف 
سـبيل الحــق والخيــر والجمـال والــدعوة أحــسن مــا جـزى عبــاده المــؤمنين، وأوليــاءه 

 . ونفع واحتسبالصالحين، ورفعه كلما صرب وناضل
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  أحمد النسناس: بقلم 

 
 صــغيرا، - كغيــري مـن أبنـاء الحركــة اإلسـالمية-سـمعت عـن الــشيخ القرضـاوي

مالمح المجتمـع (وبدأت أقرأ له وأنا يف هناية المرحلة الثانوية، وكان أول كتاب قرأته 
 كثيـر مـن أفكـاري وتـصورايت للـدين وللتـدين، ّ، غيـر الكتـاب يف)المسلم الذي ننشده

والشيء بالشيء يذكر، كان أول كتاب أهديته لخطيبتي لتقرأه، ومـن هـذا الوقـت وأنـا 
أتابع الشيخ يف كل ما يكتب، وكثيرا ما تشغلني قضية فقهية أو فكرية فيكون أول شيء 

 .َّأبحث عنه رأي الدكتور القرضاوي، ألعرف رأي الشيخ فيما عن لي
إال أن يـشغلني ) الـشريعة والحيـاة(ُظللت من ذلـك الوقـت مـداوما علـى مـشاهدة 

ُشاغل، ومتابعا لما يكتبه الشيخ وما يكتب عنه، أرقب مؤتمره السنوي حينما يأيت إلـى 
مصر يف إجازته السنوية، والذي كان غالبا ما يكون يف دار الحكمة، مقر نقابة األطبـاء، 

ّ وحياتــه، إلــى أن أنعــم اهللا علــي أن أعمــل يف مكتــب قــرأت ســيرته، ومناقبــه، وجهــاده
الشيخ، فرأيت الشيخ عن قرب، وعاملته وجها لوجه، واقرتبت منه، فكان الشيخ فوق 

 .ما سمعت
أزعـم أن لــي عينًـا ناقــدة، تـسرب الغــور، وتنفـذ إلــى العمـق، أكــسبني إياهـا خلطتــي 

، وتـدينا وانحـالال، بأصناف متنوعة من البشر، يختلفـون غنـى وفقـرا، وريفـا وحـضرا
وثقافة وجهال، أصناف مختلفة من الناس، منهم من تربوا يف بيئة أرسـتقراطية، ومـنهم 

العـشوائيات، : من هو مثلي تربى يف بيئة شـعبية، أو كمـا يطلـق عليهـا األرسـتقراطيون
منهم مـن هـو مـن أهـل الريـف بطيبـتهم ونقـاء فطـرهتم، ومـنهم أهـل المـدن بـذكائهم 

، صحبت أهل الريف، وتربيت يف الحضر، بل خالطت أهل التدين ونشاطهم وخفتهم
 .الصويف والسلفي، ومن ينتمي إلى اإلخوان أو التبليغ: بكل أطيافهم

ًوقد جعلني هذا أكثر مقـدرة علـى قـراءة النـاس، وأقـل انـدفاعا يف اإلعجـاب هبـم، 
المواقف واأليـام وأكثر تريثا يف تقييمهم، فكم إنسان يرفعه الناس إلى السماء، ثم تبين 
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أهنم دون ذلك بكثير، وكم ترنو األعين إلى أشخاص تحسبهم يف الثريا، فإذا صحبتهم 
يـا ليتنـي : وجدهتم دون الثرى، هناك من الناس من تسمع عنه فتجله، فـإذا رأيتـه قلـت

أو كمـا قـال العـرب ). الـصيت وال الغنـى(كمـا يقـول المثـل المـصري . مت قبـل هـذا
ٌالمعيدي خير من أن تلقاهَتسمع ب: (األقدمون ْ ُِّ َِ.( 

ًوقليل من الناس من تراه، فتجد ما قيل فيه أقل كثيرا من قدره وحقيقته، وواحد مـن  َ
 .هؤالء شيخنا الشيخ القرضاوي

كنت محظوظـا أن آيت إلـى قطـر ألعمـل يف مكتـب الـشيخ القرضـاوي، يف ديـسمرب 
دري، حركاتـه ولفتاتـه، ، ومذ جئت وجدتني أرقب الشيخ دون أن أ)م 2013(الماضي 

عاداته وتصرفاته، طريقته ونظامه، يف جلستنا التي يجلسها معنا الشيخ يوميا بعد صالة 
 .الظهر، يحدثنا ونحدثه، ويسمع منا ونسمع منه

كنت كغيري أعرف الشيخ، ومن من الناس له اتصال بالعلم الشرعي، أو له ارتباط 
ــه، وهــو الــذي طبقــت بالعمــل اإلســالمي، أو اهتمــام بقــضايا األمــة،  وال يــسمع بمثل

ًشهرته اآلفاق؟ سمعت كثيرا عنـه، وعـن خاللـه وسـجاياه، مـن خـالل القـراءة أو عـرب 
 .ٍليس راء كمن سمع: شبكة المعلومات، لكن كما سبق أن أشرت

إذا : وأول ما اسرتعى انتباهي هو حب الشيخ الشديد لمصر، فكثيرا ما أسمعه يردد
ا هنض العرب هنضت بالد اإلسالم، إنه حب ال تخطئه هنضت مصر هنض العرب، وإذ

 .عين مراقب
ّوالشيخ مهتم بالشأن المصري بأدق تفاصيله، وهو هم ظاهر ال يحتاج إلـى دليـل، 
ًيعرفه كل من تحدث مع الـشيخ ولـو كـان حـديثا مقتـضبا، يتحـدث فيـذكر محافظـات 

 لك هذه زرهتـا سـنة مصر ومدهنا وقراها، تجد له مع كل محافظة قصة أو موقفا، يقول
كذا، وتلك زرهتا عدة مرات، وهذه خطبـت فيهـا، وتـيكم بـت فيهـا، وهـذا بلـد شـيخنا 

 .فالن، أو بلد زميلنا عالن
 :هو المثل الحي لقول الشاعر

  وأهلي وإن ضنوا علي كرام        بالدي وإن جارت علي عزيزة 
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 وشلتوت والخـضر وثاين ما تلحظه يف الشيخ، هو عشقه لألزهر، أزهر محمد عبده
حسين، إذا أتاه أزهـري، سـأله عـن األزهـر، ومعاهـده، ومناهجـه، وكلياتـه، ومـستوى 

وكـم يحـزن حزنـا يظهـر يف قـسمات وجهـه حـين يعلـم مـا وصـل إليـه حـال . خريجيه
 .األزهر

وثالث ما رأيته من خالل الشيخ، األريحية السمحة، إنه إنـسان سـهل هـين لـين، ال 
الحاضـرين لوجـوده، ال يتكلـف وال يحـب التكلـف، إنـسان تعلن حالة الطوارئ بـين 

 .كما نقول نحن المصريين) بسيط(طيب النفس أو 
 المناصـب يف ءُّأذكر أين قد حضرت لبعضهم، ممن يصنعون اآلن على األعين لتبو

األزهر، هو شاب يكربين قليال، فوجدته يحيط نفسه هبالة مصطنعة، يف جلـسته وهيئتـه 
، ومسبحته التـي يمـسكها يف يـده )أو الكاكولة بلغة األزهرية(ته وكالمه، وعصاه، وجب

تكلف وتصنع زائد عن الحد، وكأن التكلف قد . فتالمس األرض، ويف صعوده للمنرب
ً  .تحول رجال

، مـع الحفـاظ )وما أنا من المتكلفين(أما الشيخ حفظه اهللا فهو أريحي غير متصنع، 
ع منــك أو مــن غيــرك الطرفــة فيــضحك علــى الوقــار، يــذكر الطرفــة يف محلهــا، ويــسم

 . ُضحكة يذكرك صفاؤها وبراءتها برباءة ضحك جدي وجدك أهل النفوس الصافية
 يظهـر حـديث المـتكلم علـى -! وما أكثرها-ُإذا حدث بشيء من مآسي المسلمين

صفحات وجه الشيخ، حتى لكأنك تقرأ مـن قـسمات وجهـه مـا ينطقـه المتحـدث مـن 
 .ا صادقا، ودمعة قريبة، يحاول مقاومتها لكنها ال تطاوعهلسانه، تأثرا واضحا، وحزن

 ظاهره كباطنـه، يقـول يف الـسر مـا يقولـه يف العلـن، فيـه بـراءة -واهللا حسيبه–أحسبه
 .األطفال، وهمة الشباب، وحكمة الشيوخ، إذا رأى صغيرا ضاحكه والعبه ومازحه

 حتـى يف أمـوره بسهولة تتعرف إلى ما يحبـه ومـا يكرهـه، ومـا يغـضبه ومـا يرضـيه،
ًالشخصية، بال حرج وال تكلف، فإذا غضب أو ثار ال يجد الغضب يف صـدره مـستقرا 
ًآمنًا، فال يلبث أن يرحل سريعا، ويعود إليه هدوؤه، وإذا أحس أنه أغضب إنسانا بـادر 

ًباالعتذار تصريحا ال تلميحا ً. 

 

 

 
 

108  

يعاب  ومقــدرة علــى االســت- نــسأل اهللا أن يحفظهــا عليــه-وللــشيخ ذاكــرة فــذة
 .والحفظ، ليس حفظ المتون والعلوم فقط، بل األحداث واألشخاص

َّأختم بأن الشيخ لـيس ممـن يحمـل فيتحمـل، فكثيـر مـن المـشايخ يحملـه تالمذتـه  َّ ُ
ومقربوه مواقف هي نتاج لما يلقونه إلى سمعه، لكن الشيخ ليس كذلك، فمـا إن تبـدأ 

لمـام بالموضـوع واإلحاطـة الحديث عن قضية أو شخص إال تجد الشيخ عنده من اإل
ما يجعلك تتعجب، كيف ومتى وأنت تراه يف مكتبه من قبل الظهر إلى قـرب منتـصف 

ً-فـإذا تـأثرت أنـت! الليل، يف مكتبه بـين كتبـه وأوراق مـشروعاته يف التـأليف؟  - مـثال
ُباإلعالم، أو غلبتك عاطفتك، فتبنيت رأيا معينا لم يقنع الشيخ، وحاولـت أن تعـرض 

 على الشيخ، حاججك وفند ما تقول، ثم تثبت لـك األيـام صـدق حـدس وجهة نظرك
 .الشيخ

وقد أثارت شهادة أخي إسماعيل بـاألمس يف حـق الـشيخ هـذه الكلمـات، فـأردت 
 .كتابتها، ليتسلى هبا من لم يرزق القرب من تالميذ الشيخ وأبنائه، وهم كثر

عمل معـه أهـال لحمـل اسأل اهللا أن يبارك يف الشيخ وعمره، وأن يجعلني وكل من ي
 .هذه األمانة كما ينبغي، اللهم آمين

 

*   *   *   * 
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  يحيى عبد الهادي: بقلم 
 

الشيخ العالمة يوسف القرضاوي حفظه اهللا، شيخ اإلسالم وإمام المجددين وفقيه 
مـام الفـذ الـذي يـدعو إلـى الـسالم مـع العصر والفقيه األصـولي واإلمـام المربـي واإل

 ويدعو إلى حـوار الحـضارات والتـآخي يف ،المسالمين من المسلمين وغير المسلمين
نا يف الوطنية على االدين والوطنية والتآخي يف اإلنسانية، فمن ليس على ديننا يكون أخ

.  األقـلاألقل، ومن ليس على ديننا وال يعيش يف وطننـا فهـو أخونـا يف اإلنـسانية علـى
 .أبعد ذلك أدب؟، أبعد ذلك فن؟، أبعد ذلك ذوق؟

القرضاوي الذي علمنا بـأن مـنهج القـرآن يعلـم أدب الخطـاب مـع اآلخـرين، فلـم 
ــافر ب  ــرآن أن نخاطــب الك ــا الق ــافر«يعلمن ــا ك ــا يف »ي ــك تأدب ــره وذل ــن كف ــالرغم م  ب

 »يـا كـافر«الخطاب، القرضاوي الذي علمنا بأن القرآن الكريم لم يخاطب الكـافر ب 

ــعين اثنــين يف القــرآن الكــريم، قــال تعــالى È  Ç         Æ  Å   Ä   ﴿: إال يف موض
ÊÉ﴾ ]وذلــك يف معــرض تــوبيخهم يــوم القيامــة، وقولــه تعــالى]7:التحــريم :﴿   "  !

 وذلك يف معـرض الـرد الحاسـم ]الكافرون[ ﴾   #  $  %  &  '  )  (
 إلههم عاما ويعبـدون إلهـه عامـا، أن يعبدملسو هيلع هللا ىلص على الذين اقرتحوا على الرسول محمد 

فجاء رد القرآن الكريم على كالمهم حاسما قويا، وما عدا ذلـك فلـم يخاطـب القـرآن 
 .»يا كافرين«الكريم الكفار بـ

غيـــر المـــسلمين يف المجتمـــع «ولـــذلك كتـــب الـــشيخ القرضـــاوي كتابـــا أســـماه 
 .»الكفار يف المجتمع اإلسالمي« ولم يسمه »اإلسالمي

 .عتدالاوي الذي أكد دائما على روح الوسطية والسماحة واالالشيخ القرض
القرضــاوي الــذي فهمنــا الــدين مــن قراءتنــا لكتبــه وســماعنا لخطبــه ومحاضــراته، 
القرضاوي الذي أقنعنا بأن اإلرهاب هو عمليات الحـادي عـشر مـن سـبتمرب وخطـف 
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إلرهـاب هـو الطائرات وترويع اآلمنين وخطف الرهائن، القرضاوي الذي أقنعنا بأن ا
 .القاعدة وداعش

القرضاوي الذي أقنعنـا بـأن اإلرهـاب هـو إخافـة مـن ال يـستحق أن تخيفـه ولـيس 
بينك وبينه أي قـضية، القرضـاوي الـذي حـدد الفـرق بـين مفـاهيم اإلرهـاب والعنـف 

 وذلـك قبـل أن يـصدر »اإلسالم والعنف«والجهاد، فوجدته يتحدث عن ذلك يف كتابه 
 . الذي وضع فيه النقاط على الحروف»هادفقه الج«كتابه الرائع 

الـشيخ القرضـاوي الـذي عرفنــا منـه الحقيقـة الناصـعة لهــذا الـدين، تلـك الحقيقــة 
الرائعة التـي أظهرهـا لنـا دون زيـادة وال نقـصان، ودون مجاملـة ألحـد، بـل أظهـر لنـا 

 أبعـد .حقيقة هذا الدين العظيم بما فيه من روح دفاقة ووسطية ال توجد إال يف اإلسالم
واهللا . ذلك كله يتم إدراج الشيخ القرضاوي على قوائم المطلـوبين دوليـا لإلنرتبـول؟

 !إن هذا لشيء عجاب
اإلنرتبول هو نفسه الذي رفـض طلبـا مـصريا مـن قبـل بإضـافة أحمـد منـصور إلـى 

مــا هــي المعــايير التــي اســتند إليهــا ! قائمتــه، فمــا بالــه هنــا يــضيف الــشيخ القرضــاوي
 من الممكن أن يرتاجع اإلنرتبـول عـن قـراره؟ أال يعلـم اإلنرتبـول أن اإلنرتبول؟ وهل

الــذين يريــدون اعتقــال الــشيخ القرضــاوي هــم الــذين انقلبــوا علــى الــشرعية يف مــصر 
بالحديد والنار وقتلـوا اآلالف مـن األبريـاء مـن الـشيوخ واألطفـال والنـساء والرجـال 

ين يف غياهـب الـسجون ال ناهيك عـن المعـذبين والمـشوهين والمـشردين والمحبوسـ
 .نضمام إلى هذه اللعبة؟أم أن اإلنرتبول يريد اال. يعلم عنهم أحد

نقالبيون يف مصر ومن يناصرهم من العرب وغير العرب أن يحـاولوا خنـق يريد اال
كل عالم يقول كلمة الحق يف وجـه الطغـاة الظـالمين، حتـى ال يكـون أمـام العلمـاء إال 

وا يف الركاب ويتمسحوا باألعتاب مثل علي جمعـة وأحمـد طريقين اثنين، إما أن يسير
الطيب وبرهامي ومحمد رسالن، وإما أن يقفوا على الحياد إن كان عنـدهم حيـاء مـن 
المشي يف الركاب مثل محمد حسان وأبو اسحاق الحويني وعمرو خالد وسـالم عبـد 

 .الجليل
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ــرض ــم ت ــَوإن ل ــل ال ــة الحــق مث ــزأرت بكلم ــق وال ذاك ف ــذا الطري ــة  هب شيخ العالم
الموسوعي يوسف القرضاوي أو مثل الـشيخ طـارق سـويدان أو مثـل الـشيخ وجـدي 
غنيم وغيرهم، فعندئذ يلجأون إلى محاولـة خنقـك، فإمـا أن يمنعـوك مـن الـسفر كمـا 
منعوا الشيخ سلمان بن فهـد العـودة حفظـه اهللا، وإمـا أن يعتقلـوك كمـا اعتقلـوا الـشيخ 

 .خرج من السجن قبل يومين وهللا الحمدمحمد العريفي حفظه اهللا والذي 
وإن لم يتمكنوا من هـذا وال ذاك لجـأوا إلـى وسـيلة خنـق أخـرى وهـي اإلنرتبـول، 

 دولة حـول العـالم لهـا اتفاقيـات مـع اإلنرتبـول، وذلـك حتـى يمنعـوك مـن 192فهناك 
الذهاب إلى أي مكان إال قطر وتركيا اللتـين نحييهمـا علـى هـذا الوقـوف الـصامد مـع 

 .يف كل مكان، وتحملهما للضغوط من هنا وهناكالحق 
كل هذه المحاوالت ستبوء بالفشل أيها األخوة، يريدون أن يطفئـوا نـور اهللا ويـأبى 

فهم بمالحقتهم للشيخ القرضاوي يحاربون اإلسالم، هـذا الـدين . اهللا إال أن يتم نوره
ال يخـافون يف اهللا الذي يدافع عنه هؤالء العلماء األفـذاذ الـذين يقولـون كلمـة الحـق و

 .لومة الئم
لقد تابعت كل خطبة من خطب الجمعة للشيخ القرضاوي من أول يـوم بـدأت فيـه 
الثورات العربية حتى آخر خطبة للشيخ، ولم أجده يحرض علـى العنـف يف أي جملـة 

كـد علـى الـسلمية، وقـد أثنـى الـشيخ القرضـاوي علـى كلمـات ؤقالها، بل كان دائما ي
صر محمــد بــديع فــك اهللا أســره، عنــدما قــال المرشــد يف رابعــة خــوان يف مــمرشــد اإل

، نعـم قالهـا »ثورتنا سلمية، وستظل سلمية، سلميتنا أقوى من الرصـاص«العدوية بأن 
المرشــد الــذي رأينــاه يف الميــدان وأزيــز طــائرات الهليكــوبرت فــوق رأســه، نعــم قالهــا 

 .المرشد وأكدها الشيخ القرضاوي
لى العنف، وإنما دعا إلى مواجهـة الظلـم بالمظـاهرات  الشيخ القرضاوي إُلم يدع

السلمية، لقد أكد الـشيخ القرضـاوي يف خطـب الجمعـة بـأن النـاس يف رابعـة العدويـة 
 فليس معهم عصا وال حجر وال مدفع وال أي شيء، وقـد أكـدت ذلـك ،كانوا سلميين

 جميـع  ذلـك أيـضاتمدار الساعة، وقد أكد كل الصور التي كانت تبث من هناك على
 .الوفود الدولية الذين زاروا الميدان
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نغـالق ولكن لألسف تبقى هناك فئة من المصريين الذين ال زالوا يصرون علـى اال
على القنوات المصرية التي ال تبث إال رأيا واحدا لألحداث، البد لهؤالء أن يشاهدوا 

ختيـار، تلك القنوات التي تعرض الرأي والـرأي اآلخـر حتـى يحكمـوا عقـولهم يف اإل
لقد عرض القرآن الكريم كالم الحق الناصع وذكر أكاذيب أهل الباطل ولكن رد على 
أكاذيبهم بكالم يدخل األلباب والعقول، فأرجو من كل مـن أغلـق عقلـه علـى قنـوات 
الرأي الواحد أن يسمع لتلك القنوات التـي تعـرض الـرأي والـرأي المخـالف، ولكـن 

اآلخـر حتـى ال تكـشف عورهتـا، فهـي قنـوات ال تلك القنوات المصرية تخشى الرأي 
 .فرتاء والزور وال حول وال قوة إال باهللاتقوم إال على اال

 وأن كـل الثـورات العربيـة ،حتجاجـاتلقد أكد الشيخ القرضـاوي علـى سـلمية اال
بدأت يف أساسها سلمية بما فيها الثورة السورية، ولكن مع طـول المـدة التـي اسـتخدم 

ي العنف واإلرهاب ضـد شـعبه والـشهور الطويلـة التـي مـرت علـى فيها النظام السور
قصف المنازل وانتهاك الحرمات واغتصاب الفتيات وتشويه األطفال وإبادة األحياء، 

نشقاق وتكوين ما يعرف بالجيش السوري اضطر الشرفاء من الجيش السوري إلى اال
رهـاب، فمتـى كـان الحر، وهنا قام الشيخ القرضـاوي بتأييـد ذلـك، فهـذا لـيس هـو اإل

 ،! ومتـى كـان الـدفاع عـن األطفـال إرهابـا،!الدفاع عن شرف النساء الطاهرات إرهابا
 ؟!ومتى كان الدفاع عن النفس إرهابا

الشيخ القرضاوي هو إنسان صاحب قلب رحيم، فال يمكن أن يرى ذلك ويصمت 
حيحة مـا أو ينسحب، فكيف إذا كان معه من آيات القرآن العظيم وأحاديث السنة الص

لقد أكد الشيخ القرضاوي بأن الوضع يف مصر لن يصل إلى . يؤيد كالمه ويقيم الحجة
نصياع إلى ما آلت إليه األمور يف سوريا، ولكنه دعا أفراد الجيش المصري إلى عدم اال

كمـا . أوامر القتل، فروحك أيها الجندي ليست أغلى من روح أخيك الـذي تريـد قتلـه
تمرار يف الـصمود والتظـاهر الـسلمي وأن يكونـوا يـدا واحـدة سـدعا المصريين إلى اال

 .لكسر شوكة الطغيان
ــالى هــؤالء  ــبحانه وتع ــضح اهللا س ــد ف ــة، فق ــن األم ــزاح ع ــة أن ت ــذه الغم ــد له الب

نقالبيين هبذه التسجيالت المسربة التي تخـرج لنـا بـين الحـين واآلخـر، وال يـدري اال
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التـسريبات سـوف تكـون أدلـة ضـدهم يف هؤالء بأن الدائرة تدور عليهم، وأن كل هذه 
نقـالب المحاكم غدا إن شاء اهللا، وذلك عندما يرجع األمر إلى الشعب ويزول هـذا اال

وسنصلي خلف شيخ اإلسالم اإلمام المجدد يوسف القرضاوي يف ميـدان . اإلرهابي
 .التحرير بعد أن تنجلي هذه الغمة إن شاء اهللا

 . ]الشعراء[ ﴾   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿: قال تعالى
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  أحمد المحمدي المغاوري . د: بقلم 
 

  َّضــع يف يــدي القيــد ألهــب أضــلعي
 

ــسكين  ــي علــى ال   ّبالــسوط ضــع عنق
 

  ًلن تـستطيع حـصار فكـري ســـاعة

 

ـــيني  ـــور يقـ ـــي ونــ   أو نــزع إيمانــــــــ
 

  ْفـــالنور يف قلبـــي وقلبـــي يف يـــدي

 

ـــيني.. ّربــي     ّوربــــي ناصـــــري ومعــ
 

ــصم ــدتيًســأعيش معت ــل عقي   ا بحب

 

ــسم  ـــوت مبت ــ ــيًوأمـ ـــا دين   ا ليحيــــــ
 

مة الشيخ الفقيه الفهامة .ابن القرية والكتاب َّ َالعال ْ  ؛سطر هذه القـصيدة منـذ عقـود .َّ
لتطوف يف  ؛وليربط هبا على قلبه وقلوب المضطهدين مستعينا باهللا؛ ليقرض هبا الباطل

 !كل زمان ومكان وتعرب عن شخصية عنيدة ال تستسلم أبدا
جاء إلى دوحة الخيـر  .فضيلة الدكتور يوسف عبد اهللا على القرضاوي إنه شيخي،

َّفارا بدينة من طواغيت الشر بمصر، ففتحت له قطر أبواهبا واسـتقبلته أحـسن اسـتقبال 
وكـان الجـزاء مـن  رسـها وجامعاهتـا،فارتقى هبا هو وإخوانه وبأبنائها وبمعاهدها ومدا

 .جنس العمل 
ه أعلى المراكز والدرجات وأعطته منابرها وتركته ينافح عن الحـق ْتأَّارتقت به وبو

ات يات وسـتينيُفلم تقصف له قلما وال لسانا كما فعل بـه وبأقرانـه الـشرفاء يف خمـسين
تـه أنـه ال يقبـل وكانـت جرير. ُفـسجن وعـذب القرن الماضي يف القرية الظـالم أهلهـا،

 .الضيم وال الدنية من دينه ووطنه
فكان وما زال يقف مع المظلومين ويقول للمجرم قاتل األحرار والثـوار الـسلميين 
ال، وللحكام الظلمة الذي أذاقوا شعوهبم شتى ألوان العذاب، ال، رددها علـى المنـابر 

 .بملء فيه وما زال يعلنها ال وألف ألف ال
طلب من االنقالبيـين بمـصر يوضـع علـى قـوائم المطلـوبين مـن فإذا به وبناء على 

نرتبــول الــدولي حيــث عــابوه بغيــر عيــب، ولــسان حــالهم يقــول مقولــة قــوم لــوط اإل
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�    ﴿ويأيت على مصر فرعـون بـشكل وبثيـاب أخـرى ويـردد مقولـة فرعـون موسـى
ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £     ¢  ¡ ﴾ ]ـــل ]غـــافر ـــل ويعتق ـــستحيي ويقت  في

ويـدلس علــى  ويهـدد أهـل مـصر ويطلـب التفـويض واألمــر ويناشـد الغـرب المتـآمر،
الرأي العام ويريد رأس العالمة القرضاوي ليذكرنا بالفرعون حين طلـب ممـن حولـه 

ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخـاف أن يبـدل ديـنكم أو (تفويضا بقتل موسى فقال 
 )األرض الفسادأن يظهر يف 

يكـن فرعـون بحاجـة لالسـتئذان لـم «يقول صاحب الظالل سـيد قطـب يرحمـه اهللا
لقتل موسى بحجة مواجهة الفساد ولكن استأذن ليهيئ الـرأي العـام لمـا سـيفعله تجـاه 

ــه هــو هــو نفــس المــشهد يتكــرر فيــأيت االنقالبــي السيــسي يطلــب »نبــي اهللا موســى  إن
ّ الـرئيس المنتخـب محمـد مرسـي وعطـل وهـل طلـب تفويـضا عنـدما عـزل تفويضا؟

 .العمل بالدستور وا وا وا ،الخ ؟
فبين منفتـاح بـن رمـسيس  والغريب أن اسم فرعون الماضي والحاضر فيه تقارب،

الــذي انقلــب علـى مرســي تــشابه «عبــد الفتــاح السيـسي »فرعــون موســى وبـين«الثـاين
ولنـرتك  .قرضـاويوها هو عبفتاح السيسي يـأيت ويـستأذن الغـرب ليـسلموه ال .غريب

 :أبيات القرضاوي لتشطر الخائن وتقطع الخسيس فيقول له ومن على شاكلته
  يـــا أيهـــا المغــــــرور يف سلطانــــــــه

 

ــــن؟  ــ ـــضار خلقـــت أم مـــن طيـ   مـــن الن

 

  يا من أسـأت لكـل مـن قـد أحـسنوا

 

ـــــدين  ـــــت شـــــر م ــــــين فكن ـــــك دائن   ل

 

ًيــا ذئــب غـــــــدر نــصبــــوه راعــــــي   اٍ

 

  ك ساعــــــــــة بأميــــــــنوالـــذئب لـــم يـــ 

 

ــا مــن زرعــت الــشــر لــن تجنــي   ي

 

ـــين  ـــصدور دف ٍســـوى شـــر وحقـــد يف ال ٍ
  

 

ـــــــــوم كمـا   سيزول حكمك يـا ظل
 

  انقــضت دول أوالت عــساكر وحــصون 
 

ـــاصفة تــدك بنــاءه   ٌســـــــتهب عـــــ
 

ـــــً  ـــــندكـ ــــر ركي ــــم غي ـــــن الطل   ا وركـ
 

  ماذا كسبت وقد بـذلت مـن القـوى
 

ـــــــ  ــــــــال ب ــــــــون ؟والمـ   اآلالف والملي
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  أرهقـــت أعـــصاب الـــبالد ومالهـــا
 

  ورجالهـــــا يف الهـــــــــدم ال التكويـــــــن 
 

لقد انتفع السيسي وجبار عنيد مـن مـشايخ النطيحـة والمرجفـة ممـن أيـدوه وممـن 
َّلتربيـر أعمالـه اإلجراميـة ضـد شـعبه، حيـث سـقطوا يف مافيـا العـسكر لمـا .سكتوا عنه

ينالوا منهم الرضا بلعاعـة مـن الـدنيا سـقطوا ولـن يرتقـوا وقفوا على أبواهبم متلهفين ل
 ه، لكن المجتمعات النقية ستلفظهم كما يلفظ الجسد الخبـث الـذي بداخلـاًبدأبعدها 

 .ألن ضرره أكثر من نفعه
وشيخنا العالمة القرضاوي تأبى نفسه األبية ذلك الخذالن والهـوان فيـصطف مـع 

 القوم يف المـضي والحـضر أمثـال ابـن تيميـة شرفاء اليوم واألمس والغد وينضم لكبار
لتكـون كلمـة «بن حنبل والعز بن عبد السالم وسيد قطب ومرسـي وبـديع وغيـرهم او

كـي علـى اهللا أحـدا واهللا زفكيف يسكت القرضاوي وهو من هـو؟ وال ن » اهللا هي العليا
: ڤعلمنـا مقولــة عمــر  أن نقـول ال للباطــل بملـئ فينــا، فهــو الـذي علمنــا،. هحـسيب

ٍيعجبني الرجل إذا سيم خطـة ضـيم قـال( َْ َُ ِبملـئ فيـه.ال: ِ َودرسـنا أنـه ).ِ ال ينـسب إلـى «َّ
أبـدا وهـو !! القرضـاوي يـسكت»ساكت قول لكن السكوت يف معـرض الحاجـة بيـان

 :الذي قال لظالم كل عصر
ــضربة ـــوت ب ــا تمـــ ــت دعوتن ٍوظنن

  

 

  خابت ظنونك فهـي شـر ظنـون 
 

ــزل ــم ت ــزائم ل ــياطك والع ــت س   بلي
 

ّمنا كحـد الـصـــارم المـسنـــون  ّ  
 

ــــة ــــا بره ــــري إن صمتنـ ـــا لعمــ   ًإن

 

ــون  ــان ذات كم ــار يف البرك   فالن
 

ــــوة ــــيان يهـــزم دعـ ـــا الطغـ ـــاهللا م   ًت
 

ـــً  ــر يمينـــييومـ ــاريخ ب   ُّا ويف الت
 

فليس هذا بمقام العلماء الربانيين فلم يـسكت  ا،ًأبد!! القرضاوي يسكت عن الحق
بـن المـسيب ولـم يـسكت العـز بـن عبـد ان تيمية ولم يـسكت باابن حنبل ولم يسكت 

َفعن أبي سعيد الخدري، قـال عمال بسنة رسولهم،، السالم َ ِّْ ِْ ْ ُ ٍ ِ َ ِ ِقـال رسـول اهللا : َ ُ َ َُ َأال «:ملسو هيلع هللا ىلص َ َ

ُال يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه ال ي َ ََ َ َّ َ َ َُ َّ ُِ َِ َُ ْ ُ َ َ َ َ َّ َِ َ َ ََ ْ ْ َْ ٍُّ ِ َ ْ ِ َقرب من أجل وال ُ َ َ ْ ٍُ َ ِ ِّ َ
ٍيباعد من رزق، أن يقال بحق أو يذكر بعظيم ِ ِ َِ ْ َ ْ َِ َِ َّ َ َُ ُ َُ ٍَّ َ ْ ٍ ْ ُِ«. 

