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 مقدمة

 بقلم أ. د. يوسف القرضاوي 

 ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء األرض، وملء ما شئتت  
والئئد  ،ع، ونوم ئئك المسئئداع، سئئيدنا محمئئدمئئش شئئعء بوئئد، والئئ ع وسئئ ما الئئد رحم ئئك الم ئئدا 

 بو م بإحساش إلد يوم الديش.ش ا   وم   ،آله والحبه
 )وبود(

أ. ادد مئش اخوئوع واألالئدقاء فئع قطئر وفئع مالئر وفئع ويرهمئا، ومئن م  فقد اق رح الع  
مدير مركز القرضاوي للوسطية اخسئ مية وال دديئد، وأاضئاء المركئز، د. محمد وليفة حسش 

دمئئئف أفكئئئاري ومئئئواقفع وبيانئئئا ع ووطبئئئع وف ئئئاواي، ميئئئل القرضئئئاوي، وويئئئرهم  أش      رابطئئئة و 
م، وال ئئئع 2011ينئئئاير  25رفئئئت بثئئئورع حئئئوو ثئئئورع مالئئئر الشئئئبابية ال حر ر ئئئة ال بئئئر ، ال ئئئع ا  

ها فع سئاتر محافائات مالئر، وال ئع ان  ئت ا ل ا، مف مقار   ولت ميداش ال حر ر بالقاهرع مقر  ا   
 م.2011 فبراير 11بالنالر فع 

وقئئاو اخوئئوع  إش مواقفئئك فئئع   ييئئد هئئلا الثئئورع ومسئئاند  ا، وافح دئئاا ل ئئا، والئئدفا  ان ئئا 
  وال ثئرع، بحيئال ف  وطت ئا ائيش، وف  نكرهئا ألش، وف ع وال نئو  مش أوو يوم، مش الوضوح والقئو  

ع بوئد للئك ب ئا للنئا ، ح ئد ف يئ  ق ئا، ونقر   يدحدها مراقب، ول ش مش الوير أش ندمو ا ونوث   
رهئئا  و ئئد اي ا لنفسئئه، أو لفئ ش وائئ  ش مئئش النئئا ، م ئ ش يحئئاوو أش يوطف ئئا أو يدحئدها أو ي زو 
 ش لي  له فع الثورع نقير وف قطمير، وف هو فع الوير وف فع النفير.مم  

ع ش لئع الئواب هئلا األمئر، لوئد  ل،  بئي  دا فع أوو األمر، ول ش بالمناقشئة وال  م ئم رد    وكنت  
 أسباب 

  أهميئئئة ال وثيئئئ ، وهئئئو امش سئئئ ل، ومالئئئادرا موفئئئورع، مئئئش وسئئئاتل اخائئئ م، ومئئئش أولهااا 
 ش ناالرهم.الشباب الليش شاركوا فع النف الثورع، وم  

رع خ الئئلي يك ئئب بوئئد للئئك، فئئع  ئئار   هئئلا الثئئورع والوناالئئر المئئ ث   وهئئلا ال وثيئئ  م ئئم للمئئ ر   
لليش حاربوهئا بف ئاو  م ومقئاف  م ومنئاورا  م، فع نداح ا، والوقبات ال ع وقفت فع طر ق ا، وا

 والليش دافووا ان ا.



 4 

كمئئا أش هئئلا ال وثيئئ  م ئئم لئئع أنئئا شوالئئيا، فقئئد أنسئئد هئئلا المواقئئ  و وئئ ل  فئئع لا ر ئئع، 
 ل ا مد موة. و ضيف موالم ا، فمش الوير أش أسد   

ئئئولقئئئد أ ئئئيي لئئئع فئئئع ز ئئئار ع لمالئئئر لدموئئئة النالئئئر أش أل قئئئع ببضئئئوة اشئئئر شئئئاب   ْش ا، مم 
  هللا النالئئئر، وقئئئد زارونئئئع فئئئع منزلئئئع، شئئئاركوا فئئئع الئئئنف الثئئئورع مئئئش أوو يئئئوم، إلئئئد أش حق ئئئ

ت الئي م سئااات كئاد يالئيب م اخحبئاي، وكيئ  كانئت ثونع بالئراحة والئد ، وكيئ  مئر  وحد  
أزرهئم، و سئند  نئات،  شئد  هم بوزاتم ونفحئات وبي   كلما ع وبيانا ع ووطبع وأداي ع ومواقفع  مد  

 ي حدد م، و ف ي ل م أبواب األمل والرداء. قو   ا رهم، و 
ة لهئاب ومما لكروا لع ما رأوا ب اين م فع يئوم الدموئة، الئلي أالنئت  قبلئه ف ئواي بفرضئي  

و قوية ا ئورهم، بوئد الف ئاو   ،مسلم ف الر له إلد ميداش ال حر ر؛ لمساندع إووانه هناك كل   
الشباب ان م، وكي  شاهدوا أثئر للئك،  الش يرع ال ع حاولت الرف النا  مش حول م، والد

فئئع اميئئ ، ح ئئئد الئئ ع الدموئئة، وكئئئاش هئئلا ف حئئا مئئئش هللا  منئئل الليئئل يئئئ  ي م النئئا  مئئش كئئئل   
 اندلت به وشاوع اخحباي والقنوي.

حئيش شئاهدنا  -وقد أالاب النا  الي   بود وطئاب مبئارك -فبراير 11وفع يوم الدموة 
}إِنَُّهمم  لهُهمُم  ،الميداش، وأنت  قسم إش الثورع من الرع اة فعالموز  وسمونا وطب ك فع الشاشات 

نُصممموُنو ه  إِ َّ ُجنمممدهنها لهُهمممُم ال ُهممماِل ُو ه *  ال مه دوئئئل الينئئئا يقئئئيش أش  ،[173، 172 الالئئئافات] وه
 الثورع والبة.

ع  قئئو   و وطئئاب لئئك لمبئئارك فئئع أواتئئل الثئئورع، وأنئئت  قئئوو لئئه بكئئل   زلنئئا نئئلكر أو   قئئالوا  وف
 قبل أش ي دبرك الشوب الد الرحيل روم أنفك. ،ا مبارك الد ردلْيكارحل ي

ئئئك والمئئئكالحئئئ   أش  هللا  وئئئالد دن ئئئ ئئئ ،دك ل حئئئر  هئئئلا الثئئئورع ببيان  ش أرادوا فئئئع مواد ئئئة م 
 او يال ا فع م دها، ولوف  دنيد هللا لك ما بلغْت مداها

؛ فرحئا بفضئل هللا ل الئد وئدودييلقد كاش ه فء الشباب األط ار يحدثوننع ودمئواع  سئ
مة نِمم ه ه}، الع  ونوم ه  ا بُِكمم  ِمم   نِم مه هِمِف نه ِمكهِل ه   ،[53 ]النحئل  ومه مه م  بِره ِ وه َِّ ِْ ا م  ْ ْ  بَِه }قُم

مُو ه  مه ا يهج  مَّ ي ٌر م ِ ُموا  ُهوه خه َ ره د ِث} ،[58 ] يون  نهل يه بِ  ه نحه ِة نه ا بنم مه  [.11 ]الضحد   وأم 
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ديئئئاو الوبئئئرع مئئئش هئئئلا الثئئئورع المول  مئئئة، ومئئئا  رك ئئئه مئئئش رالئئئيد  ربئئئوي أش   وئئئل األ ث نيهااا  
لألديئئئئاو المالئئئئر ة، وويئئئئر المالئئئئر ة أيضئئئئا، حيئئئئال كانئئئئت الثمانيئئئئة اشئئئئر يومئئئئا فئئئئع ميئئئئداش 
ال حر ئئر، مدرسئئة فئئع  ولئئيم اخيثئئار والبئئلو وال ضئئحية، بوئئد أش كئئاش هئئ فء المو الئئموش مئئث  

واحئئد الئئد اموئئر، لئئم ي وئئا   شئئاب  يو ئئد   ي ح ئئل  فئئع الالئئبر وافح مئئاو وحسئئش السئئلوك، لئئم
د أوئئئوا، ف ئئئاع، ولئئئم يو الئئئم زميئئئل مئئئف زميلئئئه، بئئئل يدئئئو  الواحئئئد ليشئئئبف أوئئئوا، ويوئئئر  لي غط ئئئ

البغئاو  وقوئةمثئل يئوم  ،ض الدرا للرالاص ليحمع أواا، ووالوالا فع أوقات الشئداتدويور   
 ير حساب.ة بالميداش، يق لوش النا  بغوالدماو والويوو، و وم إحاطة القناال  

مئئش وئئ و هئئلا  ،  ان  ئئاز هئئلا الفرالئئة ل قئئديم )فقئئه الثئئورع( أو )فقئئه الثئئورات( لألمئئةث لثهاا 
ل شئئباب الثئئورع ائئش ال دربئئة الومليئئة، ال ئئع دوئئل في ئئا بوئئض مشئئاي  الئئديش، دوئئوف كئئاد يضئئل   

َّْ } طئئر ق م الالئئحيي، حئئيش زامئئوا أن ئئم مم ممم يُُهم   ضه يهمما ِ  نِمم  سه ُهممم   الممدْن يها ال حه مم ُو ه يهح   وه  أهنَُّهممم   سه

ِسممنُو ه  ئئ ،[، وأن ئئم أيقائئوا الف نئئة الناتمئئة104]ال  ئئ    ُصممن م ا يُح  ش أيقا ئئا، وأن ئئم ولوئئش هللا م 
... لئوف أش  وأن ئم... الشراية، وأن م يداوش إلد الفوضد وادم افس قرار، وأن ئم   وقفوا ضد  

مما } ،أبلئئع والباطئئل لدلئئع لحئئ   نئئات. واهئئلا الم شئئاب ات بالمحكمئئات البي    هللا أل منئئا أش نئئرد   همَّ نهأ

ِض  هن  ُكُث نِ  اْل  ا يهن َهُع النَّاسه نهيهم  ا مه أهمَّ بهدُ نهيهك ههُب ُجَهاء  وه  [.17]الراد   الزَّ
ثيئئرا األوطئئار الي ئئا، مئئا     لقئئد أدرك الدارسئئوش والمراقبئئوش للثئئورع مئئش أوو أيام ئئا، أش أشئئد  

ئئالم سسئئة الدينيئئة الرسئئمية حول ئئا مئئش شئئب ات ه إلي ئئا مئئش ا  امئئات، مئئش الوئئروا ، بئئل مئئا  ود  
ثئئارع الفوضئئد، و  مئئل فكئئر الوئئوارا، الئئليش حالئئد ولئئع األمئئر الشئئراع، والئئداوع إلئئد الف نئئة، واو

 . 1ةيمرقوش مش الديش كما يمر  الس م مش الرمي  
 شعء آور. ر في ا كلمة الديش، والرأي الشراع أ ثر مش أي   ونحش أمة دينية   ث   

فقئئوا    اوالالئئوفييش، الئئليش  2الرسئئمع كثيئئر مئئش الفتئئات الشئئوبية، مئئش السئئلفييش وسئئاند الئئرأي
 فع هلا الموضف، روم افو  ف الداتم بين ما.

 ئم فئع ال ائاهر السئلمع، وهئو ل لا كاش رأي القرضاوي اللي دافف اش شباب الثئورع، وحق   
وويئئئر للئئئك مئئئش  ،1انئئئد سئئئلطاش دئئئاتر" "أفضئئئل الد ئئئاد كلمئئئة حئئئ    نئئئو  مئئئش الد ئئئاد بال لمئئئة، 

 وأقو  رد   دافف به الثورع اش نفس ا. ،النالوص، كاش أمضد س ح
                                                 

 (، عن أبي سعيد الخدري.1064(، ومسلم في الكسوف )3610متفق عليه: رواه البخاري في المناقب ) -1
قصود، والشيخ محمد ولكي أكون منصفا، ال بد أن أذكر أني عرفت أن هناك من السلفيين من وقف مع شباب الثورة، مثل الشيخ محمد عبد الم -2

 األوقات، وهو رجل عرفته في قطر، واضح الوجهة، صادق النظرة.اسماعيل المقدم، والشيخ محمد حسان شارك في بعض 
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وهئئو  حئئر م   رنئئاا بئئيش النئئا مئئا قلنئئاا وكر   ،  ئئهومئئش بركئئات الفقئئه الئئلي أشئئاا ه الثئئورع وثب  
ئئئ ئئئق ئئئل الم ائئئاهر ش والمح د   ش أطلئئئ  الرالئئئاص الئئئد واحئئئد مئئئن م ف يحمئئئل يش المسئئئالميش، فم 
لئه ائلابا  وأائد   ،مسئ ودب للونئة هللا ووضئبههئو مش أاام ال باتر، و  س حا، فقد ار  ب كبيرع

وف يوفيئئه مئئش افثئئم أش يالئئدر إليئئئه األمئئر مئئش رتيسئئه المباشئئر؛ ألش رتيسئئه يوئئئال   .اايمئئا
القئئئانوش، و وئئئئال  الشئئئئر ، إل ف يودئئئئد قئئئئانوش يديئئئز إطئئئئ   الرالئئئئاص الئئئئد مسئئئئالم، وقئئئئوو 

 المئرء الئد والطااة السمفلحديال الالحيي  "لي  الرا له. وفع ا .الشوص  أنا ابد م مور
 .2"طااة وف سمف ف  بموالية رم  أ   فإلا بموالية، ي مر لم ما وكرا، أحب   فيما المسلم

نئة والبرهئاش،  الحيي مفاهيم مغلوطة لد  كثير مش النا ،   ونئت بئالوهم ف بالبي    رابعه  
نالر( فع  ميئداش ال حر ئر، ال ئع مثل ما نسع حوو نزولع إلد القاهرع خلقاء وطبة )دموة ال

)أبنئئاء مالئر( مسئئلميش ومسئيحييش، بال رحيئب وال  ليئئل وال  بيئر، كمئئا شئ د بئئللك  اسئ قبل ا كئل  
 ش قاو مش  شبيه للك بوودع الومينع إلد ط راش.الم ييش، وما قاله م  
 - وهئو ردئل أح ئرم قلمئه ورأيئه السياسئع –محمئد حسئنيش هيكئل ال بيئر وقد لكئر األسئ ال 

ع أقحمت نفسع الد الثورع، مف أنع لم أش رك في ا، ولم أ ش مش رموزها، وكاش أحئر  بئع أن
ا أش أسئمف هئلا ال ئ م مئش هيكئل، بئروم أنئه يو بئر نفسئه أش أب ود اش مسرح ا! و  سئفنع دئد  

وا للحركة السياسية فئع مالئر، فئإلا كانئت هئلا ر   ئه، فإن ئا ر يئة باتسئة قاالئرع وائادزع م ر   
االئئر الحقيقيئئة واألساسئئية، ال ئئع كئئاش ل ئئا دورهئئا فئئع إشئئواو الثئئورع، وفئئع  ثبيئئت ائئش ر يئئة الون

ش أراد او يال ا بالف او  الشراية، والبيانات الدينية، ح ئد مئش كبئار شئيوخ األزهئر م   الثورع ضد  
ش الئلي وقئ  ومف ع مالر، وكثير مش السلفييش والالوفييش، وقد الئم النئا  وشئباب الثئورع م ئ

، ودافئف بطئل هئلا الف ئاو  بالبيانئات واألدل ئةع ودئه هئلا الحملئة الاالمئة، ومئش أع وأالالة فئبقو  
 اش الثورع وشباب ا ومواقف م؟

كيش ل ئا، أش   وش دراسة هيكل للثورع ودلورها وأسباب ا الوميقة، وشيوو ا المحر    أود   كنت  
ية، ال ئع  نائر مئش ومرادو ا األاللية، ال ع يس ند إلي ا، ويوولوش الي ا، بدو نار  ه السئطح
ئئئ ئئئبويئئئد، وف   ئئئاد  ئئئر  شئئئيتا! وأحمئئئد هللا أش أبنئئئاء الشئئئوب المالئئئري اام  ا ة، كئئئانوا أالئئئد  حس 

                                                                                                                                                       
  (، اش طار  بش ش اب.4209( وقاو موردوا  إسنادا الحيي، والنساتع فع البيوة )18828رواا أحمد ) -1
 . اش ابش امر (1839(، ومسلم فع اخمارع )7144م ف  اليه  رواا البواري فع األحكام ) - 2
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روا انئئه، وشئئ دوا بئئه، واب ئئ ،فئئوا مئئوقفعوأ ثئئر وايئئا بئئدوري ومئئوقفع مئئش األسئئ ال هيكئئل. لقئئد ار  
 ة.وهلل الفضل والمن  

 قباو شئباب ميئداش ال حر ئر، وضئوح فئع يئوم دموئة النالئر، وفئع اسئ د للئك بكئل   وقد  دل  
ل فئئع ت لئئدقات ، وهئئلا مسئئد   ئئه ال ئئع اسئئ مر  للقرضئئاوي و حي   - وهئئم بئئالم ييش -الشئئباب  كئئل   

 القنوات المالر ة والدز رع وويرها.
إليئك بحقيقئة لمسئناها ب نفسئنا،  سئر  وقد قاو لع ه فء الشباب مش النا  الثئورع  نر ئد أش ن  

بوة م ييش فع ميئداش ال حر ئر يئوم دموئة النالئر، مئن م ائدد وهع أش الودد اللي زاد الد أر 
كبيئئئر دئئئاء مئئئش أدلئئئك، وافسئئئ ما  إليئئئك، مئئئش اخسئئئكندر ة والغربيئئئة وسئئئاتر محافائئئات الودئئئه 

 البحري والالويد.
لئئئم ي ئئئابف دور القرضئئئاوي فئئئع  - خوالمفئئئروض أنئئئه يقئئئوم بئئئدور المئئئ ر    –و بئئئدو أش هيكئئئل 
اا بوضئئئ م )أبئئئو ر والئئئيمش وليبيئئئا وسئئئور ا، ح ئئئد سئئئم   ئئئا، فئئئع  ئئئون  ومالئئئالثئئئورات الوربيئئئة كل   

 الثورات(.
الئئئد هيكئئئل بئئئالمنط   ولقئئئد أنالئئئ  ال ا ئئئب الموئئئروف األسئئئ ال قطئئئب الوربئئئع، حئئئيش رد  

 القوي، اللي لم يدد موه ما يقوله.
والحقيقئئة ال ئئع يورف ئئا كثيئئروش مئئش المشئئاركيش فئئع الثئئورع، ح ئئد مئئش ويئئر اخوئئواش  أنئئع 

ة، قبئئئئل للئئئئك شئئئئاركة فئئئئع ميئئئئداش ال حر ئئئئر، روئئئئم اروفئئئئع الالئئئئحي  ازمئئئئت  الئئئئد الحضئئئئور للم
ب سبوايش، ول ش اخووع فع مالر مش اخوواش وويئرهم، نالئحونع أف أحضئر امش، ح ئد ف 

وهئئع الفز اائئة  .ي وئئل حضئئوري لحسئئباش الثئئورع الئئد اخسئئ مييش اامئئة، والئئد اخوئئواش واالئئة
 ل م. ال ع يفز  اوش ب ا الغرب، وقد اس دبت  

كاش اخووع القاتموش ب مر الد اد فع الوالم الوربع، م  مئيش داتمئا بمئوقفع،   خ مسه 
ئك بئه، مئش أمثئاو أبئع الوليئد والئد مشئول، ورمضئاش  وضرورع ال نب ه لئه، وال نبيئه اليئه، وال مس 

 وم ش سار الد درب م.وبشير نافف، ابد هللا شل ي، ومنير شفي ، 
ئئئل  بئئئع ائئئدد مئئئن م أ ثئئئر مئئئش مئئئر   ع، ير ئئئدونع أش أوطئئئب الدموئئئة فئئئع ميئئئداش وقئئئد ا  ال 

ال حر ر، فكنت  ف أر د أش أفرض ودودي فرضا الد الشباب المودوديش فع ميداش ال حر ر، 
ئئل  بئئبوض القيئئادات، مثئئل الوئئوا، والئئدك ور ابئئد المئئنوم أبئئو الف ئئوح، محمئئد سئئليم الئئدك ور   وا  ال 
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وئوان م، ف ئر  األولبيئة ال  ديئل ثوش بوض م مف بوض، ومف إوالدك ور االام الور اش، في حد  
 إلد حيش.

إلئئئد أش دئئئاءت الدموئئئة الفاالئئئلة، ال ئئئع  وافئئئ  في ئئئا اخوئئئوع فئئئع مالئئئر الئئئد ضئئئرورع 
و ئئارا هللا، ف ئئلا الدموئئة هئئع أوو دموئئة بوئئد إائئ ش افيمئئا كئئاش حضئئوري، وأا قئئد أش الويئئر 

 ل ا مش الدوحة.الن يدة بن ح ع مبارك فع آور الدموة الماضية، وف بد  أش ن  ي   للسفر 
ئئئ   ل ئئئا موئئئع، ح ئئئد أوبرنئئئع محمئئئد ابنئئئع األ بئئئر أنئئئه ش الئئئلي سئئئي  ي  ولئئئم أ ئئئش أائئئرف م 

سيسئئافر موئئع هئئو وابن ئئع أسئئماء وزود ئئا د. هشئئام المرسئئد، وبن  ئئا ي ْسئئر، ثئئم فودتئئت  حئئيش 
ركبت الطاترع ب ش ابن ع إل ام مودودع للسئفر هئع وزود ئا د. أحمئد مكئع، وابن ئه أميئرع، وابنئه 

فقئئد ودئئدوا أمئئا ش فئئع الدردئئة األولئئد، فحدئئزوا، و وكلئئوا الئئد هللا. كمئئا حدئئزوا فئئع يوسئئ ، 
 حيال يكوش م ش هناك ك نما هو فع الدر الموقف.  يراميمالقاهرع فع فند  س

وفع يوم الومي  الساب  للدموة مباشرع ، واللنا إلد مطار القئاهرع، فاسئ قبلنا أسئامة 
ئروا لنئا األمئور،  ابنع اللي يومل فع سئفارع مالئر، وموئه كبئار وكئاش ابئد الئرحمش القئوم، ويس 

وسئرااش مئا ا الئل بئع الئدك ور الوئوا، والئدك ور ابئد المئنوم ابنع مداوا وارا القئاهرع يوم ئا، 
أبئئئو الف ئئئوح، والئئئدك ور إبئئئراهيم  ئئئاا، والئئئدك ور الئئئفوت حدئئئازي، وطمئئئ نونع أش األمئئئور  سئئئير 

ء سئئير ب إش شئئاء هللا الئئد أحسئئش مئئا أش اسئئ قر  فئئع مكئئانع، وكئئل  شئئع ع  الئئد ويئئر، وأش الئئ
 يرام.

طم نونع الد أنع س لهب فئع الالئباح مئف أبنئاتع محمئد وأسئامة، وهشئام زوا ابن ئع 
فع سيارع مرسيد  الغيرع، وأش بن ع أسماء وبن  ا، ومو ا ابن ع ا  وبن  ا وآوئر ش مئرافقيش 

 ل م، سيلهبوش فع باص الغير، إلد المكاش الموروف.
قئرب المكئاش، اضئطررنا أش ننئزو مئش السئيارع المرسئيد ، ويحئئوي وانئدما والئلنا إلئد 

بنئا الشئئباب الئليش كئئانوا ين اروننئا، وبوئئد ال  بيئر وال  ليئئل وال حميئد، والئئلوا بنئا إلئئد المنالئئة، 
ال ئئئئع أقيمئئئئت فئئئئع قلئئئئب ميئئئئداش ال حر ئئئئر، ومئئئئا أش رآنئئئئع النئئئئا  الئئئئد المنالئئئئة ح ئئئئد ار فوئئئئت 

مواد ئئا للنئئا  فئئع كئئل   الد ئئات الممكنئئه،  الئئيحات ال  بيئئر وافس بشئئار، واضئئطررت أش أقئئ 
محييئئئا ومكب  ئئئرا ومشئئئيرا، والنئئئا  كئئئللك، ح ئئئد أ شئئئير إلئئئد النئئئا  أش يالئئئم وا، و  بوئئئوا األوامئئئر 

 وال ودي ات مش المنالة.
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وكئئاش مئئش حئئولع الئئدك ور البل ئئادع، والئئدك ور حدئئازي، والشئئي  محمئئد دبر ئئل، والشئئي  
 هم.ما ر شاهيش، اللي وطب الدموة الماضية ووير 

ئئا، أر  أولئئه مئئش انئئدي، وف أر  آوئئرا، أر  يمينئئع ي دئئ  هوكئئاش الميئئداش شئئيتا كبيئئر ا حق 
آور، وأر  يساري ي دئه إلئد ناحيئة القالئر الوينئع، وف أر  له شرقا إلد )اخسواف( وف أر  

ئئا، وأر  أمئئامع النيئئل، كئئوبري قالئئر النيئئل، والنئئا  يقفئئوش اليئئه، ويم ئئدوش فيئئه، وف  آوئئرا أيض 
 .يق  أورهم أارف أيش

 هلا ثالال مرع أو رابف مرع أق  في ا أمام هلا الدمو  الحاشدع.
أوو مرع كاش فع السئبيونات فئع الئلوات األايئاد، ال ئع بلئا أا هئا نالئ  مليئوش فئع 
ايئئد الفطئئر فئئع ميئئداش اابئئديش بالقئئاهرع الئئلي قئئدروا الوئئدد فيئئه بنالئئ  مليئئوش. و حئئدال انئئه 

 ف مليوش، وهو لي  أ ثر مش ماتة أل !الرتي  السادات ب ن م يقولوش انه  رب
وبوئئد للئئك الئئليت الئئ ع دنئئازع فئئع مدينئئة فهئئور فئئع با سئئ اش فئئع أ بئئر ملوئئب في ئئا؛ 
وللئئك فئئع الئئ ع دنئئازع اخمئئام المئئودودي، وقئئد لهبنئئا إلئئد هنئئاك، حيئئال الئئلينا والئئلد مونئئا 

لقيئئئام لمئئئش الئئئب د المو لفئئئة الحئئئ ، واو ئئئارنع الولمئئئاء الحاضئئئروش  ضئئئياءالئئئرتي  البا سئئئ انع 
 بالال ع الد الردل ال بير.

وبوئئد للئئك ا ئئيي لئئع أش أشئئارك فئئع م ردئئاش هنئئدي ل ح فئئاو المتئئوي لمئئرور ماتئئة ائئام 
لم رداش داموة ال نئد الشئ يرع )ديوبنئد( وقئد لهئب إلي ئا نحئو مليئونيش مئش البشئر وقئد اف  ح ئه 

 رتيسة وزراء ال ند أنديرا واندي. وكاش لع ولغيري مش الولماء كلمات.
كئئئئاش هئئئئلا المئئئئ  مر الرابئئئئف الئئئئلي قئئئئدرا بوضئئئئ م بث ثئئئئة م يئئئئيش، وبوضئئئئ م ب ربوئئئئة ثئئئئم 

 م ييش، وبوض م ب  ثر مش للك.         

 
ئ ا مم ئش ناالر حق  ز لد  دماهير األمة م  أش   مي  مش الم م   س دسه  ش سئار ش وئلل ا، م 

ئفع ركاب الاالميش إلد ن اية الشوي، ثم ألح  نفسه بالثورع ك نه مئش أبطا ش رفئف رايئة ل ئا، وم 
 مش أوو يوم. الح    

وا يناالئئئئروش مئئئئوش باسئئئئم الئئئئديش، ال ئئئئولقئئئئد أوبرنئئئئع بوئئئئض الشئئئئباب أش بوئئئئض الئئئئليش ي  ل  
الائئئالميش وأائئئوان م إلئئئئد آوئئئر يئئئئوم، ح ئئئد قئئئاو أحئئئئدهم  حسئئئنع مبئئئئارك حفائئئه هللا!! وحبيئئئئب 

 ه!!الوادلع دام ال  
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لئئيش لفرائئوش احيش والمطب   المئئد   والوديئئب أنئئه فئئع اليئئوم ال ئئالع لسئئقوي الطاويئئة، ولئئف ثئئوب
ا  الثئورع!! والئد  رسئوو هللا وهاماش ولب  ثوبا آور، دول به ميداش ال حر ر، ك نه مش الئن  

إلا لئئم  سئئ حع   الئئلد هللا اليئئه وسئئلم حئئيش قئئاو "إش ممئئا أدرك النئئا  مئئش كئئ م النبئئوع األولئئد
 .1"فافول ما شتت  

نع ألحمد هللا  باركت آف ا، و والت أسما ا الناالئف، مئف  قنع للوقئوف مئف الحئ    ؛ أش وف  واو
د ولم أ لوثم منل ثورع  ون ، فثورع مالر، وثئورع الئيمش، وثئورع ليبيئا،  ا، لم أ رد  هلا الثورات كل   

والوئئدو إش شئئاء هللا. ولقئئد نئئلرت  ال باسئئم الشئئوب، وباسئئم الحئئ    ثئئورع   حئئد   وثئئورع سئئور ة، وكئئل  
ش دلبت ا  لع ما دلبت.نفسع لنالرع هلا الثورات، واو

ش أارف حيش كانت ثورع مالر  أنع أدئازف بنفسئع وبمسئ قبلع فئع رنع بوض م  ولقد حل  
لا  ور    وطير. ضت هلا الثورع لإلوفا  والفشل، فإش األمر دد  أمر مد وو المالير، واو

ضئئي ف أمئئر مالئالي ومسئئاومات، فقئد ا    ،لالئاحبع  األمئئر انئدي أمئئر مبئاد  وقئيم فقلئت  
وهللا مئئا و امئري فيئه، ومئئا بقئع مئش امئري إف القليئل،  د انئئه، ولئو بئللت  ول ئلئع، فلئش أ  الحئ   

 ، وف أبيف الديش بالدنيا، وف أش ري بآيات هللا ثمنا قلي .اس بدو الباطل بالح    
ئئ ش كئئانوا فئئع قطئئر سئئنيش طو لئئة، ثئئم ردئئف ولقئئد سئئاءنع أش أدئئد أحئئد إوئئوانع و  ميئئلي مم 

  ناالر ثورع  ومل مش أدل البراداع؟  الل بع وقاو لع  كي إلد مالر، ا   
لئئه  أنئئا ف أناالئئر ثئئورع  ومئئل مئئش أدئل البرادائئع وف ويئئرا، ول ئئش أناالئئر ثئئورع  ومئئل  قلئت  

يش   الئئئئئد إسئئئئئقاي نائئئئئام ائئئئئالم فاسئئئئئد؛ نائئئئئام   ِد ال ئئئئئل  ممممم ِ ه ا نِممممم  ال  ممممما  *طهُهمممممو  اهُروا نِيهه  ُ ه نهمممممأ

مماده  ئئلالوالئئه وأمنئئه وبلطدي  [، نائئام حسئئنع مبئئارك وزباني ئئه و 12، 11]الفدئئر   ال َهسه ش  ئئه، وم 
الئئد األقئئل   ييئئدها  ،ائئش   ييئئد هئئلا الثئئورع ف ئئو مئئش القاائئديش امثمئئيش -وهئئو قئئادر  –   وق ئئ

 بال  م وال شديف والدااء.
 ئئا، وليسئئت ثئئورع البرادائئع وف ويئئرا، الئئد أش البرادائئع أو ثئئورع مالئئر كل    ،إش هئئلا الثئئورع

ر  زو ئئرا مكشئئوفا، كمئئا ف مئئزو    يدئئة ان وئئاب حئئر   ويئئرا هئئو ويئئر مئئش مبئئارك، الم ئئم أش يئئ  ع ن
 رأينا فع افن وابات األويرع فع مالر. 

                                                 

 مسوود اقبة بش امرو. ع(، اش أب17107أحمد )و (، 3483رواا البواري فع أحاديال األنبياء ) - 1
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أش بوئض الد ئات ال ئع   وف أ  م القراء  أش بوض إووانع الثقات، نقل إلئع  وهئو ير دئ 
ر لئئع أمئئرا؛ ألن ئئم يو بروننئئع مسئئ وف مسئئ ولية أوليئئة دب    ئئت لئئع كيئئدا، و اشئئ ولت في ئئا الثئئورع  بي  ئئ

 .ام الثورع، أو الد األقل اش اس مرارها وثبا  ااش قي
وقئئالوا لئئع  يدئئب أش  ح ئئاي لنفسئئك، و  وئئل حئئلرك، وقئئد ال م نئئا ودئئوب األوئئل باألسئئباب، 

ُُم  }وأنه ف ينافع ال وكل، وقد قاو  والد   نُموا ُخمكُوا ِممك نه ما الَّمِكي ه َمه [، وقئد 71]النسئاء  يها أهيْهه
ا ، ولئئب  الئئدرو ، وئئل الحئئر  م مئئش المشئئركيش فئئع الغئئار، وا   او فئئد النبئئع الئئلد هللا اليئئه وسئئل

 وحفر الوند  وقاية مش اق حام المشركيش، و داو  وأمر بال داوي، ولك فيه أسوع حسنة.
ش كئئاش الحئئلر ف يغنئئع مئئش قلئئت     ن وئئل الحئئلر كمئئا ا مرنئئا، ون قئئع األائئداء مئئا اسئئ طونا، واو

ْ  له   يُِصي هنها إِّلَّ }القدر، ونقئرأ   ِمنُمو ه  قُ ِْ ال ُمو  م َُّ ِ نهل يهههوه َِّ ىهلهمِ ا نهما وه ّله و  ُ لهنهما ُهموه مه َِّ ُهههمبه ا ا  *  مه

ٍ  ِمم ُ بِمهمكها َِّ بَُّص بُِكم  أه   يُِصي هُكُم ا ُ  نهههره نهح  نهيهي ِ  وه دهى ال ُحس  بَُّصو ه بِنها إِّلَّ إِم  ْ  تهره ْ  هه ِِ قُ مِد    ِىن 

بَُّصمم ممِدينها نهههره هي  ب ُِصممو ه أهو  بِأ مهُكممم  ُمههره ممره }وقئئاو  وئئالد    ،[52، 51]ال وبئئة  وا إِنَّمما مه كه مه ممُروا وه كه مه وه

ِري ه  ُِ ممممما مممممُر ال مه ي  ُ خه َِّ ا ُ وه َِّ ُهمممممم  ّله } ،[54]آو امئئئئئراش  ا ا وه مممممر  ك  نهممممما مه كهر  مه ا وه مممممر  ك  مممممُروا مه كه مه وه

ُهي مد ا }[، 50]النمل  يهش مُُرو ه  يمدُ  *إِنَُّهمم  يهِكيمدُو ه  ُِ أه ي مد ا *ُهي مد ا  وه ِهل ُهمم  ُنوه ِْ ال كهمانِِري ه أهم  م ه ِ   نهمه
 [.17-15]الطار  

وممئئا أحمئئد هللا اليئئه  أش ا ئئر فئئع هئئلا الوقئئت، مرادوئئة الطبوئئة األولئئد ل  ئئابع  ك ئئاب 
والفع ااشور أبو ز د )القرضاوي اخملم الثئاتر  دراسئة  األس الأوع الحبيب، وابنع الم ميز 

لم اد  ادا للثورع المالر ة(، وهو ما لم أ ش أ وقوئه منئه، فللئه الفضئل  حليلية أالولية فع موا
 والمنة.

وا   أش يو م لنئا بشئ ادع والالئة فئع سئبيله، يغفئر لنئا ب ئا  الد أش ما نداو به هللا دل  
 انا مف األبرار.ر انا سيتا نا، و  وف  ما مضد مش لنوبنا، ويكف   

 مالنا ووا م ا، ووير أيامنا يوم نلقاك.الل م ادول وير أامارنا أواورها، ووير أا
 يوسف القرضاوي          
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 ؟فس د الح كممن يحكم ب

 دراسة مق رنة ألحك مه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة( فقه الجه دمن كت بن  )

ع  لقئئئئئد لكرنئئئئئئا فئئئئئع ك ابنئئئئئئا فقئئئئئئه الد ئئئئئاد  حئئئئئئت انئئئئئئواش )ر د 
   1هما نال   السلطاش(

ع  ر د   ع الحئئا م، الئئلي وأوطئئر أنئئوا  الئئرد  ع السئئلطاش، أو ر د 
ع، ويطئئئارد  ي ف ئئئر ض فيئئئه أش يحئئئر  اقيئئئدع األمئئئة، ويقئئئاوم الئئئرد 

يش، وف ي بقع ل م مئش باقيئة فئع رحئاب المد مئف المسئلم، المر د   
ع سئئر   ا ود ئئرا، و نشئئر الفسئئو  سئئافرا فئئإلا هئئو نفسئئه يقئئود الئئرد 

واب، ومقن وئئئئئئا، ويحمئئئئئئع المر ئئئئئئديش، ويفئئئئئئ ي ل ئئئئئئم النوافئئئئئئل واألبئئئئئئ
ث ئئل   ويمئئنح م األوسئئمة واأللقئئاب، ويالئئبي األمئئر كمئئا قئئاو الم 

 )حامي ا حرامي ا( ... أو كما قاو الشاار الوربع  

 فكي  إلا الرااع ل ا لتاب؟!!  ورااع الشاع يحمع اللتب ان ا

نئئر  هئئلا الالئئن  مئئش الحكئئام، مواليئئا ألائئداء هللا، مواديئئا ألوليئئاء هللا، مسئئ  ينا بالوقيئئدع، 
ا بالشئئر وة، ومالئئادرها الموالئئومة مئئش القئئرآش الوز ئئز والحئئديال الشئئر  ، ويئئر مئئوق  ر مسئئ وف  

سئات األمئة ورموزهئا، مئش الالئحابة األبئرار، مقد   لألوامر والنواهع اخل ية والنبويئة، م ينئا ل ئل   
ئك  وامو األط ار، والولفاء األويار، واألتمة األا م، وأبطاو اخس م! وه فء يو بئروش ال مس 

ف ئئئ ا، مثئئئل الالئئئ ع فئئئع المسئئئادد للردئئئاو، والحدئئئاب )أي لئئئب  بفئئئراتض اخسئئئ م در مئئئة و طر 
م فئئع المئئدار  والداموئئات، ومئئش منئئف مئئش الئئ ول  بئئة ل   الومئئار( للنسئئاء. ح ئئد إش المئئرأع المحد  

ال وايئئ  فئئع وائئات  الحكومئئة والقطئئا  الوئئام، ومئئش الوئئ ا فئئع المس شئئفيات الوامئئة، ح ئئد 
 ن ا ما لم  ولف حداب ا!منف مالوفدع،    

                                                 
 .م2009(، مك بة وهبة، الطبوة األولد 204-1/209فقه الد اد ) - 1
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فئ  فلسئفة ) دفيئ  المنئابف( ال ئع دئاهروا ب ئا، فئع ال ولئيم وف يك فوش بللك، بئل يوملئوش و  
 . 1واخا م والثقافة، ح د ف  نش  اقلية مسلمة، وف نفسية مسلمة، وف شوالية مسلمة

، بئئل يطئئاردوش الولمئئاء والمول    قيئئيش لإلسئئ م، مئئيش، والئئدااع الحقيوف يقفئئوش انئئد هئئلا الحئئد  
د الئئديش، و ئئن ض بالئئدنيا  ويغلقئوش األبئئواب فئئع ودئه كئئل    دائئوع أو حركئة الئئادقة،  ر ئئد أش  دئد  

 الد أساسه. 

ع الائئاهرع  -والغر ئئب أش بوئئض هئئلا الفتئئات   حئئرص الئئد أش يبقئئد ل ئئا  -مئئف هئئلا الئئرد 
الئئئد أن ئئئم انئئئواش اخسئئئ م، ل سئئئ غل ه فئئئع هئئئدم اخسئئئ م، ومطئئئاردع داا ئئئه، ول وئئئامل م األمئئئة 

ضئئئوش بنيانئئئه مئئئش الئئئداول، وبوضئئئ ا  د  ئئئد أش  مسئئئلموش، وهئئئم يسئئئوروش مئئئش اخسئئئ م، ويقو  
ي بالديش، ب شديف ال دي ش الزات ، و قر ب ممثليئه مئش الددادلئة والمر زقئة، مئش المنئافقيش    مس 

ئئش سئئم   ئئش ي ز ئئوش بئئزي مشئئاي  الئئديش، والئئديش مئئن م بئئراء! مم  اهم الئئليش يحرقئئوش ل ئئا البوئئور، مم 
 )الماء السلطة، وام ء الشرطة(! النا 

ع  حئد   - وهنا ي وقد الموق ، فم ش الئلي يقئيم الحئد   الئد هئ فء؟ بئل م ئش الئلي يف ئع  -الئرد 
ئئش الئئليش يحكئئم بئئرد   م، وأد ئئزع 2بكفئئرهم أوف ، وهئئو كفئئر ب ئئو اح كمئئا سئئم اا الحئئديال الالئئحيي ؟ وم 

؟ لئي  هنئاك إف )الئرأي الوئام( المسئلم، والضئمير اخف اء الرسمع والقضاء الرسمع فئع أيئدي م
إلا  -اخسئ مع الوئام، الئئلي يقئودا األحئرار مئئش الولمئاء والئدااع وأهئئل الفكئر، والئلي ف يلبئئال 

وت دونه األسباب  د ت أمامه األبواب وق ط   و إلئد بركئاش ينفدئر فئع ودئوا الطغئاع  -س  أش ي حئو 
 مئئئف المسئئئلم فئئئع ه و   ئئئه، أو ي نئئئازو ائئئش اقيد ئئئه المر ئئئديش. فلئئئي  مئئئش السئئئ ل أش يفئئئر  ي المد
ر ودودا، وسر  بقاته.  ورسال ه، ال ع هع مبر  

وقد در ب للك افس ومار الغربئع الفرنسئع فئع الدزاتئر، وافسئ ومار الشئرقع الروسئع فئع 
الدم ور ات اخس مية فع آسيا، وروم قساوع ال در بة وطول ا هنئا وهنئاك، لئم  سئ طف اد ثئاال 

                                                 
، وبلد إس مع آور، قاد األمة اخس مية لودع مثل  ون  - أو هكلا يف رض -هلا لألس  ما يحدال د ارا ن ارا فع بلد اربع مسلم ار   -1

  طبوة دار الشرو  بالقاهرع. 149 – 121الئنمولا  ركيا و ون . انار  ك ابنا )ال طرف الولمانع فع مواد ة اخس م(  قروش، هو  ركيا.
 واسرنا ومكرهنا منشطنا فع والطااة السمف الد بايونا أش"  االين أول فيما فقاو ،فبايوناا وسلم اليه هللا اللد النبع دااناإشارع إلد حديال   -2

(، ومسلم فع اخمارع 7056كفرا بواحا..."، وهو م ف  اليه  رواا البواري فع الف ش )  روا أش إف أهله األمر نناز  ف وأش الينا وأثرع ويسرنا
  (، اش ا بادع بش الالامت.22679(، كما رواا أحمد )1709)
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ال  وي ئة اخسئ مية، والشوالئية اخسئ مية، ولهئب افسئ ومار والطغيئاش، وبقئع اخسئ م دلور 
 وبقع الشوب المسلم. 

ئئئئئ ئئئئئن ت الئئئئئد اخسئئئئئ م وداا ئئئئئه مئئئئئش بوئئئئئض الحك  ام )الئئئئئوطنييش(! ويئئئئئر أش الحئئئئئرب ال ئئئئئع ش 
 كانئئت أحئئد   -بوئئد اسئئ ق ل ا  -الولمئئانييش والم غئئر  بيش فئئع بوئئض األقطئئار الوربيئئة واخسئئ مية 

 .1اداوع، وأشد  ضراوع، وأا د قساوع، مش حرب المس ومر ش

                                                 
وانار  ك ابنا  القاهرع. .مش رساتل  رشيد الالحوع اخس مية. طبف مك بة وهبة 73 -68ئ نا )در مة الردع واقوبة المر د( الانار  رسال -1

 طبوة دار الشرو . 148 – 111)ال طرف الولمانع فع مواد ة اخس م( نمولا ) ركيا و ون ( الئ
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 ؟1هل يجوز شرع  تسيير المظ هرات السلمية االحتج جية

 )ف او  مواالرع(مش ك ابنا 

 

ما رأي فضيل  م فيما لكرا بوض الولماء مش السؤال: 
ادم مشرواية  سيير المسيرات والمااهرات،   ييدا لمطالب 

نة فع مداو السياسة، ض أشياء موي  مشرواة، أو  وبيرا اش رف
 أو افق الاد، أو الو قات الدولية، أو ويرها. 

وقاو هلا الوالم  إش  نايم هلا المسيرات أو الئداوع إلي ئا، أو 
 المشاركة في ا حرام. 

ودليله الد للك  أش هلا بداة لم يورف ئا المسئلموش، وليسئت 
نمئئئئئا هئئئئئع مسئئئئئ وردع مئئئئئش بئئئئئ د  الي ئئئئئود مئئئئئش طراتئئئئئ  المسئئئئئلميش، واو

 والنالار  والشيواييش وويرهم مش ال فرع والملحديش. 
ش ي  يه بواقوة واحدع، سارت في ا مااهرع كبيرع أو الئغيرع، فئع ا ئد   هلا الوالم م  و حد  

 الرسوو أو الالحابة. 
لا كانئئت هئئلا المسئئيرات  وب  ئئ ر ائئش افح دئئاا الئئد الحكومئئة، ف ئئلا وئئروا الئئد المئئن ع واو

الئئيحة للحكئئام، والموئئروف  أش األولئئد فئئع هئئلا النالئئيحة أش   ئئوش اخسئئ مع فئئع إسئئداء الن
 بيش الناالي والحا م، وف   وش الد المأل. 
بوش، ويقوموش ب دمير المم ل ئات، و ور ئب  ا المور   الد أش هلا المسيرات كثيرا ما يس غل  

 ا لللراتف. المنشآت. وللا ودب منو ا سد  
راية؟ وهئئئل يسئئئوس للنئئئا  فئئئع أنحئئئاء الوئئئالم  أش م مئئئش الود ئئئة الشئئئف ئئئل هئئئلا ال ئئئ م مسئئئل  

روا فئع الئرأي الوئام مئش روا المااهرات لل وبيئر ائش مطئالب م الواالئة أو الوامئة، وأش يئئ ث   يسي   
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روش الئئئد الحكئئئام وأالئئئحاب القئئئئئئرار، إف المسئئئلميش دوش ويئئئرهم، يحئئئرم حئئئول م، وبال ئئئالع يئئئ ث   
  الي م اس وماو هلا الوسيلة ال ع أالبحت االمية؟

 الوطيرع، ال ع وئدت   ئم   قضيةالالشر ، فع هلا  ةب دل    الموث  نردو أش نسمف منكم القوو الفالل، 
 النا  فع ساتر األقطار والقارات.  كل  

      دكم. وسد  هللا  ق موف  

 ادد مش ط ب الولم الشراع

 الجواب:

 اب ف هداا. والال ع والس م الد رسوو هللا، والد آله والحبه ومش  ،الحمد هلل
 )أما بود(

أش يسئئئئئئيروا المسئئئئئئيرات و نشئئئئئئتوا  -كغيئئئئئئرهم مئئئئئئش سئئئئئئاتر البشئئئئئئر  -فمئئئئئئش حئئئئئئ  المسئئئئئئلميش 
المائئئاهرات،  وبيئئئرا ائئئش مطئئئالب م المشئئئرواة، و بليغئئئا بحادئئئا  م إلئئئد أولئئئع األمئئئر، والئئئن ا  
القئئئئرار، بالئئئئوت مسئئئئمو  ف يمكئئئئش  داهلئئئئه. فئئئئإش الئئئئوت الفئئئئرد قئئئئد ف يسئئئئمف، ول ئئئئش الئئئئوت 

ش ي داهل، وكلما   اثر الم ائاهروش، وكئاش مو ئم شوالئيات ل ئا وزن ئا  المدمو  أقو  مش أ
كئئئاش الئئئئو  م أ ثئئئر إسئئئئمااا وأشئئئئد  ئئئ ثيرا. ألش إرادع الدماائئئئة أقئئئئو  مئئئش إرادع الفئئئئرد، والمئئئئرء 

ى}ضوي  بمفردا قوي بدماا ه. ول لا قاو  وئالد   الهَّق موه نُوا  ىهلهمِ ال  مر ِ وه تهمهاوه ، [2]الماتئدع   وه
الئئلد هللا اليئئه وسئئلم  "المئئ مش للمئئ مش كالبنيئئاش، يشئئد بوضئئه بوضئئا" وشئئب ك  وقئئاو رسئئوو هللا
 .1بيش أالابوه

ودليئئئئل مشئئئئرواية هئئئئلا المسئئئئيرات  أن ئئئئا مئئئئش أمئئئئور )الوئئئئادات( وشئئئئ وش الحيئئئئاع المدنيئئئئة، 
 واألالل فع هلا األمور هو  اخباحة. 