تلك آيات اهللا تـذكر كـل .  يا من أخرجت من مصر حامال الحق رسالتك، شيخي-
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o  n  m   ﴿ الـذي لـم يـسكت فخـرج ليجهـر بـالحق»يـس«صادع بالحق، بمؤمن 
 x  w  v  u  t  s  r    q  p~  }  |  {  z   y   

  ±  °        ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ²
Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º    ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³   

Æ  Å  Ä   ﴾ ]فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجـل واحـد فقتلـوه،ولم . ]يس
هـد االلهـم «:وهـو يقـول جعلوا يرجمونه بالحجارة، :قال قتادة .يكن له أحد يمنع عنه

 فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك، فقتلوه، رحمـه »قومي، فإنهم ال يعلمون

ــة .اهللا ــو واللحظ ــؤمن؟ يف الت ــل الم ــب الرج ــأين ذه Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç    ﴿.ف
×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴾ ]يس[.  

ْلـم أق( :ُ أتعاتب من ال يعاتب وتقول ، شيخنا القرضاوي- ََ ْتـلْ ًولـم أحـرض يومـا ، ُ ّ ْْ َ ََ ْ ُ َ
ِعلى القتل، ليدرجني َِ ُِ ْ ِْ َ ْ َ َعلى قـوائم المطلـوبين ومـن قتـل آالف )اإلنتربول( َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِالبـرآء، َ ِفـي  ُ

ّالحــرس الجمهــوري، ُ ُ َِ ْ ِ ِوالمنَــصة، ورابعــة، والنَهــضة، ْ َِ ْ َ َ َ َّ ََ َِ ٍورمــسيس، َ ِ ْ َوغيرهــا، َ ْ ٌمعــروف، َ ُ َْ 
ْيـستقبل فــي ال ُ ِْ َ َ ْ َعواصــم الغربيــة، وروســيا،ُ َ َّ َ َْ ُ ِْ ِ َ ِ ِواألمـم المتحــدة اســتقبال الرؤســاء ِ َ ُ ْ ُ ْ ََ َ َِ َِ َ ، فكمــا !ُ

ِال عزاء للعدالة أو القانون «قلت ِ ِ ُِ ََ ْ ْ ََ َ َ َ َ!!«.. ( 
 .فاهللا يدافع عنك

 طالبك وتالميذك ينـافحون عنـك لـيس لشخـصك فقـط ولكـن ، وها هم شيخنا-
ولفـضلك علينـا بعلمـك الـذي وهبـة اهللا لـك  لمواقفك ولفعلك الـذي يطـابق قولـك،
. علـى المـأل»نتربولأن سلموا القرضاوي لإل«وقليل ما هم، فبمجرد شيوع هذا الخرب 

 فحـاز علـى اآلالف مـن »القرضـاوي لـيس إرهابيـا«تداول النشطاء ومحبيك الهشتاج 
 .المشاركين

كـذا هـم وها هم تالميذك يا قرضـاوي شـرعوا يف الكتابـة دفاعـا عنـك وأبـدعوا وه
أو أخرجوهم من قـريتكم إهنـم أنـاس  .فاقتلوهم أو حرقوهم. تالميذ األستاذ مبدعون

 !يتطهرون
وعموما إن كـان القـصد مـن طلـب اإلنرتبـول  .اهللا شيخنا وحفظ تالمذتكحفظك 
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فدروســك ومقاالتـك وخطبــك وأسـفارك ســتظل ، د حركتــك وأسـفاركيـلـك هــو تقي
ــرة، ــ حاض ــل العق ــوب قب ــى القل ــافرت إل ــد س ــصائرفلق ــام والب ــى ذوي األفه  .ول وال

 .ولن نسلمك لهم أبدا .وتالمذتك على دربك سائرين
وبـسكوت  لم ولن تخسر الدعوة بمشاركة من شـارك االنقالبـي يف الظلـم والقتـل،

 ولكن الخسران الحقيقي هـو أن يخـسر المـرء نفـسه ويخـسر احرتامـه لهـا ،من سكت
َولمبادئه ويصغر بعد كبر يف أعـين النـاس، قـال  .ألخطـر مـن ذلـك أن يخـسر آخرتـهوا ِ

ـــــــــــــالى  V     U  T  S     R  QP  O  N  M  L   K  J  I  H  ﴿ تع
W﴾ ]الزمر[.   

  "  #  $  ﴿ثبتــك اهللا وأيــدك وخــتم لنــا ولــك باإليمــان والحــسنى وزيــادة 
 .، فالحق عنوان الكبار ]26:يونس[ ﴾%

  
  
  

*   *   *   * 
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  الورد وأب فتحي. د: بقلم 

 

 يوســـف الـــشيخ العالمـــة يتـــابعوا أن العلـــم وطـــالب والبـــاحثون العلمـــاء ألـــف 
 القرضـاوى فقيهـا، القرضـاوى أصـوليا، القرضـاوى: العنـاوين هذه تحت القرضاوى

 القرضـاوى الوسطية، إمام القرضاوى شاعرا، القرضاوى مصلحا، القرضاوى داعية،
 منـذ ولكـن والتطـرف، الغلو ضد تالمجتمعا أمان صمام القرضاوى االعتدال، شيخ
.. مطلوبـا القرضـاوى: عنوان تحت الوسطية رائد أخبار يتابعون العلم وأهل أيام عدة

 ىف االنقالبيـين طلـب أعقـاب ىف اإلنرتبـول المسماة الدولية الشرطة لدى مطلوبا أعنى
 ناقـدوت وهـم األنبيـاء أن نعلم حين غرابة وال العجب، منه ينقضى ال مما  وهذا..مصر

 وفيـه إال عـصر مـن فمـا مطلـوبين، كـانوا األعـالم األئمـة بعدهم ومن الطريق، هذه ىف
 العدالـة لـدى مطلوبـون -أيـضا –أهنم هؤالء علم وما مطلوب، ومظلوم طالب، ظالم

 . ]42:األنفال[ ﴾ \   [  ̂   _ ̀   fe  d  c  b  a  ﴿ اإللهية
 لمجرمـى مطلوبـا الكـريم ارسـولن وكان لفرعون، مطلوبا السالم عليه موسى كان 

 علـى ليس: الناس أفتى عندما المنصور جعفر ألبى مطلوبا مالك اإلمام وكان قريش،
 .طالق مستكره

 بمحنـة تاريخيـا عـرف فيمـا المعتـصم، لـدى مطلوبـا حنبـل بن أحمد اإلمام وكان 
 الهـدى أئمـة والمطلـوبين المجـرمين، أكابر المطالبين تجد دائما وهكذا. القرآن خلق

 .المبين النهجو
 وأشـاعوا الـوطن، سـرقوا ممـن حفنـة فهـم القرضـاوى الـشيخ بالعالمة المطالبون أما 

 .الزمن عقارب الوراء إلى يعيدوا أن - مصر ىف - وأرادوا المحن، بالربآء وأوقعوا الفتن،
 الفوضـى إلـى والـدعوة الـسجون، واقتحـام القتـل على التحريض فهى التهم وأما 

 إال يقولــون إن أفــواههم مــن تخــرج كلمــة كبــرت« إلرهــابوا والعنــف والتخريــب،
 .»كذبا
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 علـى جالـسا يصلى عمره، من التسعين على قارب وقور شيخ فهو المطلوب وأما 
 الحـرة وإرادتـه بـالحق، المرفـوع وصوته للفضيلة، المناصر قلمه إال اليملك كرسى،

 .دار ثماحي الحق مع يدور الذى وعلمه الحرة، الشعوب إرادة إلى المنحازة
 اإلنرتبول؟ عرب القرضاوى العالمة االنقالبيون طلب لماذا أتدرون 

 ولـم مكـان، أو عنـده مكانـة لنيـل يومـا يـسع ولـم سـلطان، بباب يوما يقف لم ألنه
ــه ــم المعــز، ســيف يرهب ــه يغــره ول ــو. ذهب ــدنيا أراد ول ــوم لكــان ال ــى الي ــل رأس عل  ك

 الرسمية الدينية المؤسسات
 يكــن لــم إن اآلخــرة علمــاء مــن إذن يكـون ومــن اآلخــرة، ءعلمــا طريــق هنــج ألنـه 

 .أحدا اهللا على نزكى وال حسيبه، واهللا كذلك نحسبه القرضاوى؟ العالمة
 األمـراء، أبـواب: قـال هـي؟ ومـا: قيـل. الفـتن ومواقـف إيـاكم:  ڤ حذيفـة قال 

 منتـسب مـن وكـم.. فيـه لـيس مـا ويقـول بالكذب، فيصدقه األمير على أحدكم يدخل
 .عصرنا ىف الفتن مواقف وقف مللعل

  صـانهم صـانوه العلـم أهـل أن ولو
 

  لعظمـا النفـوس ىف عظمـوه ولو 
 

  ودنــــسـوا فهــــانوا أهــــانوه ولكــــن
 

  تجهمــا حتى باألطماع محــياه 
 

 .لإلنرتبول مطلوبا كان لذلك اإلهانة، من وحفظه فصانه، العلم شيخنا وصان
 منـه فاحـذروا األمـراء، يغشى العالم رأيتم إذا: -اهللا رحمه-المسيب بن سعيد قال 
 .العلم عباءة يرتدى اليوم لص من وكم.. لص فإنه

 الـصدق، الحـق، وأعـداء كـارهى حلـوق ىف غـصة ففـضيلته -ولغيـره –هـذا ألجل
 ..اآلدمية وشانئى اإلنسانية، وباغضى

 بإمامته سلم وقد.. ال؟ كيف العلماء، أمير هو لإلنرتبول المطلوب أن تعلمون هل 
 ..متتالية دورات عدة منازع بال المسلمين لعلماء العالمى االتحاد لرئاسة األمة اءعلم
 فقهيـة مدرسـة لـه فأصـبحت عملـه، وىف علمـه، وىف شـيخنا، عمـر ىف اهللا بـارك لقد 

 فقهه يحملون تالميذ له وغدا حنبل، وابن والشافعى ومالك حنيفة أبى مدرسة تضارع
 .العظام لهؤالء كان مثلما ومنهجه،
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ــاول إذا  ــضية تن ــه كــان ق ــافيا، بيان ــد وإذا ش ــورا انتق ــه وقعــت ج ــصواعق كلمات  كال
 فأصابتهم الظالمين، جراح على كالسياط عباراته ونزلت وأهله، الجور على المرسلة

 .لإلنرتبول مطلوبا كان ولهذا.. ملبس كل من وعرهتم مقتل، ىف
 ىف كلمتـه ينتظـرون عـالمال ىف المسلمين وماليين وحده، أمة القرضاوى العالمة إن 
 معـه تجـاوب كلمتـه قـال فـإذا واالعتـدال، والعدل الحق وجه ليتبينوا ونازلة؛ نائبة كل

 لحكمـه وفـضله، واطمئنانـا بعلمـه ومعرفـة دينـه، ىف ثقـة والغرب، الشرق ىف الماليين
 .لتاريخه واستئناسا وحكمته،

 مجاهدا حياته ضىوق والظالمين، الظلم وجه ىف األشم كالطود -عمره-وقف لقد 
 الوسـطية، منهج وترسيخ شريعته، حياض عن والدفاع دينه، وخدمة الوعى، معركة ىف

 وقت ،والمجتمع واألسرة والدعوة والسلوك والفكر الفقه ىف االعتدال قواعد وإرساء
 العامـة وتقود دينها، ىف األمة وتخون الباطل، تؤيد كبيرة عمائم الناس على خرجت أن

 بحمــد وتـسبح المعـصومة، الـدماء وتـستحل بــاإلثم، وتنطـق ضليل،التـ مجاهـل نحـو
 الـدنيا تأكـل الـسلطان، ذوى مـن مقـربين نجدهم حين غرابة وال.. وسالطينها ملوكها

 .منهم
 صوته وإسكات الشيخ، إلرهاب استباقية ضربة النحو هذا على التصعيد يعد فهل 

 مصر حق ىف االنقالبيون التنفيذه يرتب عظمى ومصيبة قادمة، كربى جريمة عن الحر
 حبلـى الليلـة: يقـول اإليرانى والمثل األفق، ىف ذلك من شيئا ألمح قريب؟ عما واألمة

 غدا؟ تلد فماذا
  
  

*   *   *   * 
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  الفضلي صباح عبدالعزيز
 

 الجنسية يحمل الذي القرضاوي أن «فيه جاء الدولية »اإلنتربول «لشرطة تقرير ُنشر
 التحريض بتهم عقوبة لقضاء المصرية السلطات قبل من مطلوب والقطرية، لمصريةا

ــل ارتكــاب علــى والمــساعدة  والحــرق الهــرب علــى الــسجناء ومــساعدة العمــد، القت
 الشرطة مركز يراجع أن القرضاوي عن معلومات أي يملك ومن والسرقة، والتخريب

 .»منطقته يف المحلية
 مـن الماليـين لـدى واحـد آن يف والغـضب الـسخرية ارأثـ اإلنرتبول من التقرير هذا

 .العالم يف والشرفاء بل واإلسالمية العربية األمة أبناء
َسخر والذي القرضاوي فالعالمة  هـذه تجـاه نفسه عن ودافع التقرير هذا من بنفسه َِ

 أعـرف ال إننـي لهـم أقـول وسـواه، اإلنتربـول عن يتحدثون الذين هؤالء«:قائال التهمة
ّيـصدق؟ مـا شـيئا عمـل فالنـا إن يقول من كل هل! اإلنتربول يقيس ياسمق بأي َ  كيـف ُ

 بـه، إال أتحـرك ال قطري سفر جواز ومعي قطر يف أعيش وأنا السجون فتحت قد أكون
 طـرت أننـي أم الفتـرة هذه يف مصر إلى ذهبت هل الفترة؟ هذه يف قطر من خرجت فهل

 .»السماء؟ يف
 وال أمــراض وعنــدي عامــا 88 عمــري أنــا «اويالقرضــ العالمــة فــضيلة قالــه وممــا

 هـذا أعـرف ال حتـى وأنـا الصحية، ظرويف بسبب مرافقين أو بمرافق إال السفر يمكنني
ّيــصدقون ممــن وأعجــب النطــرون، المــسمى الــسجن  وعلــيهم ويقبلونــه، الكــالم هــذا ُ
 .»أنفسهم مراجعة

ــن ــل ونح ــب بالفع ــن نتعج ــذا م ــرار ه ــل الق ــاوي فه ــروف القرض  تهبوســطي المع
 بمـشاركته والمعـروف المـذاهب، بين للتقارب الحثيثة بمساعيه والمشهور واعتداله،

 الـــسالم، إفـــشاء حـــول والمـــؤتمرات والفعاليــات األنـــشطة مـــن العديـــد يف الفاعلــة
ّيـــتهم الـــذي والقرضـــاوي وجيـــراهنم، المـــسلمين بـــين والتعـــايش  بعـــض قبـــل مـــن ُ
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ــالميين ــرهتم حــسب -اإلس ــوع يف بتــساهله - نظ ــرباء الءالــو موض  يف وبتــساهله وال
 !اإلنرتبول؟ يف المطلوبين قوائم على يوضع الشرعية، األحكام

 مبــادىء النتهاكــه المطلــوبين قــوائم علــى يوضــع بــأن أولــى ّأيهــم نتــساءل ونحــن
 الــذين الــصهيوين الكيــان قــادة أم القرضــاوي هــل حــرب جــرائم والرتكابــه اإلنــسانية

 !المعاقين؟ رعاية ودور والمستشفيات لمدارسا وقصفوا غزة يف األبرياء دماء سفكوا
 الماضـية الـسنوات خـالل اإلنـسانية قـيم كل انتهك الذي بشار المجرم من هم أين

 مـرأى وأمـام دوليـا، المحرمـة الكيماويـة األسـلحة واسـتخدم الثـورة إخمـاد أجـل من
 !للمحاكمة؟ يقدم أو يطلب لم فلماذا العالم،

 انتهاكه عدة تقارير أثبتت وقد العراق، يف السنة ضد وجرائمه المالكي من هم وأين
 .اإلنسانية؟ لكرامة

 العلماء أشهر من ألنه القرضاوي العالمة على بالقبض المطالبة هل نتساءل ونحن
 وشـجعوا وفلـسطين القـدس عـن برحيلـه وطـالبوا الـصهيوين الكيان ضد وقفوا الذين

 جـرائمهم وانتقـد والقتلـة المينالظـ وجه يف وقف ألنه يحاكم أم مواجهته؟، يف الجهاد
 بمحاسبتهم؟ وطالب

 - المــسلمين لعلمــاء العــالمي االتحــاد رئــيس -القرضــاوي الــشيخ اســم إدراج إن
 لهــذا ينتــسبون الــذين العلمــاء آلالف إهانــة هــو اإلنرتبــول يف المطلــوبين قــوائم علــى

 .عليه القائمين يف طعن وهو االتحاد،
 يـرى عنـدما خاصـة انتـشاره، يف وتتـسبب التطـرف تـشجع التـي هـي القرارات هذه مثل إن

َيعرف من أن المسلمون ـنهم يف فيـصبح واإلرهـاب، بالعنف ُيتهم وتوسطه باعتداله ُ  لـن أنـه يقي
 .قطعيا يرفضونه ما وهو والوديع، المائع اإلسالم طبقوا إذا إال األمة أعداء عنهم يرضى

 خدمــة يف حياتـه قــضى قـدو عمــره، مـن التــسعين قـارب اهللا حفظــه القرضـاوي الـشيخ
 يف شـعرة اإلنرتبـول قـرار يحـرك ولـن وأديبـا، ومجاهـدا وداعيـة ومتعلمـا عالمـا اإلسالم،

 القـرار ضـد التحرك ،وأفرادا مؤسسات وشعوبا، قادة المسلمين على الواجب لكن رأسه،
 .نفسه للشيخ إساءة يكون أن قبل -  عليه سكتوا إن - حقهم يف إساءة اعتقادي يف ألنه

 

 

 
 

124  

 

 

  مصطفى الطيب
 

 العـصر علمـاء أعلـم ُيـدرج أن مـن أعجب وهل وعجيب، أغرب ٍزمان يف نعيش إننا
ــة للــشرطة المطلــوبين قــوائم يف القرضــاوي يوســف العالمــة الــشيخ الحــديث  الدولي

 أنـه ييعن بما األحمر باللون ًتصنيفا ُمنح الجليل عالمنا أن ِّتصدقون هل ؟)اإلنتربول(
 طالبـت التـي مـصر لبلـده لتـسليمه ًتمهيـدا واحتجـازه عنـه البحـث مع توقيفه مطلوب

 !ّإياها؟ وتسليمه عليه بالقبض التاريخي، انحطاطها عصر يف اإلنرتبول،
 االنتـصارات مـصر.. والتتـار الـصليبيين قـاهري وقطـز األيوبي الدين صالح مصر
 علمـاء أعظـم بتوقيف تطالب بحيث السحيق الدرك هذا إلى تنحط التاريخ يف الكربى
 االتحـاد رئـيس (اإلسالم علماء بين منصب أعلى ًحاليا يشغل والذي الحديث العصر

 عـصر يف مـصر تقـوم منزلتـه وتنزله به تفتخر أن من ًبدال).. المسلمين لعلماء العالمي
 نشـاهي إلهام ما أدراك وما شاهين بإلهام تحتفي بينما موطنه خارج بمطاردته السيسي

 !المثالية األم لقب الهرم شارع راقصات إحدى وتمنح
ــه الــذي القرضــاوي ــه ًفخــرا يكفي ــف أن ــر أل ــة مــن أكث ــة الفقــه يف كتــاب مائ  والثقاف

 المراجـع أعظـم يعترب كبيرين مجلدين من ّالمكون) الزكاة فقه (كتابه إن بل اإلسالمية
 ٍبفقـه فـأفتى شـاب زاليـ ال وهـو فكـره فيـه الرجـل أعمل فقد الربانية، الفريضة تلك يف

 والـسندات األسـهم زكـاة مثـل العـصرية الحيـاة مستجدات كل يف حديد ٍوعقل ناضج
 الـصناعية المنتجـات أنـواع ومختلـف الحديثـة المـصرفية والمعامالت الراتب وزكاة

 العالمـة أن لدرجـة والتبجيـل التكـريم من الكثير وغيره الكتاب ذلك ونال والزراعية،
 .وفضله بعظمته ًاعرتافا) الفقه يف القرن كتاب: (سماه »ودوديالم األعلى أبو«

 لـه كان الحديث العصر يف الوسطية علماء أعظم يعترب الذي القرضاوي فإن كذلك
 مـن كبيـر عـدد إلـى كتبـه ُترجمـت فقـد اإلسـالمية الـصحوة إشعال يف المشاركة فضل

 ُبعيـد التحريـر ميـدان يف الجمعـة صـلوات إحدى يف المصلين َّأم الرجل إن بل اللغات
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 أحـد يطلبـون الثـورة تلـك علـى أجهـزوا الـذين باالنقالبيين فإذا مصر يف يناير 25 ثورة
 نظـام إهناء أجل من إال الثورة اشتعلت ما الذي مبارك سراح أطلقوا أن بعد دعاهتا أبرز

 يف العربـي الربيـع ثـورة على أجهزوا من ِيكتف لم إذ مفارقة من ويالها البغيض حكمه
 مـن حكمـه علـى قـضوا الذين والثوار بالثورة ّنكلوا أن بعد مبارك سراح بإطالق مصر
 وغيرهـا) رابعة ميدان (يف الثوار آالف وقتلوا مرسي محمد. د المنتخب الرئيس أمثال

 ًوفـسادا ًظلمـا وأكثـر قـسوة أشد عسكري نظام إلى مصر أرجعوا إنما مصر ميادين من
 .مبارك نظام من ًوإفسادا

 والمساعدة التحريض: (التالية التهم القرضاوي للشيخ ّوجه للعجب ويا بولاإلنرت
 ،والتخريـب ،والحـرق ،الهـرب علـى الـسجناء ومـساعدة ،العمـد القتـل ارتكـاب على

 علـى يساعد عليه يجلس كرسي من إال يخطب ال الذي الرجل أن تخيلوا).. والسرقة
 بالمتظـاهرين تنكيـل من سيسيال عصابات تمارسه ما أما والتخريب، والحرق السرقة

 !واإلشادة التكريم إنما المساءلة يستحق ال مما فهو والمتظاهرات
 لكـي المـساعدة إلـى يحتـاج وأنـه ًعامـا 88 العمـر مـن بلغ أنه للقرضاوي يشفع لم

 أكـرب يعتـرب الـذي اإلسـالم خدمـة يف قـدم ما له يشفع لم كما آخر إلى مكان من يتحرك
 !اآلن؟ مصر فيه ترتدى مما وأبشع أعمق سحيق درك من بربكم فهل دعاته
ـبس والتـي اليـوم الكنانـة أرض يلـف الـذي ذلك دامس ظالم من له يا  أكثـر سـجوهنا يف تح

 الكيـان دولـة سـمته الـذي مبـارك سـراح ُيطلـق بينمـا اإلسـالميين مـن معتقـل ألف عشرين من
 بـل واسـتحقاق ارةبجـد محلـه يحـل السيـسي وهـاهو ،اإلسـرتاتيجي إسـرائيل بكنز الصهيوين

 !والتعظيم التمجيد ألقاب اإلسرائيلية الصحافة عليه وتطلق العربية الدولة خدمة يف ويبزه
 رأى فقـد ،مصر يف جرى فيما والصهيونية األمريكية األنامل دور يف لحظة أشك ال

 ولذلك غزة، على الهجوم ّإبان الفلسطينية للمقاومة مناصرة من مرسي فعله ما هؤالء
 ببنـي لتـأيت تركيـا يف بأردوغـان تطيح أن وحاولت بمرسي أطاحت التي لحملةا كانت

 أيـن نعلـم ال الـذي االنحـدار وبلـغ ،السيـسي شـخص يف مبـارك أعـادوا الـذين علمان
 داخـل ُيـسجن القرضـاوي وهاهو أوطاهنم خارج مقاوموه ُيطارد أن درجة قاعه سيبلغ

 . خارجها نوره يشع ال حتى قطر دولة
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  الرزيقي الصادق
 

 ال حـضيض إلـى تـنحض نظرهـا وقـصر وبغـضها بمقتهـا فهـي.. الـسياسة اهللا قاتل
 الـذي وهـذا وظلمائهـا، وظلماهتا بظالمها السحيقة الهاوية إلى وتسقط ،عقل يتصوره

 .مصر الدنيا أم يف السياسة فعلته
 المبلـغ هـذا اصـدهامق وفحـش ابتـذاالهتا يف السياسة تبلغ أن أحد يتصور يكن ولم

 أعظـم باعتقال فيه تطالب الدولي لإلنرتبول بطلب المصرية السلطات فيه تتقدم الذي
 !!واإلرهاب التحريض بتهمة القرضاوي يوسف الدكتور الشيح زمانه علماء

 نــصب أركاهنــا بكــل لمــصر لحــق ًومباحــا، ًجــوازا كــان ولــو الــسياسة طــيش لــوال
 ووطنـه لدينـه قدمـه لمـا الجليـل، والعـالم لعظـيما الرجـل لهـذا مكـان كـل يف التماثيل

 األعالم إال يدركه ال رفيع مصاف إلى به يرتقي اجتهاد من فيه اجتهد وما مصر، األول
 .والثناء المجد نار هاماهتم فوق تومض

 العاشـرة، يبلـغ أن قبل اهللا كالم الكريم القرآن حفظ برجل.. االنقالبية مصر بال ما
 الـدرجات أعلـى نال حتى األولية من دراسته مراحل كل يف رابهوأت أقرانه على وتفوق

ــشرعي، العلــم يف العلميــة ــة وأهــدى ال  والمراجــع الكتــب عــشرات اإلســالمية المكتب
 وفقهـه وعلمـه فكـره شـمول كـان حيـث والمـسائل، األقـضية كـل يف والفكرية الفقهية

 أفـضل لقـب علـى حـاز حتـى متقدم عصري بفهم الحياة، جوانب كل يغطي واجتهاده
 برئاسـته مـصر يـشرف ًموقعـا َّوتبـوأ عديـدة، سـنوات قبـل العالم يف ًتأثيرا الشخصيات

 الـذين ظهـور بحملهـا تنوء عالمية جوائز ونال أجمع، العالم يف المسلمين علماء لهيئة
 .عليه القبض بطلب لإلنرتبول تقدموا
 إال ومجـدد وفقيـه عالم الحالي وقتنا راهن يف اليوم البسيطة وجه على يكن لم ولو

 جليلــة خدمــة مــن المديــد عمــره يف الرجــل قدمــه لمــا ًنظــرا ذلــك؛ لكفــى القرضــاوي
 الرجـل مكانـة بدقـة، وتعي ترشد اليوم الرسمية مصر كانت ولو والمسلمين، لإلسالم
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 ورحمة، للناس ًنفعا وعلمه فكره وعصارة مداده سال ورع تقي وعالم كخادم ربه عند
ً ولتــوارت علمــه، وهيبــة مقامــه مــن الســتحت  أهــل مــن بــه المرتبــصين زمــرة خجــال

 .عليه ًحنقا سمومهم األفاعي كما وينفثون ًحقدا عليه يمتلئون وهم السلطان
 طغـى، مهمهـا للـسلطان يـستكينون ال ذاتـه، هو التاريخ مر على العلماء مسير لكن
 مالــك اإلمــام قبلــه، مــن والقتــل والــسجون والــرتبص والعــسف الــضيق هــذا وعــاش

 ومـات تيميـة، ابـن واإلمـام حنيفـة أبو واإلمام جبير بن وسعيد حنبل بن أحمد مامواإل
 قطـب، سـيد الـشهيد الحـديث عـصرنا ويف ذئـب، أبـي ابـن والفقيـه سـيرين ابن اإلمام

 القرضـاوي الـدكتور والـشيخ الـسجون، يف كثيـر وغيـرهم يس، أحمد الشيخ والشهيد
 يف مـرات ثالث وسجن مصر، يف لملكيا العهد يف م1949 عام منذ السجون مرارة ذاق
 الـذي مهجـره يف ليعـيش منهـا وهـاجر مـصر أرض عليـه وضـاقت الناصـر، عبـد عهد

 تـاريخ يف األفـذاذ العلمـاء مـن سـبقوه مـن طريق على فهو واستضافه، وأكرمه احتضنه
 يتـصيده أن ويريـد ،خلفـه يلهـث كلـه الباطل ركام جعل أن ًخيرا به اهللا أراد وقد األمة،
 علـى بـالقبض يطـالبون مـن أن نعلم وكلنا.. مثله عالم به يعامل أن يليق ال ولؤم بغدر

 العلمانيـة النخـب كـل بل وحدها مصر يف ليس مرتجفين رعاديد من زمرة القرضاوي
 سلطة كل فوق العلماء سلطة وأن تحتها، من تميد األرض أن لتجد فجأة صحت التي

 .واإلسالمي العربي عالمنا يف الفارغة يلالربام ضجيج كل من أكرب وتأثيرها سياسية،

 نظـام ضـد المـصري الـشعب ثـورة مـع وقف أن ومثالبه القرضاوي خطأ كان وهل
 امتـدادات أسوأ يف سنة ثالثين مصر شعب صدر على جثم الذي القاتل الدموي مبارك
 وكان المصريين، دم يف النظام ذلك وولغ والسادات، الناصر عبد لعهد ومكانية زمانية