 و فئئئع البئئئاب األوو مئئئش ك ئئئاب  )الحئئئ -منئئئل نحئئئو نالئئئ  قئئئرش  -وهئئلا مئئئا قرر ئئئه ب دلئئئة 
والحئئئرام فئئئع اخسئئئ م( الئئئلي بئئئيش فئئئع المبئئئدأ األوو أش القاائئئدع األولئئئد مئئئش هئئئلا البئئئاب  )أش 

                                                 

وال رملي فع البر والاللة  (،19624أحمد )رواا كما (، 2585(، ومسلم فع البر والاللة )481م ف  اليه  رواا البواري فع الال ع ) - 1
 ( اش أبع موسد.2560(، والنساتع فع الزكاع )1928)
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األالئئئئل فئئئئع األشئئئئياء اخباحئئئئة(. وهئئئئلا هئئئئو القئئئئوو الالئئئئحيي الئئئئلي او ئئئئارا دم ئئئئور الفق ئئئئاء 
 واألالولييش. 

الئئحيي الثبئئوت، الئئر ي الدفلئئة الئئد ال حئئر م. أمئئا مئئا كئئاش  فئئ  حئئرام إف مئئا دئئاء بئئنص   
أو كئاش الئئحيي الثبئوت، ول ئئش لئي  الئئر ي الدفلئة الئئد ال حئر م، فيبقئئد  ،مسئئندا ضئويفا فئع

 الد أالل اخباحة، ح د ف نحرم ما أحل هللا. 
ومش هنا ضاقت داترع المحرمات فع شر وة اخس م ضيقا شئديدا، وا سئوت داتئرع الحئ و 

ة ددا، ومئا لئم ا سااا بالغا. للك أش النالوص الالحيحة الالر حة ال ع داءت بال حر م قليل
 يدئ نص بحله أو حرم ه، ف و با  الد أالل اخباحة، وفع داترع الوفو اخل ع.

وفع هلا ورد الحديال  "ما أحل هللا فع ك ابه ف و ح و، وما حئرم ف ئو حئرام، ومئا سئكت 
بْم ه نهِسم}انه افو، فاقبلوا مش هللا اافي ه، فإش هللا لم يكش لينسد شئيتا". و ئ    ُهما ه نه ما  مه   يًّاوه

 . 1 [64]مر م 
وائئش سئئلماش الفارسئئع  سئئتل رسئئوو هللا الئئلد هللا اليئئه وسئئلم ائئش السئئمش والدئئبش والفئئراء 
فقاو  "الح و ما أحل هللا فع ك ابه، والحرام ما حر م هللا فع ك ابئه، ومئا سئكت انئه ف ئو ممئا 

بئل أحئال م ، فلم يش  اليه الالئ ع والسئ م أش يديئب السئاتليش ائش هئلا الدزتيئات، 2افا ل م"
الئئد قاائئدع يردوئئوش إلي ئئا فئئع مورفئئة الحئئ و والحئئرام، ويكفئئع أش يورفئئوا مئئا حئئرم هللا، فيكئئوش 

 كل ما اداا ح ف طيبا.
ا فئئئئ  وقئئئئاو الئئئئلد هللا اليئئئئه وسئئئئلم  "إش هللا فئئئئرض فئئئئراتض فئئئئ   ضئئئئيووها، وحئئئئد حئئئئدود  
   بحثئئوا  و ئئدوها، وحئئرم أشئئياء فئئ   ن  كوهئئا، وسئئكت ائئش أشئئياء رحمئئة بكئئم ويئئر نسئئياش فئئ

 .3ان ا"
                                                 

  والئئححه إسئئنادا، ووافقئئه الئئلهبع، وقئئاو ( 2/375( وقئئاو  إسئئنادا الئئالي، والحئئا م فئئع ال فسئئير )4087رواا البئئزار ) - 1
سنادا حسش، ورداله موثقوش   اش أبع الدرداء.  (،1/171) ال يثمع فع مدمف الزواتد  رواا البزار والطبرانع فع ال بير، واو

( وقاو  حديال ور ب ف نورفئه مرفوائا إف مئش هئلا الودئه، وكئ ش الحئديال الموقئوف 1726رواا ال رملي فع اللبا  )  - 2
( والئححه ووافقئه 4/115(، والحا م )3367وقاو  قاو البواري فع الحديال المرفو   ما أراا محفواا، وابش ماده ) أالي،

 (.2715وحسنه األلبانع )ك هما فع األطومة، اللهبع، 
 أبئع (، ائش10/12حايا )(، والبي قع فئع ال بئر  ك ئاب الضئ22/221(، والطبرانع فع ال بير )4/183رواا الدارقطنع فع سننه ك اب الرضا  ) - 3

 وحسنه النووي فع األربويش النووية، الحديال الث ثوش.(، 1597، وضوفه األلبانع فع ضوي  الدامف )ثولبة
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وأحئئب أش أنبئئه هنئئا الئئد أش أالئئل اخباحئئة ف يق الئئر الئئد األشئئياء واألايئئاش، بئئل يشئئمل 
األفوئئئئئاو وال الئئئئئرفات ال ئئئئئع ليسئئئئئت مئئئئئش أمئئئئئور الوبئئئئئادع، وهئئئئئع ال ئئئئئع نسئئئئئمي ا  )الوئئئئئادات أو 
مئئه الشئئار  وألئئزم بئئه، وقولئئه  الموئئام ت( فاألالئئل في ئئا ائئدم ال حئئر م وائئدم ال قييئئد إف مئئا حر 

مه ىهلهي ُكم  }   والد رَّ ا مه ْه لهُكم مَّ قهد  نهصَّ  ، اام فع األشياء واألفواو.[119]األنوام   وه
وهلا بوئ ف الوبئادع فإن ئا مئش أمئر الئديش المحئض الئلي ف ي وئل إف ائش طر ئ  الئوحع، 

، وللئئك أش 1مئئا لئئي  منئئه ف ئئو رد"هئئلا وفي ئئا دئئاء الحئئديال الالئئحيي  "مئئش أحئئدال فئئع أمرنئئا 
ثل فع أمر ش  أف ي وبد إف هللا، وأف ي وبئد إف بمئا شئر ، فمئش اب ئد  ابئادع مئش حقيقة الديش   م

ف ئئع ضئئ لة  ئئرد اليئئه، ألش الشئئار  وحئئدا هئئو الئئاحب الحئئ  فئئع  -كاتنئئا مئئش كئئاش  -انئئدا 
 إنشاء الوبادات ال ع ي  قرب ب ا إليه.

ش وها و وئاملوا وأما الوادات أو الموام ت فلي  الشار  منشتا ل ا، بل النا  هم الليش أن
ب ا، والشار  داء مالححا ل ا ومودف وم لبا، ومقرا فئع بوئض األحيئاش مئا وئ  ائش الفسئاد 

 والضرر من ا. 
قاو شئي  اخسئ م ابئش  يميئة  )إش  الئرفات الوبئاد مئش األقئواو واألفوئاو نوائاش  ابئادات 

وة نولئئئم أش يالئئئلي ب ئئئا ديئئئن م، وائئئادات يح ئئئادوش إلي ئئئا فئئئع دنيئئئاهم، فباسئئئ قراء أالئئئوو الشئئئر 
 الوبادات ال ع أودب ا هللا أو أحب ا ف يثبت األمر ب ا إف بالشر . 

وأمئئا الوئئادات ف ئئع مئئا اا ئئادا النئئا  فئئئع دنيئئاهم ممئئا يح ئئادوش إليئئه. واألالئئل فيئئه ائئئدم 
الحار، ف  يحار منه إف ما حائرا هللا سئبحانه و وئالد، وللئك ألش األمئر والن ئع همئا شئر  

 -أي مئئش الوئئادات  -أش   ئئوش مئئ مورا ب ئئا، فمئئا لئئم يثبئئت أنئئه مئئ مور بئئه هللا، والوبئئادع ف بئئد 
 كي  يحكم اليه ب نه محاور؟

ول لا كاش أحمد وويرا مش فق اء أهل الحديال يقولوش  إش األالل فع الوبئادات ال وقيئ ، 
ف دولنئا فئع مونئد قولئه  وئالد   ُهمره }ف  يشر  من ا إف ما شئراه هللا، واو ُهاء  ُُمره ُىوا أهم  لهُهمم  

 ُ َِّ ا لهم  يهأ ذه  بِِف ا يِ  مه  . [21]الشور    لهُهم م ِ ه الد ِ

                                                                                                                                                       
 

(، وابش 4606فع السنة ) (، وأبو داود26033أحمد )كما رواا (، 1718(، ومسلم فع األقضية )2697م ف  اليه  رواا البواري فع الاللي ) -1
 ( اش ااتشة.14ة )ماده فع المقدم
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ف دولنئا فئع مونئد قولئه  والوادات األالل في ا الوفو، ف  يحار من ا إف ما حر مه هللا، واو
مه ه }  والد  ا وه ام  ره ن فُ مه مهل هُم م ِ ق  نهجه ز  ُ لهُكم م ِ  ن ِ  ِ له ا ا أهنزه أهي هُم مَّ ْ  أهنه  .[59]يون    ّل  قُ

لا كاش كللك فنقوو    وهلا قاادع اايمة نافوة، واو
 -البيئئئف، وال بئئئة، واخدئئئارع، وويرهئئئا مئئئش الوئئئادات ال ئئئع يح ئئئاا النئئئا  إلي ئئئا فئئئع مواشئئئ م 

فئئئئإش الشئئئر وة قئئئئد دئئئئاءت فئئئئع هئئئلا الوئئئئادات بئئئئامداب الحسئئئئنة،  -كاأل ئئئل والشئئئئرب واللبئئئئا  
نئئه، وكرهئئت مئئا ف ينبغئئع، واسئئ حبت مئئا فيئئه فحرمئئت من ئئا مئئا فيئئه فسئئاد، وأودبئئت مئئا ف بئئد م

 ماللحة رادحة فع أنوا  هلا الوادات ومقاديرها والفا  ا. 
لا كئئاش كئئللك، فالنئئا  ي بئئايووش ويسئئ  دروش كيئئ  يشئئاءوش، مئئا لئئم  حئئرم الشئئر وة، كمئئا  واو

ش كئئاش بوئئض للئئك قئئد يسئئ حب، أو  -يئئ  لوش ويشئئربوش كيئئ  شئئاءوا مئئا لئئم  حئئرم الشئئر وة  واو
 1ومئئا لئئم  حئئد الشئئر وة فئئع للئئك حئئدا، فيبقئئوش فيئئه الئئد اخطئئ   األالئئلع( -يكئئوش مكروهئئا 

 ان  د.
وممئئا يئئدو الئئد هئئلا األالئئل المئئلكور مئئا دئئاء فئئع الالئئحيي ائئش دئئابر بئئش ابئئد هللا قئئاو  

 . 2كنا نوزو والقرآش ينزو، فلو كاش شعء ين د انه لن د انه القرآش
ه، وأن ئم فئع حئل مئش فولئه فدو الد أش ما سكت انه الوحع ويئر محائور وف من ئع انئ

ح ئد يئرد نئئص بئالن ع والمنئف، وهئئلا مئش كمئاو فقئئه الالئحابة رضئع هللا ائئن م، وب ئلا  قئئررت 
 هلا القاادع الدليلة، أف  شر  ابادع إف بشر  هللا، وف  حرم اادع إف ب حر م هللا.

دائة والقوو ب ش هلا المسيرات )بداة( لئم  حئدال فئع ا ئد رسئوو هللا وف أالئحابه، وكئل ب
ضئئ لة، وكئئل ضئئ لة فئئع النئئار  قئئوو مرفئئوض؛ ألش هئئلا إنمئئا ي حقئئ  فئئع أمئئر الوبئئادع وفئئع 

 .3( وفع أمور الدنيا )افب دا (اف با الش ش الدينع الوالص. فاألالل فع أمور الديش )
ول لا اب  ر الالئحابة وال ئابووش ل ئم بإحسئاش  أمئورا كثيئرع لئم   ئش فئع ا ئد النبئع الئلد  
)أوليات امئر( وهئع األشئياء ال ئع اب ئدأها امئر رضئع ومئش للئك مئا يوئرف بئئ ، اليه وسئلمهللا

                                                 

، والد أسا  هلا القاادع قرر ابش  يمية و لميلا ابش القيم واامة فق اء الحنابلة  أش 113،112القوااد النورانية الفق ية لشي  ابش  يمية ص - 1
 األالل فع الوقود والشروي اخباحة، فكل اقد لم يرد نص ب حر مه بوالواله، ولم يش مل الد محرم ف و ح و.

(، وابش 1137(، وال رملي فع النكاح )14318أحمد )كما رواا (، 1440(، ومسلم فع النكاح )5208رواا البواري فع النكاح ) اليه م ف   - 2
  (.1927ماده فع النكاح )

  ، طبوة دار الشرو .245انار  ك ابنا )السنة مالدرا للمورفة والحضارع( الئ - 3
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مثئئئئل  إنشئئئئاء  ئئئئار   وئئئئاص للمسئئئئلميش، و مالئئئئير األمالئئئئار،  ،هللا انئئئه، ويئئئئر مسئئئئبو  إلي ئئئئا
 و دو ش الدواو ش، وا وال دار للسدش، وويرها. 

ة، بئدو وبود الالحابة أنش  ال ابووش و  ميئلهم أمئورا كثيئرع، مثئل  ضئرب النقئود اخسئ مي
نشاء ناام البر ئد، و ئدو ش الولئوم نشئاء الئوم  ،اا مادهم الد دراهم الفر  ودنانير الروم، واو واو

الئئوم النحئئو والالئئرف والب وئئة، والئئم اللغئئة،  ئئدو ش الئئم أالئئوو الفقئئه، و إنشئئاء دديئئدع مثئئل  
 وويرها. 

 ك با ش  د.وأنش  المسلموش )ناام الحسبة( ووضووا له قوااد وأحكاما وآدابا، وأل فوا فيه 
ولوئئل ممئئا ي  ئئد هئئلا المسئئلك، الحئئديال الالئئحيي  "مئئش سئئش سئئنة حسئئنة، فلئئه أدرهئئا وأدئئر 

. ف و يحئال الئد المبئادرع وا وئال الموقئ  القئدوع، الئلي يروئب 1مش امل ب ا إلد يوم القيامة"
ش أحسئئئئش  اموئئئئر ش فئئئئع  قليئئئئدا وا باائئئئه، فيكئئئئوش لئئئئه أدئئئئرهم. وقئئئئد قيئئئئل  الفضئئئئل للمب ئئئئدي، واو

 المق دي!
ا كاش مش الوط  المن دع  أش يطلب دليئل وئاص الئد شئراية كئل شئ ش مئش شئ وش ول ل

 الوادات، فحسبنا أنه ف يودد نص مانف مش الشر . 
ودائو  أش هئئلا المسئئيرات مق بسئئة أو مسئئ وردع مئئش انئئد ويئئر المسئئلميش  ف يثبئئت  حر مئئا 

الحكمئة ضئالة المئ مش ل لا األمر، ما دام هو فئع نفسئه مباحئا، و ئراا المسئلموش نافوئا ل ئئئم." ف
 . 2أن د وددها ف و أح  النا  ب ا"

وقد اق ب  المسلموش فئع االئر النبئوع طر قئة حفئر الونئد  حئوو المدينئة، ل حالئين ا مئش 
 وزو المشركيش، وهع مش طر  الفر . 

حيئال أشئير اليئه أش يفوئل للئك، فئإش الملئوك  ،وا ول الرسوو اللد هللا اليئه وسئلم وا مئا
 . 3ف يقبلوش ك ابا إف مو وما واألمراء فع الوالم،

 واق ب  الالحابة ناام الوراا مش دولة الفر  الور قة فع المدنية وال نايم.

                                                 

 ( اش در ر. 203فع المقدمة ) ما فع الزكاع، وابش ماده(، ك ه2554(، والنساتع )1017رواا مسلم ) - 1

( اش أبع هر رع، وضوفه 4169، وابش ماده فع الزهد )الوده هلا مش إف نورفه ف ور ب حديال(، وقاو  2687رواا ال رملي فع الولم ) - 2
 ول ش موناا الحيي باخدما .  (.506األلبانع فع ضوي  ال رملي )

 ، عن أنس بن مالك.(2092(، ومسلم في اللباس )65خاري في العلم )متفق عليه: رواه الب - 3
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 واق بسوا كللك  دو ش الدواو ش مش دولة الروم، لما ل ا مش اراقة فع للك.
و ئئردم المسئئلموش ال  ئئب ال ئئع   ضئئمش )الئئوم األواتئئل( أي األمئئم الم قدمئئة، ال ئئع طورهئئا 

وهئئلبوها وأضئئافوا إلي ئئا، واب  ئئروا في ئئا مثئئل  )الئئم الدبئئر( بشئئ ادع المنالئئفيش مئئش المسئئلموش 
 م روع الولم.

ولم يو رضوا إف الد )الدانب اخل ع( فع ال راال اليونانع؛ ألش هللا  والد أوناهم بوقيئدع 
 اخس م اش وثنية اليوناش وما في ا مش أساطير وأباطيل.

 د المدافت  ودد في ا كثيرا ددا مما اق بسئناا مئش ومش نار إلد حيا نا المواالرع فع ش
 ب د الغرب  فع ال وليم واخا م وافق الاد واخدارع والسياسة وويرها.

نشئئئاء الالئئئحافة  ففكئئئرع الدسئئئ ور، وافن وابئئئات بالالئئئورع المواالئئئرع، وفالئئئل السئئئلطات، واو
نداز  الشئبكة الدبئارع للمولومئات واخلااة وال لفزع، بوالف ا أدوات لل وبير وال وديه وال رفيه، واو

 )اخن رنت(. 
وال ولئئيم بم سسئئا ه و قسئئيما ه و ر يبا ئئه ومراحلئئه واو بارا ئئه وآليا ئئه المواالئئرع، مق ئئب  فئئع 

 موامه مش الغرب.
والشي  رفااة الط طاوي، حيش لهب إلئد بئار   إمامئا للبوثئة المالئر ة، ورأ  مئش ألئواش 

اد لينبه قومه إلد ضرورع افق بئا  ممئا سئب  بئه المدنية ما رأ ، ب ر ه الحضارع الحديثة، وا
 األوربيوش، ح د ف يالوا ي قدموش ونحش ن  ور. 

ومش يوم ا بدأ المالر وش، وبدأ مو م كثير مش الورب، وقبل م بدأ الوثمانيوش فئع اق بئا  
 ما اند الغربييش.

ن وئئلها  كئل هئلا مق بسئئات مئش الغئئرب الئلي  فئو  الينئئا وسئبقنا ب ئئا، ولئم ندئد بئئدا مئش أش
انه، ولئم  دئد نكيئرا مئش أحئد مئش المئاء الشئر  وف مئش ويئرهم ف قرهئا الوئرف الوئام. وقئد أوئل 

ا بهممي  ه }الغئئرب انئئا مئئش قبئئل واق ئئب  منئئا، وان فئئف بولومنئئا أواتئئل ن ضئئ ه   تِل مم ه اْليَّمماُم نُممدهاِولُهه وه

 .[140]آو امراش   النَّاِس 
ونا، دوش مئئا يناقضئئ ا أو ينقضئئ ا. فالناقئئل الم ئئم أش ن وئئل مئئا ي تئئم اقاتئئدنا وقيمنئئا وشئئرات

هئئو الئئلي ي وئئل مئئش ويئئرا مئئا ينفوئئه ف مئئا يضئئرا. وأهئئم مئئا ي وئئلا المسئئلم مئئش ويئئرا  مئئا كئئاش 
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م ولقا بش وش الحياع الم طورع، ودله ي الل بالوساتل وامليات ال ع طابو ئا المرونئة وال غيئر، 
 ف باألهداف والمباد  ال ع طابو ا الثبات والبقاء.

د أش مئئئئا لكئئئئرا السئئئئاتل أو السئئئئاتلوش، مئئئئش نسئئئئبة هئئئئلا المائئئئاهرات أو المسئئئئيرات إلئئئئد الئئئئ
الشيواييش الملحديش  وير الحيي، فاألنامة الشيواية ف  سمي ب لا المسئيرات إط قئا؛ ألش 
هئئلا األنامئئة الشئئمولية القئئاهرع  قئئوم الئئد كبئئت الحر ئئات، و  مئئيم األفئئواا، والوضئئو  المطلئئ  

 لسلطاش الحكم ودبرو ه.
 قاىدتا  مهمها : 

 وأود أش أقرر هنا قااد يش فع واية األهمية  
   قاىد  المصلحة المرسلة -1

األولئئد هئئع  قاائئدع المالئئلحة المرسئئلة، ف ئئلا الممارسئئات ال ئئع لئئم  ئئرد فئئع الو ئئد النبئئوي، 
نمئئا هئئع مئئش  ولئئم  وئئرف فئئع الو ئئد الراشئئدي، ولئئم يورف ئئا المسئئلموش فئئع االئئورهم األولئئد، واو

وهئئع ال ئئع لئئم يئئرد مئئش  ،الئئر  إنمئئا  ئئدول فئئع داتئئرع )المالئئلحة المرسئئلة(مسئئ حدثات هئئلا الو
 الشر  دليل باا بارها وف بإلغات ا. 

وشرط ا  أش ف   وش مش أمور الوبادات ح د ف  دول فع البداة، وأش   وش مئش دئن  
المالئئالي ال ئئع أقرهئئا الشئئر ، وال ئئع إلا ارضئئت الئئد الوقئئوو،  لق  ئئا بئئالقبوو، وأف  وئئارض 

 شرايا، وف قاادع شراية. نالا 
ودم ور فق اء المسلميش يو بئروش المالئلحة دلئي  شئرايا يبنئد الي ئا ال شئر ف أو الف ئو   

أو القضئئاء، ومئئش قئئئرأ ك ئئب الفقئئه ودئئئد متئئات األمثلئئئة مئئش األحكئئام ال ئئئع ف  ولئئل إف بمطلئئئ  
 دفف. دلب، أو ضرر ي  ماللحة    

أ ثئئئر النئئئا  اسئئئ وماف للمالئئئلحة  - ئئئلا الشئئئر وة بوهئئئم أفقئئئه النئئئا   -وكئئئاش الالئئئحابة 
 واس نادا إلي ا. 

وقد شا  أش افسئ دفو بالمالئلحة المرسئلة وئاص بمئلهب المال يئة، ول ئش اخمئام شئ اب 
لا اف قئدت  ،هئ( يقوو684الديش القرافع المال ع ) ردا الد مش نقلوا او الاال ا بالمئال ع  )واو

مسئئ ل يش، ف يطلبئئوش شئئاهدا بافا بئئار المئئلاهب ودئئد  م إلا قاسئئوا أو دموئئوا أو فرقئئوا بئئيش ال
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لئئئئللك المونئئئئد الئئئئلي دموئئئئوا أو فرقئئئئوا، بئئئئل يك فئئئئوش بمطلئئئئ  المناسئئئئبة، وهئئئئلا هئئئئو المالئئئئلحة 
 .1المرسلة، ف ع حينتل فع دميف الملاهب(

 للوسائْ مكم المقاصد:  -2

والقاائئدع الثانيئئة  هئئع أش للوسئئاتل فئئع شئئ وش الوئئادات حكئئم المقاالئئد، فئئإلا كئئاش المقالئئد 
 هلا األمور، فإش الوساتل إليه   ول حكمه، ولم   ش الوسيلة محرمة فع لا  ا. مشرواا فع

ول لا حيش ا رت الوسئاتل اخا ميئة الدديئدع، مثئل )ال لفز ئوش( كثئر سئ او النئا  ان ئا  
 أهع ح و أم حرام؟ 

نمئا حكم ئا بحسئب مئا  وكاش دواب أهئل الولئم  أش هئلا األشئياء ف حكئم ل ئا فئع نفسئ ا، واو
ه مئئش وايئئات ومقاالئئد. فئئإلا سئئ لت ائئش حكئئم )البندقيئئة( قلنئئا  إن ئئا فئئع يئئد المداهئئد  سئئ ومل لئئ

ومقاومئئة الباطئئل، وهئئع فئئع يئئد قئئاطف الطر ئئ  ائئوش الئئد  ،ونالئئرع الحئئ     ،ائئوش الئئد الد ئئاد
 واخفساد فع األرض، و رويف الول . ،الدر مة

ئئئئ افوئئئئة ثقافيئئئئا ش يسئئئئ ودمه فئئئئع مورفئئئئة األوبئئئئار، وم ابوئئئئة البئئئئرامع النوكئئئئللك ال لفز ئئئئوش  م 
وسياسئئيا واق الئئاديا، بئئل والبئئرامع ال رفي يئئة بشئئروي وضئئواب  موينئئة، ف ئئلا ف شئئك فئئع إباح ئئه 
ومشئئرواي ه، بئئل قئئد ي حئئوو إلئئد قربئئة وابئئادع بالنيئئة الالئئالحة. بوئئ ف مئئش يسئئ ودمه للبحئئال 

 اش الو اة والمدوش وويرها مش الض فت فع الفكر والسلوك.
ت، إش كئاش ورود ئا ل حقيئ  مقالئد مشئرو ، كئ ش  نئادي وكللك هلا المسئيرات وال ائاهرا

ب حكئئئيم الشئئئر وة، أو بئئئإط   سئئئراح المو قلئئئيش بغيئئئر   مئئئة حقيقيئئئة، أو بإيقئئئاف المحا مئئئات 
الوسكر ة للمئدنييش، أو بإلغئاء حالئة الطئوار  ال ئع  وطئع للحكئام سئلطات مطلقئة. أو ب حقيئ  

كر أو الئئدواء أو البنئئز ش، أو ويئئر مطالئئب اامئئة للنئئا  مثئئل   ئئوفير الوبئئز أو الز ئئت أو السئئ
 فمثل هلا ف ير اب فقيه فع دوازا.   للك مش األهداف ال ع ف شك فع شراي  ا

ومثئئل للئئك  افح دئئاا الئئد مئئا يحئئدال لإلوئئوع فئئع فلسئئطيش، أو الحفر ئئات  حئئت المسئئدد 
الئئد الرسئئوم المسئئيتة لشوالئئية النبئئع اليئئه  افح دئئاااألقالئئد، أو الحئئرب الئئد الوئئرا ، أو 

 ال ع والس م. ال
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م فع الدزاتر، وقد شكا إلع بوئض األوئوات مئش طالبئات 1989وألكر أنع كنت فع سنة 
الداموة مش المل زمات والم دينات، مش مدمواة مش النساء الولمانيات أقمش مسئيرع مئش نحئو 
ومسئئماتة امئئرأع، سئئارت فئئع شئئوار  الواالئئمة،  طالئئب بمدموائئة مئئش المطالئئب   ولئئ  باألسئئرع 

د )قئئانوش األحئئواو الشوالئئية( مثئئل  منئئف الطئئ  ، أو  وئئدد الزودئئات، أو طلئئب أو مئئا يسئئم
ال سئئوية بئئيش الئئلكر واألنثئئد فئئع الميئئراال، أو إباحئئئة  ئئزوا المسئئلمة مئئش ويئئر المسئئلم، ونحئئئو 

 للك.
فقلئئئت للطالبئئئات ال تئئئع سئئئ لننع ائئئش للئئئك  الئئئرد الئئئد هئئئلا المسئئئيرع الولمانيئئئة  أش  قئئئود 

دع، مئئش ومسئئماتة ألئئ  امئئرأع! أي ضئئو  المسئئيرع األولئئد المسئئلمات المل زمئئات مسئئيرع مضئئا
 أل  مرع!  نادي باح رام قواطف الشر وة اخس مية.

ش شئارك  وفو  بود أش ر قليلة أقيمت مسيرع مليونيئة اام  ئا مئش النسئاء    ئد الشئر وة، واو
 في ا ادد محدود مش الرداو، يقودهم االم الدزاتر  الشي  أحمد سحنوش رحمه هللا. 

ف شئئئئك فئئئئع شئئئئراي  ا، بوئئئئ ف المسئئئئيرع األوئئئئر   -بحسئئئئب مقالئئئئدها  -ا المسئئئئيرع ف ئئئئل
 الموارضة ألحكام الشر وة القطوية، ف يس طيف فقيه أش يف ع بدوازها.

 سد الكنائع: 

أمئئا مئئا قيئئل مئئش منئئف المسئئيرات وال ائئاهرات السئئلمية، وشئئية أش ي وئئلها بوئئض الموئئربيش 
ثئئارع الق قئئل. فمئئش الموئئروف  أش قاائئدع  أداع ل ئئدمير المم ل ئئات والمنشئئآت، و وكيئئر األمئئش، واو

سئئئئد الئئئئلراتف ف يدئئئئوز ال وسئئئئف في ئئئئا، ح ئئئئد   ئئئئوش وسئئئئيلة للحرمئئئئاش مئئئئش كثيئئئئر مئئئئش المالئئئئالي 
 المو برع.

ويكفع أش نقوو بدواز  سيير المسيرات إلا  وافرت شئروي موينئة ي ئردي مو ئا ضئماش أف 
فئئع حراسئئة الشئئئرطة، أو أش  كئئ ش   ئئئوش  ، حئئدال ال ور بئئات ال ئئئع  حئئدال فئئع بوئئئض األحيئئاش

ي و ئئئد مناموهئئئا بئئئ ش ي ولئئئوا ضئئئبط ا بحيئئئال ف يقئئئف اضئئئطراب أو إوئئئ و بئئئاألمش في ئئئا، وأش 
 ي حملوا المس ولية اش للك. وهلا الموموو به فع الب د الم قدمة ماديا.
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 ن  السنة دليْ ىلِ ُرىية المسيرات: 

مئا يكفئع خدئازع المسئيرات السئلمية  أا قد أش فيما سئقناا مئش األدلئة وافا بئارات الشئراية،
 إلا كانت  وبر اش مطالب فتوية أو دماهير ة مشرواة. 

ولي  مش الضروري أش يطلب دليل شراع واص الد للئك، مثئل نئص قرآنئع أو نبئوي، 
 أو واقوة حدثت فع ا د النبوع أو الو فة الراشدع. 

ك انئئدما أسئئلم امئئر بئئش ومئئف هئئلا، ن بئئر  بئئلكر واقوئئة دالئئة، حئئدثت فئئع ا ئئد النبئئوع، وللئئ
 الوطاب رضع هللا انه. 

دوئئئل دار ، يقئئئوو بوئئئد أش ولنسئئئ مف إلئئئد امئئئر نفسئئئه، وهئئئو يقئئئص الينئئئا نبئئئ  هئئئلا المسئئئيرع
ش  األرقئئم بئئش أبئئع األرقئئم مولنئئا الشئئ اد يش  )فقلئئت   يئئا رسئئوو هللا، ألسئئنا الئئد الحئئ     إش م نئئا واو

 حيينا؟ 
ش حيي م" ،قاو  "بلد، واللي نفسع بيدا، إنكم الد الح      .إش م م واو

ف وردنئاا فئع الئفيش  حمئزع فئع  .  ففيم افو فاء؟ والئلي بوثئك بئالح  ل وئردشقاو  فقلت  
قئئاو  فنائئرت إلئئع   .أحئئدهما، وأنئئا فئئع اموئئر، لئئه كديئئد ككديئئد الطحئئيش، ح ئئد دولنئئا المسئئدد

لد حمزع، ف الاب  م كآبة لئم يالئب م مثل ئا. فسئمانع رسئوو هللا الئلد هللا اليئه وسئ لم قر ش واو
 . 1يومتل الفارو (
       ف السيرع النبوية، والسنة المحمدية، ف يودم أش يدد في ا أمثلة أور .ومش   ب  

 الوالميش. والحمد هلل رب   

                                                 

 (. 104-1/130( طبوة دار ال  اب الوربع بيروت، وانار  الفة الالفوع )1/40حلية األولياء ألبع نويم )انار   - 1
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 الق هرية فضيلة الشيخ القرض وي لجريدة الشروق  تصريح

 م(2011يناير  27 الومي )

خرجوا إلى الشوارع  نوم  ..     إطالق الرص ص على المتظ هرين حرام شرع  القرض وي 
 هم أبن ء مصر

 يال  الحركة افح دادية بافن فاضة المباركة القرضاوي 

 سعد عبد الحفيظ محمد        

الشي  يوس  القرضاو  رتي  اف حاد الوالمع لولماء المسلميش ما والفه  حي ا
ل غيير، وأش أش يكوش ل ا دور فع إحداال ا ارادي   ،المباركة للشوب المالري( افن فاضةبئ)

 وكرامة. ةمطالب الشوب فع الحالوو الد حقوقه مش حر       حق  
أش  بد  أش ما حدال فع  ون  در  اايم، وف  القرضاوي لئ "الشرو "  ف شك   وقاو

 .   ااألوطاش الوربية إلد األفضل، وأش  ناو حقوق ا وحر    روأش   غي   ر،ي  ر  
 لوش وف يمث    ،ولم يدفو م أحد ،اش واي  م رواوردوا ليوب    دور "األحرار الليش وي القرضا وثم ش
وال رامة  ة"مالر ال ع  نشد الحر     مالر"، مضيفا   لوش ل ن م يمث    ،سياسية عأو قو   احزب  

 وأش يكوش ل ا مقودها  حت الشم ". ،ومس و  الحياع ال ت  ب ا
فع شوار   ، وأنا أمر  بنفسع  مرأي    ،وردوا إلد الشوار  هم أبناء مالر ش"م   وأضاف

الد ال وامل األمنع الوني   آسفا  "،  موهلا مش حق    ،أفضل إلد ود   ووش القاهرع، ه فء ي طل  
 ( ش داء.4اللي حالد ) ،إط   الرالاص الحع    واللي والل إلد حد    ،مف الم ااهر ش

 ااهر ش ال ع   وامل مف الم ،أش   وش مالر كغيرها مش الدوو أود   الشي  "كنت   و ابف
 إنسانع". إلد الون ، فال وبير اش الرأي ح    وواأش الم ااهر ش لم ي طل   سيماف  ر،ب حض  
 

اش ر ية  رالقرضاوي  الر حات رموز الحكومة والحزب الوطنع ال ع "ف  وب    واس نكر
وش ف م ف ي   فق م،لم يحدال"، مضيفا  "ك م م دليل الد ضي  أ   إدراكأو   بال غيير اللي حس 

 حدال فع نفو  الشباب المالري".
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يطل   شرطع    وقاو  "أي   ،القرضاوي ب حر م إط   الرالاص الد الم ااهر ش وأف د
". وطالب م بودم افس دابة آثمالق ل مدرم و  النار الد م ااهر لم يبدر منه ما يس ح   

 .والق ل حرام" ،يقوو  إنه ابد الم مور. أقوو له  أنت ابد هلل شلقاد  م "وم  
 ب لالقرضاوي  حر ما قاطوا افا داء الد رداو الشرطة مش ق   مالمقابل حر   وفع

ولول م يشكوش مما نشكو، ولو  مة،هم محر    ودما ،وقاو  "هم منا ونحش من م ااهر ش،الم 
ال م الفرالة فنضموا إلد الدم ور". مشد     يحتأ   المسا  بالمم ل ات الوامة  رمةالد ح   د 

 والواالة.
ام ك    ة،القرضاوي الد ش داء "يوم الغضب" الليش سقطوا ضحي   مو رح   هم لش ءأش دما د 
هلا الدماء إلد الشرارع ال ع  شول النار، وقاو "فليحلر  وومش الممكش أش   حو   د ، لهب س  

 اش مطامي النا  مش  لك الشرارع". ايويش فع القالور بويد   شم  
وائئئيش  ،وقلئئئب يوقئئئل ،يكئئئوش ل ئئئا ألش  سئئئمفوادئئئب السئئئلطة أش  مئئئشالشئئئي  ك مئئئه  " ووئئئ م

 لسئلطةوال غيرات و  ئوش ائيش السئلطة اميئاء، وأش  سئمف ا كات لك ال حر   حدالأما أش     ، ر  
 و غل  قلب ا، ف لك هع الماليبة". آلان ا،  لك األالوات و سد  
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 على قن ة الجزيرة مب شرالقرض وي مداخلة الشيخ 
 م(2011يناير  28)

 

  ش وافا، وبودوالس م الد رسوو هللا، والد آله والحبه وم   بسم هللا والال ع
ع أبنئئاء هئئلا الشئئوب، والوالئئا الشئئباب ع الشئئوب المالئئري األالئئيل الور ئئ ، وأحي  ئئفئئ حي   

ئئئ ،مئئئن م، الئئئليش ثئئئاروا ل ئئئرام  م   م، ووردئئئوا مئئئش بيئئئو  م ينشئئئدوش الحر ئئئة وال رامئئئة وثئئئاروا ألم 
لني ئئا انئئئه حكوما ئئئه المو لفئئئة، ت أ  د أش أالئئئم  لإلنسئئاش المالئئئري، بوئئئد أش ق ر ئئه الحيئئئاع، وبوئئئ

ه فء الليش ااشوا ألنفس م، و ركئوا الشئوب يوئانع مئا يوئانع، ن بئوا أراضئع مالئر، واو لسئوا 
 وسرقوا ثروات مالر، وأالبحوا كما يقوو المثل المالري  حامي ا حرامي ا.

 أو كما قاو الشاار الوربع 
 اع ل ا لتابفكي  إلا الرا ورااع الشاع يحمع اللتب ان ا

الشئئئئوب المالئئئئري وئئئئرا بحر ئئئئة وأالئئئئالة، لئئئئم يحركئئئئه أحئئئئد، لئئئئم يومئئئئل لحسئئئئاب حئئئئزب وف 
دماائئئئئة، ول ئئئئئش امئئئئئل لحئئئئئ  نفسئئئئئه، ول رامئئئئئة نفسئئئئئه، ول ئئئئئلا نحيئئئئئع هئئئئئ فء الشئئئئئباب، ونحيئئئئئع 

  طلوا  م، ونحيع ما ينشدونه مش حياع حرع كر مة، يسود إلي ا كل إنساش حر كر م.
 دات م، ونقئوو ل ئ فء الفراانئة الئليش يحكمئوش مالئر نحيع ه فء الشئباب ون ئرحم الئد شئ

فرائئوش  ئئوت ائئن  آمئئوش مئئش ثمئئانيش سئئنة،  حينمئئا اح فئئد النئئا  لمئئا لمئئا قالئئه أحمئئد شئئوقع ل
 ا  شفوا قبرا 

 دبئر نا الت دولة المدو  زماش الفرد يا فئراوش ول د
 الد حكم الراية نازلينا أرض وأالبحت الرااع بكل   

د امش، ير ئدوش أش يفرضئوا أنفسئ م الئد النئا ، ول ئش الشئووب امش وي  ع الفراانئة الدئد
لا أرادت الشووب لش يس طيف أحد إف أش يس ديب لمطالب ا.  ل ا إراد  ا، واو

مذيعااة الجزياارة  فضاايلة الشاايخ بعااي العلماا ء يتحاادثون عاان عاادم مشااروعية الخاارو  
األوقا ت، ونرياد مان على الح كم، ووجوب ط عة أولي األمر، ويركزون علاى ذلاف فاي هاذ  

 فضيلتف أن تحسم هذا الجدل الديني.
ئئ ئئهئئلا سئئوء ف ئئم للئئديش؛ ألش اخسئئ م يدوئئل حئئ  الطاائئة لم  ل أحكامئئه فئئع ش أطئئا  هللا ونف 

ئئ وسئئر  ون ئئب وثروا ئئه،  ،والئئم الشئئوب ،ش وئئرا الئئد الئئديشالودالئئة وال رامئئة والحر ئئة، أمئئا م 
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ش مدموئئئوش الئئئد أنئئئه  ف طاائئئة فكيئئئ  يطئئئا ، ف طاائئئة ألحئئئد فئئئع موالئئئية هللا، والمسئئئلمو 
 إنمييا معصيي، ، فييا طاعيي  ليي ، وفييا الييي " :  لمولئئو  فئئع موالئئية الوئئال 

 .1 المعروف فا الطاع 
وفئئئئع السئئئئنة، بئئئئيش رسئئئئوو هللا الئئئئلد هللا اليئئئئه وسئئئئلم، أنئئئئه سئئئئيكوش أمئئئئراء المئئئئة، وأمئئئئر 

وش وأالئحاب، له مش أم ئه حوار  ئكاش إف  ،قبلعأمة فع هللا بوثه  نبعما مش بد ادهم، فقاو  "
ف يفولئئئوش،  يقولئئئوش مئئئاثئئئم إن ئئئا  ولئئئ  مئئئش بوئئئدهم ولئئئوف،  دوش بئئئ مرا، ه، و  قي ئئئي وئئئلوش بسئئئن  
ش ش داهدهم بلسانه ف و مئ مش، وم ئش داهدهم بيدا ف و م مش، وم  ف ي مروش، فم   ويفولوش ما

 .2ة وردو"داهدهم بقلبه ف و م مش، ولي  وراء للك مش اخيماش حب  
 ."السف اء إمارع مش هللا أاالكويقوو النبع اللد هللا اليه وسلم ل وب بش ادرع  "

 السف اء؟ إمارع وما  قاو
ئ بسئن ع، يسئ نوش  وف ب ئديع، يق ئدوش  ف بودي، يكونوش  أمراء  "قاو   بكئلب م، الئدق م شفم 

 لئئئم ومئئئش .حوضئئئع الئئئع يئئئردوا وف مئئئن م، ولسئئئت منئئئع، ليسئئئوا ف ولتئئئك الم ئئئم، الئئئد وأائئئان م
 .3"حوضع الع   وسيردوا من م، وأنا منع ف ولتك الم م، الد يون م ولم بكلب م، يالدق م

ئئ  ولسئئت منئئع، ليسئئوا ف ولتئئكد  هئئ فء الحكئئام ويويئئن م الئئد حكم ئئم. وقئئاو  "ش يالئئبئئدأ بم 
 ".حوضع الع   يردوا وف من م،

فاخسئئ م ف يقبئئل إط قئئا أش ينالئئا  النئئا  للحئئا م الائئالم، والقئئرآش يدوئئل الطئئاتف للحئئا م 
مممانُ }الائئئالم مثلئئئه فئئئع الالئئئم، قئئئاو  وئئئالد   ُه ممما  ُجنُودهُهمه ممما ه وه ههامه مممو  ه وه ىه ممماِطنِي ه إِ َّ نِر    وا خه

ََّممماِلِمي ه } [،8]القالئئص  مما ه ىهاقِ هممةُ ال ُه مممفه  ُهي  َُر   مميهم ِ نهممان  ُ نهنه همممك نهاُهم  نِمم  ال  ُجنُممودِه ممك نهاُِ وه هخه   نهأ

ق  ُممموِمي ه }[، 40]القالئئئص  مممِة ُهمممم  ِمممم ه ال مه مه ال ِقيهامه يهمممو  ِِ المممدْن يها لهم نهمممة  وه مممِك أهت  هم نهممماُهم  نِممم  هه   وه
 [. 42]القالص 

مما }الشئئوب المالئئري الئئلي أطئئا  فرائئوش   لم  و  م  ممانُوا قهو  ُه مماُىوُِ إِنَُّهممم   هطه ممفُ نهأ مه فَّ قهو  ممههفه نهاس 

 [.54]الزورف   نهاِسِقي ه 
                                                 

(، والنسئاتع 2625(، وأبئو داود فئع الد ئاد )622(، كمئا رواا أحمئد )8401(، ومسلم فع اخمارع )7145م ف  اليه  رواا البواري فع األحكام ) -1
 (، اش الع بش أبع طالب.4205فع البيوة )

 (، ك هما فع اخيماش، اش ابش مسوود.98(، وأبو اوانة )50رواا مسلم ) - 2
(، والئححه األلبئانع فئع ال رويئب وال رهيئب 2317(، وقاو موردوا  إسنادا قوي الد شري مسئلم، وابئش حبئاش فئع الالئ ع )14441رواا أحمد ) - 3

 (، اش دابر.2242لغيرا )
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ثئئل  ولئئللك فئئنحش ن  ئئد الشئئوب حئئيش يئئرفض أش يسئئ و  بئئه فرائئوش. والمالئئر وش انئئدهم م 
نع ا يرد  اليئوم قئام يئرد فرائوش ائش والشئوب  !!يقوو  قيل لفراوش ما فرانك؟! قاو  لم أدد أحد 

المه. وهلا ما ي مر به اخس م، ي مر أش يقئ  النئا  فئع مناومئات قويئة، ح ئد يالئلوا إلئد 
 حقو  أنفس م بال  ا   وال واوش. 