 ميـدان مـن المـصري الـشعب وخاطب والقهر، الظلم منافحة يف بارز دور لقرضاويل
ــر ــورة لهيــب ســاعات يف التحري ــدث ولمــا وانتــصاراهتا، الث ــوص الرتاجــع ح  والنك

 أن بعـد القـديم النظـام وعـاد الظـافرة، المـصرية الثورة مسار عن واالرتداد والخذالن
 يف لـدوره ومحاسـبته القرضـاوي خالـشي مـن االنتقـام وقـت حان وأركانه، رئيسه برئ

 التـاريخ يف الثـورات وقـود هـم العلمـاء ألن زعـانف، منـه ارتعـدت وقد العربي الربيع
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 العلمـاء مـداد وظـل الفراغ، من هنضت ثورة هناك ليست الطويل مجراه ويف اإلنساين،
 الفـرص يتحينـون فمـن المـضيئة، ومـشكاهتا الثـورات قناديـل هي وخطبهم وكلماهتم

 كل وستكون نحرهم، إلى كيدهم سيرتد ،القرضاوي مثل العلماء ومطاردة لمحاصرة
 الحــق قــوة وتبقــى.. الغاشــم الجمــع وســيهزم علمائهــا، صــف يف َّالحيــة األمــة قــوى

 .ومنتصرة ظاهرة وكلمته
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»« 
  )1( سنة أبو كمال / الشيخ : بقلم

 
 مرجعيــة المــسلمين، لعلمـاء العــالمي االتحــاد رئـيس القرضــاوي، يوســف الـشيخ

 اإلسالمي، عالمنا يف الكبيرة العلمية الرموز من ُيعترب إذ محرتمة، سنية إسالمية علمية
 ..! المسلمين من غفيرة جماهير بتقدير ُويحظى

 المـسلمين، وغير المسلمين ومن والعجم، العرب من الناس، من الكثير تفاجأ لقد
ــين ــع ح ــم ُوض ــشيخ اس ــف ال ــاوي يوس ــمن القرض ــة ض ــوبين الئح ــا المطل ــن دولي  م

 انقـالب بعد واالهم ومن العسكريون فيها تحكم أن بعد مصر من بطلب "اإلنرتبول"
ــى ــشرعية عل ــي ال ــا الت ــات أفرزهت ــة انتخاب ــرة ألول نظيف ــراعين أرض يف م ــاءت الف  ج

 معمـول هـو كمـا األغلبية اختارته منتخب شرعي رئيس كأول مرسي محمد بالدكتور
 ...!المتحضر العالم ديمقراطيات يف به

 أم أحببنـا-يبقـى ولكـن معـه، نتفـق أو القرضـاوي يوسـف الـدكتور مـع نختلف قد
 كافـة يف معـدودة غيـر مـشهودة عطـاءات لـه األمـة هـذه رمـوز مـن كبيـرا رمـزا -كرهنـا

 النـاقمين مـن خـصومه بعـض حقها يبخس قد والخيرية، والدعوية العلمية المجاالت
 نـاقم يهـدم أن العـدل غيـر مـن أنـه بيـد..فكري أو سياسي أو فقهي خالف بسبب هعلي

 لجهـة إرضاء أو النفس، لهوى اتباعا قلم بجرة واللسان القلم جهاد يف الطويل تاريخه
 ..!له المخاصمة الجهات من

 القرضـاوي يوسف الشيخ مثل كبيرة رمزية بشخصية المساس محاولة أن والظاهر
 للـديكتاتوريات، والرافـضين شـعوهبم، مـع المتقوقعين العلماء كلل مبطنة رسالة هي

 المــر واإلســالمي العربــي العــالم لوضــع الناقــدة المرتفعــة أصــواهتم يخفــضوا حتــى
 ..!واالقتصادي السياسي المجال خاصة المجاالت، من كثير يف والمتخلف

                                                
ـاء لجمعيـة الـوطني المكتـب وعـضو ، البصائر جريدة تحرير رئيس نائب) (1  الجزائـريين، المـسلمين العلم

 .واإلفتاء واإلرشاد بالدعوة ومكلف
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 قائمـة يف القرضـاوي يوسـف الـشيخ اسـم يوضـع أن المبكيـات المضحكات ومن
 الحقيقيين المجرمين من كثيرا أن حين يف »المجرمون« يعامل مثلما ويعامل إلنرتبولا

 ..!يفعلون عما ُيسألون وال أحرارا، يعيشون األمة حق يف أجرموا الذين

Ü  Û  Ú   ﴿:تعـالى قـال فقـد ورسـوله، اهللا يبغـضه كبيـر إثـم »العـالم« إهانة إن
â    á  à  ß  Þ   Ý ﴾ ]ــة ــال ]11 : المجادل È  Ç  Æ  Å   ﴿:عزوجــل وق

  ÍÌ   Ë   Ê  É﴾ ]ــر ــول  وقــال]9 : الزم ــذا يرفــع اهللا إن( :-ملسو هيلع هللا ىلص  -اهللا رس  العلــم به
 كفـضلي العابـد علـى العـالم فـضل: (أيضا وقال. مسلم  رواه )آخرين به ويضع أقواما

 وحتـى جحرهـا يف النملـة حتى واألرض السموات وأهل ومالئكته اهللا إن ،أدناكم على
 .الرتمذي رواه ) الخير الناس معلم على ليصلون الحوت

 األرزاق وقطـع بالـسجن إهانتهم تم من الحاضر وقتنا يف العلماء من الكثير وهناك
 . جائر سلطان وجه يف الحق كلمة قالوا ألهنم باإلعدام عليهم والحكم

 عـن ينفـون الـذين العـدول الرجـال هـؤالء مثـل تلـد دامـت مـا بخيـر األمة وستبقى
 وال يركعــون وال الجــاهلين، وتأويــل المبطلــين، وانتحــال الغــالين، يــفتحر اإلســالم

 اهللا عنـد ومـا...اهللا أمـام مـسؤولون أهنـم علمـوا ألهنم.. العالمين رب هللا إال يسجدون
 ..!وأبقى خير
 
 
 

*   *   *   * 
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  الصعيدي فوزي حسن. د : بقلم
 

 يف الكاتـب يجعـل، األمـة أعـالم مـن بـل ،رالعـص هـذا أعالم من علم عن الحديث
 مـوارد مـن مـورد وأي، وتميـزه الـشيخ إبـداعات جوانـب مـن يتناول جانب أي: حيرة

 .العطاء من وافر تاريخ وله، اإلنجازات من حافل سجل فللشيخ، وعطائه إسهاماته
 !ًحافظا كان وإن، بالحفظ الشيخ يتميز لم

 رجـل كـان ولكنـه، منهـا العديـد يف بقالـس قـصب لـه كان واحد وإن بفن يتميز ولم
 هـذا، أغاثـك طلبتـه علـم أي ويف، وجدتـه عنه بحثت أينما، العلوم وموسوعة، الفنون

 .القرضاوي هو
، واعـظ خطيـب، لغـوي نحـوي، صـويف مـتكلم، مفـسر محـدث، أصولي فقيه فهو

 بوصــلة ويوجـه، بــه تمـوج ومــا المختلفـة التيــارات يـدرك، عــصره بمـستجدات عـالم
 الـصحوة ًمرشـدا، والمعاصـرة األصـالة بـين ًجامعـا، البناء آفاق نحو إلسالميا العمل

 .أحيانا والتعمد، حينا بالجهل، إجهاضها تحاول آفات من اإلسالمية
 صـوته بـه ويرتفـع، األفـذاذ يجـبن عنـدما الحـق يقـول، الئـم لومـة اهللا يف يخشى ال
، تحتـه مـن هتتـز نـربالم وأعـواد، المـسلمين حماسـة يلهـب، الـشجعان يتخافت عندما

 أو، دخيـل بـرأي، االنحـراف أو التـشدد آفـات إليهـا تتـسرب أن دعوتـه علـى ويحافظ
 .شاذة فكرة

 والـسب، بالـصفح اإلسـاءة ويقابـل، -كثـروا وإن-خـصومه تناول عن لسانه يعف
 أسـاء مـن كـل على للرد تفرغت لو«: والمقال الحال بلساين ويقول، بالتغافل الصريح

 .»كلمة أكتب أو، ًطراس أقرأ فلن، إلي
 :المتنبي قول فيه ويصدق

 الغزال دم بعض المسك فإن        منهم وأنت األنام تفق فإن
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، ويخطئ يصيب: بشر وهو، القرضاوي يوسف الشيخ شخصية أمام أتوقف عندما
 .الزمان هذا يف غيره يف يجتمع لم ما فيه اجتمع قد أنه إال، ويغفل يدرك، ويزل يوفق
 وأنـا، حقـه أوفـه لم وإن مثلي إلطراء يحتاج وال ُزللـه، َّقل وإن عصمة فيه أدعي ال
ُأكثــر ِ ْ  علــى قلبــه ولــسانه الحــق يجــري وأن، والــسداد الرشــد يلهمــه اهللا أن :لــه الــدعاء ُ

 .آمين.. وقلمه
 وهـو، اهللا رحمـه الغزالـي الـشيخ أسـتاذه قـول يـستوقفك عنـه كتبوا من تتتبع عندما

 !»ًبعيدا ًسبقا قسب لقد«: قائال عنه يتحدث
 مـن وهـو، العـصر حجـة«: عنـه قال  حين-اهللا  رحمه-الزرقا مصطفى شيخه وثناء

 .»المسلمين على اهللا نعم
 رجـل.. العـصر مجـدد: مثـل عبـارات فتجـد، منهجـه مـن المغرتفـين أقوال وتتناثر

.. الوسـطية فقيـه.. المجـدد العالمـة.. المقاصـد فقيـه.. التيـسير لواء حامل.. المرحلة
 بـالواقع البـصير الداعيـة الفقيـه.. الـشاعر األديـب.. المجاهـد المصلح.. القرن هدشا

 .المعيش
 وقدمـه، شـأنه بـه رفـع، قـدره ألمـر اصطفاه تعالى اهللا إن: الشيخ يف قولي وخالصة

 ليقـوم، يـشاء مـن يؤتيـه اهللا فـضل وذلـك، منـه أعلـم هـو مـن علـى وربمـا، أقرانه على
 .غيره هلكوا به ناءت الذي العصر بواجب

 
 

*   *   *   * 
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  النجار هشام : بقلم
 

 عـرب كمـا يـسكت، أن القرضاوي الشيخ لصوت تريد ًكثيرة ٍجهات هناك أن الشك
 رئيسي مقال يف وذلك -بذيئة فجة بطريقة المصريين الصحفيين أحد ًمؤخرا ذلك عن

ً -حريرهات يرأس التي المصرية األهرام بصحيفة  أن للقرضـاوي والبرادعـي آن«: قائال
 وقـع ًتخفيفـا مـن ربمـا العنـوان، نفـس يف الربادعـي محمـد وبـين بينـه ًجامعـا »يخرسا

 .ضده المتوقع الغضب لحجم ًوامتصاصا الصدمة

 فهنـاك ،متنوعة مصادر من القرضاوي اإلمام على المتواصل الهجوم لهذا ًوتفسيرا
 صـوته ورفـض لـه والعـداء القرضـاوي مع للخصومة سةرئي ًأركانا تمثل ثالث جهات

 مقـال جـاء وربمـا آخـر، وال لها أول ال وخسائر مشاكل ولمصالحهم لهم سبب الذي
 بمواقفـه القرضاوي سببه الذي والضرر الوجع حجم ُمعربًا عن ًمؤخرا الصحفي ذلك

 . وخدامها وأعواهنا ومناصريها الجهات لهذه الجريء وصوته
 :يه األركان وهذه

ــصار :ًأوال ــستبدين أن ــت الم ــصغار، والطواغي ــذين ال ــون ال ال ــاومون يزال ــد يق  الم
ــوري ــاوالت يف الث ــة مح ــاظ حثيث ــى للحف ــصالحهم عل ــزهم م ــي ومراك ــخت الت  ترس
 .الديكتاتورية األنظمة فوضى خالل قواعدها

 الحـرام الطـائفي المـال مـن المستفيدين من المصري الداخل يف إيران أنصار :ًثانيا
 .مصر رأسها وعلى السنية البالد يف الشيعي للمذهب يجللرتو

 أمـوال مـن المـستفيدين مـن الـصهيوين العـدو مـع والمصالحة التطبيع أنصار :ًثالثا
ـــات ـــات ِالهب ـــة والمعون ـــشروط الغربي ـــضع مـــسبقة ب ـــة ت  المـــصالح لخدمـــة األولوي

 ال كقوة ،االسرتاتيجي وضعها ورعاية القومي، »إسرائيل« أمن وحماية ،»اإلسرائيلية«
 .األوسط الشرق منطقة يف أحد ينازعها
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ــذه أن والطريــف ــثالث الجهــات ه ــم ال ــع ل ــالمرة تتوق ــوت يكــون أن ب ــشيخ ص  ال
 بـه ُيعرف لما ًنظرا األصعدة؛ تلك على ًووضوحا ًتأثيرا األكثر الصوت هو القرضاوي

 !والتعايش السلمية والحلول للحوار وميله واعتداله الخطاب وسطية من
ــدل الوســطي الــصوت اهــذ فكــان ٍّمــسن شــيخ حنجــرة تحملــه الــذي المعت  جــاوز ُ
َوأرق َأقلـق الـذي األول اإلزعـاج َمـصدر ــ عمـره من التسعين  الـثالث الجهـات هـذه َّ

 والـشرق العربـي الخـارج يف ًأيـضا وربمـا المـصري، الـداخل يف وعمالءها وأنصارها
 .والدولي أوسطي

 العربـي، الربيع ثورات انطالق منذ يانوالطغ االستبداد أنظمة مواجهة صعيد فعلى
 الـشارع يف ًوتـأثيرا ًوضـوحا واألكثـر األعلى هو القرضاوي يوسف الشيخ صوت كان

 .العربي الثوري
َترهــل الـذي الــسن يف الطــاعن الـشيخ  إال َالــسير يــستطيع يعــد ولـم وشــاخ، جــسده َّ
ــاز« بمــساندة َّعك ــى يقــدر وال ،»ُ ــة عل ــن إال الخطاب ــع م ــسا، الوض ــأف ًجال ــع َاج  الجمي
 ًشـبابا األكثـر والعلمـاء الدعاة جميع عن ميزته التي الجامحة وثوريته الوثابة بحماسته

 .»الثائرين إمام« لقب جدارة عن استحق حتى العمر، يف واألقل
 النبويـة األحاديـث مـن الكثيـر والـدعاة الوعاظ بعض يحشد كان الذي الوقت ففي

ــصنفة ــاب يف الم ــتن« ب ــاع ؛»الف ــوا إلقن ــالتقهقر، رالث ــف ب ــن والك ــضبهم، ع ــاء غ  وإهن
 الــشيخ كــان -بالدهــم يف الديكتاتوريــة المــستبدة األنظمــة ضــد الحاشــدة مظــاهراهتم
ِملفتـة، وحماسة َّوثابة ُبروح منربه فوق من َيزأر القرضاوي  حـاجز تخطـى الـذي وهـو ُ

 ثـورات انطـالق واكبـت التـي- الثوريـة ورسـائله خطبـه أن لدرجة عمره، من التسعين
ًرافـدا تمثـل كانـت -سوريا ًوأخيرا واليمن، وليبيا ومصر تونس يف العربي الربيع  هامـا َ

 مـراحلهم اختالف على الثوار لدى المعنوية ُّالروح ورفع والثورية الحماسة روافد من
 .والعقائدية الفكرية وانتماءاهتم العمرية
 بــاب يف ةوارد حديثيــة نــصوص علــى متكئــين- باســتماتة يحــاولون الوعــاظ كــان

 هو أما فيها، والمشاركة للفتن التعرض وعدم بيوهتم، إلى بالعودة الناس إقناع -الفتن
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ً القرآن، َنصوص الواعي المجتهد بعقل َّقدم فقد  عنـد األولـى المرتبـة يف إياهـا جـاعال
َوفــق االســتدالل، ــة َ ــة رؤي ــة منهجي ــؤدي واضــحة، منطقي ــى ًحتمــا ت  الموقــف تبنــي إل

 الواقع مع المنسجم الشريعة، ُلروح ُالمعانق للقبول، األقرب رأيال وامتالك الصائب،
 .المعاش
ــائر اإلمــام َّأكــد ــربه فــوق مــن الث ــى القــضاء أن علــى من  والفــساد الظلــم أنظمــة عل

ًمشيرا لربه، المسلم شكر تستحق نعمة واالستبداد !  "  ﴿: وجـل عـز اهللا قول إلى ُ
ــام[ ﴾  #  $  %&  '  )  (  *  + ــداُم ، ]األنع ًؤك ــالى اهللا أن ِّ ــو تع ــر ه  ناص

 الناهبين حقوقه على المعتدين حكامه وجه يف الثائر والشعب المستضعفة الفئة ومؤيد

ًمستدال لثرواته، ِ p  o  n  m  l    k  j       i  h  g  ﴿: تعـالى بقولـه ُ
x  w  v    u  t  s  r  q  ﴾ ]هود[ . 

 الـصرب عوامل من بكثير أمدهتم للثوار، طمأنة بخطابات القرضاوي الشيخ َوأرسل
 الـــشهداء ويقـــدمون التبعـــات، يتحملـــون وجعلـــتهم الـــشاق، النـــضال طريـــق علـــى

 كبيــر، معنــوي بـزاد المقنعــة الثريـة الثوريــة ورســائله خطاباتـه وأمــدهتم والتـضحيات،
ْيـروا حتـى النهايـة، حتى االستمرار على يصرون جعلهم  المـستبدين سـقوط بـأعينهم َ
 .الطغاة

ًمزلزال القرآن آيات من السياق هذا يف به استدل ما وكان ِ ًمرعبا الطواغيت، للحكام ُ ِ ْ ُ 

ًمربكـا وألعـواهنم، لهم ِ q  p   ﴿: تعـالى اهللا قـول ذلـك ومـن لجنـودهم، ُ
{  z  y  xw  v  ut    s  r﴾]ــــــــصص ــــــــذا. ]الق  هك

 عـمد وىف الديكتاتورية، العربية النظم مواجهة يف القرآين الخطاب القرضاوي استخدم
 .المعنوية ُروحهم وتغذية الثوار

 الـصحيحة واآلثـار باألحاديـث االستدالل عن التقليديون الدعاة َأعرض حين ويف
 حقـوق وهـضم والتـسلط الظلـم عـن والنهـي الظـالمين مـصائر تبيان يفملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن

 ورسـالته نظـره وجهـة ًداعمـا هبـا، يـستدل الـذي الوحيـد هـو الثـائر الشيخ كان الناس،
 :األحاديث تلك ومن ،القرآنية اآليات مع جنب إلى ًجنبا هبا الثورية
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: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسـول قـال: قـال ڤ األشـعري موسـى أبـى عن الصحيحين يف ورد ما

ُليملي اهللا إن« [  ^  _ ̀         ﴿:اآليـةملسو هيلع هللا ىلص  قرأ ثم. »يفلته لم أخذه إذا حتى للظالم َ
j  i   h    g  f  ed  c  b  a﴾ ]هود[ . 

 أعظـم مـن إن«: قـالملسو هيلع هللا ىلص  النبـي أن ڤ الخـدري سعيد أبى عن يالرتمذ سنن ويف
 .»جائر سلطان عند عدل كلمة الجهاد
 إذا«: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسـول قـال: قـال ڤ عباس بن اهللا عبد عن للحاكم المستدرك ويف

ُتهاب أمتي َرأيت َتودع فقد ظالم، يا: للظالم ُتقول فال َ ِّ ُ  .»منها ُ
 ڤ الـصديق بكـر أبـي عـن صحيحة انيدبأس والنسائي والرتمذي داود أبو َوروى

 يعمهـم أن أوشـك يديـه علـى يأخـذوا فلم الظالم َرأوا إذا الناس إن«: قالملسو هيلع هللا ىلص  النبي أن
 .»عنده من بعقاب اهللا

 كـان إال قبلي أمة يف اهللا بعثه نبي من ما«: ًمرفوعا مسعود ابن عن مسلم صحيح ويف
 مـن تخلـف إنهـا ثـم ره،بـأم ويقتـدون بـسنته يأخـذون وأصـحاب حواريون أمته من له

 فهـو بيـده جاهـدهم فمن يؤمرون، ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون خلوف، بعدهم
 وراء ولـيس مـؤمن، فهـو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن،

 .»خردل حبة اإليمان من ذلك
 ســتبداداال رءوس وجــه يف والحديثيـة القرآنيــة المدفعيــة الثـائر اإلمــام حــشد هكـذا

َعكف حين يف والطغيان،  النـاس، يخـوف قـد عمـا الفـتن آثـار يف النـبش علـى آخـرون َ
 .وجنودهم الظالمين مواجهة عن هممهم ويثبط ويردعهم،
ــذا ــان وهك ــشيخ ك ــذي ال ــل ال ــة يمث ــاب رمزي ــطي الخط ــدل الوس ــصر يف المعت  الع

 ظلـم َمـن وجـه يف الطغيـان علـى الثـائرين جانـب إلـى بقـوة وقـف مـن وهـو الحديث،
َوزور ثرواته، وسرق حرماته، َوأهدر حقوقه، وضيع الشعب، على وطغى  علـى إرادته َّ

 .متعاقبة عقود مدى
َيواجـه أن ًغريبــا يكـن لـم لـذلك  إلســكاته، يائـسة محاولـة يف الثــائر اإلمـام ُصـوت ُ
 عليـه للتطـاول كربى صحافية مؤسسات تحريك لدرجة َوصل الذي العنيف بالهجوم
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ًمؤخرا المصرية األهرام صحيفة فعلت كما ،الفج الشكل هبذا ُ. 
. اإلمام صوت من المتضررتان األخريان الجهتان فعلته ما نفس هو هذا كان وربما

 الرسـمية أنبائهـا وكالـة عـرب- إيـران شـنته الـذي العنيـف الهجـوم ذلـك ينسى َأحد فال
َّموج الهجـوم وكـان. القرضاوي الشيخ على -الشيعة مراجع بعض لسان وعلى  يف ًهـاُ

 لعلمـاء العـالمي لالتحـاد بمـا هـو رئـيس الرجـل يمثلهـا التي الكبيرة للرمزية األساس
 بـين طاغيـة وشـعبية وتـأثير حـضور لهم وممن السنة، علماء أعالم وكأحد المسلمين،

 الهجـوم اتصف وقد وثقافاهتم، وانتماءاهتم أفكارهم اختالف على السنة أهل جماهير
 لغته يف ًمتدنيا فجا فكان -األهرام صحيفة كهجوم-تطاولوال باإلسفاف ًأيضا الشيعي
 .ولهجته

 يف الحثيثـة لمحـاوالهتم يتصدى أن يتوقعوا لم فالشيعة ،ًواحدا الدافع كان وكذلك
 الوســطي الخطــاب صــاحب ُالرجــل ذلــك ،الخالــصة الــسنية الــبالد يف مــذهبهم نــشر

 الـدكتور حـذر فقـد! شيعيالـ الـسني الحوار مشروع يف مشهود باع له والذي ،المعتدل
 الماديـة وطاقاهتا إمكانياهتا كل إيران استخدام ومن الشيعي، المد من بقوة القرضاوي
 العـالم امتداد على السنة المسلمين مناطق يف الشيعي الفكر لنشر والفكرية واإلعالمية
 .اإلسالمي

 سـسةمؤ مـن مكانـه رغـم اإلعـالم وسائل عرب مرة من أكثر ذلك قبل حذر قد وكان
 التقريـب مؤتمرات يف عالنية ذلك من وحذر بل والوحدة، التقارب دائرة ومن الحوار

 أدواهتـم حركـوا أن إال الـشيعة مـن كـان فمـا. فعالياهتـا يف ويـشرتك يحضرها كان التي
 اشـرتك بـل الفجـة، الـسوقية العبارات فيها استخدمت الذي الحاد، للهجوم اإلعالمية

 نائبـه وهـو ،»التـسخيري اهللا آيـة« وهو شيعي مرجع اويالقرض اإلمام على الهجوم يف
 .المسلمين لعلماء العالمي االتحاد رئاسة يف

َخدمــة إن ــا َ  يف الــشيعة لوضــع مــشابه وضــع يف اليــوم والطواغيــت االســتبداد وبقاي
 إلـى حاجـة يف ليـسوا فالـشيعة لمصالحهم؛ المناوئ القرضاوي اإلمام موقف مواجهة
 لرموز يظهرونه كانوا احرتام من السنة أهل من نظرائهم وبين همبين كان ما على اإلبقاء

 وأعـوان االسـتبداد أنـصار وكـذلك بالكراهيـة، مليئـة ًقلوبا وراءه ُويخفون تقية، السنة
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 لكـل مجهـول غـامض مـستقبل مـن والخائفون مصالحهم، على الخائفون الظالمين،
 قاسـية لمحنة وهناك هنا المصالح تتعرض َفاليوم. الشعب ثروات من وهنب أفسد من

 والتقريــب والتقــارب اإلســالمية َالوحــدة ألحاديــث ًإذا حاجــة فــال االهنيــار؛ ويهــددها
ُيعد ولم والحوار، وااللتقاء ًمجديا َ ِ  دامـوا مـا الكبـار للعلمـاء والتـوقير االحرتام إظهار ُ

َخدمـة لخطـط والكاشـفة الفاضـحة الحملة رأس على وصالبة بقوة يقفون  االسـتبداد َ
َوخدمة جهة، من والطغيان  .أخرى جهة من المنطقة يف اإليراين الشيعي المشروع َ

 مـا والتقارب، الحوار مشروع يف الشيعة عليه َّعول طالما الذي القرضاوي الدكتور
 ويفـضح التوسـعية، مـشاريعهم مـن المـسلمة والـشعوب اإلسـالمي العالم يحذر فتئ

 والكـوادر اإلمكانيات من لتنفيذها يخصصون والتي الشيعي، المذهب لنشر خططهم
 كان لهم فبالنسبة التسليح، وميزانية الجيش مخصصات يوازى ما واألموال والطاقات

 يف كــشريك -تقيــة- عليــه الــصرب مــن أولــى التوقيــت هــذا يف القرضــاوي ورقــة حــرق
 .والشيعة السنة بين المزعوم الحوار مشروع

 اإلمـام على األخير المصرية هراماأل صحيفة تحرير رئيس هجوم يف ًأيضا الطريف
ًمشابها جاء أنه القرضاوي،  ،الرسـمية أنبـائهم وكالـة عـرب لفضيلته إيران ماللي الهتام ِ

 أجنبيـة أجنـدات وخدمة الصهيوين المشروع وخدمة والعمالة بالخيانة له اهتامهم وهو
! ليهـودا وحاخامـات العالميـة الماسـونية زعمـاء عـن نيابـة يتحـدث وبأنه المنطقة، يف

 مـشهودة، ومواقفـه معـروف، فتاريخـه عنـه؛ للـدفاع حاجة يف ليس القرضاوي واإلمام
 أحـد، علـى يخفـى ال المـصيرية أمته قضايا سبيل يف وتضحيته وعطاؤه وبذله وجهاده

ِّتوج وقد األصدقاء، قبل الخصوم به ويتحدث  الـذي التاريخي الدور هبذا التاريخ هذا ُ
َخـدم وكراهيـة وحقـد َحنَـق مـن َزاد مما العربي، عالربي ثورات إنجاح يف لعبه  وأنـصار َ

 .عليه الثالث الجهات
َخدم عن وماذا! أنفسهم؟ الشيعة عن ماذا ولكن،  يف االسـتبدادية األنظمـة وأنـصار َ

 !الصهيوين؟ الغربي المشروع وخدم أنصار عن وماذا! العرب؟ بالد
 والوطنيـة والعفـة الـشرف أرباب هم وهؤالء والعميل، الخائن هو القرضاوي فهل

 !واالنتماء؟ والنزاهة
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 مـن والعمالـة بالخيانة االهتامات ويكيلون اليوم يتحدثون الذين أولئك عنهم، ماذا
ًيـدا، النـاس ُأطهر وكأهنم والصحف، اإلعالم وسائل خالل  وأكثـرهم ًقلوبـا، وأبـرهم َ
 تجـد ملفـاهتم حتفت إذا بل! وأراضيه؟ اإلسالم مقدسات عن ًودفاعا لألعداء، ًجهادا

 الخيانـة يعتـرب َمـن مـنهم بـل األمـة، أعـداء لـصالح والعمـل بالخيانة، ًطافحا تاريخهم
 .الحسنات ميزان تثقل التي الصالحة األعمال ومن القربات من والعمالة

 الوسـطي الـصوت هـذا يحمـل أن يتوقعـوا لـم ًأيـضا الغـرب يف القرضاوي خصوم
ــدا ــر علــى -هــو فكــان لمــصالحهم، ًهتدي ــع غي ــة َحامــل -المتوق  ســاحة يف األول الراي
 إلـى الوقـوف يف ًوتأثيرا ًوضوحا األكثر الصوت هو وكان للغرب، التبعية ضد النضال
 هــو وكــان الــصهيوين، االحــتالل ضــد المــشروع والجهــاد الفلــسطينية القــضية جانــب

 علـى الظـالم الحـصار رفـض وىف والمقـاومين، المقاومـة دعـم يف قـوة األكثر الصوت
 الغـرب سـعي كـان لـذلك وإهنائـه، كـسره علـى الحـر العـالم شـعوب وتحـريض ،غزة

ـــة كـــسعي-الحثيـــث ـــران خدم  صـــوت إلســـكات -المـــستبدة األنظمـــة وخدمـــة إي
 .فرنسا آخرها وكان أراضيها، دخول من الغربية الدول من كثير فمنعته القرضاوي،

 كأنـه حتـى الـثالث، الجهـات يف وأعداءه القرضاوي خصوم يجمع واحد شيء إنه
 الرمــز هــذا يمثلهــا التــي للوســطية العــداء وهــو واحــدة، جهــة يف ويجمعهــم يجعلهــم

 فإذا وجربوهتم، ومؤامراهتم لمخططاهتم ستنحني ظنوها التي الوسطية. األبي الشامخ
 هنـاك وكـان والمـؤامرات، الخطط تلك تمرير دون ومرتفع قوي صد كحائط تقف هبا

 يوسـف الثـائر اإلمـام الـشيخ هـذا الحـائط هـذا أعلـى يف وعـزة وكربيـاء بـشموخ ًواقفا
ــذي القرضــاوي، ــن ال ــوته يــسكت ل ــى ص ــد إل ــإذن األب ــف رغــم اهللا، ب  المتطــاولين أن