ُصمممو ٌ }قئئاو  وئئالد   ر  هنَُّهم  بُن يهممماٌ  مه مممأ ُه مممًَّا  مم ِيِلِف صه ه يُِحمممْب الَّمممِكي ه يُقهممماتِلُو ه نِممم  سه َِّ   إِ َّ ا
 [.4]الال  



 31 

 قن ة الجزيرة على  القرض وي  الشيخ مداخلة
 وفيه  دع  الرئيس مب رف للرحيل

 م(2011يناير  29)
 

 شوم ئ والئحبه آلئه والئد هللا، رسئوو سيدنا الد والس م والال ع الوالميش، رب    هلل الحمد
 .وافا

 (وبود)
 هة ثالث كلم ت موج  

 الدئئيش إلئئد   ئئاأود    وكلمئئة، الثئئاتر المالئئري  للشئئوب   اسئئ ود    كلمئئة  ثئئ ال كلمئئات لئئع
 حسئنع الئرتي  رأسئه الئد، الحئا م المالئري  للنائام   ئاأود    الثالثئة وال لمئة، الوز ئز المالري 
 .مبارك

 كلمتي للشعب المصري 
 األوضئا  الئد ثاتر ا ،المباركة بان فاض ه قام لليا الشوب هلا ف حيع، للشوب كلم ع أما
 .وكثير ا كثير ا الي ا البر ال ع الفاسدع،
 البلئئد، بثئئروات يسئئ م ووش   ال ثيئئر ش يئئر   وهئئو والبطالئئة، والدئئو  الفقئئر الئئد الئئبر أش بوئئد
 .كبر   اح  ارات ويح  روش  أراضي ا، و ن بوش  وال ا،مأ يسرقوش 
ا للالابر بد   وف، الابر وهو بوينيه للك رأ   .ف  يقوو وأش ين فض، أش ما يوم 
 مئش الشئوب هئلا وئرا لقد ة،السلمي   اتال ااهر  وهلا المسيرات، ب لا .ف  الشوب قاو وقد
ئئئئا   موئئئئه لئئئئي  الشئئئئار ، إلئئئئد ونئئئئزو بيو ئئئئه،  أو المسئئئئابي ويئئئئر ،شئئئئعء أي موئئئئه ولئئئئي  د،ال 

 .الم ينة الحياع هلا يويش أش يرفض وهو المالاح ،
 بئئه قابلئئه بمئئا ق وبئئل لألسئئ  ل نئئه الحئئ و، وال سئئب ،الوئئيش ولقمئئة والحر ئئة، ،ال رامئئة ير ئئد
 .آورا إلد، حع    رالاص ومش، مالادمات مش األمش رداو

 ف  الشئئوب هئئلا ألبنئئاء وقلئئت   المالئئر ة، الشئئرو   بدر ئئدع الدموئئة يئئوم كلمئئة  ئئت  ود   وقئئد
 أو منئئه  شئئكوش  ممئا يشئئكوش  مئن م كثيئئرا ولوئل مئئن م، وأنئئ م مئنكم، ف ئئم األمئش، ردئئاو  الئادموا
 .بالحسند إف  قابلوهم ف  إليكم، وافنضم   الفرالة ل م  يحتأ   ولو أ ثر،
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 ألئ  مئش وأ ثئر يسئقطوش، الشئ داء اشئرات بئاألم  ورأينئا حئدال، ما حدال لألس  ل شو 
 .األشواص وأم ك الدولة، أم ك الد يو دوش  بوض م دول ما وهلا در ي،

 فئع يشئاركوا لئم افن فاضئة ب ئلا قئاموا الئليش يشيئالحقيق الم ائاهر ش أش دأ ك    أش أر د ول ش
  أقئئوو الشئئرو ، در ئئدع فئئع بئئاألم  ل ئئهق   مئئا إلئئد لئئداوعا دوأدئئد    أدائئوهم وأنئئا والن ئئب، السئئلب
 الوامئة المم ل ئات مئش كمم ل ئ أو الدولئة، سئاتم س   مئش م سسئة أي    إلد أيديكم  م د أش إيا م
 .حرام..  حرام..  حرام هلا الواالة، أو

 افن فاضئة، هئلا فئع اسئ مر ،ان فاضئ ك فع اس مر  للشوب وأقوو للشوب،  هأود    ما هلا
 .هللا شاء إش بالح     لك سي  ع اللي هو اركفاس مر 
 البلئد هئلا مئش وأحفئادي وأبنئاتع إوئوانع إلئد ،الوائيم المالئري  الشئوب إلئد  هأود    ما هلا
 .ان فاض ه فع يس مر أش ال ر م،

 كلمتي للجيش المصري 
 فئع مالر يحمع أش ف داوا إلينا، والحبيب الينا، الوز ز المالري  الديش إلد كلم ع أما
 نر ئد ف فئنحش الحكئم، لي حم ئ أش إلئد أداوا ف – األهمية واية فع ف رع وهع - القادمة الف رع
 ،آوئرا إلئد الوسئا ر شبه المدنييش حكم إلد  ن  ع ثم الوسكر، حكم أور ، عمر   عر  ال    نويد أش
 .مدنييش إلد الحكم الديش مسل   ي   أش نر د

ئئ  مئئش اموئئروش، فيئئه دوئئل فيمئئا وليئئدول ة،الوسئئكر   ئئهز  ب   فليولئئف يحكئئم أش مئئن م أراد شوم 
 .والديمقراطية الشور ة األالوو وف  ،المدنيات
 بئئئل أحئئد، الئئد يو ئئدي ف الالئئورع، فئئع أمئئامع امش أراا كمئئا يقئئ  أش الدئئيش مئئش ونر ئئد
 . بويد مش األمش الد يحافظ

 كلمتي للنظ م المصري  
 أش األسئ  أشئد   آسئ  فئإنع مبئارك، حسئنع رأسئه والئد المالئري، النائام إلئد كلم ع أما
 .يف م ف وبي ا وأراا يسمف، ف أالم وأراا يبالر، ف أامد الناام هلا أر  

 ائئئن   ئئئوت الفرائئئوش  يواطئئئب شئئئوقع، أحمئئئد الشئئئوراء أميئئئر قئئئاو سئئئنة ثمئئئانيش حئئئوالع منئئئل
  شوقع قاو الوالم، ألهلت كنوز مش فيه وما قبرا، ش ا     حينما أموش،

 الم دبر نئا دولة التدو   ولد فراوش   يا الفرد زماش
 نازلينا الراية حكم الد  أرض   بكل الرااع   وأالبحت
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 .هلا يف موا لم اليوم فراانة ول ش سنة، ثمانيش منل هلا شوقعقاو 
 بوطئاب الينئا وئرا ثئم طئوي ، وطابئه ان ارنئا الئلي مبئارك حسئنع الئرتي  مش أود   كنت  
 يحئئئئ    ف المالئئئئري، الشئئئئار  عفئئئئ يدئئئري  بمئئئئا يحئئئئ    ف االمنئئئئا، ويئئئر ائئئئالم فئئئئع يوئئئئيش ك نئئئه

 .الشوب هلا بآفم يح    ف ،بالدواد يح    ف ،بالدرحد يح    ف ،سقطوا الليش بالش داء
 !الحكومة؟ حل    فاتدع وما ،الحكومة هلا سيحل   أنه به الينا ورا ما وكل  
 !أور   عمر   يي رش   لش إنه  يقل لم يقاو، أش ينبغع مما شيت ا ليق   لم
 .أحد إلد الحكم اليور    لش إنه  ليق   لم

 أالئد الئد  زو ئر الئد قامئا ليشلئال الشئور ، ومدلئ  الشئوب مدلئ  سئيحل   أنئهلم يق ل  
 !ق  الوالم يورفه لم مما ال زو ر، مس ويات
 لئئم. السئئنيش اشئئرات مالئئر وق ئئر ،مالئئر حكئئم الئئلي الطئئوار ، حكئئم سئئيلغع إنئئه  ليق ئئ لئئم

 !هلا مش شيت ا ليق  
 .يوقل وف يوع ف الناام أش الد دليل وهلا

 ارحل ي  مب رف 
 أنالئئي لئئللك  ئئون ، در  حي ئئا، زاو مئئا الئئلي والئئدر  القر ئئب، بالماضئئع مبئئارك وظيئئ    لئئم
 .مالر اش يرحل وأش منالبه، اش دي ول   أش مبارك الرتي 
 أيئئام فئئع مالئئر. مالئئر يوئئربأش  ف مبئئارك، يرحئئل أش إف المشئئكلة ل ئئلا حئئل   هنئئاك لئئي 
 لو وط ئئئ المسئئئ ويات، أدنئئئد إلئئئد المالئئئري  الدنيئئئه ونئئئزو المليئئئارات، راتاشئئئ وسئئئرت موئئئدودع
 .مالانو م فع الومل اش بوش ضر  ي   والوماو المالري، افق الاد
 !مبارك يا ارحل  ا، ل    الد و قود ،مبارك يا  ورب ا ف

 فحكمئئت سئئنة، اشئئرع اثن ئئع  حكئئم أش ينبغئئع كئئاش ،سئئنة ث ثئئوش  يكفيئئك ،الشئئوب هئئلا ارحئئم
 !سنة ث ثيش
ش الغرم، هلا فيكفيك رما،و   الحكم كاش إش  !ونمت   ما فحسبك نما،و   الحكم كاش واو

 .مالر وراب يزداد ف ح د انه، وارحل الشوب هلا ارحم
 الودالئة فئع  ئمبحق    يطئالبوش  ،ي ائاهروش  وردئوا أنئا  مش الوشرات، واحد يوم فع  لق   لقد

 بالرالئاص همو قئابل دنئودك ل ئش  و،الحئ الوئيش لقمة فع ،اخنسانية ال رامة فع ،افد مااية
 !الدورهم فع الحع   



 34 

 بئئش الوابئئديش ز ئئش در  مئئش  سئئ فيد أش  الئئرتي  أي ئئا أنالئئحك ،مبئئارك يئئا بقئئاء لئئك يوئئد لئئم
 أر ئد ،الدمئاهير  حا مئك أش ر ئدأ   ف. كره ئام    ورا أش بدو مو ار ا، ردليك الد و ورا الع،
 نشئئت ا    ال ئئع الوسئئكر ة كالمحئئا م ف ،ةني ئئمد محكمئئة ،اادلئئة محكمئئة أمئئام للئئك بوئئد محئئا       أش

 و  ئرك ،مالئر مئش  وئرا أش أر ئدك ،طاويئة االمئة ب حكئام الئي م  حكئم ،والئومك لمحا مة
 .لنفسه يو ار الشوب هلا

لا ال غييئئر، ر ئئاح توهب ئئ الن ايئئة، حانئئت وقئئد ن ايئئة، للائئالم إش  مئئش ال غييئئر ر ئئاح تهب ئئ واو
 أو المئر  ، ينئاطي أو ال ار  ، يوق  أش أحد يس طيف لش ،يوقف ا أش حدأ يس طيف ف  الشوب
 .الن ار طلو  ري و    أو األقدار، يحارب
 .1"يفل ه لم أولا إلا ح د للاالم ليملع هللا إش"
ُهكهِل ه } كُ  وه ب ِ ه  أهخ  كه  إِذها نه ى أهخه ِه ه  ال قُره ةٌ  وه ُ  إِ َّ  ظهاِلمه كِه  .[102]هود   ُهِديدٌ  أهِليمٌ  أهخ 
ْه  إِ َّ }و د،مسئئم   وأدئئ  حسئئاب ا شئئعء ل ئئل    وضئئف ل نئئه ،ويملئئع ،ي مئئل فو  يم ئئل هللا إش مم  أهجه

 ِ َِّ اءه  إِذها ا رُ  ّله  جه خَّ  [.4]نوح   تهم لهُمو ه  ُُن هُم   لهو   يُوه
ا} ا نهُسوا نهلهمَّ ُروا مه ِ ُ نها بِفِ  ذُ ٍه  ىهلهي ِهم   نهههح  ا ْ ِ  أهب وه ء   ُُ هَِّ ُه   ا نهِرُموا إِذها مه مك نهاُهم   أُوتُوا بِمه  أهخه

ُ ههة   مِ  دهابِرُ  نهقُِطعه  ُم  ِلُسو ه  ُهم   نهِإذها به مدُ  ظهلهُموا الَِّكي ه  ال قهو  م  ال حه ِ  وه َّ ِِ  ِ ٍ ، 44]األنوئام   ال مهمالهِمي ه  نه
45] . 

مِ  دهابِممرُ  نهقُِطممعه }  الحمئئد  سئئ ح    نومئئة الائئالميش دابئئر قطئئف  ال وليئئ  هئئلا إلئئد انائئر  ال قهممو 

دُ  ُمواظهله  الَِّكي ه  م  ال حه ِ  وه َّ ِِ  ِ ٍ   . ال مهالهِمي ه  نه
ب  ئروش   ئمكل   ،مالئر كئل    ،مالئر أبنئاء وباسئم باسمع، هلا أقوو  أش منئك ويطلبئوش  امش، ي و 
 .ردليك الد  رحل

 .األزهر الماء مش امفف متات ،مالر فع الديش الماء باسم هلا أقوو
 .مالر ماءال أضواف ،اخس مع الوالم الماء باسم هلا وأقوو
 رأسئك فئع أو رحمئة مئش لرع قلبك فع كاش إش أهلك، و رحم  رحل أش  ه فء باسم أداوك

 ر. فكي مش لرع

                                                 
(، وابئش مادئه فئع الفئ ش 3110(، كما رواا ال رملي فع ال فسئير )2583( ومسلم فع البر والاللة )4686م ف  اليه  رواا البواري فع ال فسير )  -1
 ( اش أبع موسد.4018)
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 بي ن االتح د الع لمي لعلم ء المسلمين
 1بشأن االنتف ضة المب ركة في مصر

 م(2011يناير  30)
 

 ا.ا ش ا بف هدالس م الد رسوو هللا، والد آله والحبه وم  و الحمد هلل، والال ع 
 )وبود(

اه مام، وبقل  بئالا  افن فاضئة المباركئة ال ئع  ي ابف اف حاد الوالمع لولماء المسلميش بكل   
مسئلم، مالئر بلئد األزهئر، وقبلئة الثقافئة  اربئع، وكئل     دري فع أرض مالر الوز زع الد كئل   

 مكاش.  اخس مية لألمة اخس مية فع كل   
ة، ال ئع يقودهئا أبنئئاء الطبقئة الم وسئئطة، ع المسئئ قل  هئلا افن فاضئة المالئئر ة الوالالئة الحئر  

موش، الليش ضئاقت الئي م األرض بمئا رحبئت، وضئاقت الئي م أنفسئ م، بوئد الدامويوش الم ول   
وئئ ء األسئئوار أسئئنانه، وبوئئد أش طحنئئ  م مطالئئب الحيئئاع ال ئئع ف  ئئرحم،  شفئئي م وحئئ رزأش وئئ

دع ف ل ا مئش دواء، واألسئر المشئر   وليلة ف بد  ل ا مش وبز، واألدسام ال فالبطوش الداتوة ف بد  
 ل م مش امل يويشوش منه. ل ا مش شق   سكن ا، والور دوش ف بد   بد  

ر فئئع ال ولئئيم ناهيئئك بمئئا يشئئكو منئئه وطئئن م الور ئئ  فئئع حضئئار ه و ار وئئه مئئش وهئئش و ئئ و  
قضئئية الوربيئئة مئئف ع الوسئئكر ة، وافنسئئحاب مئئش دورا ال ئئار وع فئئع الوالالئئحة وافق الئئاد والقئئو  

.. فكئئادت إسئئراتيل كيئئدها ل ورد ئئا مئئش موركئئة فلسئئطيش أو موركئئة األمئئة . الدولئئة الالئئ يونية
طئئت و وب  ف شئئر كا فئئع ال فئئاح،  ،الوربيئئة واخسئئ مية، وأالئئبحت مالئئر وسئئيطة بئئيش الطئئرفيش

كانئئت ا، رت مالئئر دولي ئئا، و ئئ و  ا، ووهنئئت مالئئر إسئئ مي  ا، وضئئوفت مالئئر اربي ئئمالئئر محلي ئئ
ف مسئئئت ديون ئئئا الوارديئئئة والداوليئئئة  ،( مليئئئارا12م مبئئئارك الحكئئئم )يئئئوش مالئئئر أوو مئئئا  سئئئل  د
الفقئر، وكئل  للئك  وئ    ( أربووش فئع الماتئة مئش أبنئاء مالئر  حئت %40( مليارا، وودا )880)

اء، وفئع ، الابرع الئد الئب ء، مالئابرع الئد الب سئاء والضئر  بقلب اأديال ا الدديدع، و نكرا  راا 
ئئ، والم  يئئوم يمئئر   م يئئزداد فقئئر الفقئئراء، و  ضئئاا  ونئئد األونيئئاء، وفئئع كئئل   يئئو  كئئل    ل يغلئئد، رد 

 ر.ر أو ي  س  فد   ل أش يرد  للم  أوشك والنار  ش ول  ح ه، ح د 
                                                 

م أشرك موع أوع األميش الوام، كما هو مو اد، ونشر فع الالح  القطر ة األربوة، وقناع الدز رع ك بت هلا البياش بقلمع، و بني ه بنفسع، ول -1
 وموقو ا، وويرها.
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سئئيما الطبقئئات الفقيئئرع  الطبقئئات، وف كئئاش النائئام المالئئري يسئئمف شئئكاو  النئئا  مئئش كئئل   
ش ادئئيش، و وئئاوش الثئئالوال الموئئروف  فرائئوش ألنئئا مئئش طئئيش، وألنئئا مئئ والوسئئطد، ول نئئه سئئد  

فرائئئئوش المسئئئئ  بر بسئئئئلطانه، المسئئئئ و  بقومئئئئه، وقئئئئاروش المغئئئئرور بكنئئئئوزا   وقئئئئاروش وهامئئئئاش
  الئئئد ن ئئئب ثئئئروات ومكاسئئئبه، وهامئئئاش الواسئئئطة بين مئئئا،  وئئئاوش هئئئلا الثئئئالوال ويئئئر المقئئئد  

 ، زلئئئوش وأبنئئئاء مالئئئر ي سئئئمش ت ل ئئئامالئئئر، والولئئئو الئئئد شئئئوب مالئئئر، لحسئئئاب فتئئئة قليلئئئة، 
و ئزداد  ومئئة وأهئئل مالئئر دئئاتووش، ويطلبئئوش األطومئئة لئئوفتم م وأاراسئئ م مئئش بئئار  ، وكثيئئر 

 .أنيش الملسو وش مش الدو  تنمش شوب مالر ي
كاش الشوب يويش فئع سئدش كبيئر يحكمئه قئانوش الطئوار  منئل اشئرات السئنيش، ف يملئك 

فات افا ئئئراض الئئئد  الئئئر     ئئئو ش األحئئئزاب، وف حئئئ    حر ئئئة سياسئئئية حقيقيئئئة، فلئئئي  لئئئه حئئئ   
ف فالمحا م الوسكر ة بالمرالاد، وح د الحر ة الدينية مفقودع، فالدولئة  سئيطر الئد  الدولة، واو

، وف  مئئئار  أي  غلئئئ  المسئئئادد بوئئئد الالئئئ عالمسئئئادد والمنئئئابر ووطئئئب الدموئئئة، و دئئئب أش    
 .نشاي

ابئئئات مدلئئئ  الشئئئوب ن واد للئئئك فئئئع ر ا نيئئئة، د ئئئارا ن ئئئارا، كمئئئا  دل ئئئوافن وابئئئات  ئئئزو  
بوئئد القضئئاء بلئئا في ئئا ال زو ئئر المكشئئوف أالئئد المسئئ ويات، بوئئد أش أ  ال ئئع والشئئور  األويئئرع، 

القضئاء ق ئر ع فئع  ت المسئ مر  المالري المح رم اش اخشئراف الئد افن وابئات، وبوئد ال ئدو  
 ويمسع  ابوا للحزب الحا م. ،ليورا اش اس ق له

 بالشكو ، وأضحد األمر كما قاو الشاار النا   ضع  و  ،الب ء لقد ام  
 !ام  ت اال    اند  فيض ول ش   اادع علثشكوت وما الشكو  لم

وأويئئرا  وبوئئد الئئبر طو ئئل مئئش الشئئوب المالئئري الور ئئ ، الئئد المائئالم والفقئئر والدئئو ، 
وئئئرا شئئئباب مالئئئر األحئئئرار الم ول  مئئئوش، بوئئئد أش رأ وا أرض مالئئئر   ن ئئئب، وثروا  ئئئا   سئئئر ، 

سئئئا   ا   بئئئئا  بئئئ روص األثمئئئئاش، يئئئ م  للئئئئك لحسئئئاب طواويئئئئت الحكئئئم المالئئئئري، وفراانئئئئة وم س 
الحئئزب الحئئا م، مئئش ردئئاو األامئئاو، الئئليش أ اطئئوا مئئش افم يئئازات وافح  ئئارات ال بئئر ، مئئا 

 يمي  زهم وأقارب م وأال ارهم اش ساتر المالر يش، الليش يوانوش الب   والحرماش.
مئش الردئاو والنسئاء، هئو ديئل مئش الطبقئة الم وسئطة  والديل الثاتر الدديد مش المالئر يش

مش الم ول  ميش، نشئ  فئع ا ئد الئرتي  مبئارك، ولئم يوئرف رتيسئا ويئرا، ا  فئ  بوضئه مئف بوئض 
ائئش طر ئئ  اخن رنئئت، والفيسئئبوك والمحمئئوو وويرهئئا مئئش وسئئاتل ال واالئئل الوالئئر ة، الئئد أش 
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ضئاا م، مطئالبيش بحقئوق م، مئش وبئز ينزلوا إلد الشار ، موب  ئر ش ائش لوا  ئم، ثئاتر ش الئد أو 
ل ئئئل   دئئئاتف، وامئئئل ل ئئئل   ااطئئئل، ومسئئئكش ل ئئئل   مشئئئر د، كمئئئا ينشئئئد حق ئئئه فئئئع الحر ئئئة وال رامئئئة 
م والرقئئع، لئئم يكئئش هئئلا ال حئئرك  ابوئئا ألي   حئئزب أو هيتئئة، ولئئم  والوئئدو، وحئئ   وطنئئه فئئع ال قئئد 

ل ئئلا افن فاضئئة، بئئل هئئلا يحر  كئئه أي   نائئيم سياسئئع  قليئئدي فئئع مالئئر، ومئئش هنئئا ف يوئئرف 
 الثورع قيادع موي  نة، بل هع  قود نفس ا بنفس ا.

ول ش مما ي  س  له  أش الناام المالري لم يدرك حدم ال غيير اللي حدال ل لا الشئوب، 
كيئئئ   غي ئئئر فكئئئرا، وكيئئئ   غي ئئئر وددانئئئه، وكيئئئ   غي ئئئرت از م ئئئه، فكئئئل  مئئئا قابئئئل بئئئه ال ائئئاهر 

ل ئئع  ئئدر دت مئش انئئ  وفيئئ ، إلئئد انئئ  ثقيئل، ح ئئد إنئئه فئئع يئئوم ا ،السئلمع المقابلئئة األمنيئئة
ا مئئئش الم ائئئاهر ش، برالئئئاص ردئئئاو األمئئئش،  دموئئئة الغضئئئب سئئئق  فيئئئه ماتئئئة وومسئئئوش شئئئ يد 

 وحوالع أربوة آفف در ي!
إش بوئئئض األنامئئئئة لألسئئئ  ف  سئئئئ فيد مئئئش الئئئئدرو  مئئئش حول ئئئئا، ف ئئئع اميئئئئاء ف  ئئئئر ، 

ممٌب أهو  }و  وئئالد  الئئم اء ف  سئئمف، وبي ئئة ف  ف ئئم، وقئئد قئئا مما ه لهممفُ قهل  ُه مم    ى ِلمه ُ ره إِ َّ نِمم  ذهِلمم ه لهممِك

ُهِهيدٌ  ُهوه  عه وه  [، وه فء ف قلب ل م، وف سمف وف ش ود.37]    أهل قهِ السَّم 
إش الحكومئئة يدئئب أش   ئئوش فئئع ودمئئة الشئئوب، ف ئئع وكيلئئة انئئه، أو أديئئرع لئئه، وليسئئت 

 ا الو ء المور  ي حيش قاو  سيدع له، أو مس  برع اليه، ورحم هللا أب
 رْت بغير ال ح ا أمرا هائئأم    م ل  المقام فكم أائئاشر أمة     

ْوا مالالح ا، وهم أدرا ها!  كيدها     واز اداس و الموا الراية   وا د 
إش مشئئئكلة الحكئئئم فئئئع مالئئئر، أنئئئه حكئئئم شئئئوبا لئئئم يوئئئرف حقيق ئئئه، وائئئش  أش هئئئلا الشئئئوب 

ئوا أش الحلئيم قئد يغضئب، وأش الالئبور قئد يثئور، سيال  أبد الدهر مس  ينا الب ورا حليما، ونس 
هئئئم هللا مسئئئ ولية راايئئئة  ،وقئئئد اسئئئ ثاروا الشئئئوب وأوقئئئدوا شئئئولة وضئئئبه، حئئئيش رأوا أش الئئئليش وف 

وأ لئئوا حقئئوق م، وأالئئبي المثئئل السئئاتر الئئد كئئل   لسئئاش  حامي ئئا  ،النئئا ، وئئانوهم وأضئئااوهم
  حرامي ا. و مث ل الدميف بقوو الشاار

 فكي  إلا الرااع ل ا لتاب؟!  ورااع الشاع يحمع اللتب ان ا    

لقئئد ضئئع  المد مئئف المالئئري مئئش الفسئئاد الئئلي ان شئئر ان شئئار النئئار فئئع ال شئئيم، وان  ئئب 
ه فء الفسدع المفسدوش المسنودوش أراضع الدولة، وسرقوا ثئروات األمئة، ولئم يسئ طف أحئد أش 
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يقولئئوش  هئئل يسئئ طيف أحئئد أش يقئئوو للغولئئة  اينئئك  يحاسئئب م، أو ح ئئد يسئئاتل م، والمالئئر وش 
 حمراء؟!

وأويرا طف  ه فء ي ربوش بطاترا  م الواالة، محملة بالالنادي  المملوءع بما و   حملئه 
( طاترع واالة،  حمل كبار رداو الحزب الئوطنع 19وو  ثمنه، مش اللهب وويرا، حمل  ا )

ئئ وهئئع أمئئواو الشئئوب، و ركئئوا البلئئد يوئئرب ولئئم  ا  مئئاو الشئئوب!! هربئئوا بئئ موال م وكنئئوزهم،ر  وس 
 يبالوا.

ئئش المسئئ وو ائئش دمئئاء هئئ فء الشئئ داء، الئئليش لئئم يق رفئئوا د رمئئا، ولئئم ين  كئئوا ح رمئئة، ولئئم  م 
   فئئئئع وز ئئئئر الداوليئئئئة وردالئئئئه، ممئئئئث  ير  بئئئئوا منكئئئئر ا؟ المسئئئئ وو ائئئئش هئئئئلا هئئئئو النائئئئام الائئئئالم، 

إش المسئئ وو األوو هئئو رتئئي  الدولئئة السئئيد ومباحئئال أمئئش الدولئئة، وقبئئل هئئ فء دميوئئا، نقئئوو  
 حسنع مبارك، ف و الرااع المس وو اش راي ه.

ونحش نق  مف الشوب المالوم ضئد  االمئة، وقئد شئر  القئرآش للمالئوم  أش يد ئر بالسئوء 
ُ  يُِحبْ  ّله }مش القوو ضد االمة، كما قاو  والد   َِّ مره  ا ه  لِ  ِمم ه  بِالْسموءِ  ال جه م إِّلَّ  ال قهمو    ُظِلممه     مه

نما د روا بالح    مش القوو.148]النساء    [، وه فء الثاتروش لم يد روا بالسوء مش القوو، واو
م  ضئحيات كبيئرع مئش ق لئد ودرحئد فئع سئبيل إالئرارا  ونحش ن    ئد شئوب مالئر، الئلي قئد 
دها الشوب المالئري ال ئر م فئع دم لئة الد  حقي  مطالبه فع الحر ة وال رامة والوز ع، وقد حد 

 ورداله، و  رك الشوب المالري يو ار لنفسه م ش يراا. ،واحدع  أش يرحل مبارك، وناامه
وي  ع مكانه شئوص آوئر مئش دنسئه، ول ئش المئراد  ،ولي  المراد أش يزوو شوص مبارك

أش يئئئزوو هئئئلا النائئئام بكئئئل   ر وسئئئه ورمئئئوزا، ودئئئلورا وفلسئئئف ه، ليقئئئوم نائئئام آوئئئر، لئئئه فلسئئئف ة 
  سيسئئع أو دمويئئة   سيسئئية من وبئئة، وقئئد ي ضئئم  إلي ئئا مدموائئة  أوئئر ، يضئئف دسئئ ورا مدلئئ 

 مش حكماء مالر، الليش ي  من م الشوب الد مس قبل الوطش.
يشئئئرف اليئئئه القضئئئاء إشئئئراف ا  ،وأش يقئئئوم ان وئئئاب لئئئرتي  الدم ور ئئئة ان وابئئئا نز  ئئئا شئئئفافا
 كام  ، ويكوش الباب مف وحا ل ل   مالري مس وف  للشروي.

 للشوب ومدل  للشور .  وكللك ين وب مدل 
قامئئة الودالئئة افد ماايئئة، وحشئئد قئئو  الشئئوب فئئع  و بئئدأ مالئئر مرحلئئة دديئئدع مئئش البنئئاء واو

وفااليا ئه للوئروا مئش سئدش ال ولئ ، إلئد  هالن وض ب لا البلد الور ئ ، و د مئف كئل  إمكانيا ئ
 باحة ال قدم وال رقع.
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ف مئئئش  دئئئار الموئئئدرات، ردئئئا م  لقئئئد رفئئئض الشئئئوب المالئئئري المدئئئال  النيابيئئئة ال ئئئع  ضئئئ
 و دار األولية الملوثة باخشوا ، وسر ا  األراضع. 

إش هللا قئئد أوئئل الميثئئا   والئئد الولمئئاء أش يقفئئوا مئئف الشئئوب، ف ئئو ف يد مئئف الئئد ضئئ لة.
الئد الولمئاء  أش يبي  نئوا الحئ   للنئا  وف يك مئوا، ووالئ  هللا الولمئاء المرضئييش انئدا بقولئئه  

ه الَّممِكي ه يُ هل ِ } َِّ ممد ا إِّلَّ ا شهممو  ه أهمه ّله يهف  نهفُ وه ممو  شه يهف  ِ وه َِّ ِت ا مماّله [، وهئئلا هئئو 39]األحئئزاب   ُُممو ه ِنسه
 شوار اف حاد الوالمع لولماء المسلميش.

وقئئد أمئئر هللا المئئ منيش أش ي واالئئوا بئئالح    والالئئبر، وأش ي وئئاونوا الئئد البئئر   وال قئئو ، وف 
وأش ينالر كل  من م أواا االما أو مالومئا، ومونئد "أش ينالئرا  ي واونوا الد اخثم والودواش،

  أش ي ول فئو  يديئه، يحدئزا ائش الالئم فئللك نالئرا، فئئ"المسلم أوئو المسئلم ف يالمئه 1االما"
 أي ف ي ول د انه. .2وف يسلمه"

أش ي  قئئع هللا فئئع دمئئاء  - 3"والئئديش النالئئيحة" –ومئئش هنئئا ننالئئي للئئرتي  حسئئنع مبئئارك 
فئئع اق الئئاد مالئئر، وقئئد وسئئر اشئئرات أش ي  قئئع و ش، وف ضئئرورع للمز ئئد مئئش سئئفك ا، المالئئر ي

ش كنئا نولئم  المليارات، بل متا  ا، وكل  يوم  زداد الوساتر و  ضاا ! ونقئوو لئه ناالئحيش، واو
أنه ف يحب  الناالحيش  حسئبك ث ثئوش سئنة أي ئا الئرتي ، فارحئل ود   الشئوب يالئر  ف أمئورا 

نقال م ق ة،  شرف الد ان واب دمويئة   سيسئية دديئدع،  ضئف دسئ ورا بنفسه، ينشئ حكومة إ
مئئا يالئئبو إليئئه الشئئوب مئئش مبئئاد  وقئئيم، بوئئد  درب ئئه الطو لئئة منئئل سئئنة  ش كئئل  ي ضئئم  دديئئدا، 
 م.1952

والئد أسئا  هئلا الدسئ ور،  دئري ان وابئات رتاسئية و شئر وية، ل ئل   مئش مدلسئع الشئوب 
 والشور .

 شك ل مش قضاع ائادليش موئروفيش بنئزاه  م، لمحا مئة كئل   م ئش الد أش  قام محا م مدنية 
أدئئرم فئئع حئئ    الشئئوب، ووالوالئئا فئئع أيئئام افن فاضئئة والثئئورع، وف سئئيما مئئش ردئئاو األمئئش، 

                                                 
(، 13079(، وأحمئئد )2443إشئئارع إلئئد قولئئه  الئئل هللا اليئئه وسئئلم  "انالئئر أوئئاك االمئئا أو مالومئئا"، والحئئديال  رواا البوئئاري فئئع المائئالم ) - 1

 ش أن . (، ا2255وال رملي فع الف ش )
 (، اش ابش امر.5646(، كما رواا أحمد )2580( ومسلم فع البر والاللة )2442م ف  اليه   رواا البواري فع الماالم ) - 2
ديال ". والحئ م هلل ول  ابئه ولرسئوله وألتمئة المسئلميش وائام" إشارع إلد قوله  الل هللا اليه وسلم  "الديش الناليحة". قالوا  لم ش يا رسوو هللا؟ قئاو  - 3

 (، اش  ميم الداري.4197(، والنساتع فع البيوة )4944(، وأبو داود فع األدب )16940(، وأحمد )55رواا مسلم فع اخيماش )
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الليش ق لوا النا  اممنيش، ون بوا البيوت والمح ت، وأحرقئوا السئيارات فئع الشئوار ، مئف أن ئم 
م إلد هلا المحا م. المس ولوش اش أمش النا . ومش ح      كل   م ش لديه مالمة أش ي قد 

كما يدب أش يوو ض كل  م ش ا ل م، أو ا   م الما، أو أ سعء إليئه بئ ي   طر قئة مئش الطئر ، 
 وم ش لقع رب ه، ي وو ض أهله ولر  ه.

ومئئا انئئد هللا أوفئئد، وهئئو الئئلي يئئوف  د كئئل  نفئئ  بمئئا كسئئبت، وف يضئئيف انئئدا مثقئئاو لرع، 
ّله } ََّاِلُمو ه وه ُْ ال ا يهم مه ه غهانِ   ىهمَّ َِّ سه ه َّ ا  [. 42]إبراهيم    تهح 

الئئئليش سئئئقطوا  ق ئئئي و بئئئيش اف حئئئاد الوئئئالمع لولمئئئاء المسئئئلميش هنئئئا  أش الماتئئئة وومسئئئيش 
برالاص رداو األمئش أو مئش يومئل لحسئاب م مئش البلطديئة والمدئرميش، إنمئا هئم شئ داء انئد 

مو م فع ال ع الدموة، م وضتة أيئدي م، طئاهرع قلئوب م، مح سئبيش هللا؛ ألن م وردوا مش دوا
انئئئد هللا مئئئا يالئئئيب م مئئئش أل ، يطلبئئئوش حقئئئوق م وحقئئئو  أمئئئ  م، ويئئئر بئئئاويش وف ائئئاديش، ف 

ئئوو  ،     غئئع الئئي م بغيئئر حئئب  يحملئئوش سئئ حا، وف ينئئووش المئئا ألحئئد، ف ه الرالئئاص الحئئع إلئئد د  
 الدورهم، مش أنا  يف رض أش يحموهم.

ء الق لد ش داء، ألن م مق ولوش الما وادوانا، وألن م وردوا مش بيو  م بنيئة الد ئاد، ف  ف
وهم يدولوش فع مضموش الحديال الشر    "سيد الش داء حمئزع بئش ابئد المطلئب، وردئل قئام 

وهئئم شئئ داء أيضئئا؛ ألن ئئم ق لئئوا دفاائئا ائئش  . 1وردئئل قئئام إلئئد إمئئام دئئاتر، فئئ مرا ون ئئاا فق لئئه"
 هلي م وأموال م. دين م وأنفس م وأ 

ئوفئع روايئة  "و  2"ش ق ئل دوش مالئه ف ئو شئ يدم ئوفع الحديال الشئر    " ش ق ئل دوش أهلئه م 
 .3"ش ق ل دوش دمه ف و ش يدم  ش ق ل دوش دينه ف و ش يد، و م  ف و ش يد، و 

م  }أما قا لوهم، فولي م لونة هللا والم تكة والنا  أدمويش، وننلرهم بقوو هللا سئبحانه   مه وه

أهىهدَّ لهفُ ىهكهاب ايهق هُ  لهمهنهفُ وه ُ ىهلهي ِف وه َِّ به ا ِْ غه ا وه اِلد ا نِيهه نَُّم خه هه اُؤُِ جه زه د ا نهجه ِمن ا ْمههمهم ِ ما ْ  ُمو  يم  َِ   ىه

                                                 

ف يئدر  مئش  –وهئو أحئد الئرواع  -وقاو الئلهبع  الالئفار الحي إسنادا، ( و 3/195رواا الحا م فع مورفة الالحابة ) - 1
 (، اش دابر بش ابد هللا.374الححه األلبانع فع السلسلة الالحيحة )(، و 6/53هو، والوطيب فع  ار   بغداد )

 ( اش ابد هللا بش امرو. 141(، ومسلم فع اخيماش )2480م ف  اليه  رواا البواري فع الماالم ) - 2
،   حسئئش الئئئحييوقئئاو (1421(، وال رمئئلي فئئع الئئئديات )4772( وقئئاو موردئئوا  إسئئئنادا قئئوي، وأبئئو داود فئئع السئئئنة )1652رواا أحمئئئد ) - 3

 (، اش سويد بش ز د.6445والححه األلبانع فع الحيي الدامف )
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[، وبقئئوو رسئئوله الئئلد هللا اليئئه وسئئلم  "لئئزواو الئئدنيا أهئئوش انئئد هللا مئئش دم امئئر  93]النسئئاء 
 .1مسلم"

ائش حمايئة أرواح النئا  وأمئوال م، فكيئ  يالئبي حئار  ل هو المس وو وبواالة أش القا 
 اخنساش قا له، وحاميه سارقه؟

وآمروهم ال بار شركا هم فع اخثم، بل هم أ بر درما، وأاام إثما، وسئين قم هللا مئن م فئع 
سهيهم لهُم الَِّكي ه ظهلهُموا أهيَّ ُمنقهلهب  يهنقهِل ُو ه }الدنيا وامورع،   [.277]الشوراء   وه

نئئ الدئئيش المالئئري، الئئلي هئئو در  الئئوطش، والئئلي  وامئئل مئئف الم ائئاهر ش فئئع  حيئئعنل اواو
ميداش ال حر ر بروح الوطنية الحق ة، واألوو ع الوالالة، كما أش الشوب قابل الديش بال رحيئب 

نئئاالئئفي  والمالئئافحة لدنئئود الدئئيش، وال  الدئئيش وضئئباطه الئئوطنييش المولالئئيش أش  اشئئدننل واو
وب ومطالئئئب ثور ئئئه، ال ئئئع قئئئد مت ماتئئئة وومسئئئيش شئئئ يدا وأربوئئئة آفف ي ول ئئئوا هئئئم حمايئئئة الشئئئ

ئئئل مسئئئ ولية الحمايئئئة الم ق  ئئئة، ح ئئئد يسئئئل  م األمانئئئة إلئئئد نائئئام  دئئئر ي، والدئئئيش أهئئئل ألش ي حم 
دديئئئد، ورتاسئئئة دديئئئدع،  ئئئ  ع ن يدئئئة ان وابئئئات حئئئر ع نز  ئئئة، بنئئئاء الئئئد دسئئئ ور دديئئئد،  ضئئئوه 

 دموية   سيسية من وبة.
األحرار، لقد كانت هلا افن فاضة أو الثورع الميمونئة ان فاضئة الشئباب، أو  يا أبناء مالر

ديئئئل امبئئئاء والشئئئيوخ أش ينضئئئم وا إلئئئد  ناشئئئدنوامش األبنئئئاء، وقئئئد قئئئاموا بالوئئئبء األ بئئئر في ئئئا، 
دوا وطئئئئاهم، و   فقئئئئوا الئئئئد  وا أزرهئئئئم، ويسئئئئندوا ا ئئئئرهم، ويسئئئئد   أبنئئئئات م، ويقفئئئئوا بدئئئئوارهم، ليشئئئئد 

نيئئئئة الوليئئئئا، ال ئئئئع ف يو لئئئئ  في ئئئئا اثنئئئئاش، وهئئئئع رحيئئئئل هئئئئلا النائئئئام الئئئئلي فقئئئئد المطالئئئئب الوط
 شراي ه، ومبرر ودودا. 

النوئب الفكر ئئة  داونئو األحئزاب والقئو  السياسئية الئد اوئئ  ف ألوان ئا وا داها  ئا،  داونئ
الئئئا  ا،  داونئئئوالثقافيئئئة الئئئد  نئئئو   فلسئئئفا  ا، و   داونئئئالنقابئئئات الم نيئئئة الئئئد اوئئئ  ف  وال 

األزهئئئئئر حيثمئئئئا كئئئئئانوا، فئئئئئع الداموئئئئة أو المواهئئئئئد أو المسئئئئادد واألوقئئئئئاف، أو ال ربيئئئئئة  المئئئئاء
ردئئئاو القضئئئاء والنيابئئئة،  داونئئئالمفكئئئر ش وردئئئاو الداموئئئات واأل ئئئاديمييش، و  داونئئئوال ولئئئيم، و 

 داونئئالالئئحفييش واخا ميئئيش والفنئئانيش، و  داونئئالمحئئاميش الئئد اوئئ  ف دردئئا  م، و  داونئئو 
كئئئل  النوئئئئب والمثق  فئئئئيش، وسئئئئاتر  داونئئئئالمول  مئئئيش والمئئئئود   يش، و  داونئئئئو األطبئئئاء والم ندسئئئئيش، 

                                                 
(. والئححه األلبئانع فئع 8/22(، والبي قئع فئع السئنش ال بئر  فئع النفقئات )3987(، والنسئاتع فئع  حئر م الئدم )1395رواا ال رملي فع الئديات ) - 1

 (، اش ابد هللا بش امرو.5077الحيي الدامف )
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ة، و نضم وا إلد هئ فء الشئباب األط ئار مئش أبنئات م،  اوا شواول م الواال  النقابات، إلد أش ي د 
ول  ول  كل  فتة من م ائش طلبا  ئا الواالئة، وأهئداف ا الواالئة، و رك  ئز الئد طلئب واحئد، هئو 

م وأبنا هم، والموب  ئروش ائن م  أش يئلهب النائام ويحئل محلئه نائام دديئد، لئم اللي يرددا شباب 
  لوال يدا بدم م، ولم يفرض نفسه الي م، ليبدأ الشوب الفحة دديدع، وحياع دديدع. 

إش شئئوب مالئئر يك ئئب  ار وئئا دديئئدا، بئئل هئئو يالئئنف  ار وئئا دديئئدا، فلنشئئاركه الئئنف هئئلا 
 ضيف أدر مش أحسش ام .ال ار  ، ف لا يوم له ما بودا، وهللا ف ي

دميوئئئا يئئئا ردئئئاو مالئئئر، أش  قفئئئوا يئئئدا واحئئئدع، ودب ئئئة واحئئئدع، ح ئئئد  حققئئئوا أمئئئل  داوكمنئئئ
الشوب، فإش اف حاد قوع، و د هللا مف الدمااة، والم مش للم مش كالبنيئاش يشئد بوضئه بوضئا، 

مم  ذها ا} ممكُل ُكم  نهمه إِ  يهف  ُ نهمم ه غهاِلممبه لهُكممم  وه َِّ ُُُم ا ِ إِ  يهنُصممر  َِّ ىهلهممِ ا ِِ وه ممِد مم  بهم  ُُم م ِ لَّممِكي يهنُصممُر

ِمنُو ه  ِْ ال ُمو  َُّ  [.160]آو امراش   نهل يهههوه
 
  "وسف القرضاوي                       

رئييي،ل ال دييييال العيييالما لع ميييا         

 المس م،ن
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 1بي ن من الشيخ القرض وي إلى الشعب المصري العظيم
 م(2011فبراير  2)

 
 والال ع والس م الد رسوو هللا، والد ساتر إووانه مش األنبياء والمرسليش. الحمد هلل،

 )وبود(
أدير اند األمة، يومل لحساب ا، ولي  وكيل أو إش الحا م فع نار الشر وة اخس مية ف
وأمام النا  اش مالالي األمة المادية واألدبية، كما وو أمام هللا،   طا الي ا، وهو مسمسل  

وو   وهو مس وو اش راي ه، فاخمام را      م مس، وكل   م را    ع والس م  "كل  قاو اليه الال
 .2اش راي ه"

 ل األمة في مجموعه  مج هدة الح كم الظ لم اإلسالم يحم   
، فإش األمة أداء األمانة والحكم بالودوأو انحرف اش  ،الحا م أو اخمام فر ي فإلا 

ر غي   و ن اا اش المنكر، و رداه اش المه، و   ولة أش  نالي له، و  مرا بالموروف،   مس
مسلم، اش المنكر اللي ا ر فع المد مف بما  قدر اليه، كما داء فع الحديال اللي رواا 

را ش رأ  منكم منكرا فليغي   اش رسوو هللا اللد هللا اليه وسلم أنه قاو  "م   ،سويد الودري أبع 
 .3لبه، وللك أضو  اخيماش"ش لم يس طف فبقش لم يس طف فبلسانه، فم  بيدا، فم  

كاش إف  ،قبلعأمة فع هللا بوثه  نبعاش ابش مسوود مرفواا  "ما مش  ،ورو  مسلم أيضا
دوش ب مرا، ثم إن ا  ول  مش بودهم  ه، و  قي  وش وأالحاب، ي ولوش بسن  له مش أم ه حوار   
ش ش داهدهم بيدا ف و م مش، وم  ف ي مروش، فم   ف يفولوش، ويفولوش ما ولوف، يقولوش ما

ة وراء للك مش اخيماش حب   ش داهدهم بقلبه ف و م مش، ولي داهدهم بلسانه ف و م مش، وم  
ومش هنا اا بر النبع اللد هللا اليه وسلم مقاومة الحا م الاالم مش الشوب بما  .4وردو"

 اس طا   )د ادا( فع سبيل هللا.
 ع الاالم؛ومداهد ،ولية  قويم الحا م  ل اخس م األمة فع مدموا ا مسومش هنا حم  

مش منكر، باليد أو اللساش أو القلب، حسب  لير د  اش انحرافه والمه، و غيير ما يمارسه
                                                 

 ي صحف قطر، وغيرها.نشر في صحف مصر، وف -1
 (، اش ابش امر.1829(، ومسلم فع اخمارع )2409م ف  اليه  رواا البواري فع افس قراض )  -2
 (، اش أبع سويد الودري.1140(، وأبو داود فع الال ع )11150(، وأحمد )49رواا مسلم فع اخيماش ) - 3
 سبق تخريجه صـ .  -4
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ف نزو اقاب هللا  والد باألمة كل    ،قدر ه واس طاا ه كما  ، ا، الاالم والسا ت الد الالمواو
ة  قاو  والد   اصَّ اتَّقُوا  نِه نهة  ّلَّ تُِصي ه َّ الَِّكي ه ظهلهُموا  ِمنُكم  خه  [.25]األنفاو  }وه

  "إش النا  إلا وسلم قاو النبع اللد هللا اليهأش  ،انهورو  سيدنا أبو بكر رضع هللا 
 .1 م هللا بوقاب مش اندا"وا الاالم فلم ي ولوا الد يديه، أوشك أش يوم  رأ  

ولقد المنا القرآش أش أاواش الاالم شركا ا فع اخثم، ول لا دول القرآش دنود فراوش مف 
إِ َّ }ع الدنيا وامورع، كما قاو  والد  واقب، في  فراوش، ي ث موش كما ي ث م، ويواقبوش كما 

اِطنِي ه  ُهانُوا خه ا  ُجنُودهُهمه ا ه وه ههامه ىهو  ه وه ُ نهنه هك نهاُهم  نِ  }[، 8]القالص   نِر  ُجنُودِه ك نهاُِ وه هخه نهأ

ََّاِلِمي ه  ُها ه ىهاقِ هةُ ال ُهي فه  َُر   ة  يهد ُىو ه إِلهِ ال*  ال يهم ِ نهان نهاُهم  أهئِمَّ مهل  جه ِة ّل وه مه ال ِقيهامه يهو  نَّاِن وه

ُرو ه  ق  ُوِمي ه * يُنصه ِة ُهم م ِ ه ال مه مه ال ِقيهامه يهو  ِِ الدْن يها لهم نهة  وه ِك نهاُهم  نِ  هه أهت  هم  -40]القالص   وه
42.] 

ف حقوقه، وأهدر حرما ه، ح د وطغد الد الشوب، وضي   ،ولقد الم الحا م فع مالر
ا في ا، ة يسكش و  زو  شق  يدد الشاب ، وف ي ويشوش منهل م ام  يددوا ا الم ييش ولم ور   

د ان مات م إلد ، لمدر   افتات مش النا  ن بوا أرض مالر، وسرقوا ثروا نر  فع حيش 
  ، أو قراب  م مش الحا م، أو مالاهر  م للحا م، أو اش غال م فع ب ي الحا م.الحزب الحا م

مدل  الشوب، مش مس و   كل فن وابات الد كما زور الحا م الفراونع فع مالر ا
النا  ال زو ر الد شاهد د قافن وابات الرتاسية، و إلد ومدل  الشور  والمحليات، 
 .الد أالد مس و   المكشوف فع افن وابات األويرع

  الد الشوب، فاو ط  النا  مش أمش الدولة فع مالر مش ال سل  ومكش د از 
، المدنيوش محا مة اسكر ةوكم ش مات  حت ال وليب، وح   م م  بوا ح د مات منل   بيو  م، وا  

، وقضوا فع سدوش الالمة سنوات طواف، وبوض م حوكم أ ثر ش اوقب ب  بينةوقب م  وا  
ِ }مش مرع، وسدنوا أ ثر مش مرع، وما سرقوا وف ق لوا،  َِّ ِمنُوا بِا ا نهقهُموا ِمن ُهم  ِإّلَّ أه  يُو  مه وه

مِ  ُهِهيدٌ * يِد ال مهِزيِز ال حه ء   ُه    ِ ْ ُُ ُ ىهلهِ  َِّ ا ِض وه اْلهن  اِت وه اوه ، 8]البروا   الَِّكي لهفُ ُمل ُ  السَّمه
9]. 