َّخدام من المهزومين  .تلك أو الجهة هذه ُ
 

*   *   *   * 
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  األسمر حلمي : بقلم 
 

 وأشـعر بـه أعتـز العـالم، ولح المسلمين ماليين وشيخ شيخي القرضاوي يوسف
لـدى  معتـربة وفتـاوى آراء من عنه يصدر وما شخصيا، يمسني عليه يتطاول من كل أن

 رؤيـة مـن تنبـع فهـي الـسياسية آراؤه أمـا الماليين، يحرتمها مصداقية وله علماء األمة،
 لكـن معهـا، تختلـف أن الممكـن مـن دليل، بال مرسال كالمه يلقي وال معتربة، شرعية

 ..شيئا العلمية ومكانته قيمته من يغير ال هذا
ــا عميــق بأســى أشــعر  الــشيخ لهــذا واهتامــات بــشتائم امــتأل وقــد اإلعــالم أرى وأن
 ألحـد ولـيس حقـه وهـذا الحق، أنه يعتقد ما لنقل أو الحق، بكلمة صدع ألنه الجليل؛

 لخيانة،با رميه أو لشتمه يلجأ أن ال بالحجة الحجة يقارعه أن وله الحق، هذا يسلبه أن
 يوسـف حـسن الممثـل كقـول والمنطـق، العقل عن منسلخة غريبة ادعاءات صرف أو

 !مخه يف شريحة له وضعوا الذين اليهود قبل من ومخرتق مستلب إنه مثال
 أصـال يـؤمن ال مـن مـنهم اسـتثناء، بال موتورة فئات القرضاوي، الشيخ يهاجم من

 وكبيـر فاضـل عـالم علـى جـرتاءاال »مهرجـان «يف وجـد وقـد منه، مارق فهو باإلسالم
 يكيل فوقف وأهله، الدين هذا على السوداء أحقاده لتفريغ سانحة فرصة كالقرضاوي

 ومـنهم الـدين، هـذا علـى وحقـده وسـفالته وضـاعته تكـشف التي الوضيعة الشتائم له
 تصريحات يف ووجدوا الضالين، الكفار من فئة السنة أهل يف يرون متطرفون طائفيون

 منـه لالنتقـام جيـدة مناسـبة الـسنة أوساط يف التشييع حمالت من وتحذيره القرضاوي
 ومـن مـنهم معتـدال موقفـا ويتخذ الشيعة يكفر ال أنه مع معه، قديمة حسابات وتصفية

 الـشيخ ضـد قـولهم يف الـشيعة اغلـظ وقد المذاهب، بين التفاهم أو التقريب دعاة أشد
 .السنة لأه على حاقدة سوداء طوية عن وكشفوا الجليل،

ــث ــات ثال ــن فئ ــاجم م ــشيخ يه ــم ال ــن ه ــقط «م ــوم »س ــاحثين الق ــن الب ــور ع  الفج
 وبـصراحة وشـتمه، منـه الـسخرية يف تفننـوا وهـؤالء ديـن، أو خلـق أي من واالنسالخ
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 !رأيهم عن ناهيك هبم يعتد ال هؤالء
 والـصحفيين الـساسة مـن فعـصابات الـشيخ، علـى تطاولـت التـي الفئـات آخر أما
 أو رغبـا »يـدفع مـن «لخدمـة أقالمهـم ورهنـوا ضـمائرهم بـاعوا ممن ،الكتاب وأشباه

 !تماما المأجورين كالقتلة ألهنم يهاجمون من يهمهم ال وهؤالء رهبا،
 المعاصـر، واالجتهـاد العلـم رمـوز مـن ورمزا وكبيرا عمالقا يوسف الشيخ سيبقى

 .الصغار عليه تطاول مهما
 
 
 

*   *   *   * 
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  الزيات منتصر : بقلم
 

 اتخـذه الـذي القـرار عـن ّالمصرية اإلعالم وسائل نشرته ما ُأطالع وأنا ّعيني فركت
 يوسـف اإلمـام الـدكتور العالمـة بوضـع بركـات هـشام الجديـد المصري العام النائب

 ســواء ّالمـصرية المـوانئ يف الــدخول بمنافـذ الوصـول ّترقــب قـوائم علـى القرضـاوي
 .ّالربية أو ّالبحرية أو ّالجوية

 مـتهم القرضاوي أن القرار سبب ّبرر مجهول قضائي مصدر لسان على نشر وفيما
 أن والالفـت! المـصرية الـشؤون يف ّوالتـدخل المـصريين الجنود قتل على بالتحريض

 القرضـاوي يكـون أن يمكـن مـا لبيان الوطني األمن جهاز تحريات طلب العام النائب
 !فيه ًضالعا

ــة عملــي ســنوات ىمــد علــى ــاة القــانون يف الطويل  قــضايا يف واالشــرتاك والمحام
 البحـث يف ّالعامـة للنيابة ًدورا أجد لم وغيرهم اإلسالميين من النظام لخصوم ّسياسية

 هـي ُفتبـادر جريمـة، أو مخالفـة منـه تبـدر لـم مـصري مواطن فيه ّيتورط أن ُيمكن ّعما
 قـوائم علـى القرضـاوي يوسـف عالمـةال الـدكتور الـشيخ حجـم يف وقامـة قيمة بوضع
 ّشخـصية مـع التعامل يف اللياقة حدود عن وخارج جدا سخيف شيء! الوصول ترقب

 لتنـاول ودعـاه الـشيخ بمكتـب هاتفيـا واتـصل سـيادته ّتفـضل لـو ّربما الحجم، هذا يف
 .ًفورا دعوته الشيخ ّللبى الشاي من ًقدحا

 نادينـا وطالمـا اإلعالم، بوسائل ُينشر ما ضوء على ّيتصرف العام النائب أن جميل
 ّالقانونيـة التـدابير مـن يتخـذ أن مـصر يف الحكـم أزمنـة مـن زمـان كـل يف العـام النائب

ّيوجـه ًبالغـا اعتبـاره ُيمكـن لما ًوفقا الالزمة  فكـم اإلعـالم، وسـائل يف ينـشر ّممـا إليـه ُ
 أحد، يتدخل ولم مواطنين ّبحق شرطة ضباط اقرتفها جرائم عن الوسائل تلك نشرت

 االحتجـاجي الـسلمي التظـاهر يف حقهـم استخدموا ّسلميون ّمصريون مواطنون ُوقتل
 ميـدان يف ّثـم التـذكاري النـصب أمـام المـشهد ّوتكـرر الجمهـوري الحرس نادي أمام



  143 

 يــستخدم أن دون الفـتح مـسجد يف ّثـم النهـضة وميـدان العدويـة رابعـة يف ّثـم رمـسيس
 تلـك! ؟ ومحاكمتـه واستجوابه إليه والوصول القاتل تابعةم يف ّصالحياته العام النائب
 .بمكيالين الكيل وسياسة العام النائب لدى ّالميكيافللية تربز مفارقة

 وال سنّه ُيراعوا ولم الجليل الشيخ على الهجوم المصري اإلعالم يف »أقزام« وتابع
 عليـه الهجـوم يـسوقون الـذين »لهـؤالء« ّتعـرض فضيلته أن ّولمجرد جهاده وال قيمته

 بــن عمــر مــسجد منــرب علــى مــن بخطبتــه إشــارة يف علــيهم ورد بمحاكمتــه ُويطــالبون
 هؤالء مال المصري، الشعب على يتطاول أنه اعتربوا »بالوقحين« ووصفهم الخطاب
 .بالشعب ّالزج دون أنفسهم عن ّفليتحدثوا المصري، والشعب

 ُويعلـن حقـا، يـراه بمـا يـصدع أنه ّلمجرد القرضاوي قيمة يف عالم على التطاول إن
 رأيـه يحملهـا التـي القيمـة مـن ًوضـيقا ًوتطـاوال ًتعنتا األمر ُفيصبح الصدد هذا يف رأيه

 إن واعتدالـه، ّوسـطيته ويف الرجـل يف يثـق الـذي المـصري الـشعب عموم يف وتأثيراهتا
ــة رابعــة يف الــسلميين المتظــاهرين قتــل علــى إســقاطه هــؤالء ضــايق ّممــا  ويف العدوي

 هـذا يعنـي فال الموت نتيجته كان ولو بالثبات الشريعة أنصار ُيطالب وحينما النهضة،
ّيحرض أنه ًأبدا  أو معتـصمين كـانوا أن وقـت ألبنائنا نقول فكلنا القتل، أو القتال على ُ

 .»القاتل آدم ابن ًأبدا تكونوا وال المقتول األول آدم ابن كونوا« تظاهراهتم يف
 حتـى ّالمـصريون هبـا يفخـر أن ينبغي قيمة »القرضاوي« أن نالناعقو هؤالء فليعلم

ــة البلــدان مــن العديــد يف تكريمــه ّتــم فالرجــل الــرأي، ُيخالفونــه الــذين أولئــك  العربي
 ومنحـه ودبـي، وقطـر وماليزيـا وبرونـاي والمغـرب واألردن السعودية يف واإلسالمية

 120 علـى يزيـد مـا أصـدر األولـى، الدرجـة مـن االسـتقالل وسام الثاين عبداهللا الملك
ّوعـد اإلسـالمية، المكتبـة هبـا امـتألت وفقهيـا علميـا ًومؤلفـا ًمصنفا  ّالشخـصيات مـن ُ

ــب علــى وحــصل واإلســالمي، العربــي العــالم يف المــؤثرة  أبــرز ضــمن الثالــث الرتتي
 .ًومفكرا ًعالما عشرين بين من العالم مستوى على المفكرين
 حتــى بــه ودرس الــشريف بــاألزهر والتحــق شــرةالعا دون وهــو الكــريم القــرآن حفــظ

 علـى حصل حتى وواصل دفعته، على الثاين كان إذ مبهر ّبتفوق العامة الثانوية على حصل
 .ًأيضا ّاألول ترتيبه وكان »الدكتوراه« العالمية على حصل ّثم ّاألول ترتيبه وكان العالية
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 ًأيـضا ولكنـه قفـه،موا نتيجـة مـرات ثـالث فاعتقل عبدالناصر عهد يف بالحق صدع
 علـى وحرض الظاهرة تناقش مؤلفات وكتب »التكفير« ظاهرة من ًمشددا ًموقفا وقف

 نـاهض ما فإذا واعتداله، الرجل قيمة عن ّوتحدثت السلطة منه اقرتبت وهنا االعتدال،
ّيرددونه كانوا ما ّوغيروا انقلبوا ّالدستورية ّالشرعية على واالعتداء االنقالب  فقهه عن ُ

 .الشريف باألزهر العلماء كبار لهيئة ّضمه على ندموا ّوربما متهوحك
ـــرأي يف لالخـــتالف ينبغـــي ال ـــارا يكـــون أن ال ـــتهجم ًمعي  الفكـــر أصـــحاب علـــى ّلل

 .القرضاوي يوسف األجيال أستاذ مثل العالية، القامات أصحاب ّالمميزة، ّوالشخصيات
 
 
 
 
 

*   *   *   * 
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  العزوني مدحت: بقلم

 
 ومنهجـي وفكـري عقائـدي انقـالب هـذا ولكن فحسب، عسكريا ًانقالبا هذا ليس
 لـيال، والنهـار يابـسا، األخـضر جعـل انقـالب الحيـاة، مـوازين كل يف انقالب وعقلي،

 . أسود واألبيض
 لـيمأل علينـا خـرج ونبيـا، مهـديا الـبعض ادعـى كمـا السيـسي علينـا أخـرج انقالب

 . بالكباب اإليدز على ويقضى اإلرهاب، ليحارب علينا خرج وعدال، ًقسطا األرض
 أن فبعد والعدوان، الظلم قوى كل من عليه، متفقا مهديا السيسي علينا خرج هكذا

 ُصـور هكذا سواء، كلمة على وجعلهم ووحدهم، السيسي جاء مهدي طائفة لكل كان
 يرضـي ال مـا كـل وفعـل األعـراض واسـتحل وخـرب ودمر وقتل حرق الذى السيسي

 ذلـك يف مـدعيا سـافلها، عاليهـا وجعـل واليـابس، األخـضر وأكـل قوله، حد على اهللا،
 أعـداء ومـساعدة اإلعـالم آلة على ذلك يف معتمدا هذا؟ إرهاب أي اإلرهاب، محاربة

 . والخارج الداخل يف واإلنسانية اإلسالم
 يكـذب خـداعات، سـنوات أمتى على ستأتي(ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم الرسول بذلك أخرب كما

 فيها وينطق األمين، فيها ويخون الخائن، ويؤتمن الكاذب، فيها ويصدق الصادق، فيها
 صــدق) العامـة أمـر يف يــتكلم التافـه الرجـل: (قـال) الرويبــضة؟ ومـا (قيـل) الرويبـضة

 . ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول
 وزعزعـة اإلسالم، محاربة أركان تكتمل فحتى ذلك، بكل االنقالبيون يكتف ولم

 والتـشويه تـارة، وباالعتقـال تـارة، بالقتـل العلماء بمحاربة قام ،النفوس فاءضع بعض
ــة ــارة والمالحق ــرى، ت ــذا أخ ــن وه ــات م ــة، المفارق ــي العجيب ــدل الت ــى ت ــالب عل  انق

 . النابض وضميرها األمة ملح العلماء، يحارب بأن السفه، وكثرة الموازين
مـة: ًدوليـا ينللمطلـوب اإلنرتبـول قائمـة رأس علـى يـأيت أن العجب ومن َّ  األمـة عال

 ومجتهد والعمل، العلم إمام السن، التسعيني القرضاوي، يوسف الشيخ العصر وفقيه
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 الـذى الداعية والثائر األديب، والشاعر المقاصدي، المحدث، المفسر، والدين، الفقه
ــو ــد ل ــن وج ــشاهبه م ــد ي ــداء عن ــالم، أع ــصنعت اإلس ــه ل ــل، ل ــت التماثي ــمه وفتح  باس

 العلـم يف عمـره أفنـى الـذى الرجـل األفاعيـل، أجلـه من وفعلت راكز،والم الجامعات
 واإلرهـاب التطـرف ومحاربـة الحسنة، والموعظة بالحكمة اهللا إلى والدعوة والعمل،
 بـذلك، الحر العالم له ويشهد أحسن، هي بالتي بالجدال لإلسالم، المعادية واألفكار

 كـان التـي والندوات والمؤتمرات طبهوخ وبياناته ومقاالته وأبحاثه مؤلفاته له وتشهد
 .وجوالت صوالت فيها له

ــه قــال الــذى القرضــاوي الــشيخ  الــشيخ إن: اهللا رحمــه الغزالــي الــشيخ العالمــة في
 . تلميذه اآلن وأنا تلميذي، كان وقد العصر، أئمة من القرضاوي يوسف

 مـن وهـو العصر، حجة القرضاوي يوسف الشيخ: الزرقا مصطفى اإلمام فيه وقال
 .الزمان هذا يف المسلمين على اهللا نعم

ــاء ومــن  أئمــة مــن إنــه: القرضــاوي الــشيخ عــن قــال الــذى َّبيــه، ابــن الــشيخ األحي
  . األمة هذه وضمير المسلمين

 ألنـه العـصر؛ مجتهـد القرضاوي الشيخ إن: الددو ولد الحسن محمد الشيخ وقال
 . عجيب األدلة وىف الفقه، يف يد طول لديه

  .القرضاوي اإلمام عن العلم أهل ابرأك تكلم هكذا
 مـع األولـى اللحظـة منـذ وقف ألنه الدولي؛ البوليس طريق عن يالحق النهاية وىف

 يـستمد التـي الـشعوب أمرهـا، علـى والمغلوبـة المقهـورة الـشعوب بجانب الثورات،
 العدل ومع الباطل، ضد الحق مع ليقف وتعالى، سبحانه اهللا بعد قوته منها القرضاوي

 . والعباد بالبالد وتنهض ، كبوهتا من الشعوب تفيق حتى والجور، الظلم ضد
 تـصنع أن تريـد التـي الشعوب رغبة مؤيدا االنقالبات، ضد وقف الذى القرضاوي

 يف والمـسلمين لإلسـالم المعاديـة القـوى ضـد والـشرف العـز أمجاد وتبنى مستقبلها،
 فيهـا األمـل وقتلـوا عوب،الـش صـحوة علـى انقـضوا الـذين ومغارهبا، األرض مشارق

 أنظمتهـا ويـالت مـن تلقـى ما تلقى التي األخرى، الشعوب إلى عدواها تنتقل ال لكى
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 أمـة فالقرضـاوي القرضاوي، من تنالوا لن: المتواطئ وللعالم لالنقالبيين، وأقول
 فمـصر مصر، من تنالوا ولن والمسلمين، اإلسالم من تنالوا ولن األرض، على تمشى

 وسيـسجل اهللا، بعـون التـاريخ مزبلة إلى وستذهبون وستهزمون أنفكم، رغم إسالمية
 مـستمرة الثـورات وسـتظل القادمـة، األجيـال تعلمهـا حتـى المهـازل، هذه كل التاريخ
 هنجـه علـى هـم ومن القرضاوي، اإلمام ا دام فيهام رهبا، بأمر أكلها تؤيت حتى للنهاية،

 .والهداية والقوة الحق نبي ،ملسو هيلع هللا ىلص  محمد العظيم النبي أتباع فجميعهم ومنواله،
 
 
 
 

*   *   *   * 
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   الشوابكة أحمد /د : بقلم 
 

 بــدنيا مآخــرهت يبيعــون ّبزيــه العلــم مـن يكتفــي مــن مــنهم وأنــواع، أصــناف العلمـاء
 عنـد يكثـرون األغلبيـة، وهـم داروا، حيـث أهـوائهم ومـع معهـم يـدورون سالطينهم،

 عقـولهم مهـوى وهـو الحـق ديـدهنم ّربـانيون وآخـرون. الفـزع عنـد َويتـوارون الطمع
 ّهمهـم. النتـائج عن يسألون وال بالمصائر يبالون ال الئم لومة فيه يخافون ال وأفئدهتم

 كـل يف أعـدادهم. عندهم ما ّأعز حساب على كانت لوو آخرهتم وصالح رهبم إرضاء
 وذكــرهم عظــيم وأثــرهم عمــيم نفعهــم أن ّإال تحــصيهم، أن توشــك شــحيحة، زمــان

 .مستديم
 أزماهتـا، يف ّاألمـة إليـه تـأرز رأسـهم، هـو بـل هـؤالء، من واحد القرضاوي ِوالعالم

 .وإخالصه وصدقه وأمانته لعلمه موقفه، وتتحرى كلمته، تنتظر
، ًحاضـرا ّالمـصيرية قـضاياها وإلـى ّأمتـه إلى ًدوما ينحاز ً  الـشاغل شـغله ومـستقبال

ــه وأســمى األكــرب ّوهمــه ــه يــرى أن أماني  وهيبتهــا عافيتهــا اســتعادت وقــد شــامخة ّأمت
 .هبا تليق التي المكانة وأخذت

 الغاليـة وفلـسطين ّالعـزة ّغـزة يف حاضـر وحواضـرها، قـضاياها كـل يف حاضـر فهو
 بـين الحـائرة وليبيـا واالسـتبداد الظلـم علـى الثـائرة ّالحـرة ومـصر المبـارك واألقـصى

 عبـد بـن وعمـر األمويين وسوريا السعيد واليمن الخضراء وتونس والحاضر الماضي
ــز ــراق العزي ــارون وع ــيد ه ــا الرش ــان آل وتركي ــصومال عثم ــسم وال ــات ّالمق  ّواألقلي

 .وشرق غرب يف المضطهدة
 والنـصيحة ّالطيبـة بالكلمـة الجهاد مواصلة عن صحته واعتالل سنّه ّتقدم يقعده لم

 يفتك وما ّأمته علل ًكاشفا الهزل، وال ّاللبس يحتمل ال الذي الفصل والقول الخالصة
ّوتخلفها بينها فيما وتناحرها انقسامها كافة أمراض، من هبا  ،ثرواهتـا وتبديد ،ّوتبعيتها ،َ

 .إنقاذها سبل بتأكيد كله ذلك على ًمعقبا ،شباهبا ولهو ،حكامها واستبداد
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 كـل مـن الـسهام نحـوه ّوتـصوب العداوات عليه تجتمع أن هذه، والحالة غرو، فال
 انتـسبوا ومـستعربين وأعـراب وإذعـان ّتـسلط ومنظمـات وأمريكـان يهود من صوب،

 واإلبـاء الـشهامة بـشيم إسـالمها قبـل حتـى اتـسمت التـي ّالحقـة للعروبـة ًوهبتانا ًزورا
 .إسالمها بعد كيفف والشرف، والفروسية
 ّالمشرفة، والمواقف الصادقة الكلمة صاحب وصدر، قيل مهما القرضاوي سيبقى

 . بتبعاته ًوراضيا شأنه من ًومعليا بالحق ًصادعا
 
 

*   *   *   * 
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  الشيبي مصطفى الحبيب محمد : بقلم

 
َيكون أن َغرو ال ُعالمة ُ  و ٍعلـم ُسـعة و ٍةنباهـ ُصـفات فيه اجتمعت ممن العصر هذا ّ
ِّنزكي وال جأش، رباطة ِخلقـه علـىِ اهللا شـهداء ُنحـن َّوإنمـا ًأحـدا، اهللا علـى ُ  أخـربَ كمـا ِ

ُالصادق ِ   .ُالمصدوق ّ
ُالعالمة ًغواصا ُعرفناه كما القرضاوي، يوسف ّ ُالـسطور، بـين َّ ِلعلـة ًقنَّاصـا ُّ  ودقـائق َّ

ِالعلم أوعية من ًوعاء ُاألمور، ِ. 
ُألمعيته برزت  عليـه يوسـف ِمدرسة يف َّتربى ّثم أوعيته، من العلم ّفتلقىِ صغره ُمنذ ّ

 ًعلمـا ُأكـسبه ّممـا ُّالطغاة، و ّالظلمة مواجهة يف ِّالرباط صبغة ِعليه أضفت ّالتي ّالسالم،
ِبــالواقع  ًضــليعا ًقلمــا فكــان ِشــبابه، ِوريعــان عمــره حداثــة ُمنــذ ِّالحــق علــى ًمنافحــة و ِ
ًوشــاعرا َضــرب ًيــةِوداع ًفــصيحا ِ ِ ُالقبــول، لهــا ُ َفــتعلم ُ ِبعلمــه ّ ِ  أقــصى مــن عظــيم ٌســواد ِ

 وال ًلمـولى مهادنـة وال هـوى ُاتبـاع عليـه ُيعـرف فلـم المغـارب، أقـصى إلى المشارق
ٍلسيد،  .الئم َلومةِ اهللا ويف ِّالحق يف َيخش ال ِِّ

ًوعالما ًحصيفا، ًخطيبا ِقراءته، يف ًونبيها رؤيته يف ًعميقا رصينًا، ِ َميزفت ِ ِبواقعية َّ  ِفقهـه َّ
ُيقف ال ِظاهر َعند ِ ِوزخـرف ِالمتن ِ ُ ُيغـوص ْبـل األلفـاظ، ُ ُأسـطره وراء فيمـا ُ ِ َليـستخرج ُ ِ 

َزبــدة َ ِمقاصــده ُ ًعنوانــا َفأصــبح.. ِ ِالحكمــة عنــاوين مــن ُ ِمــدارس مــن ًومدرســة ِ ِالــدعوة ِ ّ 
ًوعـلما َ ُينكر َال َ ِ ِقدمه ُرسوخ ُ  .جاحد ّإال ِ

ُتخطئه لم ّإنهف ذلك، من ّوبالرغم ِ ُسهام ُ ِالغالة ِ ُورماح ُ ِّالمفرطين ِ  لمن ًهدفا كان فقد ُ
ِالدين من ُيمرقون ّالرمية، من ّالسهم ُتمرق كما ِّ  بـأراجيفهم ِوفقهه علمه ومن منه ُفنالوا ّ
ُيزده فلم وأباطيلهم، وزيفهم ًرسوخا َّإال ِ ِالعلم يف ُ ًوتألقـا ِ َفـضرب ِبحـوره، يف ُّ ِ ٌقبـول ُلـه ُ ُ 

ُالعالمــة بــه َظفــر كمــا ّالــراهن عــصرنا ِعلمــاء مــن ٌأحــد بــه يظفــر لــم ٌمــاعوإج  ُيوســف ّ
ِالعلمـاء أكثر َفكان تعالى، اهللا حفظه القرضاوي ًأهليـة ُ َتطلـق بـأن العـصر هـذا يف َّ  عليـه ُ

َّاألمة ُصفة ُ. 
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ُالمجدد فهو ِّ ُالفقه َعرف ّالذي ُ  ّلتـيا ُوفتيـاه اجتهاداتـه يف ُالجمـود على ًثورة ِزمنه يف ِ
َفرتب منهم،ً قليال إال معاصروه عليها يجرؤ لم  إلى َونفذ موضعها وأعادها ّاألولويات َّ

ِالشرع مقاصد ِسلبت ّالتي ّواقعيته ُله َوأعاد ثاقبة ٍبرؤية ّ ُالفقـه اسـتعلى ِأن إلـى منـه ُ  ِّعـن ِ
ُتدرك ال ٍخانة يف فأصبح النّاس ِ  ِلقيـودوا علـيهم الحـرج ِلرفـع ومعانـاهتم ِالنّاس حاجة ُ
ِّبــالغلو ّكبلــتهم ّالتــي َقيــد وإن ،اإلباحــة األشــياء يف األصــل َّأن مــع ّالتحــريم يف ُ  ُبعــض َّ

 .ُالمعامالت يف ّوالتشريع ِالفقه ُأصول علم يف األصيل المبدأ هذا ُالعلماء
ْومــن ــام ِخــداع ِ َيلحــق أن ّاألي ــا شــيخنا ُاســم ُ ِّومعلمن ــة ُ ُالعالم  القرضــاوي يوســف ّ

َرمي فقد االرهاب، بقائمة ِهعصر عالمــــــة
ِ ُسـيد ِواألباطيل باألراجيف ُ ِالـدعاة ِّ  ِوإمـام ُّ

َالمرسلين ِالرسالة ِوتأدية ِاألمانة تبليغ وبين ُبينه َذلك ُيحل ولم ،محمد ُ  ٍوجـه ِّأتـم على ِّ
ِوجهاده ًوقلوبـا ُعميا ُأعينًا ِبه اهللا َفتح َّحتى ِالجهاد، َّحقِ اهللا يف ِ ُ ًغلفـا ُ  ْولـن ُصـما، اًوآذانـ ُ

َيثني
ِ ِرسـالته ِتأديـة عـن ّالقرضـاوي يوسـف إمامنا ذلك ُ  ُيأتيـه ّحتـى وجـه ِأحـسن علـى ِ

 .العالمين ِّربِ هللا ُالحمد و ّالشاهدين، من ذلك على ونحن اليقين،
 . 2014 ديسمرب من 16 ِلـ الموافق 1436 ّصفر 23 ُالثالثاء َفجر

 
 

*   *   *   * 
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   بلحسن محمد : بقلم 
 

 العالمـة عـن العـصر هـذا يف األمة أعالم شهادات بعض لكم أذكر البداية يف دعوين
 أنـه ذلـك القرضاوي، اهللا عبد بن يوسف الدكتور الشيخ – أصفه أن أحب كما– األمة
ــا ــدر يعــرف ال ُيقــال كم ــة ق ــذة العلمــاء وقيم  ُالعلمــاء إال الــسامي ومقــامهم الجهاب

 . الشيخ عن قيل ما بعض بذكر حديثي أصدر أن ارتأيت ولهذاالربانيون؛ 
: بالهنـد العلمـاء ندوة رئيس –الندوي الحسن أبو المعروف الهندي العالم عنه قال

 . »والمربين العلماء كبار من وهو محقق، عالم القرضاوي يوسف«
 اإلسـالمي والداعيـة المتـألق الجيولـوجي –النجـار زغلـول الربوفيـسور عنه وقال

 يوسف«: –والسنة القرآن يف العلمي لإلعجاز العالمية الهيئة مؤسسي وأحد المعروف
 ًوذكـاء واعية ذاكرة اهللا وهبه وقد الفقيه، حزم يف واألدب بالرقة متميز رجل القرضاوي

 وفقيهـه العـصر داعيـة جعلـه مما ووعي باستنارة ُالفتيا على وقدرة ربانية ِوفراسة فطريا
 . »منازع بال

 العلمـاء تكـوين مركـز رئـيس –الـددو الحسن محمد الشيخ الجليل العالم ُويجيب
 مجتهـدي عن الفضائية دليل قناة عرضتها تلفزيونية مقابلة يف سئل حينما – بموريتانيا

 و القرضـاوي يـذكر ثـم أحـد، تقريبا يوجد ال إنه: بالقول اآلن الموجودين العصر هذا
 . غيره اليذكر

 يوسـف« كتـاب صـاحب تليمـة عـصام الـشيخ الـشاب الداعيـة مكتبـه مدير ويقول
 . »األمة عنق يف لؤلؤة القرضاوي الشيخ«: »الفقهاء وداعية الدعاة فقيه القرضاوي

 األمـة علمـاء جـل شـهد فقـد كثيـر، مـن وقليـل فـيض مـن غيض ذكرناه الذي وهذا
 .واإلسالمية الشرعية العلوم مختلف يف الشيخ قدم برسوخ ومفكروها
ً وفضله الشيخ مناقب نذكر إذ ونحن  داود أبـو خرجه الذيملسو هيلع هللا ىلص  النبي بحديث عمال



  153 

 أو عــصمته نــدعي ، ال»منــازلهم النــاس أنزلــوا«: وتــضعيفه تــصحيحه يف ُوالمختلــف
 علـى يجـري مـا عليـه يجـري ٌبـشر ًوأخيرا ًأوال فهو شيء، كل يف الحقيقة لكبد إصابته

 التـي ِاإللهيـة َلملكـةا تلـك –والعـصمة. والنـسيان والـسهو والضعف الخطأ من البشر
ِالقــدرة مـع ِإليهــا والميــل المعـصية فعــل مــن ُتمنَـع ْ ) الجــامع المعــاين معجـم (–عليهــا ُ

 عينـي وقـرة حبيبي الحق وحبيب الخلق سيد وفارقها غادرها حين العالم هذا غادرت
 . والسالم الصالة أفضل عليه اهللا رسول محمد

 حـين اهللا رحمـه مالـك اإلمـام الهجرة دار إمام قاله ما ذكرناه الذي هذا على ويشهد
 إال ويتـرك منـه يؤخـذ كـل«: القـرب إلـى ُيـشير وهـو قـال فقـد. ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي قرب أمام وقف

 .»القبر هذا صاحب
 الكثيـر يف وتبحـره وتمكنه العلم يف برسوخه –اهللا حفظه –القرضاوي للشيخ يشهد

 اإلسـالمية مكتبـةال بحق أثرت التي ُمؤلفاته الخصوص وجه على الشرعية الفنون من
 . اإلسالمية العلوم من شتى صنوف يف ًمؤلفا وخمسين المائة على تربو وهي

 وغيـر والحـديث النبويـة والـسيرة والعقيـد والتفـسير والمقاصـد الفقـه يف ألف فقد
 بعــض يف ُيــدرس وبعــضها أجنبيــة لغــات عــدة إلــى منهــا الكثيــر ُترجمــت وقــد. ذلــك

 وعــرض طـول علــى واسـعا ًانتـشارا وانتــشرت يـةالدين والمعاهــد اإلسـالمية الكليـات
 . الناس وعامة بل والمثقفين العلم وطلبة العلماء استحسان ولقيت ،المعمورة

 بـشدة، الشيخ كتب بعض انتقد من أيضا هناك أن نذكر أن البد اإلنصاف باب ومن
 مفـاده مـا والسخرية التهكم سبيل على أحدهم يقول أن األمر وصل حتى منها وسخر

. »اإلسالم يف والحالل الحالل« »اإلسالم يف والحرام الحالل« كتاب نسمي أن علينا أنه
 شـيخ فهـو ،األمـور بعـض يف التوسـع و والتيـسير الوسـطية لمنهج الشيخ لتبني وذلك

 . منازع بال الوسطية وأستاذ
 أم قـول من قلناه الذي هذا على أدل ، والملسو هيلع هللا ىلص  الدعاة سيد منهج هي إنما والوسطية

 يكـن لـم ما أيسرهما أخذ إال أمرين بينملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسول خير ما«: ڤ عائشة ينالمؤمن
 )مسلم رواه (»...منه الناس أبعد كان إثما كان فإن إثما
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 بالـسودان األوقـاف وزيـر –البشير عصام الدكتور الشيخ يقول كما القرضاوي والشيخ
) المـصطلحات مـن وغيـره (الوسـطية مـصطلح جلى قد – المرموقين الدعاة وأحد ًسابقا

 .والشهوة بالهوى ُليفسر ُهالميا مضطربا أي رجراجا يرتكه ولم وضبطه
 يف البـشير عـصام قـال كمـا القرضـاوي يوسف العالمة الشيخ منظور من فالوسطية

 كلمـات يف القرضـاوي الـشيخ لتالميـذ األول العلمـي الملتقـى مـن االفتتاحية الجلسة
 منهجــا اإلســالم لنــا يقــدم أن –ضــاويالقر الــشيخ يقــصد –يريــد«: مانعــات جامعــات

 ًمنفتحـا العـصر، بلغـة مـشروحا بـالواقع، ًموصوال واإلنسان، والمكان بالزمان مرتبطا
 علـى محافظـا الـصريح، والعقـل الـصحيح النقـل بين جامعا والتجديد، االجتهاد على

 عوة،الـد يف مبشرا الفتوى، يف ميسرا واآلليات، الوسائل يف متطورا والغايات، األهداف
 للحاضر، معايشا للماضي، مستلهما صالح، جديد بكل منتفعا نافع، قديم بكل ُمرحبا

 انغالق، بال للخصوصية مراعيا ذوبان، بال الحضارات على منفتحا للمستقبل، متشرفا
 . »خرجت وعاء أي من للحكمة بالعصر، ملتمسا ًومتصال باألصل مرتبطا
ــم ــستطرد ث ــدكتور ي ــشير عــصام ال ــد الوســطية لمــصطلح هذكــر بعــد الب ــشيخ عن  ال

 ليكون والحواشي الشروح عليه تلتقي متنا هذا يكون أن يصح أال«: ويقول القرضاوي
 .»الوسطية؟ لمعالم ضابطا منهجا

 علـى رده عـن شـيئا نـذكر فلم الشيخ علم عن يسير جزء هو إنما ذكرناه الذي وهذا
 لخدمتـه كثيـرة جـوائز علـى حـصوله عـن وال البالغة بالحجج إياها ودحضه الشبهات
 . والمسلمين اإلسالم
ِنشر لم أننا كما  القـضية –األمـة لقـضية مـساندته يف والشجاعة البطولية مواقفه إلى ُ

ــسطينية، ــه الفل ــع ووقوف ــومين م ــوبين المظل ــى والمغل ــرهم، عل ــه أم ــشعوب ودعم  لل
 . وأغالل الطغاة الجبابرة قيود من تتحرر أن تريد التي المقهورة

 اليـوم وهـاهو َمـصر، بلـده من ُونفي مرات عدة ُوسجن األذى، ذلك سبيل يف َلقي وقد
 قائمـة يف اسـمه ُيتهم بـالتحريض علـى القتـل وفـتح الـسجون وهتريـب المواشـي، ويـدرج

 International Criminal Police Organizationالــدولي اإلنرتبــول قبــل مــن المطلـوبين
 .!المجرمين ُلتالحق ُأسست التي العالمية ةالمؤسس هذه ،)الدولية الجنائية الشرطة منظمة(
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   سبحاني أسد اهللا عناية/د
 

 )المفكر الهندي(
ــــا ما ٌخبر ــه ّدق حتى ّجل        ّمصمئل نابنـــ  ّاألجل فيـ
 ّذلــي مــــــــــا جارهم بأباة        ًغشوما وكان الدهر ّبزنا

ــه عــن الــدم يمــسك ــا،ع يف جريان ــت كيــف نتــصور حينمــا روقن  شــوكة شــمس مال
 ! أيديهم كسبت بما إال األفول إلى شمسهم مالت وما األفول، إلى المسلمين
ــه عــن الــدم يمــسك نعــم، ــردت نتــصور كيــف حينمــا العــروق يف جريان ــاع ّت  أوض

 وكيـف! المـسلمين دول يف المـوازين ّاختلـت وكيـف! المعمـورة أرجـاء يف المسلمين
 ! وأمراء المسلمين الحكام عند فاهيموالم القيم تغيرت

 واألبـيض أبـيض، صار واألسود! منكرا أصبح والمعروف معروفا، فالمنكرأصبح
 !عدوا أصبح والصديق صار صديقا، والعدو ! أسود صار

َالكبـر المناكير من أليس  قـوائم يف يـدرجون المـسالمين المـصلحين الـصالحين أن ُ
َويعدمون ويقتلون ويظلمون، جنونويس ويالحقون، ويطاردون اإلرهابيين، ُ ! 

 يف ويتقلبـون والرخـاء، باألمن ينعمون اإلرهابيون المرجفون المفسدون واألشرار
 ويجولـــون! جـــرائمهم يف ُويـــدعمون ســـفاهاهتم، علـــى ويكرمـــون والـــسعة، الدعـــة

 !يشاؤون وكيفما ، يشاؤون أينما ويصولون
 قبيـل أصـحابه ذلـك ّحـذر وقـد والـسالم، الـصالة عليـه نبينا يخافه كان الذي وهذا

 : قال أنه ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي عن ڤ الباهلي أمامة أبي رواية ففي وفاته،
 ! ؟ معروفا المنكر ورأيتم منكرا المعروف رأيتم إذا أنتم كيف«

 ! اهللا؟ رسول يا ذلك وكائن :قالوا
 ! سيكون منه وأشد نعم :قال
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 !حيرانا فيها يصير الحليم فتنة لهم ألتيحن حلفت بي: تعالى اهللا يقول
 طبعــة -الــسلف دار -1/44/56: المقدســي الغنــي لعبــد بــالمعروف األمــر:انظــر(

 )م 1995 أولى
 فيهـا الحلـيم صـار فتنـة لنـا وأتيحـت المحـذور، ذلك ووقع النبوءة، تلك فصدقت

 . المشتكى وإليه المفزع، اهللا فإلى! حيرانا
 إال العمياء الفتنة تلك ءورا ليس أنه القلب ّدقات ويستوقف الجبين، له يندى ومما

 ! مسلمون أهنم يزعمون أناس
 وصـالبة وقاحـة، بكـل ويزعمـون اإلسـالم، قادة ويضربون اإلسالم، يحاربون هم

ُّويذبون اإلسالم حوزة يحمون أهنم وجه  !المسلمين بيضة عن ُ
 اإلنرتبول اتخذها التي البائرة الجائرة اإلجراءات مؤخرا عن األنباء به وردت ما إن

 !مرذول مقبوح شيء القرضاوي يوسف العالمة الفاضل شيخنا ضد دوليال
 الغـادر االنقـالب قائـد مـن وتحـريض بـإغراء كـان ذلـك أن العجاب العجب ومن

 وخـان والرسـول، اهللا خـان الـذي اللعين، الخائن السيسي الفتاح عبد مصر، الفاجر يف
 الدوليـة قـوانينلل بخرقـه جمعـاء البـشرية خـان بـل فحـسب، ذلـك ولـيس المسلمين،

 !كلها األمم عليها اصطلحت التي اإلنسانية للقيم ونبذه
 الغاشــم الخـائن ذلــك ضـد المـشددة اإلجــراءات تلـك تتخــذ أن المفـروض وكـان

 !القرضاوي يوسف الفاضل الحبيب شيخنا دون السفاح
ــة أرض يف قتــل الــذي هــو اللعــين الخــائن فــذلك ــاء مــن وآالفــا آالفــا الكنان  األبري

 ! ّوأزقتها مصر شوارع يف المتدفقة الطاهرة الدماء تلك منظر يزعجه ولم! ةوالعباقر
 العريـضة النيـل أرض وجعـل الجحـيم، مـصر مثـل يف الحيـاة جعل اللعين ذلك إن

 :قال من صدق ولقد! حابل كفة مثل وحرائرها أحرارها على الواسعة
َّكأن َفجاج َ ِاألرض ِ ِوهي َ ٌعريضة َ َ ِ ِالخائف على      َ ِطلوبَالم ِ ُ ُكفة ْ َّ ِحابل ِ ِ 

ــم ــذب ول ِي ــب ُ ــة قل ــاء الطاغي ــساء بك ــوالت الن ــف المع ــن خل ــن أزواجه  وأوالده
! رحمة وال رأفة غير من العذاب سجون إلى يساقون زالوا وما سيقوا، الذين ّوإخوهتن



  157 

 .يستحقه ما الخبير اللطيف اهللا من فعليه
 وأرض لرخــاء،وا الخيــر أرض –النيـل أرض الغاشــم الــسفاح ذلـك ّحــول وهكـذا

 .واألشالء الدماء أرض وإلى والدمار، الخراب أرض إلى والعطاء الكنوز
 قـال كمـا فهـو ورعـاه، اهللا حفظـه القرضـاوي يوسـف العالمة الحبيب شيخنا وأما 

 :القائل
  وطأتــه البطحــاء تعــرف الــذي هــذا

 

  والحـــرم والحـــل يعرفـــه والبيـــت 
 

ــه كلتــا ــاث يدي ـــا ّعــم غي   نفعهمـــــــ
 

ـــستوكفا  ــــا وال ني ـــدم يعروهمـ   ع
 

  بـــوادره تخـــشى ال الخليقـــة ســـهل
 

  والـشيم الخلـق حـسن اثنـان يزينه 
 

ـــال ـــال حم ـــوام أثق ـــوا إذا أق   اقترح
 

  نعــــــم عنـده يحلـو الشمائل حلو 
 

ــريم فهــو ــوف، ك ــو عط ــذوب ودود، رحــيم وه ــه ي ــومين قلب ــضطهدين، للمظل  الم
ــصرخ ــل وي ــراحة، بك ــل ص ــجاعة وبك ــد –ش ــاوز وق ــسعين تج ــوه يف -الت ــاة وج  الطغ

 .الئم لومة الحق يف واليخاف الجبارين،
ـــى ـــوده أب ـــالبة إال المعجـــوم ع   ص

 

ــــاه  ــــائال إال ّوكف ــــين ًن   ُيــــسأل ح

 

 يثيـر المجـرمين الطائـشين أبنائها أيدي على المسلمين بالد يف ويجري جرى ما إن
 عليـه واليـسكت المـسلمين، غيـر أم المسلمين من كان سواء كريم، إنسان كل حفيظة

 .أشرس لئيم أو أخرس، شيطان الإ
 يف وصـرخ المـسؤلية، وأدى بالواجـب، فقـام عليـه، يسكت أن للقرضاوي وماكان

 خيـر والمسلمين اإلسالم عن اهللا جزاه الطغاة، عروش ّهز حتى والطغيان، الظلم وجه
 .الجزاء

 وال ،شـيء يف اإلرهاب من ليس والطغيان الظلم وجه يف والصراخ المنكر، وإنكار
 .اإلرهاب يف غارقا كان من إال) اإلرهاب (هيسمي
َفالتهم وبالجملة  َتهـم القرضـاوي الشيخ سماحة إلى ّوجهت التي ُ  الوجـود باطلـة ُ
 .الدنس من الشمس وبراءة القبس، من الماء براءة منها بريء وهو الواقع، يف لها

 الخاطئــة إجراءاتــه عــن يرتاجــع أن كرامتــه ومــن الــدولي اإلنرتبــول مــصلحة ومــن
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 مـن إلـى الـصالحين، الـربرة وأصـحابه القرضـاوي عـن الـتهم تلك ويسحب الجائرة،
 مرور مع واليزدادون فسادا، األرض يف يسعون الذين الظالمين، األشرار من يستحقها

 .العافية اهللا نسأل ،وعدوانا بغيا إال األيام
 .أجمعين الطغاة من وأرحنا والمسلمين، انصر اإلسالم اللهم

 
 

*   *   **    
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  خضر زيد /د
 

 رئــيس القرضــاوي يوســف العالمــة الــشيخ اســم بــإدراج أيــام قبــل األنبــاء طالعتنــا
) اإلنرتبـول (الدولية للشرطة المطلوبين قائمة على المسلمين لعلماء العالمي االتحاد
 رهــابباإل الـشيخ االنقالبيـون هـؤالء اهتـم حيــث مـصر يف الحاكمـة الفئـة مـن بطلـب

 ...المالي والفساد والقتل، العنف على والتحريض
 بـاالنقالب الـسلطة إلـى وصـلوا أنـاس! العربيـة أمتنـا وصـلت الحـد ألهذا إلهي يا

 مــن الــشهداء آالف جثــث وعلــى الــصنع األمريكيــة الــدبابات ظهــور علــى العــسكري
 .باإلرهاب المصلحين الصالحين يتهمون والشيوخ، واألطفال النساء

 بـسعة ُعـرف سـنة، التـسعين يقـارب عمـره جليـل عـالم القرضاوي إن: ادةالس أيها
 كـل يف المـضطهدين المـسلمين قـضايا عـن ودفاعـه لدينه، وبإخالصه ومعارفه، علمه

 اإلسـالم ينـشر العـالم ديـار معظـم إلـى وسـافر ووقته، وعلمه بقلمه عنهم دافع مكان،
 جهـوده نجحـت حتى لمينالمس شمل ويجمع والتسامح، والعدل الخير الناس ويعلم

 مـشكالت حـل يف دور للعلمـاء فأصـبح المـسلمين، لعلمـاء العالمي االتحاد إنشاء يف
 حتى اإلسالمية، الموضوعات شتى يف الكتب عشرات الشيخ ونشر وأوطاهنم، أمتهم
 ومؤســسة جامعــة مــن أكثــر ّوكرمتــه القرضــاوي، يوســف العالمــة باســم النــاس عرفــه

 .وعالمية إسالمية
 مختلفـة بقاع يف والقتلة الدمويين من وغيرهم مصر، يف االنقالبيين إن: سادةال أيها

 المـسلمين، اإلخـوان رأسـهم وعلـى اإلسالمية الحركات يحاربون العربي عالمنا من
 الخـط علـى يـدخل أن اإلنرتبـول دفـع الـذي ما ولكن وأهوائهم، مصالحهم من بدافع

 تـشجع الدوليـة المؤسسات من وكثير الجهاز هذا أن يعني ذلك إن الظالمين؟ ليساعد
 حلفائها على للحفاظ المتحدة الواليات من بأمر الشرفاء، وتحارب واإلرهاب الظلم

 .المظلوم وتضطهد الظالم تنصر فهي المنطقة، يف
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 لـه، اإلنرتبول ومالحقة االفرتاءات هبذه المقصود هو القرضاوي ليس: السادة أيها
 هـو المقـصود ومحـاربتهم، المـسلمين وعلمـاء ماإلسال صور تشويه هو المقصود بل

 بالتـسامح وينـادون الحل هو اإلسالم أن ينادون الذين اإلسالمي الفكر حملة مضايقة
 .والعدل والسلم

ــا ًعفــوا  مــر علــى المخلــصين المــصلحين حــال فهــذا تحــزن، ال الــشيخ، فــضيلة ي
 لكن مغيث، من وال ويقتلون يسجنون وربما واألذى، والظلم البغي يصيبهم التاريخ،
 .حين بعد ولو ناصرهم وهو معهم اهللا أن يكفيهم

  
 
 

*   *   *   * 
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  وائل قنديل
 

 نفـسه بالقدر مصر، الوسطى أفريقيا رئيسة بزيارة سعادته عن الشريف األزهر يعرب
 وشــيخها اإلســالمية األمــة عــالم بوضــع الــشريف األزهــر غمــرت التــي الــسعادة مــن

. اإلنرتبـول منظمـة يف المطلـوبين الئحـة علـى القرضـاوي، يوسـف الـدكتور لجليل،ا
 األكرب، اإلمام نائب أهين حين الخرس، وادعى ساكنًا، يحرك لم الذي االنقالب أزهر

 بطالقـة، لـسانه تحـرك. القـاهرة مطـار سـلطات أيـدي على الشافعي، حسن المستشار
 مـدار علـى فيهـا، جـرت التـي الدولـة سةرئيـ زيـارة بمناسبة عروقه، يف الفرحة وجرت

 بزيـارة األزهـر فـرح. المـسلمين ضـد العرقـي التطهيـر مجـازر أبـشع من واحدة العام،
 والتهليـل باالحتفـاء أمـر مصر يف االنقالبية المجازر جنرال ألن سامبا، كاترين السيدة

 تناسـى قـدف قبلها، ما تجب الجديدة السويس قناة حفر مشروع زيارة أن وبما بالزيارة،
 يوسـف الـدكتور يـزر لـم. الوسـطى أفريقيـا لمـسلمي اإلبـادة مجـازر المـسلمين أزهر

 رامـي المعـارض، القبطـي الناشـط يرقص ولم الناشف، على الحفر موقع القرضاوي
 األزهـر جنتـي مـن والطـرد اللعنة يستحقان ثم ومن ،»األيادي تسلم« إيقاع على جان،

 يف القرضـاوي، العالمـة علـى تمنـت طالمـا تـيال األزهـر مؤسـسة أن حتـى والكنيسة،
 األكـرب لإلمام يسمح وأن الفقهية، مجامعها وعضوية بالزيارة يشرفها أن سابقة، عهود

 اإلنرتبـول علـى المزايـدة قررت المؤسسة هذه معه، تذكارية صورة بالتقاط »الصغير«
 العــضويات ســجالت مــن الجليــل الــشيخ اســم بــشطب المحلــي، والعــسس الــدولي

 يف المعتقــل الــشاب الــصحايف مــع االنقــالب كنيــسة فعلــت كمــا ًتمامــا،. هبــا شرفيةالــ
 بإنـسانيته، ومستمـسكا لالنقالب، ًمعارضا كونه أن رأت إذ العسكري، النظام سجون
 رعايـا وكأحـد ًأوال، مـصري كمـواطن حقوقه، كل عنه يسقط الدم، حرمة عن ًومدافعا
 ًغضبا اإلسالمية األمة علماء انتفض لقد. انياث العسكرية السلطة مع المتماهية الكنيسة

 المطلـوبين قـوائم علـى ًعامـا، والثمـانين الثمانيـة ذي الجليـل، العالمة اسم إدراج من
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 بتهمـة مـصر، يف العـسكري االنقالب سلطات طلب على بناء الدولي، اإلنرتبول لدى
 مثـل ية،الـسخر تثيـر قـضايا يف اسـمه وأدرجـت بل واإلرهاب، العنف على التحريض

ــة أصــدرت المقابــل، ويف. والحــرق العنــف أعمــال وممارســة الــسجون اقتحــام  الهيئ
 القرضـاوي، عـضوية بإلغـاء ًقرارا السلطة ألزهر التابع اإلسالمي للمجلس التأسيسية
. والـسعودية مـصر طلـب علـى بنـاء يرتأسه، الذي المسلمين لعلماء العالمي واالتحاد

 لقـيم حاميـة مظلـة دورهـا، عن األزهر مؤسسة تتخلى ينح القيمة، وانعدام العبثية إهنا
 تتحرك العسكر، سلطة ماكينة يف ترس مجرد إلى وتتحول المعتدل، الوسطي اإلسالم

 التجديد مفاخر قمة على يجلس رجل ضد مشينة أمنية حملة يف للمشاركة أوتوماتيكيا
 والغلـو لتطـرفا ريـاح فيهـا تعصف ٍلحظة يف والمعتدل، الصحيح اإلسالمي الفكر يف

ــات ــغ. اإلســالمية بالمجتمع ــين مأســاويته المــشهد ويبل ــافز ح ــون، حــواة يتق  ومهرج
 للمونولوجـات أقـرب هـي وأحكام بفتاوى ويهرفون الشاشات، فوق العمائم يرتدون

 القرضـاوي، يوسـف اسمها العلم، من قارة إسهامات من األمة ُتحرم بينما الضاحكة،
 المـشهد، تفاصـيل يف النظـر أمعنت كلما تالشى،ت والدهشة االستغراب عالمات لكن

 إن. مـصر يف وجـاد ومحـرتم حقيقـي هـو مـا كـل البتـذال شـاملة عمليـة تمـضي حيث
 مـن المـصرية الكنيـسة موقـف هـو القرضـاوي العالمـة ضد األزهر موقف من األسوأ

 مقابـل يف حريتـه، على مقايضته حد إلى واالستبداد الشطط هبا وصل التي جان، رامي
 تـم قـد بأنـه ويقـر والكنيسة، المصري للشعب اعتذاره فيه يعلن فيديو مقطع يصور أن

 والعمامـة السيف« تحالف عمل لقد. السيسي الفتاح عبد سلطة رافضي من به التغرير
 جـرائم علـى مزيفـة شـرعية إسـباغ علـى لالنقـالب، األولـى اللحظة منذ ،»والقلنسوة

 يحاولون ذلك، وبعد. الشرائع كل وتنكرها اإلنسانية، جبين لها يندى دموية، ومجازر
 دعـوات تـصاعد أو الـشباب، أوسـاط يف إلحـاد حاالت رصد من الدهشة يتصنعوا أن

 المـسؤول هـو الثالثي التحالف هذا أن والحاصل. بالسالح السلطة وحشية على الرد
 وبكـل بالـسلمية، الكفـر إلـى المـصريين مـن قطاعـات دفـع عن الوحيد وربما األول،

 .المستقرة اإلنسانية مالقي
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  النعيمي الكريم عبد بن محمد: شعر
 

 مقامـه على الشرسة الحملة إزاء القرضاوي يوسف العالمة الشيخ لفضيلة ًانتصارا
  وتراثه

ٌنجـــم ْ ِالكـــون فـــضاء يف بـــدا َ ُيـــأتلق َ ِ َ َ  

 

ُغمــــه مــــا = َّ ٌحلــــك َ َ َعــــسعس ْإذ َ َ ُاألفــــق َْ ُ ُ
|  

  

ـــا ُشـــيخ ي ًفـــؤادا َّإن َ َّألـــم ممـــا ُ َ ِبـــه َ
  

 

ــن = ْم ــادث ِ ِح ِ ــدهر َ ِال ْ ــوال َّ ِواألح َ ــرق َ ُيحت ِ َ َ  

 

ْهل َبعد َ َ ِ ْنبح ِّالحي ِكالب َ ْمن َ ٍجلل؟ ِ َ َ  

 

َبعـــد أو = ْأن َ ِينبـــري َ َ ُمرتـــزق؟ ِالنـــاس يف َ ِ َ ُ  

 

ْدع ــك َ َعن ــان َ َغلم ْ ــي ِ ٍّغ ــادهم َ ْق ُ ــفه َ ٌس َ َ  

 

ــــك ال = َيغرين َّ َ ُِ ــــا ْ ُّشــــطوا َم ــــا َ َوم َنع َ ــــواَ   ُق

 

ْهـــم ِللطغـــاة ُ ـــن ُِّ َم ِالحكـــام ِ َّ ـــة ُ ٌأحذي َ
ِ َ  

 

ـــاد = ُتك َ ـــن َ ْم ـــا ِ ِوقعه ْ ـــداث َ ُاألج ْ ُتنطبـــق َ ِ َ َ  
 

ْدع ُرضوا ًقوما َعنك َ ْمن َ ْدينهم ِ ِ ِ ًبـدعا ِ َ ِ  
 

َومــــا = ُتخرجــــه َ ِّ َ ُالحــــوزات ُ َ ْ ُوالطــــرق َ ُ ُّ َ  
 

َعبيـــــد ِ ِّكـــــل َ ـــــاد ُ ٍمن ـــــرتهم يف ُ ْحظي َِ ِ َ  
 

َأتبــاع = ِّكــل َ ًهـــوى ُ ُطعمــواُأ َمــا َ ِ ُوســـقوا ْ ُ َ  
 

ْدع َطـــالب َعنـــك َ َّ ٍفجـــر ُ ْ ِمرابعنـــا يف ُ ِ َ َ  
 

ــــيس = ــــدهم ُإبل ْرائ ُ ُ ُوالحمــــق ِ ْ ُ ــــشبق َ ُوال َ ََّ  
 

َدرك هللا ُّ ْمـــــن َأعطـــــاك َمــــا َ ٍحكـــــم ِ َ ِ  
 

ــل = ُّك ــى ُ َاألل ــروا ُ ُذك ِ ــن ُ ْم ــضها ِ ِفي ِ ْ ــرقوا َ ُش ِ َ  
 

ِبــالعلم ْ ِوالفهــم ِ ْ َ ْقــد َ ْألقمــتهم َ ُْ َ َ ًحجــرا َ َ َ  
 

ِبـــسهام = ِ َجتـــكُح ِ ِ ِالبيـــضاء َّ َ ْقـــد َ ُرشـــقوا َ ِ ُ  
 

ــرب ٌح ــسانك َ َل ــا ُ ــح فيه ُرم ْ ــة ُ ٍملحم َ ََ  
 

ــــا = ــــدادك َّأم َم ُ َ ــــدرع فيهــــا ِ ُال ْ ــــق ِّ ُوالحل َ َ َ  
 

ــه يف ِالفق َقامتــك ِْ ُ ــا َ ــود ُالعلي ِكط ْ َ ًذرى َ ُ  
 

ـــه« = ُفق ـــاة ِ ِالزك ـــاه »َّ ُحك ـــر َ ُالتب ْ ـــورق ِّ ُوال ِ َ َ  
 

ْمـــن ِللـــسياسة َ َِ ِبـــالوحيين ِّ َ ْ َ ـــديا ِ ًمهت
ِ َ ْ    ؟ُ

 

ــــــاس = ِللن َّ ــــــة ِ ٌعافي ِ ْرأوا ممــــــا َ َ ــــــوا َ ُولق َ َ  
 

َبـــك »ُتاريخنـــا« ٌمحفـــوظ ِ ُ ُمفـــاخره َ ُ َِ  
 

ــــضارة = ُح ــــدل َ ِالع ْ ــــر َ ٌنه ْ ــــق َ ٌداف ِ ــــدق َ ُغ َ َ  
 

ـــن ـــضارع ذا َم ُي ِ ًصـــديقا ُ ِّ ـــه؟ ِ   ِبحنكت
 

ــــن = ــــز َم َّع ــــا َ ًقبطي ِ ــــد ِ ْق ــــسه َ ُم َّ ــــق؟ َ ُره َ َ  
 

ــن ــاول ذا َم ُيط ِ ــورين ذا ُ ِالن َ ــرم؟ يف ُّ ٍك َ َ  
 

َللوغى هل = َبعـد َ ِالـسبطين ذي َ َ ُممتـشق؟ ِّ ِ َ ُ  
 

ـــوال ـــة ل ُمراقب َ َ ـــالم ُ ِالع َّ ـــن َ ْم ـــخط ِ ٍس َ َ  
 

ـــا = ـــان م ـــع َك ُيمن َ ـــا َ ًبيت ـــم ْإن َ ُه ـــذقوا؟ ُ ُم َ َ  
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َهــــــذا َهــــــو َ ُّالقرضــــــاوي ُ ِ َ ُجللــــــه َ َ َّ َ  
 

ُشــــيب = ــــار َ ِالوق ٌووجــــه َ ْ َ ٌباســــم َ ــــق ِ ُطل ِ َ  
 

ـــــال ـــــه ُآم ِأمت ِ َّ ـــــبء ُ ٌع ْ ـــــوء ِ ُتن ُ ـــــه َ ِب ِ  
 

ُخـرس = ْ َلــيس ْولكــن ِالالجبــ ُ ْمــن َ ُنطقــوا َ َ َ  
 

ـــــذاذِ هللا ُأف ـــــر َ ٍده ْ ـــــال َ َللف ـــــصب ِ ٌخ ْ ِ  
 

َوللــــــصدى = َّ ٌورد َِ ْ َوللـــــــدجى ِ ُالفلـــــــق َُّ َ َ  
 

ُأعـالم ٍهـدي َ ْ ْشـروا َ َ َمرضـاة َ ْ ْخـالقهم َ ِ ِ ِ َ  
 

ُهـــم = ُالرجـــال ُ ُعاهـــدوا مـــا إذا ِّ ُصـــدقوا َ َ َ  
 

ْهــم ِللقلـــوب ُ ْأغليـــت مــا إذا ُ َ ِ ْ ٌمهـــج ُ َ ُ  
 

ِوللعيـــــون = ُ ِعـــــزت مـــــا إذا َ َّ ُالحـــــدق َ َ َ  
 

 
 

*   *   *   * 
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  عبد القادر أمين أبو طالب/ شعر 
  عضو اتحاد كتاب مصر 

  
َقلب معـَانى الهدى مـا شـئت والكتبـــَا ُ ْ َ  

 

  ُـخ منتـسبـَاْلن تلــق إال العـُــال للـشيــــْـ =

  

ــــيمن ــــة ال ــــســودان الدوح ــــصـر ال ُم ُ ُ  

 

َأو ىف الجـزائـــــــر أو لبنــــــان ىف حلبـــَا = َ  
 

ُفـــرد يديــــــن لـــه المجمــــوع قاطبـــــة ُ ٌ  
 

  ْبـالعلم والفقــه واإلسمـــــاع إن خطبــــَا =
 

ــم ال ترقــــــــى لهامتــــــــه   ُّكــل العمائـ
 

ُّفهــو اإلمـــام إذا مــا الــصـــف منتــصبـَ = َّ   اُ
 

ــــه ـــوط بأعظم ـــشريعـــة مخل ـــب ال ٌح ُّ  
 

ُـم يــسبــح فـــى شريانــِوالعلــــ = ُ َــــه طربــاُ ِ  
 

ٍوالشعــــر الن لـه بــل جـاء فـــــى أدب َ ُ  

 