                                                 
( وقئاو  حسئش 3057(، وال رمئلي فئع الفئ ش )4338الئحيي الئد شئري الشئيويش، وأبئو داود فئع الم حئم )( وقاو موردوا  إسنادا 1رواا أحمد ) -1

  (.1564(، والححه األلبانع فع السلسلة الالحيحة )4005الحيي، وابش ماده فع الف ش )
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ولقد بلا مش ادواش هلا الناام وا و  ا  أنه اس واش بو اع البلطدية والمدرميش فع إفساد 
بالسكا يش،  افن وابات، ومنف الناوبيش مش الوالوو إلد لداش افن وابات، يضربوش النا 

وف يبالوش بم ش درحوا أو ق لوا، فا ورهم محمية، كما اس ودم م فع  ور ب الب د 
يناير، ح د إنه  25والمم ل ات الوامة والواالة، أيام ثورع الشباب السلمية الراتوة، ثورع 

سل  ه فء البلطدية الم مرسيش باخدرام الد المواطنيش الم ااهر ش الشرفاء فع ميداش 
ر ر، ليالطدم بوض م ببوض، ويق ل بوض م بوضا، وهلا دليل واضي الد إف   ال ح

 الناام، اللي ف يبالع فع سبيل بقاته أش يسفك الشوب بوضه دماء بوض. 
الحا م فع مالر، قد طفي ب ا ال يل، الناام إش الماالم والمنكرات والدراتم ال ع ار  ب ا 
لت إلد ثورع اارمة، ثورع  ار وية ف مثيل و  وان  ت إلد ان فاضة الشوب المالري، ال ع  ح

فتا ه  ل مف الثورات ال بر  فع  ار   الشووب، اش رك في ا أبناء الشوب بكل   ل ا،  سد  
 .، والمسلموش والمسيحيوش ب، وأهل الر   والمدش، والرداو والنساءو  وأطيافه  الدماهير والن  

 تشديد اإلسالم في الخرو  المسلح 
شدد فع الوروا المسلي الد الحا م، ويش ري له شروطا، وللك ح د ف إش اخس م ي

ي دي الوروا بالس ح إلد ف نة امياء،  سفك في ا الدماء، وف ي حرر النا  مش الحا م 
 الاالم.

أما ما دوش للك مش وساتل المقاومة فاخس م يشرا ا، بل يرحب ب ا، بل يودب ا الد 
بملء  .ية الضمير، قوية الوزم، قادرع الد أش  قوو  فم ش يس طيو ا، ح د  ال األمة ح

، "سيد الش داء حمزع بش 1في ا. وفع الحديال  "أفضل الد اد كلمة ح  اند سلطاش داتر"
 .2ابد المطلب، وردل قام إلد إمام داتر، ف مرا ون اا فق له"

 وس ئل عصرية في المق ومة 
الد شووب م،  طيشيش والم سل   المس بد    املقد اب  ر االرنا وساتل سلمية لمقاومة الحك  و 

  ،الشار  دومن ا هلا الوسيلة الفوالة  وسيلة ال ااهر السلمع،  قوم به الدماهير بالنزوو إل
وهع وسيلة ضغ  موروفة فع دوش لدوء إلد أي ان ، بمطالب ا المشرواة، وال  اف 

                                                 
 سب   ور ده الئ   - 1
 سب   ور ده الئ . - 2
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ما أنفه، دوش طلقة نار، وف سي   سقوي الحكم الدك ا وري روم دي إله، وكثيرا ما   د   الوالم كل   
 إلا   اثر الم ااهروش و  ا فوا. 

الشار  فع يوم الدموة  دأش  نزو بكثافة إل  ومش هنا ننادي دماهيرنا الم منة فع مالر
ساتر شوب  دل نضمام إل م(،2011فبراير  4) )دموة الحسم( والمسيرع الم يينية القادم

الرتي  المالري حسنع مبارك، اللي فقد  دال   ثي  الضغ ، ليشارك فع مالر الغاضب
ر الم ااهروش ما كث  مش شوب مالر بسقوطه، وكل   (%90)شراي ه، حيال ينادي أ ثر مش 

 ها الد حكم الشوب. كر  خدبار الرتي  الد النزوو م   ،كاش للك أولد
 النزول إلى الش رع يوم الجمعة واجب شرع  على كل ق در ال عذر له 

  للمشاركة فع افح داا -ووالوالا يوم الدموة  - الشار  دإل ول لا كاش النزوو
ألش هلا  ؛ف، ولي  له الر يمنوهأما ش ال دم   دقادر الد الوالوو إل وادبا شراا الد كل   

الوادب  وما ف ي م  دوش مز د مش الوساتر فع األرواح، ص مش الفراوش، ال ول   دوسيلة إل
 إف به ف و وادب.

 الرئيس مب رف  النداء األخير إلى
  الغرور وال بر اء والمكابرع، ويس ديب د  إننا ف نزاو نداو الرتي  حسنع مبارك  أش ي  

وسفك الدماء  أ ثر مش ض وطنه لمز د مش افضطراب والوراب، لاليحات الشوب، وف يور   
الرتي  ويكفع ( ش يدا، وأربوة آفف در ي، وادد مش المفقوديش أو المو فيش. 150)

لفو الشوب،   ااما مش الحكم وال سل   ث ثوش  وف دااع لألفايب والسلب والن ب، واو
أ ثرهم مش الشرطة  ،ش مش اشرات األفراد   و   نراهاالمكشوفة، مثل  سيير المااهرات ال ع 

 فع مقابلة المسيرات المليونية.والم دور ش، السر ة 
 الجيش بيد  سفينة اإلنق ذ 

مالر، حقا أنه در  ، اللي أثبت النبيل الري الباسلنع ألحيع موق  الديش الماو و 
ال ار   بمداد مش لهب، له وحارس ا وفورها، واللي وق  فع هلا المحنة موقفا سيك به 

كل ا مرضية اند الشوب، من ا  أش حر ة ال وبير السلمع فع افح داا مناديا بمباد  س ة 
م أنه و مالري،  ل ل    ح     يس ودم القوع ضد  ولش لم  هوأن مطالب الشوب المشرواة،ي ف  

 شوب مالر الوايم، وأنه يراقب الموق  ح د يس قر.
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موق  الشوب الد المناداع برحيل الرتي ، وأدموت الد للك المسيرات  ولقد اس قر  
 بثمانية م ييش فع أنحاء مالر.األدنبية ر  ا بوض الد ات الشوبية الحاشدع، ال ع قد  

نع ألر  أش الديش هو الل ت هو الموق  امش، ب وييش رتي  م ق   قلي يس طيف أش ينواو
رتي  المحكمة الدس ور ة، حيال إش رتي  مدل  الشوب ف ياللي، خدما  الشوب 

والد الرتي  الدديد أش  ر، الد أالد مس ويات ال زو ر.المالري، الد أنه مدل  مزو  
ش حكومة إنقال مو ارع مش ساتر القو   مثل ا داا األمة ا لدديد، كما  و ار لدنة حكماء يكو  

  ضف مسودع دس ور، إلد أش  ن وب دموية   سيسية.
 نداء إلى علم ء األزهر وعلى رأسهم شيخ األزهر  

نع أنادي إووانع وأبناتع مش الماء مالر، مش ور دع األزهر ودار الولوم وويرهم   واو
، ويقودوا المسيرع  مبوماتم م وز     محافاة أش يشاركوا فع مسيرات افح داا فع كل   

الما ر ش، الليش قد  كيش بالوحدع الوطنية، داايش إلد حماية ال نيسة، مش وع   السلمية، م مس   
 يلوبوش الد الف نة الطاتفية.

فضيلة اخمام  منع أنادي كبار الولماء، وأاضاء مدمف البحوال اخس مية، الد رأس او و 
ة، ح د وا إلد افح دادات السلمي  ينضم   أش  الدم ور ة عاأل بر شي  األزهر، وفضيلة مف 

ولي  يدوز فع فقه    الماء السلطة، أو ام ء الشرطة!يسمون مش هم النا  مم  ف يود  
ا الد حساب شوب، ف سيما وهو أقرب إلد األموات منه  الموازنات الشراية  أش  دامل فرد 

 إلد األحياء. 
القاهرع وساتر المحافاات  أش يقودوا  وأنادي إووانع وأبناتع مش وطباء المسادد فع

المالل  يش بود الفراس مش ال ع الدموة إلد أما ش  دم ف المسيرات الشوبية،  ضامنا مف 
 إووان م، وشد   أزرهم، و د هللا مف الدمااة.

كما أنادي الدماهير الوربية واخس مية وأحرار الوالم فع كل   مكاش  أش ي ا روا 
 مالري المالوم.  ضامن م مف الشوب ال

إنع أحيع الشوب المالري الوايم، الد وقف ه الباسلة ضد الالم والطغياش، وثور ه 
 المديدع الد الو فراوش وهاماش. 

ونداتع إلد أبناء مالر األحرار األط ار، شباب ثورع الوام  والوشر ش مش يناير  أش 
د وم امرات، وما ي رسل إلي م مش يثب وا فع مواقف م، وف يبالوا بما يدب  ر ل م الناام مش مكاي
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بلطدية وشرطة سر ة، يحملوش أسلحة محر مة ... ول نكم يا أبناء مالر قد ورد م فع 
 مسير  م خحد  الحسنييش  أش  ويشوا كرماء، أو  مو وا ش داء. 

وسن ة هللا أش الواقبة للم قيش، وأش ال  ك والدمار للاالميش، ول ل   امر  ما ا  سب مش 
لهُموا أهيَّ ُمنقهلهب  يهنقهِل ُو ه  }، اخثم سهيهم لهُم الَِّكي ه ظه  [.227]الشوراء   وه

 مو اش أس م إش أم نا اليوم    ب  ار وا دديدا، بل  النف  ار وا دديدا، وطوبد لم  
ش موادهم الالبي ألي  الالبي ش  ول  بد د، وو ل لم     ان ا، أو وق  فع سبيل ا، واو

                          ؟بقر ب
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   لشب ب الثورة المصريةؤ ودع القرض وي كلمة الشيخ 
 على قن ة الجزيرة 

 م(2011فبراير 2)
 هللا رسئئئل مئئئش إووانئئئه والئئئد هللا، رسئئئوو الئئئد والسئئئ م والالئئئ ع الوئئئالميش، رب هلل الحمئئئد

 .دميو ا
 (وبود)

 أنئع والواقئف ،ال اسئف اليئوم هئو وهئلا األوو، يوم ئا مئش المسيرع هلا أ ابف أنع الحقيقة ففع
 ف ئ فء  والفوئر، افا ئزاز مئش بكثيئر المح دئيش، الم ائاهر ش مسئيرع المسئيرع، هئلا أ ئابف كنت

 ير  بئوا لئم بحيئال والمروءع واألو   اخيماش مش مس و   الد كانوا الشرفاء، األبطاو الشباب
 الئئد يح دئئوا وأش بلئئدهم، شئئ ش يرفوئئوا وأش الئئو  م، يرفوئئوا أش هم ئئم كئئل وكئئاش يوئئاب، شئئيتا

 من ئئا األولئئد السئئنيش كانئئت ربمئئا سئئنة، ث ثئئيش منئئل طو لئئة، سئئنيش وئئ و  مئئت ال ئئع المائئالم
 ضئئدا، إلئئد انوكئئ  حئئدا، ائئش زاد شئئعء وكئئل ازدادت، ثئئم ازدادت ول ن ئئا المئئا، أقئئل كانئئت
 افح دادات. هلا فكانت. الورب يقوو كما الزبد وبلا السيل ال يل، فطفي
ْلئئك الئئد في ئئا يو ئئدوا لئئم أحئد، الئئد تفئئع هئئلا المسئئيرا الشئئباب يو ئئد   لئم  وئئاص، أو ائئام م 
 .أيام ل سوة ال ر مة، لألو   حيا مثاف كانوا بل

 أنحئئئئئاء فئئئئئع الم ائئئئئاهر ش ائئئئئدد بوضئئئئئ م قئئئئئد ر مليونيئئئئئة، مسئئئئئيرات هنئئئئئاك كانئئئئئت بئئئئئاألم 
ئا رأينئا رأينئا، مئا اليئوم رأينئا أش إلئد شئعء، أي مئن م يحئدال لم م ييش، بثمانية الدم ور ة  أناس 

 فئئع افن وابئئات، إفسئئاد فئئع داتمئئا، المالئئر ة الداوليئئة وزارع  سئئ ودم م الئئليش( البلطديئئة) مئئش
 األمئش، ائش  ولئت ال ئع وزارع الداولية، اليوم رأينا النا ،  وو   فع اممنيش، الد افا داء
ح ئد المئرور  .شئيتا يحئر  أحئد هناك يكش فلم الماضع، الدموة يوم بود  مام ا مالر وأولت

 ودا.لم يود مود
يا ئئئروش فئئئع ميئئئداش ال حر ئئئر، بئئئئ)دماو وحميئئئر وويئئئوو، واربئئئات كئئئرو( ويحملئئئوش  واليئئئوم

السكا يش واألسلحة البيضاء، و رموش النا  بالمولو وف مش فئو  األسئطي، ويسئ ودموش كئل 
 شعء ليق لوا النا ، أو ياليبوهم بغير ح . ولللك نقوو ما قاو الشاار قديما 

 سئاو بالئئئدم أبطي مل  م فلما  ةسدي منا الوفئو فكاش مل نا
 مررنا الد األسر  نمش ونالفي  وحلل مو ق ل األسار  وقبل ا



 50 

 ينضي فيه باللي إنئئئئاء فكل  فحسبكمو هلا ال فئاوت بيننا
شئوبه، إلا كنئت  حقئا  يئلبي وبئدأ مبئارك فول ئا ونداسئة، شئر مئش فيئه مئا بكئل إنا هم نضي

كما فول فراوش موسئد، وقئاو هللا  ؟ه الد بوضمحبا للشوب كي   ق له، وكي   سل  بوض
ىهو  ه  }إِ َّ انه   ِض  نِ  ىه ه  نِر  هن  ْه  اْل  مه جه ما وه لههه ميهم ا أهه  مِمفُ  ُِ  ْ هه ُهم   يُمكهب ِ ُ  ِممن ُهم   طهائَِهمة   يهس   أهب نهماءه

يِ  ههح  يهس  ُهم   وه َ ِسِدي ه  ِم ه  ُها ه  إِنَّفُ  نِسهاءه  [. 4]القالص ال ُم
  لى الشعب المصري الرس لة األولى  إ
 مئئا بكئل    ال حر ئر ميئداش إلئد ي ودئه أش المالئئري، الشئوب إلئد أوف ن ودئه ولئللك نحئش هنئا

 أوليئة مئش إليئه النئا  يسو  النا ، مش مواد إسواف، و ضئميد الدراحئات، وبكئل مئا يح ئاا
النئئئا ،  هئئئ فء يالئئئطادهم ف وأش يئئئلهبوا فئئئع مدموائئئات، ح ئئئد بكثافئئئة، يئئئلهبوا وأوطيئئئة، وأش

  ولوا أش يناولوا من م.ويحا
نئئئداو  .الشئئئوب هئئئلا مئئئش دئئئزء وهئئئم ،مئئئن م ف ئئئم إوئئئوان م هئئئ فء الدميئئئف أش ي  ئئئدوا نئئئداو

 ضئربوا الشوب المالري كله أش يقفئوا مئف هئ فء الشئباب الئليش يو بئروش فوئرا لمالئر، والئليش
 ب نفس م، وبكل واو لدي م. ال ضحية فع األمثلة

والالئئحفييش، واخا ميئئيش، واألزهئئر يش، والمئئاء  المحئئاميش، وأدائئو القضئئاع، أدائئو الدميئئف
الديش، أداوهم أش يقفوا بدوار ه فء الشئباب، لقئد دائوت شئي  األزهئر مئش أيئام، وطلبئت منئه 

 يالئئئدر منئئئه  الئئئر  -لألسئئئ  –أش يقئئئ  مئئئف الشئئئوب، وف يقئئئ  مئئئف أائئئداء الشئئئوب، ول نئئئه 
لئد هئلا المائاهرات، لئي  اليوم، يديش المالوميش وف يئديش الائالميش، ويقئوو أش الئلي يئداو إ

 فع قلبه لرع مش إيماش. ولمالا ف  قوو هلا اش الليش يقفوش ضد هلا المااهرات.
كل ما يطلبه أالحاب هئلا المائاهرات، أش ي ويشئوا مئش حئ و، يطلبئوش الحر ئة، يطلبئوش 

 ال رامة، أهلا ممنو  الد النا ؟
ر  بومئئاتم م، ودبئئب م، ويقفئئوش نحئئش ننئئادي اخوئئوع الولمئئاء األزهئئر يش، أش ينزلئئوا إلئئد الشئئا

 مف هلا الشوب، والوالا يوم الدموة. 
الشئئئئار ، وأدائئئئو الشئئئئوب  مئئئئف المالئئئئليش إلئئئئد ينزلئئئئوا أش ووطباءهئئئئا المسئئئئادد أتمئئئئة أدائئئئو

 المالري كله بكل فتا ه، أش يقفوا مف ه فء الشباب الليش يدافووش الد الشوب كله.
ا ن م، ومئواقو م ح ئد يحققئوا مطئالب م رفضوا أش ي ركوا أمئ الليش الشباب ه فء وأنا أحيع

المشرواة، ولو سقطوا ش داء، وقد سئق  مئن م ماتئة وومسئوش، ولئم يسئق  شئرطع واحئد، ألش 
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ه فء الشباب ف يحملوش س حا، فسق  من م ماتة وومسوش ودرح من م حئوالع أربوئة آفف. 
 وفي م اشرات مو فيش.

اسئ مروا واثب ئوا مكئانكم، قفئوا فئع أمئا نكم  ،فئيكم هللا بئارك ل ئم وأقئوو أيدي م، الد أشد أنا
 إما أش  ويشوا كرماء سوداء أو  مو وا ش داء.

 الرس لة الث نية  إلى الجيش المصري 
وكلم ئع الثانيئة أود  ئا إلئئد الدئيش المالئري، فئ قوو  ا ئئدنا بئالديش المالئري، أنئه سئئند 

لدئئيش  إننئئا نقئئدر الشئئوب، وفوئئر الشئئوب، وكئئم سئئررنا حينمئئا قئئاو الم حئئدال الرسئئمع باسئئم ا
. اضئدمطالب هلا الشئوب، ون ف م ئا، ومئش حقئه أش يوبئر ائش نفسئه، ولئم ولئش نسئ ودم القئوع 

ئئل هئئلا فئئ  ي ئئرك أوفد البلئئد  .اليئئه يشئئكر ودميئئل راتئئف موقئئ  وهئئلا ف شئئك ول ئئش اليئئه أش يكم  
يق لوش، وقد ضب  هو بوض النا  مش الشرطة السر ة، ح د حدزهم انئدا، وكمئا سئمونا أش 

ض الم ائئاهر ش حدئئز بوئئض هئئ فء، ف ئئم إمئئا مدموائئة مئئش الشئئرطة السئئر ة، أو مدموائئة بوئئ
مس  درع مش البلطدية، أرأيت إنسانا يحمع البلد، ب ش يسئل  البلطديئة الق لئة المدئرميش، الئد 

 الشوب؟!
ف نئئا أنئئادي الدئئيش المالئئري، وأدائئوا أش يحمئئع الشئئوب، أش ي ئئدول ليحمئئع الشئئوب، وف 

 البلطدية والمدرميش.  ي رك م فر سة ل  فء
 الرس لة الث لثة  إلى الرئيس مب رف 

وأما ال لمة الثالثة ف ود  ئا إلئد الئرتي  مبئارك نفسئه، وقئد ود ئت لئه كلمئة منئل أيئام، وأنئا 
أ ئئرر مئئا قل ئئه  حئئرام اليئئك يئئا مبئئارك، أش  ق ئئل شئئوبك، إلا كنئئت راايئئا ومسئئ وف ائئش راي ئئك، 

 ول ش هو كما قاو الشاار فالوادب أش  حمع الشوب، ف أش  ق له، 
 فكي  إلا الرااع ل ا لتاب  ورااع الشاع يحمع اللتب ان ا

حئئئرام اليئئئك أش   ئئئرك الشئئئوب للمدئئئرميش والبلطديئئئة، إش دمئئئو  الي ئئئامد الئئئليش  ،يئئئا مبئئئارك
فقئئدوا آبئئاءهم، والث ئئالد ال تئئع فقئئدوا أبنئئاءهش، واألرامئئل ال تئئع فقئئدش أزواد ئئش، دمئئو  هئئ فء 

، ونسئ ويش اليئك بئدااء وأنت فع قور بي ك، سنس ودي اليك س ام القدر وداوا  م س اليبك
وكئئل أشئئوال أوبئئر لئئو أقسئئم الئئد هللا ألبئئرا، وهئئلا الئئداوات لئئش   ركئئك أبئئدا، والرسئئوو السئئحر، 
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الئئلد هللا اليئئه وسئئلم يقئئوو  "دائئوع المالئئوم يرفو ئئا هللا فئئو  الغمئئام، ويقئئوو  واز ئئع ود لئئع 
 يقوو الشاار ، ول لا 1ألنالرنك ولو بود حيش"

  ردف اقباا إلد الندم مفالال  ف  المش إلا ما كنت مق درا
 يداو اليك، وايش هللا لم  نم   نام ايناك والمائلوم من به

 ف  سور مش األداية، و قوو مالا فولت هلا الداوات، فالشاار يقوو  
 وما يدر ك ما النف الدااء  أ  زأ بالدائاء و زدر ه

 ول ش ل ا أمد ولألمد انقضاء   وطعس ام الليئئل ف 
 و رسلئ ا إلا لهب القضاء  فيمسك ا إلا ما شاء ربع

 الرس لة الرابعة  كلمتي إلى الجه ت المعنية ومؤسس ت الع لم  
نْيلة الشمي:: همْ مم  نسمالة نابممة توجههما إلمِ الممانضمةي الهم  أيَّمد  مذيع الجزيرة 

 .م انكي والجزء اآلخر يمانض ذل  جزء منها اليوم الهَاوض مع نائب الرئيس

قبئئل هئئلا الرسئئالة للموارضئئة، أر ئئد أش أرسئئل رسئئالة إلئئد الد ئئات المونيئئة، ارسئئل  الشاايخ 
رسئئالة إلئئد الداموئئة الوربيئئئة وامئئرو موسئئد، أرسئئل رسئئئالة إلئئد المنامئئة اخسئئ مية؛ منامئئئة 

 مم الم حدع وبئاشالم  مر اخس مع، والدك ور أ مل الديش إحساش أوولو، أرسل رسالة إلد األ
كع موش، وأرسل رسالة إلد كل م سسات الوالم لي دولوا و رفوئوا الالئم ائش هئلا الشئوب، وف 

 ي ركوا هلا الشوب فر سة ل لا البغع، ول لا الودواش.
 الرس لة الخ مسة  إلى القوى السي سية المصرية 

يقفئئوا الئئفا واحئئدا، أمئئا رسئئال ع إلئئد القئئو  السياسئئية المالئئر ة اامئئة، ف رسئئل إلي ئئا رسئئالة ل
فئئ  يدئئوز أش يو لفئئوا فيمئئا بيئئن م، وهئئ فء الشئئباب يورضئئوش الئئدورهم للرالئئاص، ويورضئئوش 

هئئلا الشئئوب،  بئئل يدئئب الئئي م أش ي فقئئوا الئئد مطالئئب ،حيئئا  م للمئئوت، ف يدئئوز أش يو لفئئوا
ئئح  ف ئئ فء الشئئباب هئئم ال ينبغئئع أش ينئئزو الئئد رأي ئئم، أالئئبحوا هئئم السئئادع، بئئدمات م  م، وال ئئل  ك 

ولئئي  بك م ئئم، ف نئئا أردئئو مئئش القئئو  السياسئئية المو لفئئة )قئئو  الموارضئئة( أش يشئئد بوضئئ ا 
موقفا واحدا لحماية هئ فء الشئباب الئلي ضئحد بنفسئه، والئلي يالئر الئد  اأزر بوض، ويقفو 

 .أش يس مر فع موقفه
                                                 

( وقاو حسش، وابش مادئه 3598وال رملي فع الداوات ) ( وقاو موردوا  الحيي بطرقه وشواهدا،9743حمد )أرواا   - 1
 (، اش أبع هر رع.871فع ال وليقات الحساش )حسنه ألبانع لغيرا (، و 1752فع الاليام )
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أحيئع هئلا الشئباب وأدائو ل ئم، وأطلئب مئش األمئة كل ئا أش  ئداو ل ئم، وأطلئب مئش األتمئة 
لمسئئئادد أش يئئئداو دائئئاء القنئئئوت )قنئئئوت النئئئوازو( فئئئع ركوئئئا  م األويئئئرع مئئئش الالئئئلوات، فئئئع ا

ووالوالئئا الالئئلوات الد ر ئئة. فئئ داو األتمئئة، وأدائئو النئئا  أش ي ود ئئوا بئئداات م ألش ينالئئر 
هللا هئئلا الشئئباب، وأش ف يضئئيف سئئويه هبئئاء، وأش ف  ضئئيف هئئلا الئئدماء الطئئاهرع سئئد ، وأنئئا 

الد لئئئش يوئئئلل م، فسئئئنة هللا  وئئئالد أنئئئه ف يوئئئلو الوئئئامليش الدئئئاديش اا قئئئد أش هللا سئئئبحانه و وئئئ
األط ئئار البئئرءاء، بئئل إش سئئنة هللا أش يوئئلو أائئداءهم، و  ئئوش الواقبئئة ل ئئم، ربمئئا   باطئئ  قلئئي ، 

ممم ِر  }ول ئئئش فئئئع الن ايئئئة، الواقبئئئة للم قئئئيش،  ال مهاقِ همممةُ [، 49]هئئئود  ِلل ُمهَِّقمممي ه  ال مهاقِ همممةه  إِ َّ  نهاص   }وه

ى ِللهَّ  ُُمُ  إِ   }[، 132]طئه ق وه ُ  يهن ُصر  َِّ إِ    لهُكم   غهاِلبه  نه ه  ا مكُل ُكم   وه م    يهف  ُُم   الَّمِكي ذها نهمه  ِمم    يهن ُصمُر

 ِِ ِد ىهلهِ بهم  ِ  وه َِّ ِْ  ا َُّ ِمنُو ه  نهل يهههوه  [.  160]آو امراش  ال ُمو 
إِذها}ش يقئوو  إش الدااء اندنا سئ ح مئش األسئلحة، الئدااء سئ ح المئ مش، والقئرآ هله ه  وه مأ  سه

مموه ه  أُِجيممبُ  قهِريممبٌ  نهممِإن ِ  ىهن ِمم  ِى همماِدي مما ِ  إِذها الممدَّا ِ  دهى  قهمماله }[، ويقئئوو  186]البقئئرع  دهىه بُْكمممُ  وه  نه

ممههِجب   اد ُىممونِ  هلُوا[، ويقئئوو  60]وئافر  لهُكممم   أهس  ممأ اس  ه  }وه َِّ ممِلفِ  ِممم    ا  ْ ه  إِ َّ  نه َِّ مما ه  ا ْ ِ  ُه ء   بُِكمم  ُهمم  

ا ىه   [.32]النساء ِليم 
فنحش ن وبد هلل  والد بالدااء، ووالوالا فع الشداتد، اند ال ربات يلدئ  النئا  إلئد هللا، 

 يارب.  ويقولوش 
د والمئ امرات يئونحش فع شدع، الشوب المالئري امش فئع شئدع؛ ألنئه يوئانع مئش هئلا المكا

 بالئدااء، وأنئا امش ال ع  ر د أش  فشئل املئه، وسئويه وئ و هئلا المئدع، فئنحش ن ودئه إلئد هللا
 س داو وأردو مش كل مش يسمونع أش ي م  ش الد دااتع.