ُيجثـو علـى ركبــة اإلبـــداع مقـتــربــــــَا = ِ  
 

  ُالنون يزهو علـى كـل الحـروف بمـــــا
 

  َ مــــن أشــعاره األربــا»يوســـف«أهــداه  =
 

ــى ـــه عل ــى أتيـ ـــهإن ـــا بقريتـــــ    الدنيــــــ
 

  »جاءت بأبلــــغ من أملى ومن كتبــَـا« =
 

   أال تيهى بعالمنـــا)1(»َصفـط التـراب«
 

  َواستشفعى للـورى بـل أنقـذى العربــا =
 

  ً لتمضى هائما عجبــَا)3(»آفاق«واسأل = ُ ال تقضى عجائبهـا)2(»المسيرة«خط َّ
 

ـــة ـــق أشرعـ ــا ىف الح ـــال له   ُهــام الرجـ
 

ُإن هاجت الـريح ال = َال تعرف النـصبـا. ِ ُ  
 

ـــا ـــى زمنـــــــًــ ـــم ذكــرتنــــ ْهللا درك كـــ ُّ  
 

ــا = ــــَ ِنهفو إليهـم وقلـب الكــون منتحبـ ُ ُ  
 

ٍيــا شامـَـــــة األزهـــر الوضــــاء ىف زمـــن ِ
  

 

  َجدب المعـالم لألخـالق مـا شربــــَـــا =
 

ْسحب المعـارف كم أرغمتها فدنـَــت ْ ُ َيا يوسف العصر من للطهر قد هربــَــا = ْ ْ َ َ  
 

ـــم ـــر يــشهد بــل والمـــال عفتكـــــ ُالفقـ ُ ُ  
 

  أما العطــــــاء معيـــــــن يكـره النـضبـَـا =
 

                                                
 . هى القرية التى ينتسب إليها فضيلة الشيخ وهى من قرى محافظة الغربية:  صفط الرتاب)(1
 .»سيرة ومسيرة« عربية بعنوان  هى المذكرات التى كانت تنشر بجريدة آفاق:المسيرة )(2
 . هى جريدة آفاق عربية التى كانت تنشر مذكرات الشيخ على شكل سلسلة أسبوعية:آفاق )(3
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ًإذ تـرعـاه عالمــة)1(»الدوح«ُكم أغبط  ُ  

 

  ْقدر العظيم الذى للدين كــَـم وهبــــَــا =
 

ُالمنبـر الحـــق سيــف عــــاش يحملــُـــه َ ٌُّ ُ  

 

ــــــاس مختــضبــــــَـا = ُإنــى أراه يــــؤم الـن َُّ  
 

ــه ُمن يخبــــر الشيــخ أن القلـب أرسلـُ َ َ ُ  
 

ِللقلب حبا عسى بالحشر يـصطحبـــَـا = ْ ْ  
 

 
 

*   *   *   * 

                                                
 نسبة إلى قطر التى استقبلت الشيخ وأحسنت وفادته واحتفت به واحتفـى »الدوحة« المقصود هبا :الدوح )(1

 . هبا
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   الجزائر/ زين رشيد : بقلم
 

ـــــال ـــــا ب ـــــصر م ـــــة م ـــــول بغيب   وذه
 

ــــــالَي  ــــــبها غت ــــــام ُغاص ــــــل َإم   الجي

  

ــــــا ــــــوده فرعونه ــــــروا وجن ــــــه أغ   ب
 

  إنتربـــــــول عمـــــــالء غـــــــيهم مـــــــن 
 

ـــــــست ـــــــواقهم وتناف ـــــــدها يف أب   كي
 

ـــــن  ـــــد يفلحـــــوا ل ـــــضليل يف والكي   ت
 

  لـــي كـــان وليـــا عـــادى مـــن الـــذكر يف
 

  كفيـــــل خيـــــر اهللا وكـــــان خـــــصما 
 

  بيـــــادة رهـــــن المـــــسكين واألزهـــــر
 

ــــــافق كــــــل يعلــــــوه    ووصــــــولي من
 

ــــسوا ــــائم لب ــــضميرو العم ــــف ال   مزي
 

ـــــــتان  ـــــــين ش ـــــــد ب ـــــــيل مقل   وأص
 

  وجهــــــاده علمــــــه قــــــصة فالــــــشيخ
 

ـــــــــة  ـــــــــاللحن أمثول ـــــــــل ب   والترتي
 

َيلـــــبس التـــــسعين أبعمـــــره   تهمـــــة ُ
 

  والمعقـــــول الفهـــــم حـــــدود فاقــــت 
 

ـــــتح تحـــــريض و قتـــــل ـــــابر؟ وف   ٍعن
 

ـــــا  ـــــذا عجب ـــــق له ـــــول المنط   المبط
 

ــــــدان ــــــوم ُأي ــــــصر مظل ــــــالم وين   ظ
 

َالئمــــــة ُوتهــــــال  ــــــى ِ ــــــول عل   المقت
 

ـــــر ـــــسجن الجـــــاين أَّويب   مـــــصلح وي
 

  جهــــــول بعجــــــز مجتهــــــد ويــــــالم 
 

ــــوع ــــدة وتج ــــشبع ماج ــــب وي   غاص
 

ـــــــاد  ـــــــوار ويب ـــــــصب ث ـــــــول بن   فل
 

ـــــــز ـــــــل وتع ـــــــة ك ـــــــصة بغي   ورخي
 

  وبتـــــــول عفيفـــــــة كـــــــل وتـــــــذل 
 

  ضـــحكاتهم عـــن األطفـــال ويحـــاكم
 

  عليــــل الــــضمير ِّكــــل فاســــد مــــن 
 

ــــــال ــــــل لألخيــــــار ُأتك   شــــــتيمة ك
 

ـــصان  ـــرض وي ـــق ع ـــول الفاس   المخب
 

ــــــان ــــــة ذو ُويه ــــــرم ثق ــــــاجر ُويك   ف
 

ـــــصدق  َّوي ـــــوان ُ ـــــد َّالخ ـــــدول َّض   ُع
 

  بأمــــــة اســــــتبد إذا الفــــــساد حكــــــم
 

  المجهــــول إلــــى بهـــا المــــسير كـــان 
 

 

***** 
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ــــال ــــل مه ــــوم لع ــــذر الق ــــرهم ُيع   أم

 

ــــــل  ــــــف تهمــــــة ولع   بــــــدليل ٍيوس

  

َشــــــهر فلعلــــــه ــــــسالح َ   مهــــــددا ال

 

ــــــــــين  ــــــــــة لآلمن ــــــــــول بغلظ   وغل

 

  منافحـــا اليـــزال ضـــعف رغـــم هـــو

 

ــــانظر  ــــرض ف ــــبمن لع   والطــــول ٍاك

 

ــــــا طــــــار ُوتــــــراه ٍبقــــــذائف محلق
  

 

ِّلــــــدك ُحبلـــــى    المــــــأهول المعبــــــد َ

 

ـــــوب َّفجـــــر أو ـــــف األنب ـــــازه يوق   غ

 

ــــضى    وحقــــول ٍمــــزارع لحــــرق وم

 

ـــــــد أو ـــــــسلل ق ـــــــة ت ـــــــة خفي   ببراع

 

ـــــــدس  ّلي ُ ـــــــما َ ـــــــاه يف ُس ـــــــل مي   الني

 

ــــي أو ــــراج يعتل ــــل األب ــــدفعا يحم   م

 

ــــــت برشــــــاقة  ــــــصيل عــــــن َّدق   التف

 

ـــــه ـــــصقر فعيون   خلـــــسة يرقـــــبٍ كال

 

ـــــنص يرمـــــي  ـــــولٍ عـــــساكر لق   وخي

 

***** 
ــــال القــــضاء نطــــق ــــرد ف   لحكمــــه م

 

ـــــت  ـــــل شـــــامخ إطاعـــــة وجب   وجلي

  

  ّومنــــــزه ّمقــــــدس مــــــصر فقــــــضاء
 

ـــــال  ـــــل التـــــشكيك عـــــن ٍع   والتقلي
 

  وصـــــــديقه لوائـــــــه رأس ّفالزنـــــــد
 

ـــــد  ـــــد عب ـــــق المجي ـــــأمول محق   الم
 

  منحــــة َاألراضــــي حــــازوا أن لــــوم ال
 

  جميــــــــل بعــــــــض ُّرد إال ذاك مــــــــا 
 

َتخــصص القاضـــي ُحاتةوشــ َّ َ   حكمـــه َ
 

ــــق يف  ــــدام النط ــــق باإلع ــــول وف   أص
 

  ذهبيــــــــــة سلــــــــــسولة جيــــــــــده يف
 

ــــــشارب  ــــــه كــــــث وب ــــــل علي   كحي
 

  هيبـــــــــــة يف بنظاراتـــــــــــه يزهـــــــــــو
 

  قليـــــل غيـــــر مـــــرآه مـــــن والرعـــــب 
 

ـــــال ـــــو يف يخت ـــــضاء به ـــــا الق   موزع
 

ـــــــــا للمـــــــــوت  ـــــــــل قانون   كعزرائي
 

  عنــــــده يؤكــــــد شــــــرطتهم ووزيـــــر
 

  لدليــــ ألــــف ُألــــف َيوســــف َإجــــرام 
 

ــــــه فكفــــــا ــــــؤم إثمــــــا ب   جماعــــــة ُّي
 

ـــــسعى  ـــــل ت ـــــم لني ـــــديل الحك   والتب
 

  ثلــــــة يناصــــــر جرمــــــا بــــــه وكفــــــا
 

ِإســـــرائيل أمـــــن ّقـــــضت َبحمـــــاس 
  

 

  محرضـــــا يعــــيش ذنبـــــا بــــه وكفــــا
 

  للجيــــــــــل وحرامــــــــــه بحاللــــــــــه 
 

***** 
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ـــــدعو ـــــشعوب ي ـــــورة ال   وتمـــــرد لث
 

ــــرى  ــــسليم لهــــا ون ــــر الت ــــبيل خي   س
  

  لهـــــم مقـــــدور الحكـــــم يف فبقاؤنـــــا
 

ُعجـــــول غيـــــر ألقـــــدارا يـــــرفض ال  َ  
 

ـــم ـــالف أول ـــج يخ ـــذهبنا نه ـــذي م   ال
 

ـــــة يقـــــضي    مـــــسؤول حـــــاكم بطاع
 

  بــــسوطه الظهــــور جلــــد ولــــو حتــــى
 

  بالتنكيــــــــل األمــــــــوال صــــــــادر أو 
 

ــــا ــــره م ــــو َّض ــــان ل ــــر َطــــوع ك ٍأوام
  

 

ــــــــا  ــــــــابط أو للوائن ــــــــول أو ض   ص
 

  مفتيــــا َجمعــــة ِّكعلــــي اســــتوى هــــال
 

ـــــــال  ـــــــا فين ـــــــل حظـــــــوة من   التبجي
 

  نظامنـــــال منكـــــرا عقـــــودا أمـــــضى
 

ــــــم  َيعــــــي ل ــــــل باإلبعــــــاد ْ   والترحي
 

ـــم ـــجل ك ـــي َّس ـــلب ُّالحرب َص ـــاده ْ   عن
 

ٌطــــــــرة أو  َّ   المعــــــــزول ســــــــجنه يف ُ
 

ــــــيس ــــــدعو أول ــــــا للجهــــــاد ي   تقرب
 

ـــــــصوغه  ـــــــالنص وي ـــــــيل ب   والتأص
 

  بدولـــة اليهـــود يحظـــى أن العيـــب مـــا
 

ــــــل للجــــــوار ٍســــــلم وبعهــــــد    طوي
 

ُونـــــصيب   وشـــــراكة مغنمـــــا مـــــنهم ُ
 

ٍأقــــــصر ســــــياحة تثـــــري  ُ ْ   ُلهــــــولوا ُ
 

ــــا ــــة م ــــرام قيم ــــم إن األه ــــشها ل َيغ ْ  
 

  البتـــــــرول وباعـــــــة العيـــــــون ُزرق 
 

ـــــــسفه ذا كـــــــم ـــــــا ّفننـــــــا ي   ورموزن
 

ــــــن  ــــــالم أنجــــــم م ــــــل األف   والتمثي
 

ٍعواصـــــف ذات شـــــعواء ويقيمهـــــا
  

 

ـــــــــن إن  ِّزي ـــــــــل ُ ـــــــــل التمثي   بالتقبي
 

ـــــم إن ـــــ ل ـــــالهوى ِّمنضن ـــــا ب   أفالمن
 

ــــــــل اإلغــــــــواء ومــــــــشاهد    والتميي
 

  جهـــاروا بعـــد الفـــن بـــسوق كـــسدت
 

  التعطيـــــل ضـــــحية النجـــــوم وغـــــدا 
 

  أمومــــة وســــام فيفــــي تنــــل أو لــــم
 

  بمثيــــــــــل رقــــــــــصها يف فليأتنــــــــــا 
 

  الهــــوى إلهــــام غيــــر للثقافــــة مــــن
 

ـــــن  ـــــر واللح ـــــل غي ـــــشعبول البلب   ال
 

 

***** 
ـــــأى ـــــس ون ـــــاد يؤس ِالتح ـــــه ِّ   علوم

 

ـــــــــا  ـــــــــشريعة ليغيظن ـــــــــول ب   وأص

  

ـــــل ـــــع ب ـــــن اآلالف َّجم ـــــباهه م   أش
 

ــــــامع  ــــــاء ومج ــــــر اإلفت ــــــل خي   دلي
 

ــــــيسأ ــــــا يقحــــــم ول ــــــسياسة دينن ُمحــــض والــــدين   ب ْ   ونحــــولٍ مــــشاعر َ
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ــــــى ــــــادى وإن حت   وســــــطية بهــــــا ن
 

ـــــدعو  ـــــشير إلـــــى ت   والتـــــسهيل التب
 

ْوحـــــدة للتقـــــارب يـــــدعو قـــــام أو َ  
 

ـــــب  ـــــل لتجي ـــــة ك   وفـــــصيل جماع
 

  فكــــــره ينــــــشر األســــــفار َّســـــود أو
 

  وفـــــــصول ٍبمباحـــــــث فيـــــــصوغه 
 

  كأنــــــه العلــــــوم يف يؤلــــــف ذا هــــــو
 

ــــى  ــــه يلق ــــوحي إلي ــــ ال ــــل نم   جبري
 

ــــه يف ــــم يف الفق ــــديث عل ــــة الح   رواي
 

  التأويــــــــل يف الفكــــــــر يف ودرايــــــــة 
 

ــــــــيرة يف ــــــــدة س ــــــــصوف وعقي   وت
 

ـــــــضارة  ـــــــد وح ـــــــول ومقاص   وأص
 

  وبعزمـــــه بـــــصبره جـــــاء أيـــــن مـــــن
 

ــــع يف  ــــين الجم ــــرأي ب ــــول ال   والمنق
 

  ببراعـــــة يـــــصوغه القـــــريض حتـــــى
 

ـــــــــسيطه  ـــــــــزه بب ـــــــــل وبرج   وطوي
 

ـــــــــــة لـــــــــــه منهجنـــــــــــا ذم يف   نوني
 

  المـــــــسلول مكالـــــــصار مـــــــصقولة 
 

  حلهــــا يــــزعم العــــصر ولمــــشكالت
 

ــــــــديل إتيانــــــــه يــــــــدعي كــــــــم    بب
 

ــــــــه   مــــــــنهج الــــــــشريعة إن فبزعم
 

ـــــسع  ـــــاة ي ـــــا الحي ـــــشمول جميعه   ب
 

ــــا ــــد م ــــر ج ــــم أم ــــن ل ــــا يك   متعارف
 

ــــــــــى إال  ــــــــــه وأفت   بالتعليــــــــــل في
 

  زكاتـــــــه بفقــــــه عالجـــــــه والفقــــــر
 

ـــــسعى وبوهمـــــه  ـــــول لرصـــــد ي   حل
 

ــى ــد حت ــرى لق ــضعاف أغ   ليظفــروا ال
 

ـــــوالاأل ســـــادة مـــــن    بالمـــــدخول م
 

ــــه الرفــــوف صــــحائفه وغــــزت   ْوكتب
 

ــــــــه فالدارســــــــون  ــــــــل علي   بالتعوي
 

  نــــــوازل لفقــــــه مــــــؤتمر قــــــام مـــــا
 

ـــــــــــدم إال  ـــــــــــه يق ـــــــــــل في   بالتهلي
 

ـــــــــه ـــــــــوة ورث وكأن   وحـــــــــده النب
 

ــــــل والتعــــــصيب بــــــالفرض    والتنزي
 

  نبــــوة نيــــل بــــالوحي يكــــن لــــم لــــو
 

ـــــسب الجتازهـــــا  ـــــصيل بالك   والتح
 

  واقعــــا لتــــشمل الفتــــوى عــــولم بـــل
 

ــــــــاتل  ــــــــدينهم لجالي ــــــــول ل   وعق
 

ــصين يف ــاز يف ال ــزر يف القوق ــوى ج   اله
 

ــــــد يف يف  ــــــابون الهن ــــــل يف الغ   التامي
 

ــــــــه   وصــــــــيهم للمــــــــسلمين وكأن
 

ـــــاية  ـــــا كوص ـــــى الباب ـــــل عل   اإلنجي
 

***** 
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ّنغــــــــر لــــــــن ال َ   وبفقهــــــــه برأيــــــــه ُ

 

  المعـــــــــسول وبيانـــــــــه وبوعظــــــــه 

 

  ِّمتيــــــسر شــــــيوخنا وفــــــق فالــــــدين

 

  بالتوكيـــــل العيـــــد صـــــالة تكفـــــي 

 

  متغلــــــب لحــــــاكم الــــــدعاء مثــــــ

 

  ُطــــــول وعمــــــر صــــــحته بــــــدوام 

 

  لحــــاكم الــــدعاء يف يــــؤمن لــــم مــــن

 

َبقبـــــول عبـــــادة منـــــه تحـــــظ لـــــم 
  

 

ّجبــــة يف مولــــد مجلــــس وحــــضور ُ  

 

ـــــل التكليـــــف عـــــن يغنـــــي    والتطوي

 

  وظرافـــــــــة وسالســـــــــة بـــــــــسهولة

 

ـــــــــالوة  ـــــــــالوة وح ـــــــــول وط   وذب

 

ــــــان شــــــأن ال ــــــدنيا لألدي ــــــا بال   وم

 

ــــــن فيهــــــا  ــــــد م ــــــصيل التعقي   والتف

 

***** 
ــــــه ــــــال إييييي ــــــة لح ــــــة عروب   ٍوكنان

 

ـــــد  ـــــدت ق ـــــل محكـــــم يف ُخل   التنزي

  

  عبثيــــــة ردة تــــــشهد مــــــصر هــــــي
 

ــــــذ  ــــــالب من ــــــائن ٍانق ــــــل خ   وعمي
 

  استوى »لعرص«ا أيها عرشك كان إن
 

ــــــدك فغــــــدا  ُّي َ ــــــأكول بعاصــــــف ُ   م
 

ــــان أو ــــدك ك ــــرهم جن ــــروتهم غ   جب
 

ــــــوم فمــــــصيرهم  ــــــوم ي ــــــل كي   الفي
 

ــــرر ال ــــا تغت ــــن ي ــــق اب ــــا الفواس   إنم
 

ــــــة لــــــوتع  ــــــزول صــــــاعدا الكنان   لن
 

ـــة الطغـــاة حكـــم ناصـــرت مـــا   جماع
 

ــــــــي المالئــــــــك ونادتهــــــــا إال    زول

 

  ســـــالما وتـــــذهب ًمقتلـــــة أتـــــصيب
 

ـــــــل ُســـــــيطلب كـــــــال  ـــــــل قات   بقتي
 

  وروحهـــــا الــــصمود رابعــــة فــــدماء
 

  كالـــــــسجيل كـــــــالزلزال ســـــــتثور 
 

  وحـدها مـصر بخطـب ليس والخطب
 

  المــشلول المــشرق هــذا خطــب بــل 
 

ــــدس ــــزل فالق ــــةالح تخت ــــا كاي   كله
 

  وعــــويلي لــــوعتي تــــذكي والقــــدس 
 

ــــسرى ــــي م ــــا النب ــــث به   قبلــــة وثال
 

ـــــوة أرض  ـــــذ النب ـــــث من ـــــل بع   خلي
 

ــــا ــــف لنــــا وبه   باســــمنا يــــسمى وق
 

  عجــــــول عبيــــــد يدنــــــسه ذا هــــــو 
 

ـــر ـــشام ألرض وانظ ـــذبح ال ـــعبها ي   ش
 

ـــــت وكأنهـــــا    مغـــــول بجـــــيش احتل
 

  كــــــابرا الجريمــــــة ورث جزارهــــــا
 

  هطــــول بقــــصف شــــاهدة وحمــــاة 
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ــــــاك ــــــاليمن وهن ــــــسعيد ب ــــــآمر ال   ت
 

  البرميــــل ســــارق نجــــد شــــيخ مــــن 
 

  حوثيهــــا ْمـــع الحلــــف يف مخلوعهـــا
 

  فـــضول حلــف أيــن نجــد شــيخ مــع 
 

  نكبـــــة قـــــصة فتلـــــك العـــــراق أمـــــا
 

  المـــسحول لـــشعبها الـــصخور تبكـــي 
 

ـــــداد ـــــمة بغ ـــــيد عاص ـــــا الرش   يهينه
 

ــــــج  ــــــود عل ــــــر حق ّغ ــــــطول ُ   باألس
 

ــــــا ــــــار ِوبليبي ــــــر المــــــسمى ج   حفت
 

ـــــــد  ـــــــك إرث ليعي ـــــــول الهال   المهب
 

  خطــــة تحبــــك الخــــضراء وبتــــونس
 

  بنكــــــول نكــــــسة ترســــــم ســــــوداء 

 

ـــــاهللا ـــــا ب ـــــع ي ـــــع نب ـــــشجعي الربي   ت
 

  وقـــولي بالـــصريح الحقيقـــة واحكـــي 
 

  ســـطورها الكـــاتبين بعـــض أولـــيس
 

ـــــرة مـــــن  ـــــة عـــــن جي   وشـــــميل يمن
 

ــشون ــهم الربيــع يغــشى أن يخ   عروش
 

ـــــا يكفـــــي  ـــــل التعـــــريض هن   بالتمثي
 

  مقـــصدي يفهـــم النحريـــر فالـــسامع
 

  تفـــــصيلي عـــــن باإلجمـــــال ويلـــــوذ 
 

ــــا ــــح فأن ــــشفقا ألم ــــن م ــــامعي ع   س
 

ـــــى  ـــــب حت ـــــر َّيجن ـــــسجيل ُمخب   الت
 

  أســيرة الــشعوب فــذي بــالخليج طــف
 

  مغلـــــول مكـــــره شـــــيمة والـــــصمت 
 

  صـــــــوتها يكـــــــتم قبلةاإلســـــــالم َأو
 

ــــــساس  ــــــآل كعبتهــــــا وت   ســــــلول ب
 

ــــى ــــارات وإل ــــب اإلم ــــعبها المغي   ش
 

  بمقـــــول معلنـــــا التـــــصهين تجـــــد 
 

  وأهلـــــه لقمـــــارل محجـــــا أضـــــحت
 

ــــــــاجرا  ــــــــدر ومت ــــــــول لمخ   وكح
 

ـــــة ـــــاريخ َأوغلط ـــــصبح الت ـــــة ت   دول
 

  ودخيـــــــل دخيلـــــــة كـــــــل لتـــــــضم 
 

ـــذلكم ـــاقي وك ـــشعوب ب ـــسربلت ال   ت
 

ـــــالجبن  ـــــوا ب ـــــشة رام ـــــول عي   بخم
 

  توجـــسا الخنـــوع ألفـــوا قـــد فالـــشيب
 

  المــــسطول بتوهــــة الــــشباب وتــــرى 
 

  أتباعــــــه مــــــن اإلســــــالم أو يعــــــزل
 

  أفــــول نحــــو ْالعــــرب نجــــم ويـــسير 
 

َيحــــــاربأ   جريــــــرة دون اإلخــــــوان ُ
 

  جميـــــــل أي لإلخـــــــوان أولـــــــيس 
 

  غاصــــب خطيــــر لــــص بيــــنهم هــــل
 

ٌّبلطجــــــــي أو  ِ َ ْ ــــــــون َ ــــــــول ذو عي   ُح
 

  ســـــــادة إال اإلخـــــــوان قـــــــادة مـــــــا
 

ـــــــل والفكـــــــر علمهـــــــم يف    والتحلي
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ـــم ـــصر روح ه ـــا م ـــميرها و وقلبه   ض
 

  ســـــــبيل بكـــــــل عزتهـــــــا طـــــــالب 
 

  ســــــــويعة صـــــــبر النـــــــصر إن واهللا
 

ـــــــد أو لـــــــيس    لمكفولبـــــــا اهللا وع
 

ــسود   المــدى بلــغ مــا الــدين هــذا سي
 

ــــــــل بــــــــذل أو عــــــــز بعزيــــــــز    ذلي
 

ـــــا ـــــام أم ـــــن اإلم ـــــديم فم ـــــا ق   قاله
 

ـــــم نونيـــــة  ـــــسجيلي مـــــن تمـــــح ل   ت
 

  بــــاألذى تهــــزم الــــدعوات مــــا تــــاهللا
 

ــــــدا  ــــــاريخ ويف أب ــــــر الت ــــــولي ب   مق
 

ــع ــدي يف ض ــد ّي ــب القي ــلعي وأله   أض
 

  الغـــول بكـــف عنقـــي ضـــع بالـــسوط 
 

ـــستطيع لـــن   ةســـاع فكـــري حـــصار ت
 

ــــــزع أو  ــــــور إيمــــــاين ن   ســــــبيلي ون
 

  يـــــدي يف وقلبـــــي قلبـــــي يف فـــــالنور
 

  ومعينــــــي ناصــــــري وربــــــي ربــــــي 
 

  أمتـــــي يف ناصـــــحا عمـــــري أفنيـــــت
 

  أثيــــــل الــــــدعاة يف لمجــــــد أصــــــبو 
 

ــــعي وبــــذلت   طيــــب زراعــــة يف وس
 

  المحـــــصول جــــودة أرجـــــو للبــــذر 
 

ـــــاين أســـــمى ـــــال أن األم ـــــهادة أن   ش
 

  ورســـــولي  بـــــارئي أالقـــــي وبهـــــا 
 

َّظـــــالمال ســـــأحاجج ـــــوم ُّ ـــــامتي ي   قي
 

ـــــاك  ـــــدم وهن ـــــل ين ـــــن قائ ـــــل ع   قي
 

  قـــــــسطاسه يف للـــــــديان والحكـــــــم
 

  للهابيـــــــل قابيـــــــل مـــــــن يقـــــــتص 
 

***** 
  مدحـــه أنظـــم وعـــشت اإلمـــام عـــاش

 

ــــا  ــــصير مــــن وأن ــــول جــــد التق   خج

 

ــل ــدح ه ــشمس أم ــشع ال ــياؤها الم   ض

 

ـــــى  ـــــور أخف ـــــذوة والن ـــــديل ج   القن

 

ــــر ومــــن ــــف الجزائ ــــف أل ــــة أل   تحي

 

ــــــــة  ــــــــالورد محفوف ــــــــلوا ب   إلكلي

 

ـــي ـــت ذي ه ـــن رب ـــين ع ـــة أربع   ومائ

 

ــــــا  ــــــر حب ــــــوم يف لبح ــــــل العل   جلي

 

ــست ــض وقب ــدر بع ــن ال   ممــدوحها م

 

ــــــى  ــــــيس حت ــــــة تم ــــــل بحل   وخمي

 

  لــــه منتــــصرا الوســــع فيهــــا أفرغــــت

 

ـــــل إمـــــام بهـــــا يـــــسر فعـــــسى    الجي

 

  مـــصرف غيـــر صـــرفت قـــد كنـــت إن

 

ـــــل عـــــروض أوافقهـــــا فلكـــــي    خلي

 

ـــــــــر إين ـــــــــاة مق ـــــــــي للنح   بجنحت

 

ــــــدم  ــــــذري ومق ــــــ ع ــــــذول للك   ع
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ـــــا ـــــشق فأن ـــــضاد بع ـــــيم جـــــد ال   مت

 

  خليــــــــل لكــــــــل منــــــــي وتحيــــــــة 

 

  قربـــة يمينـــي خطـــت مـــا صـــغت قـــد

 

ــــول أرجــــو  ــــذول لجهــــدي القب   المب

 

 
 

*   *   *   * 
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  ةماجدة شحات
  أديبة وقاصة مصرية

  
غيوم، تـزداد ظلمـة كلمـا دخـل الليـل، والقمـر خلـف سـدول دورة الالسماء ملبدة ب

رض، النجوم هنالك وال ألتكاد تنعدم الرؤية، حجب تفصل السماء عن اهناية الشهر، 
 .أثر لهدايتها، الركب يمضي يف الفالة، تكاد تطبق عليه السماء

ال .. تجمعـوا ..تحاول أعين الرواد تحسس المسير، تدقق النظر، تتنادى أن ائتلفـوا
 .يئن أحد ببكاء خارج القافلة

 هتـام الكبـار، يف آخـر ضـربة لهـدم الجـدار، حولها الحـصار، يريـدون اوافقد أحكم
 .برار ألأن اقتلوا يوسف ا: خرابال ويتداعى غربان ،مة توشك أن تنهارألالصد  حائط

يشتد عواء الذئاب، تزمجر السماء، ترعد، وبرق يخـرتق الفـضاء يـشع نـورا، يكـاد 
 .مع سرعته يخطف البصر

التحاما، يحتضن بعـضها جساد أليرتفع أنين، ويشتد حنين، ومع وقع الرعد تزداد ا
بعضا بال تمييز، كأن كل واحد يستشعر النجاة يف حضن غيره، يكـاد يعتـصره احتـضانا 

 .من شدة خوفه
شـواق، وترتفـع الـدعوات، وأصـوات نـشيج خاشـع ألعناق، وتحرتق األتشرئب ا

 .تسكن لها نفوس مضطربة، وأكف نحو السماء تمتد، وعواء ذئاب الليل يحتد
انقطــع الرجــاء و ال .. .عــن تحــذير، فتنخلـع القلــوب رهبـةيـسكت  ونـذير ســوء ال

 ..أسباب
 . هالك المحالة، الريح تعصف، والرعد يقصف، والسماء بزمهرير تنهمرشيءكل 

جساد المتعبـة المرهقـة تلفـظ ألاختنق الركب وكادت ا ..أسباب انقطع الرجاء وال
 ..خيرةألأنفاسها ا
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قــد بلغــت القلــوب الحنــاجر، صــوات وألتــداعت ا.... انقطــع الرجــاء وال أســباب
 ..قدامألرض من تحت األوزلزلت ا

 ..انكشف وجه الفضاء ..وزاغت أخرى ..هنالك خشعت قلوب
ره، وقــد أدرك علــى ضــوء البــصيرة يواصــل الركــب مــس ..ســطعت نجــوم الــسماء

 .مصيره
 . سلم يارب.. سلم اللهم 

 
 
 

*   *   *   * 
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  مونيتور إيست ميدل

 
ــة للــشرطة الدوليــة المنظمــة وضــعت فقــد اآلن، ًرســميا األمــر أصــبح لقــد  الجنائي

 القـرار هذا اتخذ وقد »المطلوبين« قائمة على القرضاوي يوسف الدكتور) اإلنتربول(
 لعلمـاء العـالمي االتحـاد رئـيس علـى القـبض إللقـاء »قـصوى تأهـب حالـة« إلصدار

 هـو القرضـاوي الـدكتور أن يـذكر المـصرية الحكومـة مـن طلـب علـى ًبناء المسلمين
 منتخـب مـصري رئـيس بـأول أطـاح الـذي العـسكري النظـام منتقـدي أشـد مـن واحد

 شـخص أي يقتـل لـم« القرضاوي لكن. 2013 يوليو انقالب يف مرسي، محمد بحرية،
 كالسـيكية حالـة يبـدو اإلنرتبـول قـرار فإن وبالتالي ،»شخص أي قتل على يحرض أو

 .والحكم التوجيه سوء من
 محكمـة قيـام مـن فقـط أيـام بعـد القرضـاوي ضـد القصوى التأهب حالة قرار جاء
 846 لقتـل التـآمر هتمـة مـن مبـارك، حـسني السابق، العسكري الدكتاتور بتربئة مصرية

 مـدى الـسجن عقوبـة الحكـم وألغـى. حكمـه ضـد 2011 عـام انتفاضـة خالل متظاهرا
 هنـاك يكـون ولن- يوم هناك يكن لم كما 2012 يونيو يف مبارك ضد قررت التي اةالحي
ــدا ــديث أي -ًأب ــن ح ــذكرة ع ــال م ــة اعتق ــادرة دولي ــد ص ــارك ض ــا مب ــدث كم ــع ح  م

 .بسنتين مبارك يكرب والذي ،)سنة 88 (القرضاوي
 قتـل مـن هنـاك« بقولـه منتقديـه ازدواجيـة المخـضرم اإلسـالمي العالم لخص وقد
 العدويـة رابعـة ميـادين ويف القـاهرة يف الجمهـوري الحـرس مقر يف األبرياء من اآلالف

 .»القانون أو للعدالة اعتبار أي دون والنهضة
 المؤسسة تلك عمل طريقة حول جوهرية تساؤالت يثير اإلنرتبول قرار أن والواقع

 يمكــن أدلــة أسـاس علــى الدوليـة التوقيــف مـذكرات تــصدر أن ينبغـي وهــل ،الدوليـة
 وبالتأكيـد، السياسيين؟ ألحد عرضية نزوة على ًبناء ببساطة تصدر أهنا أم منها قالتحق

 مطالبــة نفــسها المــصرية العــسكرية القيــادة فــستكون األولــى، هــي اإلجابــة كانــت إذا
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 .الكثير عن باإلجابة
 أن ينبغـي الدوليـة األوامـر كانـت إذا مـا حـول سؤال أيضا هناك آخر، صعيد وعلى
 إن القــول ويكفــي للحكومــات؟ والمعارضــة المنتقــدين كاتإلســ كوســيلة تــستخدم

 تـصبح أن يمكـن الـدولي واألمـن القـانون بـسيادة التمسك عن المسؤولة المؤسسات
ــدي يف أدوات ــيين أي ــر سياس ــرفاء غي ــون ،ش ــم متورط ــسهم ه ــات يف أنف ــرق عملي  خ

 .للقانون
 واهنيـار المـدمرة، الحـروب مـن األوسـط الـشرق منطقة فيه تعاين الذي الوقت ويف
ــة الوكــاالت فــإن الحــدود، عــرب األســلحة وانتــشار الــدول ــر لــديها الدولي  الــذي الكثي

 قـد) ICC (الدوليـة الجنائيـة المحكمـة ومثـال. مـصداقيتها علـى الحفاظ من ستكسبه
 حـادة غيـر أداة الكثيـرين قبـل مـن تعتـرب أصـبحت حيـث. اإلطـار هـذا يف ًمفيـدا يكـون

 يف وخاصـة ،»المرغـوبين غيـر« القادة الستهداف الغربية الحكومات قبل من تستخدم
 مـن تعمـل كقـوة واحرتامهـا مصداقيتها من الكثير فقدت فقد النحو، هذا على ،إفريقيا

 .العدالة أجل
 لقيادات الشائن السلوك ظهر اإلنرتبول، قرار من وجيزة فرتة قبل أنه هي والمفارقة

 ضــباط كبــار مــن دالعديــ ضــمت صــوتية لتــسجيالت تــسريب عــرب المــصري الجــيش
 يحظـر حيـث مرسـي، محمـد اعتقـال مكـان مـشكلة حـل كيفيـة يناقشون وهم الجيش
 ولكـن الـزمن، مـن فـرتة ألي عـسكرية ثكنـة داخل المدنيين احتجاز المصري القانون

 .المعزول للرئيس حدث الذي هو ذلك
 الـرئيس أجـربت التـي ووترغيـت قـضية مـع الفـت بـشكل الفـضيحة تلك وتتشابه

 يف أنـه إال. االهتامـات مواجهـة يف االسـتقالة علـى نيكـسون ريتشارد الراحل األميركي
ــة غيــاب  مــن أي يواجــه أن احتمــاالت أيــة توجــد فــال مــصر، يف الحقيقيــة الديمقراطي

 .قانونية محاكمات المعنيين الجنراالت
 ذلـك يف بمـا الدوليـة، والمؤسـسات فالمنظمـات الحاليـة، الظـروف ظـل يف أنه إال

 غطـاء تـوفير يف تواطـوئهم لنفـي المـصري للـشعب ضـخمة بديون مدينون اإلنرتبول،
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 صيف خالل مصر يف حدث ما بشأن شك أي هناك كان وإذا. ومجرمة فاسدة لعناصر
 .المسربة الصوتية التسجيالت بفحص ملزمون اإلنرتبول مسؤولي فإن ،2013 عام

 مـن هـو -أخـرى دوليـة هيئـة أيـة أو اإلنرتبـول وليس- النهاية يف المصري الشعب
 الـدروس يـتعلم وسـوف. تاريخـه مـن المظلمة الفرتة هذه على النهائي الحكم سيعلن

ــن ــة م ــة المأســاوية الحال ــبة الطــرق ويــستنبط الراهن  القــضاء هيكلــة إلعــادة المناس
 .مستقلة وطنية مؤسسات إلى وتحويلها العسكرية، والمؤسسات

 كارثيـة العواقـب تكـون ما غالباف األخالقية البوصلة العامة المؤسسات تفقد عندما
 خـارج إلـى ستمتد الوضع تداعيات أن إلى تشير مصر يف والدالئل. للمجتمع بالنسبة

 علـى العالمـات أقـرب مـن جـزء هـي رفـح يف المنـازل وهـدم غـزة فحـصار. حدودها
 للـصحيفة قـال عندما وضوحا أكثر السيسي الفتاح عبد كان لقد بل. المقبلة األحداث
 الفلسطينية الدولة إلى عسكرية قوات إلرسال مستعد إنه سيرا ديال رييريكو اإليطالية

 الـضامن بمثابـة يكـون وأن اإلسـرائيليين، طمأنـة«و المحليـة الشرطة مساعدة أجل من
 .»ألمنها

 تحريـرا فلسطين تحرير بضرورة إيمانه يف ثابتا القرضاوي يزال ال نفسه الوقت ويف
 .اآلن اإلنرتبول قبل من مطلوب فهو لهذا. البحر النهر إلى من كامال،

  
 

*   *   *   * 
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  تقرير موقع شبكة رصد
  

ً العديـد مـن العلمـاء المـسلمين اعتبـار الـدكتور يوسـف القرضـاوي إرهابيــا، قـدانت
اذيب والشائعات التي يروجهـا نرتبول، مطالبين بالرد على األكووضعه علي قوائم اإل

 .اإلعالم حول أنه محرض على العنف
 بـضرورة الـرد علـى األكاذيـب »عـصام تليمـة« وطالب الداعية اإلسالمي الدكتور 

 رئـيس –يوسف القرضاوي . والشائعات التي يروجها اإلعالم عن الداعية والعالمة د
ه بـالتحريض علـى اإلرهـاب ٌثار حول اهتامـ وما ي-االتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

 .ومطالبة اإلنرتبول بإحضاره
ردا علـى « :-»فـيس بـوك« خالل تدوينة لـه عـرب صـفحته علـى موقـع- وقال تليمة 

: الحمالت المغرضة ضد شيخنا العالمة القرضـاوي، أدعـوكم للمـشاركة يف هاشـتاج
 .»اًإرهابي -ليس -القرضاوي

 .سـم دالوضع العسكر «:ماء، فقالواعترب الدكتور محمد الصغير، ذلك إهانة للعل
كبـر ألمـام اإلالقرضاوي على قوائم اإلنتربول إهانة لكل علماء المسلمين يف شـخص ا

 .»ًكثر أثراألقدم سبقا واألسنا وا
لم يحددوا مفهوم اإلرهاب لكنهم حـددوا أعـداءهم «: وتابع الدكتور نادر العمراين

 .....»دل، عفوا احترموا عقولناثم نسبوا إليهم ما شاءوا دون أدلة ويدندنون حول الع
 »نتربـولاإل«ومن جانبه رد االتحـاد العـالمي لعلمـاء المـسلمين علـى قـرار شـرطة 

الدولية، إدراج اسم رئيسه، يوسف القرضاوي، علـى قـوائم المطلـوبين، فـدعا جميـع 
 »القرضــاوي لــيس إرهابيــا«ه، إلــى إطــالق حملـة للتــضامن معــه تحــت عنـوان ئـعلما

 .ع لعدد من المقربين منه عن أفكارهبالرتافق مع دفا
 علـى المـشاركة يف »المخلصين«وحض االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جميع 
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نرتبـول  خاص للدفاع عن القرضاوي، ورفض إدراجه علـى قائمـة اإل»هاشتاج«وسم 
 عبر الهاشـتاج اً موحدًيتضح أن حملة التضامن مع فضيلة الشيخ تتخذ شكال«: مضيفا

 .»لتضامنوعبارات ا
 قـد وضـعت القرضـاوي علـى ،»نتربـولاإل«ُوكانت الشرطة الدولية أو ما يعرف بــ
نرتبول أن القرضاوي الذي يحمـل الجنـسية قائمة المطلوبين لديها، وجاء يف تقرير اإل

المــصرية والقطريــة، مطلــوب مــن قبــل الــسلطات المــصرية لقــضاء عقوبــة بــتهم 
لعمـد، ومـساعدة الـسجناء علـى الهـرب التحريض والمساعدة على ارتكـاب القتـل ا"

 »ـ  على حد زعمهمـ والحرق والتخريب والسرقة
وأشار التقرير إلـى أنـه مـن يملـك أي معلومـات عـن القرضـاوي أن يراجـع مركـز 

 .الشرطة المحلية يف منطقته
 
 

*   *   *   * 
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»« 

  ي الجديدتقرير من جريدة العرب
 

ّعلى الرغم من أن مذكرة االعتقال التي عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، 
، الـشيخ »االتحـاد العـالمي لعلمـاء المـسلمين«، يوم الجمعة، بحق رئـيس )اإلنتربول(

يوسف القرضاوي، بطلب من السلطات المصرية، غير ملزم تنفيـذها مـن قبـل الـدول 
ّ خـرباء يف القـانون الـدولي، إال أن مـسار المـذكرة بحـد ذاتـه ا لتأكيـداتًاألعضاء، وفق

بــدأ كــل شــيء يف . »نتربــولاإل«ا لمــا كــان عليــه يف الـسابق ســلوك ًا مغــايرًاتخـذ مــسلك
ا يتعلـق ا مـصريً، حين تلقت الشرطة الدوليـة طلبـ2013كانون األول من عام / ديسمرب

ــاوي  ــرق ا«وآخــرين، ويتــضمن اهتامــات بـــ) اً عامــ88(بالقرض ــرائم الح رتكــاب ج
والتخريب والسرقة والمساعدة علـى ارتكـاب القتـل العمـد، ومـساعدة الـسجناء علـى 

 .ّوأدرجت المنظمة التهم يف نشرهتا الحمراء، بعد تريث استمر أكثر من عام. »الهرب
ا على القتل، ليـدرجني ًلم أقتل ولم أحرض يوم: ا على القرار، قال القرضاويورد

ــ ــى ق ــول عل ــوري اإلنرتب ــرس الجمه ــربآء يف الح ــل آالف ال ــن قت ــوبين، وم وائم المطل
أماكن يف محافظتي القاهرة والجيزة المـصريتين (والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس 

وال عزاء (...) وغيرها معروف ) شهدت مقتل المئات من معارضي السلطات الحالية
 .»للعدالة أو القانون

ا ًا وتكـرارًدينة ليون الفرنسية قـد رفـضت مـرارنرتبول يف موكانت األمانة العامة لإل
طلبـات الـسلطات المـصرية إصـدار نـشرات حمـراء أو تنبيهـات متعلقـة بـسياسيين أو 
ناشــطين مــصريين معارضــين مقيمــين خــارج بالدهــم، ال بــل إهنــا أبلغــت الــسلطات 

ًإصدار هذه النشرات يشكل انتهاك«المصرية أن  ّ  .»ا ألنظمة المنظمةُ
ا مـن الحكومـة المـصرية مـن ً، طلبـ2012نرتبـول عـام ّثال، تلقت اإلفعلى سبيل الم

ــة عــدة، مقرهــا الواليــات ً شخــص15أجــل إدراج  ّا علــى صــلة بمنظمــات غيــر حكومي
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المتحدة، يف قائمة المطلوبين، فأحالت المنظمة الطلب إلى مكتـب الـشؤون القانونيـة 
َلمـصرية، خلـص حينهـا وبعد دراسة المعلومـات المـستقاة مـن الـسلطات ا. التابع لها َ

الطلب المصري مخالف للمادة الثالثة من قـانون «نرتبول، إلى أن خرباء القانون يف اإل
ًنتربول األساسي، التي تنص على أنـه يحظـر علـى المنظمـة حظـراإل ُ ّ ا أن تنـشط أو ًا تامـّ

 .»تتدخل يف مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري
ً ُقرار الذي اتخذ بعدم االمتثال لرغبة السلطات المصرية، فقـد قـررت  عن الوفضال

نرتبـول بالمعلومـات التـي أحالتهـا المنظمة كذلك عدم االحتفاظ يف قواعد بيانات اإل
ا مـن ًأميركيـ 12السلطات المصرية، بواسطة التعاميم بشأن األشخاص المعنيين، وهم 

 .أصل مصري، ولبنانيان وأردين واحد
ُالتعمــيم الــذي أرســلته الــسلطات المــصرية يف هــذا الــصدد، أبلغــت وفـور وصــول 

ـــ ــضاء ال ــدان األع ــع البل ــد  يف اإل190جمي ــصرية قي ــسلطات الم ــأن طلــب ال ــول، ب نرتب
ًالمراجعـة القانونيــة، وأحيطــت علمـ ا يف مرحلــة الحقــة بـالقرار الــذي اتخذتــه األمانــة ُ

 .العامة برفض إصدار النشرات الحمراء
ٍار الـرفض يف بيـان رسـمي، بعـد أن اسـتكملت األمانـة العامـة وأعلنت المنظمة قـر

نرتبـول علـى أنـه مـن خـالل رفـضها وشـددت اإل. للمنظمة عملية المراجعة القانونيـة
ا ألي ًطلب مصر إصـدار النـشرات الحمـراء، قـد التزمـت بقواعـدها وأنظمتهـا، خالفـ

ّ عادت وغيرت لكن المنظمة. تخمينات أو شائعات خاطئة عن الدور الذي تضطلع به
يف نشرهتا الحمـراء ...) سرقة وحرق والتخريب(ا، فأدرجت التهم الجنائية ًرأيها أخير

ا مـن بعد تريث استمر أكثر من عام تحت مالحظة أن التهم منـشورة كمـا وردت حرفيـ
 .مصدر الطلب، أي من السلطات المصرية

طنين مصريين عقب نرتبول بقبول الطلب المصري ضد مواّوجاء التغير يف قرار اإل
ــادة المنظمــة ــو. التغييــرات األخيــرة يف قي ــدت يف يولي تمــوز / ُفخــالل اجتماعــات عق

ُنرتبول يف موناكو، انتخـب سيباسـتيان للجمعية العامة لإل 83الماضي، خالل الدورة الـ
ُا للرئيس، وانتخب ًا جديدًهايتوتا نديتونغا، المفتش العام لقوات الشرطة الناميبية، نائب
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ا عن أفريقيا، ً جهاز التحقيقات الجنائية يف كينيا، فرنسيس نديغوا موهورو، مندوبمدير
ا عــن ً، منــدوب)األرجنتــين(ُوانتخــب ســيرخيو بيــرين، الوكيــل الــوطني لــشؤون األمــن 

ُاألميركيتين، وانتخـب منـدوبان عـن أوروبـا، همـا ديفيـد أرمونـد، مـدير جهـاز مراقبـة 
 الشرطة، ألكسندر بروكوبشوك، رئـيس المكتـب الحدود يف المملكة المتحدة، وفريق

نرتبــول منظمــة مــستقلة وليــست ومنظمــة اإل). روســيا(المركـزي الــوطني يف موســكو 
ّ يمثلها لدى األمم المتحـدة يف ٌ لها مكتبْا من األمم المتحدة وال تابعة لها، ولكنًجزء

. ة متعـددةنيويورك وآخر يمثلها لدى االتحاد األوروبـي يف بروكـسل ومكاتـب إقليميـ
نرتبول، بما فيها مصر، مكتب مركزي وطنـي ولدى كل بلد من البلدان األعضاء يف اإل

 .يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون محليون
وتجتمع اللجنة التنفيذية ثالث مـرات يف الـسنة، وتحـدد الـسياسة العامـة للمنظمـة 

تسعة منـدوبين ا هم الرئيس، وثالثة نواب للرئيس، وً عضو13ّوتوجهاهتا، وتتكون من 
ُوينتخـب أعـضاء . يمثلون مناطق العـالم، وهـي أفريقيـا واألميركيتـان وآسـيا وأوروبـا

 .اللجنة التنفيذية عادة لوالية مدهتا ثالث سنوات
 

*   *   *   * 
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»« 

  نت. تقرير الجزيرة
  

 العـالمي االتحـاد فـرئيس مـستبعد، يءشـ هنـاك يعـد لـم االنقالب، بعد ما مصر يف
 اإلنرتبــول قــوائم علــى مطلوبــا أصــبح القرضــاوي يوســف الــشيخ المــسلمين لعلمــاء
 أيـده بينما وغيرهم، العلماء غضب أثار ما وهو المصرية، الحكومة من بطلب الدولي

 .للسلطة موالون أزهريون
 القاهرة-الغيط أبو الرحمن عبد

 بعـد العلمـاء، خاصـة المسلمين من كبيرا قطاعا انتابت والصدمة الغضب من حالة
ــشرطة إعــالن ــة ال ــول (الدولي ــيس اســم وضــع ،)اإلنترب ــاء العــالمي االتحــاد رئ  لعلم

 التحـريض بتهمـة دوليـا المطلـوبين قـوائم علـى القرضاوي، يوسف الشيخ المسلمين
 .المصرية الحكومة من طلب على بناء واإلرهاب، العنف على

 قرارا لألزهر التابع اإلسالمي للمجلس التأسيسية الهيئة أصدرت فعل رد أول ويف
 الـذي المـسلمين لعلمـاء العـالمي واالتحـاد القرضـاوي يوسف الشيخ عضوية بإلغاء

 .والسعودية مصر طلب على بناء يرأسه،
 عـدة مـن وأكـاديمي وباحـث وإمـام وداعيـة عـالم 300 مـن أكثر أصدر المقابل، يف
 المطلـوبين قـوائم مـن القرضـاوي اسـم برفع باإلسراع بولاإلنرت فيه طالبوا بيانا دول،

 مـسؤول غيـر تـصرفا« دوليـا، المطلوبين قوائم على اسمه وضع مجرد معتربين دوليا،
 .»عليها السكوت يمكن ال ورموزه، لإلسالم وإهانة

ــان علــى الموقعــون وقــال ــول علــى يجــب كــان« البي  المجــرمين يالحــق أن اإلنترب
 مـن بـدال شـعوبهم، ويحرقـون ويقتلـون ويسرقون ينهبون ممن المعروفين، الحقيقيين

 العـصر، هـذا يف المجـددين أهـم وأحـد اإلسـالمية، الوسـطية إمـام القرضاوي مالحقة
 .»األمة قضايا لخدمة حياته وهب الذي
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ــة المنظمــة أطلقــت بــدورها ــسان لحقــوق العربي ــا يف اإلن  توقيعــات حملــة بريطاني
ــى للــضغط ــاء اإلنرتبــول عل ــ إللغ ــة بحــق الحمــراء شاراتال ــف الــدكتور العالم  يوس

 االجتمـاعي التواصـل مواقـع علـى نشطاء دشن كما غنيم، وجدي والشيخ القرضاوي
 .»إرهابيا ليس القرضاوي«) هاشتاج (وسم

 الحملـة، يف المـشاركة إلى النشطاء جميع جميل محمد للمنظمة العام المدير ودعا
 يثبـت وفحواهـا الـسخرية تثيـر وغنيم ضاويالقر بحق المذكورة االتهامات إن« :قائال
 أو يـسرق أن القرضاوي مثل كبير لعالم فهل سياسية، أسس على صدرت مفبركة أنها

 تكفيـره لحد للحوار ودعوته وسطيته من عانى الذي وهو القتل على يحرض أو يحرق
 .»والمتطرفين؟ الغالة قبل من

 الوسطية إمام
 وتفـسيره الكـريم القـرآن حفـظ يف قـضاها العمـر، مـن عامـا 88 تجاوز القرضاوي«

 عـدة مـن الجـوائز مـن كثيـر علـى وحـصل األمـة، قـضايا عـن والدفاع للناس، وتعليمه
ــات هبــذه ،»دول ــتاذ أدان الكلم ــه أس ــسياسي الفق ــضو ال ــاد ع ــالمي االتح ــاء الع  لعلم

 .لإلنرتبول المطلوبين قوائم على القرضاوي الشيخ وضع الورد أبو فتحي المسلمين
 قــوائم علــى القرضــاوي الــشيخ وضــع نــت للجزيــرة حــديث يف الــورد أبــو واعتــرب
 مـتهم، وكأنـه نفـسه عـن بالـدفاع ُليـشغل ومؤيديـه، الـشيخ إلربـاك محاولـة اإلنرتبول
 .األمة قضايا نصرة عن يتوقف حتى الناس، أعين أمام هيبته وإسقاط

 ويثـق بيرة،ك شعبية له القرضاوي فالشيخ ذلك، لهم يتحقق هيهات« :قائال وأردف
 فتـاواه يف وتحرره استقالله إلى ويطمئن المسلمة، الجماهير من غفير جم علمه ويف فيه

 هــو ولـذلك الحـرة، الـشعوب مـن هائلـة أعـداد الرسـمية المؤسـسات عـن واجتهاداتـه
 .»اإلسالمي العام الرأي يف مؤثر الكلمة، مسموع

ــدد ــى وش ــاء أن عل ــشرق يف العلم ــرب ال ــوا والغ ــذا أدان ــصر ه ــق فالت ــشيخ بح  ال
 إلبالغهـم الحقوقيـة والمنظمـات الدوليـة المؤسـسات مـع تواصـلوا كما القرضاوي،

 .المطلوبين قوائم من الشيخ اسم رفع بسرعة وطالب االعرتاضية، رسالتهم
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 للدين استغالل
 التأسيـسية الهيئـة إن كريمة أحمد الشيخ األزهر بجامعة الفقه أستاذ قال المقابل يف

 واالتحـاد القرضـاوي يوسف الشيخ عضوية ألغت لألزهر التابع اإلسالمي للمجلس
 الـسياسة ممارسـته لثبـوت نظـرا« القرضـاوي، يرأسـه الذي المسلمين لعلماء العالمي

 .»السياسة يف الخيرية األعمال واستغالل
 وحظر القاهرة يف العالمي االتحاد فرع أغلق قد أنه صحفية تصريحات يف وأضاف

 أو للفتـاوى شـرعية ال أنـه وأعلـن محظورة، مؤسسة إلى تمينمن أعضاؤه ّوعد نشاطه
 والجـيش الـشرطة ضد بالتحريض تقوم التي خاصة عنه، تصدر التي العلمية األعمال

 .والقتل للعنف والرتويج
 تابعـا يكـون أن ورضي الشريف، ولألزهر لبالده تنكر بأنه القرضاوي كريمة واهتم
 الجنـسية بـسحب إبـراهيم محمـد المـصري الداخليـة وزيـر وطالـب إرهابية، لجماعة

ــن المــصرية ــورا القرضــاوي م ــاره ف ــرز باعتب ــى المحرضــين أب ــة تحركــات عل  جماع
 .المصرية الدولة لهدم المسلمين اإلخوان

 
 

*   *   *   * 
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  الحميد عبد حسن: تقرير
 
 هذه.. »الربانيين األزهريين العلماء الحقةلم وليس المجرمين لمالحقة اإلنتربول«
ــارات هــي  بوســط الــسودان علمــاء هيئــة مقــر إلــى تــدخل وأنــت تواجهــك التــي العب

ــوم ــساء الخرط ــسبت م ــي، ال ــي الماض ــر وه ــة رأي ُتظه ــاء هيئ ــسودان علم ــرار يف ال  ق
 قيلـت التـي الكلمـات أكثر الهيئة رؤية يظهر ما لكن ،القرضاوي الشيخ ضد اإلنرتبول

 القرضـاوي الـشيخ لنـصرة فعالياهتـا الـسودان علمـاء هيئـة هبـا ابتـدرت التـي ندوةال يف
 الــسودان داخــل مــن العلمــاء مــن جمــع وخاطبهــا) علمائهــا عــن األمــة دفــاع (بعنــوان

 .والمهتمين الشرعي العلم وطلبة العلماء من كبير بحضور وحظيت وخارجه،
ــدكتور األســتاذ ــد ال ــان محم ــالح عثم ــيس ص ــة رئ ــدح الهيئ ــه يف امت ــدكتور كلمت  ال
 حفـظ أنـه إلـى وأشـار والعشرين، الحادي القرن يف له نظير ال بأنه ووصفه القرضاوي

 وهـو عظمـى، غايـة بلـغ حتـى الـشرعي العلـم تلقي يف تدرج ثم الثامنة، سن يف القرآن
 وعـشرات كتـاب، المائـة تعـدت التـي مؤلفاتـه إلـى َّونـوه الربوفـسور، درجة من أعلى

 الــساحات ترددهــا التــي واألناشــيد الــشعر ألــف شــاعر ًأيــضا نــهأ وأضــاف الرســائل،
 .والمعسكرات

 ثـم الناصـر، عبـد جمـال عهد يف ًشابا اعتقل أنه ذكر القرضاوي الشيخ تاريخ وعن
ًمكرها خرج  يف الـشريعة كليـة عميـد منـصب وشـغل قطر، يف استقر حيث الخليج إلى ُ

 االتحــاد أســس ثــم لحظــة،ال حتــى ينقطــع لــم والــدعوي العلمــي ونــشاطه جامعتهــا،
 يف األخيـر الرابـع المـؤتمر ويف إيرلندا، يف سنوات عشر قبل المسلمين لعلماء العالمي

 .اإلسالمي العالم من عالم ثمانمائة من أكثر تجمع استانبول
 تجـاوز الـذي القرضـاوي الـشيخ يطـارد أن صـالح عثمـان محمـد الـشيخ واستنكر

 والعقوبـة، المالحقة من السبعين بلغ من يعفي وليالد القانون أن مع والثمانين الثامنة
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 األمـة وطالـب ًإرهابيـا، يكـون أن يمكن وال ،ٌّوسطي داعية القرضاوي الشيخ أن وأكد
 .األمة عن دفاع عنه الدفاع ألن عنه بالدفاع

 حديثـه ابتـدر الـسودان يف المـسلمين لإلخـوان العـام المراقب جاويش علي الشيخ
 جـور وال عـادل عـدل يبطله ال القيامة يوم إلى ٍماض الجهاد (الصحيح الحديث بإيراد
 .وباللسان بالسنان يكون الجهاد أن إلى وأشار) جائر

 الحملـة هـذه مـن الهـدف أن واسـتطرد بلـسانه، جاهـد القرضـاوي الـشيخ أن وأكد
 عــن يــدافع كرمـز القرضــاوي الـشيخ أبــرزت الحملــة هـذه أن إال ،اإلســالم اسـتهداف

 .اإلسالم
 هـذه المخـاض ومرحلـة الـشعوب، مـيالد مرحلة يف اليوم أننا جاويش شيخال وأكد
 .األمة لتبصير المرحلة هذه يف المقدمة يف يكون أن باإلعالم وأهاب ًوقتا، تقتضي

 لمـاذا: تـساءل بالخـارج فلـسطين علمـاء هيئـة رئـيس التميمـي الغنـي عبد الدكتور
ــه يريــدون أهنــم وأجــاب بالــذات؟ القرضــاوي الــشيخ ُيــستهدف  نجــالء ضــربة توجي

 .العلمية والرموز العلماء ضرب خالل من لإلسالم
 هيئـة وحيـا البصر، أعمى البصيرة أعمى القرضاوي الشيخ جهاد ينكر من أن وأكد

 للــشيخ وانتــصفت بــادرت التــي الهيئــات أولــى مــن تعتــرب التــي الــسودان علمــاء
 .األقصى المسجد عن عصماء بقصيدة مداخلته ختم ثم القرضاوي،

 الحـديث أورد الـسودان علمـاء هيئة رئيس نائب يوسف الحي عبد الدكتور الشيخ
 خذله إال فيه ينصره أن يحب موضع يف ًمسلما امرأ يخذل مسلم امرئ من ما (الصحيح

 .نخذلهم أن علينا وحرام إخواننا نخذل أال واجبنا من أن أضاف ثم ،)القيامة يوم اهللا
 وحـق منـا، أفـضل الهجـري بالتقويم التسعين بلغ الذي القرضاوي الشيخ أن وأكد

 ولـم كثيـرة، ألـسنة خرسـت حـين بالحق تكلم ألنه مناقبه ونذيع فضائله ننشر أن علينا
 فسلفهم القرضاوي، الشيخ عن القول هذا مصر يف المجرمين أكابر يطلق أن يستغرب

 يف يظهـر أن أو ديـنكم يبـدل أن أخـاف إين (الـسالم عليـه موسـى عن قال مصر فرعون
 ًانقالبــا نفــذ صــهيونية أداة بأنــه مــصر يف االنقالبــي النظــام ووصــف ،)الفــساد األرض
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 .مصرية وأيد عربية بأموال
 أنفسهم يفجرون الفلسطينيون كان حينما أنه القرضاوي الشيخ مناقب من أن وذكر
 الـشيخ فصدع وانتحار، حرام العمل هذا بأن فتاوى ظهرت ،الصهيوين العدو وينكأون
 يغفروا لم كما ذلك، المجرمون له يغفر ولم استشهاد، هذا أن ّوبين بالحق يالقرضاو

 .جالديها ضد العربية الشعوب ثورة أيد أنه له
 التـي الـذبيح كتيبـة يف كـان فقـد وسـنانه، بلـسانه جاهد القرضاوي الشيخ إن :وقال

 الحي عبد الشيخ وأكد فلسطين، يف قاتلت التي الخولي البهي األزهري الشيخ يقودها
 العطـرة الـذكرى وبقيـت التـاريخ مزبلة إلى ذهبوا التاريخ عرب العلماء عذبوا الذين أن

 .التاريخ مزبلة إلى السيسي سيذهب وكذلك للعلماء،
 القـى مـا يالقـون لـذلك وأهنـم األنبيـاء، ورثـة العلمـاء أن أكد السيد ناصر الدكتور

 اليـوم اإلسالمي العالم تنتظم تيال النهضة أن إلى وأشار والتعذيب، القتل من العلماء
 رابعـة يف األبريـاء قتلـوا الـذين يالحـق ال اإلنرتبـول أن واسـتغرب علماء، من لها البد

 الـصراع أن وأكـد والجهـاد، العلـم بـين جمـع الـذي القرضـاوي الشيخ وحيا العدوية،
 .والباطل الحق بين اإلسالمية الدعوة فجر منذ مستمر

 
 

*   *   *   * 
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. ولم أحرض يوما على القتل، ليدرجني اإلنرتبول على قوائم المطلوبين.. لم أقتل

ومـن قتـل آالف الـربآء يف الحـرس الجمهــوري والمنـصة ورابعـة والنهـضة ورمــسيس 
ــة ــستقبل يف العواصــم الغربي ــتقبال وغيرهــا معــروف، ي  وروســيا واألمــم المتحــدة اس

 !!وال عزاء للعدالة أو القانون. الرؤساء
مة اإلمام يوسف القرضاوي، علـى قنـاة ظهر: ثم بعدها ّ ، ليـرد بنفـسه »رابعـة« العال

نرتبول وضعه على قـوائم المطلـوبين، فتـساءل عـن معـايير للمرة األولى على قرار اإل
 .ال عنف مع تقدمه بالسن ووجوده يف قطرالقرار، وسخر من اهتامه بالضلوع يف أعم

أوجـه رسـالتي إلـى الـشعب المـصري «: وقال القرضاوي، يف اتصال هـاتفي مـع القنـاة
.. والعربي واألمة اإلسالمية، أمة القرآن وأمـة محمـد، بـأن يتحـدوا وأن يقفـوا صـفا واحـدا

 .»تكون أمة واحدةالتقوى ال تكتمل والعبادة ال تتم إال بالوحدة، فاألمة ال يمكن إال أن 
نتربول وسواه، أقـول لهـم إننـي ال أعـرف بـأي هؤالء الذين يتحدثون عن اإل«: وتابع بالقول
ـيئا مـا يـصدق؟ كيـف أكـون قـد ! نتربولمقياس يقيس اإل ُهـل كـل مـن يقـول إن فالنـا عمـل ش

فتحت السجون وأنا أعيش يف قطر ومعي جواز سفر قطري ال أتحرك إال به، فهل خرجـت مـن 
  .» هذه الفترة؟ هل ذهبت إلى مصر يف هذه الفترة أم أنني طرت يف السماء؟قطر يف

عاما وعندي أمراض وال يمكنني  88 أنا يف سني وعمري«: وتابع القرضاوي بالقول
 ونفـى القرضـاوي حتـى العلـم »السفر إال بمرافق أو مـرافقين بـسبب ظـرويف الـصحية

أنا حتـى ال «:  قائال» يناير25« ثورة بموقع سجن النطرون، الذي فر منه السجناء خالل
أعرف هذا السجن المسمى النطـرون، وأعجـب ممـن يـصدقون هـذا الكـالم ويقبلونـه 

 .»وعليهم مراجعة أنفسهم
أشكوهم إلى اهللا فهو «: وتوجه القرضاوي إلى من عمل على إصدار القرار بالقول

تخفـى عليـه خافيـة وال الذي يعلم الظالم من المظلوم، وسيقيم القسط بين عبـاده، وال 
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يغيب عنه سر وال عالنية، وال نشتكي إلى العباد بل إلى رب العبـاد ونـسأل اهللا أن يعيـد 
 .»هذه األمة إلى رشدها

وكان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه القرضاوي، قد رد على قرار 
القرضـاوي «ان  بدعوة أنصاره إلى إطالق حملة للتضامن معه تحـت عنـو»نتربولاإل«

  بالرتافق مع دفاع لعدد من المقربين منه عن أفكاره»ليس إرهابيا
، قـد وضـعت القرضـاوي علـى »نتربـولاإل«ُ وكانت الشرطة الدولية أو ما يعرف بـ
نرتبول أن القرضاوي الذي يحمـل الجنـسية قائمة المطلوبين لديها، وجاء يف تقرير اإل

طات المــصرية لقــضاء عقوبــة بــتهم المــصرية والقطريــة، مطلــوب مــن قبــل الــسل
التحريض والمساعدة علـى ارتكـاب القتـل العمـد، ومـساعدة الـسجناء علـى الهـرب «

 .»والحرق والتخريب والسرقة
 :الرئيس أردوغان يستنكر وضع القرضاوي على نشرات اإلنتربول

ا اليـوم حيـث يقـول تعليقـا علـى طلـب اإلنرتبـول ً مجدد السيسي أردوغان يضرب 
 :لى القرضاويالقبض ع

نتربـول انظروا، هناك شخص وصل إلى السلطة عبر انقالب ويصدر تعليمـات لإل«
 ...جل توقيف رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمينأمن 

 ..أي نوع من األعمال هذا؟ ال يمكن أن يكون من السياسة ىف شىء
 ....مور رأسا على عقبلقد انقلبت األ

 »..نما نحو الشرإلم لألسف ال يسير نحو الخير ون العاأكل هذه التطورات تثبت 
 ه بمجلس علماء تركيا يف أنقرة بحسب وكالة األنباء الفرنسيةئثناء لقاأجاء ذلك 

صـدر مـذكرة توقيـف يف حـق رئـيس االتحـاد العـالمي أنرتبول الدولي قد وكان اإل
لقتـل ياه بـالتحريض علـى العنـف واإ يوسف القرضاوي متهما /د.لعلماء المسلمين ا

 .يف وقت سابق
  القرضاوي رأس للسنة واإلسالم الوسطي:األستاذ محمود فران

ا ًمـام القرضـاوي هـو مـن يرونـه رأسـنرتبـول لإل الرئيسي مـن طلـب اإلالمستهدف
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 والبـديل ،للسنة ولإلسالم الوسطي المعتدل فالحرب الحقيقة تستهدف هـذا اإلسـالم
اميين وشــيوخ األزهـر والعــسكر أو هنـزالـذي يريـدون إســالم علمـاء مــؤتمر الـسلم اال

 المتطرفون لسهولة القضاء عليهم وعدم تأييد الحاضنة الشعبية لهم
 ولنرجع إلى يوسفنا المستهدف يوسف العصر ولماذا يوسف العصر؟

 شـابه يوسـف بـن أيـوب الملقـب صـالح - أطـال اهللا بعمـره–ُيوسف العصر ألنـه 
 ويوحـد ،المي وهـو يقـارع الـصليبيينالدين األيوبي الذي ذاع صيته يف المشرق اإلسـ

 وشـابه القائـد العظـيم ،المسلمين بمقارعته أهل البـدع واألهـواء ومتزلفـي الـسالطين
يوسف بن تاشـفين الـذي جـدد لألمـة اإلسـالمية هنـضتها وأعـاد لهـا قوهتـا ببـث روح 

 .الجهاد يف األمة ومقاومة الباطل والطغيان
ا عـن ً فألن عرفـت فـألين أخـط شـيئ،َيوسف العصر أنى لمثلي أن يكتب عن مثلك

َّسيرتك وعـن أي شـيء أكتـب وقـد كتـب عـن فقهـك واجتهـادك وعمـا أتحـدث وقـد  ُ
 ولئن ترجم الطالب لمعلميهم فرتجمتـك هـي ،استخلصوا العرب من نضالك وجهادك

ا ال ذكر لك فيه أو أثر، لـم أقـرض ً فشرق أو غرب هل ترى مكان،طالب الدنيا بأسرها
َ أعتد عليه ولو فعلت لكنت وأمثالك من األحرار قريضي وشعريا ولمًالشعر يوم ُ 

 : تستنكر قرار اإلنتربولالمشيخة اإلسالمية يف البوسنة
استنكرت المشيخة اإلسالمية يف البوسـنة عـرب رئـيس المـشيخة الـدكتور مـصطفى 

 . على نشرته الحمراءالشيخ يوسف القرضاويوضع نرتبول بحق سريتش قرار اإل
 من يتهمون القرضاوي هم اإلرهابيون:  داغيةالقر

 داغــي األمــين العــام لالتحــاد العــالمي لعلمــاء ةقــال الــدكتور علــي محيــي الــدين القــر
 .ن على الشرعية هم من يتهمون الشيخ العالمة القرضاويي إن القتلة والمنقلب:المسلمين

وي الغريـب أن الـذين اهتمـوا القرضـا :وقال فضيلته على صفحته على موقع تويرت
 فبـاهللا علـيكم مـن هـو ،هم من قتلوا الـشعب واسـتحيوا نـساءه وانقلبـوا علـي الـشرعية

العالمة القرضاوي عـالم ربـاين ذو مـنهج وسـط كتـب ودافـع عـن منهجـه ! اإلرهابي؟
 .بعشرات الكتب من يتهمه باإلرهاب فهو اإلرهابي ويخدم اإلرهاب
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  ووسطية وإنسانيةالقرضاوي مأل الدنيا اعتداال: وصفي عاشور أبو زيد . د
شــيخنا اإلمــام يوســف القرضــاوي، الــذي مــأل الــدنيا اعتــداال ووســطية وســماحة 
ــن  ــاه م ــب، وألق ــن خط ــه م ــب، وخطب ــن كت ــه م ــا ألف ــسانية، بم ــسيرا وإن ــشيرا وتي وتب
ــات،  ــن هيئ ــسه م ــؤتمرات، وأس ــن م ــاركه م ــدوات، وش ــن ن ــضره م محاضــرات، وح

 .وأسهمه من مؤسسات 
، والجهــود الحاشــدة، والعمــر المديــد المبــارك يف بعــد كــل هــذه المــسيرة الحافلــة

تتهمـه عـصابة االنقـالب يف مـصر بأنـه إرهـابي، ويوضـع يف .. مة واإلنـسانيةخدمة األ
 !!نرتبول الدولي الحمراء، ويطلبه اإلنشرةال

  إرهابيا_ليس_القرضاوي #  ..خسئتم أيها اإلرهابيون الدمويون القتلة الفجرة
 ل القرضاوي إرهابيا محض الظلم والبغي جع:محمد يسري إبراهيم .د
.. لكن أن تعتقـده إرهابيـا ومجرمـا دوليـا.. اتفق مع العالمة القرضاوي واختلف[ 

 ! ]فهذا محض الظلم والبغي
 القرضاوي يرهب الظالمين : أحمد النسناس

ُالقرضاوي ليس إرهابيا، بل هو قدوة كل إرهابي يرهـب الظلـم والظـالمين، فكلمـة واحـدة 
ً تزلــزل عروشــا، وضــعت فــوق أنــين المظلــومين -  وهــو الــذي قــارب التــسعين- نامــن شــيخ

وعذاباهتم، خطبة من خطبه كنا نسمعها يف ميدان التحرير، فتنزل علينا كأهنا صيحة قائـد ميـداين 
ـيس اليـأس  ينفث يف نفوس جنوده العزم واألمل وانتظـار الفـرج، فتتالشـى مـن النفـوس أحاس

 .ما يتالشى ظالم الليل مع بزوغ الفجرواإلحباط وفتور العزيمة، ك
نعــم القرضــاوي إرهــابي، فكلمــات قليلــة فــوق منــربه يف الدوحــة، تجعــل عروشــا 

 .وكروشا امتألت بأموال األمة ترتعد فرائصها
نعم القرضاوي إرهابي ألعداء األمة يف الداخل والخارج، ألنـه المرجـع الموثـوق 

ًالحق يف سنوات عمره الثمانية والثمانين تلعثما ألبنائها، لم ير أبناء األمة الباحثون عن 
ــواب  ــى أب ــا عل ــة، وال وقوف ــة أو رغب ــل رهب ــق بالباط ــا للح ــق، وال خلط ــة الح ًيف قول ً

 .السالطين من أجل منصب أو جائزة
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 :ةٌالقرضاوي أمة يف رجل ورجل بأم: األستاذ عدنان مهيوب العديني
ولـن  ....ة لكـان القرضـاويا بعد الشافعي وأحمد ومالـك وأبـي حنيفـًلوكان إمام

 ...ُا إن قلت أن القرضاوي مجدد هذا القرن ًأكون مبالغ
 يف صنوف العلـم المختلفـة اً مؤلف360 بلغت مؤلفات اإلمام القرضاوي أكثر من -

 .وغيرها من الفقه والتفسير والسيرة والحديث واألصول والثقافة والفكر اإلسالمي،
اقـرأوا (ثـر مـن سـنتين يف سـجون الظلمـة  عالم قـضى زهـرة عمـره يف الـسجن أك-

 .)تدمع له العين وخاصة قصيدته النونية....نفحات ولفحات /شعره 
ٌرجل أفنى عمره يف العلم وصـدع بـالحق يف حـين أن مـشايخ الرفاهيـة يتكلمـون يف 

 ...وتركوا كلمة الحق التي تسبب اآلالم والمتاعب  الحيض والنفاس،،،
ــر ويف آخــر عمــره وقــد بلــغ الث- دراجــه يف قائمــة إ تقــوم بلــده بطلــب ،مــانين وأكث

 ....المطلوبين والمالحقين يف اإلنرتبول
ٌفياموت زر إن الحياة ذميمة  َ ُ ويانفس جدي إن دهرك هازل     ُ ِ ُ! 

إن لــم يكــن القرضــاوي .. حركــة المــصلحين إرهــاب للمفــسدين : يحيـى نعــيم. د
 !ا فمن يكون؟ًإرهابي

ــن ــصلحين م ــة الم ــطهاد ومالحق ــريناض ــين واآلخ ــنن اهللا يف األول ــر ؛ س  ألن األم
ببــساطة صــراع أزلــي، بــين أنــصار الحــق وجنــد الباطــل، بــين أوليــاء الــرحمن وعبيــد 

فــإذا كنــا اليــوم يف عــالم تحكمــه قــوى الــشر، فالبــديهي والمنتظــر أن تكــون  الــشيطان،
عداوهتا ألولياء الـرحمن ظـاهره، ألن وجـودهم يـضج مـضاعجهم، وكافـة مناشـطهم 

 .ا لسلطتهم وخططهمًا مباشرًو عمل، تشكل هتديدأصالحية من قول اإل
ا ا وجـادًوهكذا كانت وستظل حركة المصلحين يف األرض، فهي تشكل إرهابـا حقيقيـ

ــشيطان ــاء ال ــصفونه ، ألولي ــل وي ــشيخ الجلي ــون ال ــراهم يالحق ــين ن ــد، ح ــب بع ــال عج ف
وحـق لـشيخنا ومحبيـه  لهم،باإلرهاب، فقد صدقوا التعبير عما يشكله القرضاوي بالنسبة 

 .الفخر، وجدير بنا أن نعلنها براءة وشرفا لكل من كان إرهابيا على هذا النحو 
 ؟ مطلوب القرضاوي لماذا: حسن يوسف الشبل
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 األئمـة إال يـستطيعها ال االسـرتاتيجية، األمـة مـصالح تحقـق التـي الكربى الفتاوى
 لألمـة نـصر لتحقيق جامحة رغبةو ، قلوهبم على األمة هموم استحوذت الذين العظام

  .جثامينهم على ولو
 التجـنس بحرمة الفرنسي االحتالل تحت من البساط سحب الجزائر يف باديس ابن

 م1962 الجزائر باستقالل تقريبا عاما 40 بعد الفتوى ثمار فجاءت فرنسا، بجنسية
 نالمطلـوبي قائمـة علـى اسـمه إلدراج سـبب هنـاك يكـن لـم القرضـاوي اإلمـام أما

 :التالية فتواه إال الدولية للشرطة
 اليهـود إال علينـا، يعتـد لـم مـن كـل شـأن شأهنم دماؤهم، معصومة هم العالم يهود

 اسـتهدافهم، ويجـوز محاربين القرضاوي عدهم فقد فلسطين أرض على الموجودين
 ألـف بعـد ولـو اسـرائيل تحـت مـن البـساط ستـسحب جرأة كالعسكري، منهم المدين

 -الفتوى وليس ، اسرائيل  أقصد-زوالها من ثقة ىعل كونوا ،عام
 فلسطين أرض على يقتل صهيوين بكل أجر له ،الفتوى هبذه القرضاوي لشيخنا هنيئا

 : بنغالديشفي لعامةا ويلقرضاا يوسف لعالمةمكتبة اإنشاء 
 مكتبة إنـشاء وع لمشراألرضـي الطـابق صب بـدأ م 2014 ديـسمرب 15بتاريخ صباح 

 .يشنغالدب  بشيتاغونغاإلسالمية دار المعارفلعامة بجامعة ا رضاويالق يوسف العالمة
 تعالى مدير اهللا حفظه ويلندا ذوق ن محمد سلطاالـــــشيخ العالمـــــةحضر فضيلة 

 هبــذه الجامعـة وأسـتاذةلجامعة المدير ا خليل نائب اهللا نلشيخ موالنا فرقاوا الجامعـة
 .المناسبة المباركة

 هـذا وإهنـاء بنـاء على القائمين يوفق أن وتعالى باركت اهللا بدعاء الجامعة مدير وقام
  الصرح

 .الهنديةيف دوله شبه القاهرة  اإلسالم نور لنشر متميزة منارة ن سيكوالمشروع نعلمًا بأ
 .الندوي لدينا جسيم: المصدر

 قـوائم مـن القرضـاوي الـشيخ اسـم لرفـع توقيعـات حملـة يطلقـون لنـدن يف نشطاء
  اإلنتربول
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 اإلنرتبـول تطالـب توقيعـات لجمـع إلكرتونية حملة بربيطانيا لندن يف نشطاء أطلق
 مـن لكـل يمكـن حيـث ًدوليـا، للمطلـوبين قوائمـه مـن القرضـاوي العالمـة اسـم برفع

 أعلى المخصص المكان يف إيميله وكتابة التالي الرابط على الدخول التوقيع يف يرغب
 رسـالته لتـصل اإلجـراءات اسـتكمال ثـم) Sign توقيع (على الضغط ثم الصفحة يمين
  .مباشرة اإلنرتبول إلى ًفورا
 !خارجها وبشار اإلرهاب قائمة على  القرضاوي:وليد الطبطبائي. د

 الشيخ العالم القرضاوي يوضع على قائمة اإلرهاب والمجـرم بـشار األسـد يقتـل 
 ! مليون واليزال خارج هذه القائمة6ربع مليون إنسان ويشرد

 :العصر هذا سادات سيد.. ضاويالقر : جمعة منير /د
 المـصرية البنوك يف أمواله صادروا... الرجل هذا من االنزعاج غاية يف االنقالبيون

 كتـاب لهم ليس الذين  النكرات...اليوم منه للنيل المهازيل صبياهنم وأطلقوا... أمس
 العلـم مـن بـاذخ جليـل تـاريخ هـدم يحـاولون... العلمـاء ويرتضيه الناس يعرفه واحد

 ...قدمين على يسير والدعوة
 إحـساسهم يف وإنمـا ؛]تحـابي أو تجامل ال التي الشجاعة فتاويه [يف القضية ليست

 يخـن لـم الـذي الرجـل  فهـو...الـسامق الجبـل هـذا أمـام واالنسحاق بالدونية العميق
 .هانوا حين يهن ولم... خانوا حين

 سـجلك يف يكـن لـم لـو -أظفـاري نعومـة منـذ أعرفـك وأنـا -اإلمام موالنا يا واهللا
 ..سيدنا يا الكبار قدر هذا لكفاك الدجاجلة هؤالء إغاظة سوى الزاخر العامر
 يف األفـذاذ العلمـاء تالميـذك بحـب فاهنأ، ولي هللا فليس األولياء هم العلماء يكن لم إن

  يـا...كذلك األيام، أحسبك هذه وحسنة الزمان هذا بركة فأنت ومغارهبا، األرض مشارق
 .وكفى القرضاوي إنك: سيدي  يا..الجليل الفذ والعلم الجميل متفردال أيها

إدراج القرضـاوي علـى نـشرات اإلنتربـول تنـسيق أممـي لمواجهـة : خالد فهمي. د
 :الدعوة اإلسالمية

ـــا ـــان م ـــن ك ـــر م ـــم إدراج أم ـــة اس ـــدكتور العالم ـــاوي ال ـــى القرض ـــوليس عل ـــوائم الب  ق
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 توزيعـا ثمـة وأن ، اإلسـالمية الـدعوة لمواجهة األممي التنسيق عن تكشف) اإلنتربول(الدولي
  .االستعمارية الدول برعاية تنسيقا بينها أن العالمية، ويبدو المؤسسات به تقوم لألدوار،
 الرمـوز مـع تعـاطف مـن القـضية عنـه كـشفت مـا هـو المسألة يف اإليجابي أن على

 زال مـا رموزهـاو بـالفكرة المعاصـر المـسلم العقـل تعلـق أن يعني ما وهو اإلسالمية،
 .استثماره يف التفكير وجوب معه يلزم ما وهو عاطفي، بشكل ولو حيا،

 يف جبـارا رمـزا والمؤسـسية الفكريـة وأولياتـه وجهـاده بتاريخـه القرضاوي سيبقى
 .المعاصرة الحركة

 
*   *   *   * 
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ْأنتنـا كانت هذه سياحة أحسبها كانت ممتعة، أظهرت المعدن األصيل لألمـة، وطم

ُأن جذور الخير ما تزال موجودة هبا وممتدة فيها، ما وجد العلماء الراسخون، والدعاة  َ ِ ُ
الربــانيون، وقــادة الــرأي العــاملون، الــذين تلتــف حــولهم األمــة يف الملمــات، وتنتظــر 
ُكلمــتهم يف النــوازل والمــستجدات، وهــو أمــر عــرف يف تــاريخ علمــاء األمــة علــى مــر 

 .عصورها، وقليل ما هم
وإن كان هناك من درس بليغ نستخلصه من هذه المحنة التي اتقلبـت بـذاهتا منحـة، 

 ¿  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ﴿:وسيعقبها خير كبير بـإذن اهللا، فهـو قـول اهللا تعـالى
Ð  Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç    ﴾ ]الرعد[.  

m  l  k  j  i   ﴿:وقــــــول اهللا تعــــــالى   h  g   f  e  d  c
o  n﴾ .]ــدنيا وال يف اآلخــرة، وهــو مــا يجعــل ]هــفالك ُ ال يــضيع اهللا أجــرهم يف ال

ً حريصا على قول الحق، والجهـر بالـصدق، وأن - فضال عن العالم المسلم-المسلم
يبلــغ رســاالت اهللا ويخــشاه وال يخــشى أحــدا ســواه؛ فــإن األعمــار مكتوبــة واألرزاق 

 .ُمحسومة، وعند اهللا تجتمع الخصوم
لى العلمـاء الربـانيين والـدعاة العـاملين أن يواصـلوا طـريقهم، وهذا يلقي بالتبعة ع

َويبلغوا دعوهتم، وال يخشون يف اهللا لومة الئـم، فـإن اهللا حـافظ دينَـه، وناصـر أوليـاءه،  ٌ ٌ
ٌومتم نوره ولو كره المجرمون، وغالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون ِ ُ ُّ. 

 

*   *   *   * 
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 .  وصفي عاشور علي أبو زيد
ــة،  ــصر العربي ــة م ــشيخ بجمهوري ــر ال ــد محافظــة كف موالي

 . م20/6/1975: هـ الموافق11/6/1395
  . wasfy75@gmail.com :عنوان المراسلة

 : المؤهالت
 .يحفظ القرآن الكريم برواية مسندة إلى حفص عن عاصم* 
ة وأثرهـا يف االسـتدالل المقاصـد الجزئيـ«: حصل على درجـة الـدكتوراه بعنـوان* 

م بمرتبة الشرف األولـى مـن كليـة دار 2011 يف يوليو»الفقهي، دراسة تأصيلية تطبيقية
العلوم جامعة القاهرة، وحصل على ماجستير يف الفقه واألصـول مـن كليـة دار العلـوم 

نظريــة الجبــر يف الفقــه «: م، بعنــوان2005بجامعـة القــاهرة، بتقــدير ممتــاز، يف مــارس 
 .»ي، دراسة تأصيلية تطبيقيةاإلسالم

ــى * ــة »تمهيــدي ماجــستير«حــصل عل  مــن قــسم الــشريعة اإلســالمية بــنفس الكلي
م، كمـا حـصل علـى ليـسانس اللغـة العربيـة والعلـوم اإلسـالمية مـن 1998والجامعة 

 . م1997نفس الكلية والجامعة 
: حـصل علــى إجـازات مــسندة يف بعــض كتـب الــسنة ومـصطلح الحــديث، مثــل* 

م، مسند الدارمي، األربعـون النوويـة، مـا ال يـسع المحـدث جهلـه، ألفيـة صحيح مسل
الحديث للعراقي، المنظومة البيقونيـة، شـرحها للزرقـاين، ألفيـة الحـديث للـسيوطي، 
ــضائل  ــين يف ف ــاب األربع ــادي، كت ــد اله ــن عب ــرحها الب ــحيح، ش ــي ص ــصيدة غرام ق

زة يف العلوم الـشرعية الصحابة، كتاب األربعين يف فضائل آل البيت، وحصل على إجا
 .من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي

م باعتباره أحـد الكتـاب المتميـزين يف 2004كرمته وزارة األوقاف الكويتية عام * 
ــز العــالمي للوســطية أعــوام  ــه مــن خــالل المرك مجلــة الــوعي اإلســالمي، كمــا كرمت



  207 

ــود 2011، 2010، 2009م، 2008 ــدورات لوف ــض المحاضــرات وال ــه بع م، إللقائ
الدعاة من البالد اآلسيوية، واإلفريقية، واألوربية، وبرنامج علماء المـستقبل لجهـوده 

 .يف الربنامج
شارك بورقات بحثية يف عدد من المـؤتمرات الدوليـة يف مـصر وقطـر والمغـرب * 

 . وبريطانياوالجزائر وتونس والكويت وعمان وتركيا
 .ة العالميةعضو عدد من المؤسسات والروابط واالتحادات العلمي *
 .ّعضو هيئة تحرير يف عدد من المجالت العلمية المحكمة *
 .عمل يف عدد من المراكز البحثية الفكرية* 
 جـدة، –شارك يف إعداد معلمة القواعد الفقهية التابعة لمجمـع الفقـه اإلسـالمي * 

مـشروع تقنـين كـل مـا يخـص األسـرة يف ( للملكة العربية الـسعودية »مدونة األسرة«و
 التـي »موسـوعة الفقـه اإلباضـي«، و) الفقه الحنبلـي والقـوانين العربيـة الوضـعيةضوء

 .تشرف عليها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف سلطنة عمان
نشرت له الصحف والمجالت، والمجالت المحكمة، ومواقع اإلنرتنت مئـات * 

ــة، المقــاالت والحــوارات واألبحــاث يف الفقــه واألصــول، والفكــر والــدعوة،  والرتبي
 . وشئون األسرة، وغيرها

له عشرات االستشارات الفقهية والدعوية واإليمانية على موقع إسالم أونالين، * 
 . وموقع اإلسالم اليوم

ــا *  ــت وتركي ــصر والكوي ــة يف م ــدورات العلمي ــرات وال ــشرات المحاض ــى ع ألق
 الفقهـي لعمـلوإيطاليا وألمانيا حول مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي وتفعيلـه يف ا

 .الدعوي والسياسي والمؤسسيو
قنــاة الجزيــرة مباشــر مــصر، وقنــاة : كـان ضــيفا يف قنــوات فــضائية متعــددة، منهــا* 

الصحة والجمال، وقناة األقصى، وقناة فلـسطين اليـوم، وقنـاة رابعـة، وقنـاة مكملـين، 
 وإذاعـة وقناة الشرق، وقناة مصر اآلن باإلضـافة إلـى إذاعـة القـرآن الكـريم بالقـاهرة،

 .»تأمالت يف األسماء«: الربنامج الثقايف يف برنامج
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 .كتب مقدمات ألكثر من عشرة كتب لبعض العلماء والباحثين* 
 : المؤلفات

 ). رسالة ماجستير(نظرية الجرب يف الفقه اإلسالمي، دراسة تأصيلية تطبيقية  -1
  .يف ظالل سيد قطب، لمحات من حياته وأعماله ومنهجه التفسيري -2
 .الحرية الدينية ومقاصدها يف اإلسالم -3
. الـشبهات. المقاصـد. الـضوابط. التعريفـات(مشاركة المـرأة يف العمـل العـام  -4

 ).األدوار المعينة. المجاالت. نماذج للمشاركات. التحديات
 .المحاوالت التجديدية المعاصرة يف أصول الفقه، دراسة تحليلية -5
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 .المصرية
 .مقاصد األحكام الفقهية، تاريخها ووظائفها الرتبوية والدعوية -15
 .مقاصدها. ضوابطها. مفهومها: الوحدة الوطنية يف اإلسالم - 16
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 ).رسالة دكتوراه(الفقهي
 .يلية نقديةقراءة تحل. اآلراء األصولية للدكتور محمد عمارة -20
 .أحكام الشريعة بين التعبد والتعليل، قراءة أصولية يف تحقيق أقوال العلماء -21
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 .ِّالعقلية العلمية المجددة
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 .قراءة مقاصدية.. مدخل لفهم سيد قطب  -26
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*   *   *   * 
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