الل ئئم إنئئا نئئداوك كمئئا أمر نئئا، فاسئئ دب لنئئا كمئئا وائئد نا، الل ئئم ف   لنئئا إلئئد أنفسئئنا طرفئئة 
 ايش، وف أقل مش للك.

الل ئئم كئئش ألبناتنئئا فئئع مالئئر، وف   ئئش الئئي م، الل ئئم كئئش خوواننئئا المح دئئيش الئئد الالئئم 
وئئدواش، كئئش ل ئئم وف   ئئش الئئي م، أائئن م وف  وئئش الئئي م، وانالئئرهم وف  نالئئر الئئي م، امكئئر وال

 ل م وف  مكر الي م، واهدهم ويسر ال د  إلي م، وانالرهم الد مش بغد الي م.
سئند ا ئرهم، الل ئم إنئا نسئ لك أش  مئدهم بئروح مئش انئدك، وأش    ئدهم او  ،الل م شد أزرهم

 ال ع ف  نام، وا ألهم فع كنفك اللي ف يضام. بدند مش دندك، واحرس م بوينك
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الل ئئئم كئئئش ل ئئئلا الشئئئباب الطئئئاهر المضئئئحع المداهئئئد فئئئع سئئئبيلك، الراوئئئب فئئئع رحم ئئئك، 
 الوات  مش الابك.

الل ئئم إنئئا نسئئئ لك ل ئئم ف حئئا مبينئئئا، الل ئئم افئئ ي ل ئئئم ف حئئا مبينئئا، واهئئئدهم الئئراطا مسئئئ قيما، 
فئئع قلئئوب م سئئكين ك، وانشئئر الئئي م فضئئلك  وانالئئرهم نالئئرا از ئئزا، وأ ئئم الئئي م نوم ئئك، وأنئئزو

 ورحم ك.
الل ئئم اليئئك بالطغئئاع الائئالميش، الل ئئم اليئئك بالطواويئئت الفئئراايش، الل ئئم وئئلهم أوئئل از ئئز 

 مق در، الل م ولهم ومش ناالرهم أو ااون م أول از ز مق در.
فسئئاد، الل ئئم وئئلهم أوئئلا از ئئزا أليمئئا شئئديدا، الل ئئم إن ئئم طغئئوا فئئع الئئب د، فئئ  ثروا في ئئا ال

ب الي م يارب الوت الاب، وكش ل م بالمرالاد.  فال 
الل م رد اش المالر يش كيدهم، وفل حدهم، الل م إنا ندرأ بك فع نحئورهم، ونوئول بئك مئش 
شئئئرورهم، الل ئئئم سئئئل  الئئئي م دنئئئدك، الل ئئئم سئئئل  الئئئي م مئئئا يحدئئئزهم ائئئش ابئئئادك المئئئ منيش، 

 وشبابك الطاهر ش الالادقيش.
أمئاش الوئاتفيش، ويئا وئوال المسئ غيثيش، ويئا دئار المسئ دير ش، الل ئم يئا رب الوئالميش، ويئا 

 ول ب يدي شبابنا الم منيش الطاهر ش، وول واضرب الد أيدي ه فء الفاسديش المفسديش.
 الل م ولهم أول از ز مق در، يارب الوالميش، 

الل م يا حع يا قيئوم برحم ئك نسئ غيال، الل ئم يئا حئع يئا قيئوم، برحم ئك نسئ غيال، برحم ئك 
س غيال، ف وال ل ف نا، وا ش  وم نا، وفر  ا كرب نا، وف   لنا إلد أنفسنا طرفئة ائيش، وف أقئل ن

 مش للك.
ا بئئئر ي الرالئئئر اا يئئئة، وئئئل هئئئ فء  الل ئئئم يئئئا مئئئش أهل ئئئت ثمئئئود بالطاويئئئة، وأهل ئئئت ائئئاد 

 الاالميش الفراايش الطاويش أولع رابية.
إِلهي  ه أهنه  نه } َُّل نها وه بَّنها ىهلهي  ه تهوه ِصيُر نه إِلهي  ه ال مه َِمر   *ا وه اغ  ُهَهمُروا وه مهل نهما نِه نهمة  ِللَّمِكي ه  بَّنها ّله تهج  نه

ِكيمُ  بَّنها إِنَّ ه أهن ته ال مهِزيُز ال حه  .[5، 4]المم حنة   لهنها نه
الل م آميش، والل الد ابدك ورسولك محمد، والئد آلئه والئحبه وال ئابويش ل ئم بإحسئاش 

 إلد يوم الديش.
جز"رة: فض،   ال كتور العل م  الش،خ "وسف القرضاوي رئ،ل ال ديال مذ"ع ال

العالما لع ما  المس م،ن، هذا لعا  منكم "صل مباشرة، إلى جم،ع من قالوا 
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هذا ال حتجاج فا مصر فا "ومه التاسع، ول،ل ب،ن الأرض والسما  حاجب، شكرًا 

 جز"ل  لكم فض،   الش،خ.
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 خطبة جمعة الرحيل 
 خمس رس ئل

 م(2011فبراير  4) 
 

الحمد هلل، نحمدا ونس وينه ونس  ديه ونس غفرا، ونوول بئاهلل  وئالد مئش شئرور أنفسئنا ومئش 
ئئش لئئم  ا، وم  ئئش يضئئلل فلئئش  دئئد لئئه ولي ئئا م رشئئد  ئئش ي ئئدا هللا فئئ  مضئئل  لئئه، وم  سئئيتات أامالنئئا، م 

 يدول هللا له نور ا فما له مش نور.
ئنا بويئر ك ئاب أ نئزو، وأ رمنئا بويئر نبئع وأشئ د أش ف إلئه إف هللا وحئدا ف شئر   ك لئه، وال 

ئئر ، من ئئاا اخسئئ م،  مه أ رسئئل، وأ ئئم  الينئئا النومئئة بئئ اام من ئئاا ش  ل ممتُ  }ال يهممو  مه  ُ  ِديممنهُكم   لهُكممم   أه

تُ  م  أهت مه هِ  ىهلهي ُكم   وه ِضيتُ  نِم مه نه مه  لهُكمُ  وه س  ه ِ أمئة  [، ودولنئا هللا باخسئ م ويئر3]الماتئدع  ِدين ا  اْل 
 أ وردت للنا ، ن مر بالموروف، ونن د اش المنكر، ون مش باهلل.

ا ابئئد هللا ورسئئوله، أد   األمانئئة،  مامنئئا وأسئئو نا وحبيبنئئا ومول  منئئا محمئئد  وأشئئ د أش سئئيدنا واو
ئة البيضئاء، ليل  ئا  وبل ا الرسالة، ونالي لألمة، وداهد فع هللا ح   د ئادا، و ركنئا الئد المحد 

ئد، وم ئش يوئص  هللا ورسئوله فئ  كن ارها ف يز  ش  ا ان ا إف هالك. فم ش يطئف هللا ورسئوله فقئد ر 
يضر  إف نفسه، وف يضئر  هللا شئيت ا، فم ئش شئكر فإنمئا يشئكر لنفسئه، وم ئش كفئر فئإش رب  ئع ونئع 

 كر م.
الل ئئئئم الئئئئئل   وسئئئئئلم وبئئئئئارك الئئئئئد هئئئئئلا الرسئئئئئوو ال ئئئئئر م، لي الولئئئئئ  الوائئئئئيم، والئئئئئد آلئئئئئه 

ئئئئن  ه، وأ م  نئئئئا الئئئئد مل  ئئئئه، واحشئئئئرنا فئئئئع ز مر ئئئئه مئئئئف النبيئئئئيش والئئئئحاب ه، وأحينئئئئا  الل ئئئئم الئئئئد س 
ش أولتك رفيق ا. يقيش والش داء والالالحيش، وحس   والالد  
 )أما بود(

ِزنهممةُ  }أهِزنهممتِ أمئئة اخسئئ م   مما لهممي سه  * اآل  ِ  دُو ِ  ِممم    لههه َِّ ممَهةٌ  ا ُِ [، زهئئ  58-57]الئئندم  ُها
 ، ْ  }الباطل وا ر الح   قُ اءه  وه قْ  جه ههقه  ال حه زه ُْ  وه ْه  إِ َّ  ال  هاِط ُهوق ا ُها ه  ال  هاِط  [. 81]اخسراء   زه

ع رساتل   ه فع وطب ع هلا اد   أود  
 رسالة إلد األمة اخس مية. .1
 ورسالة إلد شباب مالر، الشباب الم مش الحر األاليل.  .2
لد حكام مالر، فراانة مالر.  .3  واو
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لد شرطة مالر.  .4  واو
لد الديش فع مالر. .5  واو

 إلى الأم  الإسل م، :الأولى  ك متا

أش الحئئا م فئئع هئئلا األمئئة لئئي  فراون ئئا، الحئئئا م   أمئئا كلم ئئع إلئئد األمئئة اخسئئ مية ف ئئع
 -وهئئو مئئش أتمئئة ال ئئابويش  -وكيئئل ائئش األمئئة، وأديئئر انئئدها، كمئئا قئئاو أبئئو مسئئلم الوئئوفنع 

فثئئار مئئش حولئئه،  انئئدما دوئئل الئئد مواويئئة رضئئع هللا انئئه فقئئاو  السئئ م اليئئك أي ئئا األديئئر.
 وقالوا  ق ل أي ا األمير. 

 فقاو  بل أي ا األدير. قالوا  قل أي ا األمير. 
قئئئاو  بئئئل السئئئ م اليئئئك أي ئئئا األديئئئر. فقئئئاو ل ئئئم مواويئئئة  دائئئوا أبئئئا مسئئئلم ف ئئئو أالئئئم بمئئئا 

 .1يقوو
الحا م فع اخس م أدير اند األمة، هع ال ئع   وليئه، وهئع ال ئع   وطيئه أدئرا، وهئع ال ئع 

 به و حاسبه، و وزله إلا اس ح   الوزو، هكلا ش ش الحا م مف األمة. راق
ل  ئئع أبئئو بكئئر رضئئع هللا انئئه، أوو وليفئئة فئئع اخسئئ م، قئئاو للنئئا  كلمئئات مئئودزع  حينمئئا و 
ل  يئئت  الئئيكم ولسئئت  بويئئركم، فئئإش رأي مئئونع الئئد حئئ    فئئ اينونع،  مضئئيتة  أي ئئا النئئا ، إنئئع و 

دو  ش رأي مونع الد باطل فسد   نع، أطيوونع ما أطوت  هللا فيكم، فإلا االي  ه ف  طاائة لئع واو
 . هكلا كاش الوليفة األوو.2اليكم

 امئر وطب   قاو الشوبع وشف ،و ف ه فع الوطاب بش امر الثانع الوليفة قاو وكللك
 فئئئع  غئئئالوا ف أف   وقئئئاو اليئئئه وأثنئئئد  وئئئالد هللا فحمئئئد النئئئا  انئئئه هللا رضئئئع الوطئئئاب بئئئش

 اليئه هللا الئلد- هللا رسئوو سئاقه شعء مش أ ثر سا  أحد اش يبلغنع ف إنهف النساء الدا 
 مئئش امئئرأع لئئه فورضئئت نئئزو ثئئم. المئئاو بيئئت فئئع للئئك فضئئل دولئئت إف إليئئه سئئي  أو -وسئئلم
 هللا ك ئاب بئل   قاو ؟قولك أو ي بف أش أح   والد هللا أ  اب الم منيش أمير يا   فقالت قر ش
 فئع يقوو  والد وهللا ،النساء الدا  فع يغالوا أش آنفا النا  ن يت     فقالت لاك؟ فما ، والد
ممهُم  }  ك ابئئه َتهي  ممدهاُه َّ  وه ا إِم  ممان  ممفُ  تهأ ُخممكُوا نهمم ه  قِن طه ممي ن ا ِمن   هللا رضئئد امئئر فقئئاو .[20]النسئئاء   ُه

                                                 
 (.125 /2رواا حلية األولياء ألبع نويم ) -1
 ش أن  بش مالك.ا ،( والحي إسنادا9/414(، وابش كثير فع البداية والن اية )6/82لكرا ابش هشام فع السيرع ) - 2
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 كنئئت إنئئع   للنئئا  فقئئاو المنبئئر إلئئد ردئئف ثئئم ث ثئئا أو مئئر يش امئئر مئئش أفقئئه أحئئد كئئل   انئئه
 .1له بدا ما ماله فع ردل فليفول أف النساء الدا  فع  غالوا أش ن ي  م

ولما قيل له  ا     هللا، يا أمير الم منيش فع كلا وكئلا. أنكئر بوئض أالئحابه الئد القاتئل، 
 قاو  داه، ف وير فيكم إلا لم  قولوها، وف وير فينا إلا لم نسمو ا.

ل  ئئع الو فئئة امئئر بئئش ابئئد الوز ئئز قئئاو للنئئا    أي ئئا النئئا ، إنمئئا أنئئا واحئئد مئئنكم، وحينمئئا و 
 ألنه مس وو.  .2ول ش هللا حم له األمانة ف البي أ ثر النا  حم   

. مسئئ وو أمئئام هللا، مسئئ وو أمئئام الشئئوب، مسئئ وو 3"اخمئئام را   وهئئو مسئئ وو ائئش راي ئئه"
 أمام ضميرا، مس وو فع الدنيا، مس وو فع امورع. 

سلم دب ار ا فع األرض، لي  فراون ئا مئش الفئراايش، هلا هو الحا م المسلم، لي  الحا م الم
نما هو واحد مش النا ، شئ نه شئ ش الراي ئة، يالئل  ع مو ئم، ويوئيش مو ئم، ويحئ   بئآفم م،  واو
ويفئرح لفئرح م، ويحئزش لحئزن م. هئئلا هئو الحئا م الئلي أرادا اخسئئ م، وهئو حئا م يحب ئه النئئا  

 ا.ويحب ونه، إلا كاش حا م ا مسلم ا حقيقي  
 أتمئئئ  م ويئئئار رو  اخمئئئام مسئئئلم فئئئع الئئئحيحه، ائئئش النبئئئع الئئئلد هللا اليئئئه وسئئئلم قئئئاو  "

"، يونئع  ئداوش ل ئم و ئداوش ل ئم، الئي م و الئلوش  الئيكم ويالئلوش  ،ويحبئونكم  حبون م الليش
 و لونئئون م ،و بغضئئونكم  بغضئئون م الئئليش أتمئئ  م وشئئرارهئئلا الالئئلة  حئئب  ودائئاء م بئئادو. "

لحئئئا م المكئئئروا المبغئئئوض الملوئئئوش انئئئد النئئئا ، والملوئئئوش انئئئد هللا، ، هئئئلا هئئئو ا4"و لونئئئونكم
 والملووش اند الم تكة.

ئئا ائئادف ، يوامئئل النئئا  كمئئا يوامئئل أوفدا،  هئئلا مئئا ير ئئدا اخسئئ م  أش يكئئوش الحئئا م حا م 
 يشف  الد الغيرهم، و راد كبيرهم، و   م  بمالالح م. 

                                                 

 هللا ابئئد بئئش بكئئر( وقئئاو  منقطئئف، ورواا مئئش طر ئئ  آوئئر ائئش 7/233(، والبي قئئع فئئع الالئئدا  )5059رواا الطحئئاوي فئئع شئئرح موئئانع امثئئار ) - 1
ش ( بإسئناد أبئع يولئع ، ائش مدالئد بئش سئويد ائش الشئوبع ائ244-2/243المزنع اش امر، وقاو اقبه  مرسئل ديئد، وسئاقه ابئش كثيئر فئع  فسئيرا )

(، وقئاو 814(، و السئواوي فئع المقاالئد )297-1/296، وكللك قئاو الز لوئع فئع  وئر ع ال شئاف )قوي  ديد إسنادامسرو  اش امر، وقاو اقبه  
 .وث  وقد ضو  وفيه سويد بش مدالد وفيه ال بير فع يولد أبو رواا(  522-4/521ال يثمع فع مدمف الزواتد )

 (. 447الدارمع فع الولم )رواا  - 2
(، ائش 2928(، وأبئو داود فئع الوئراا )4495(، كمئا رواا أحمئد )1829(، ومسئلم فئع اخمئارع )2409م ف  اليه  رواا البواري فع افس قراض ) -3

 ابش امر.
الالئئحيي، والئئححه األلبئئانع فئئع الئئحيي الدئئامف  ردئئاو ردالئه ديئئد، (، وقئئاو موردئئوا  إسئئنادا23981(، وأحمئئد )1855رواا مسئلم فئئع اخمئئارع )  -4
 (، اش اوف بش مالك.3258)
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لحئا م المطلئوب الئلي يحكئم األمئة، وهكئلا هلا كلم ئع أود  ئا إلئد األمئة؛ لئ ولم مئش هئو ا
ا، يئدول اخنسئاش الحكئم و  حم ئل مسئ ولي ه، ف يسئ فيد منئئه  كانئت أم  نئا حئيش كئاش الحكئم راشئد 

 شيت ا.
أبو بكر وامر واثماش والع لم يس فيدوا مش الحكم شيت ا، بل وردئوا منئه وفاف ئا كفاف ئا، ف 

 ل م وف الي م.
 ول  ابنئئك ابئئد هللا؟ وابئئد هللا بئئش امئئر ائئالم مئئش المئئاء قيئئل لومئئر بئئش الوطئئاب  أف  سئئ

الالئئحابة، ومداهئئد مئئش مداهئئدي الالئئحابة، ردئئل قئئوي فئئع ديئئش هللا وفئئع طاا ئئه، فقئئاو ل ئئم  
 .بحسب آو الوطاب أش ي س و من م واحد

 . را من ا كفاف ا ف الع  وف ل عوهللا لوددت  أش أووقاو  
زمئئش يئدول النئئا  الحكئم فقئئراء، و وردئئوش  هئلا هئئو امئر بئئش الوطئاب، ل نئئا أالئئبحنا فئع

منه أونياء، ف ي  مش الد أمواو النا ، بل يسرق ا، أالبي النا  يقولوش  حامي ئا حرامي ئا. 
 الحا م اللي ي ف رض أش يراد النا ، هو اللي يف رس م، كما قاو الشاار  

 فكي  إلا الرااع ل ا لتاب  ورااع الشاع يحمع اللتب ان ا
 ولد.هلا كلم ع األ

 الثان،  إلى شباب مصر الأبرار:ك متا 

أمئئا كلم ئئع الثانيئئة إلئئد شئئباب مالئئر األحئئرار األط ئئار الشئئرفاء، الئئليش وردئئوا مئئش بيئئو  م 
، وليطالبوا بحق   م، وهلا أمر يقئر ا اخسئ م، ويقئر ا الوئال م كل ئه،  قئر ا منا مئات  ليقولوا كلمة الح   

م ئئداوف ف ينكئئرا أحئئد. فئئ   ،اش، وأالئئبي شئئيت ا موروفئئاحقئئو  اخنسئئاش، ومواثيئئ  حقئئو  اخنسئئ
ا، الد الحقئو  اخنسئانية  و ف بيش أحد مش الوالم مسلم ا كاش أم ي ودي ا أم نالراني ا أم ملحد 

 الطبيوية، مش الحر ة، وال رامة، والوز ع، وكفالة الويش ال ر م لإلنساش.
. هئئلا 1ا ، وقئئد ولئئد  م أم  ئئا  م أحئئرار اواخسئئ م هئئو الئئلي قئئاو وليف ئئه  م ئئد اسئئ وبد م النئئ

 هو اخس م.
مئئئة الئئئد  أنئئئا قلئئئت  مئئئرار ا الئئئد هئئئلا المنبئئئر وفئئئع برنئئئامع الشئئئر وة والحيئئئاع  إش الحر ئئئة م قد 
 طبيئ  الشئئر وة اخسئئ مية، بئئل الحر ئة هئئع دئئزء أساسئئع مئش  طبيئئ  الشئئر وة اخسئئ مية، بئئل 

                                                 
م، 2000النبويئئة، الطبوئئة األولئئد  اخسئئ مية بالمدينئئة الوطئئاب للمبئئرد، نشئئر الداموئئة بئئش امئئر المئئ منيش أميئئر فضئئاتل فئئع الالئئواب محئئض - 1
(2/473.) 
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أاطونئئا حر   نئئا طالمئئا   مية. النئئا  يقولئئوش الحر ئئة هئئع ثمئئرع حقيقي ئئة ل طبيئئ  الشئئر وة اخسئئ 
 ان  د م هلا الحر ة، أايدوا لنا حقوقنا. 

هئئ فء الشئئباب وردئئوا ينئئادوش بالحر ئئة وال رامئئة، وأش يكئئوش ل ئئم حق  ئئم فئئع ائئيش كئئر م، ف 
ئئئة الدئئئو ، يتنئئئوش أنئئئيش  يدئئئوز أش يضئئئف بوئئئض النئئئا  أيئئئدي م الئئئد بطئئئون م يشئئئكوش مئئئش اض 

يضووش أيدي م الد بطون م يشكوش مئش زحمئة ال ومئة، مئش كثئرع مئا الملسو ، وأنا  آوروش 
ئئْل الئئد قئئدرك وف    ئئل حئئ   النئئا ، إنمئئا دئئا  الفقيئئر  أ لئئوا ح ئئد إن ئئم ير ئئدوش الم ضئئمات. ك 

 ألش الغنع أ ل حق ه.
( مئئئئئش أبنئئئئاء مالئئئئر  حئئئئئت وئئئئ    الفقئئئئر، وهنئئئئئاك آوئئئئروش يلوبئئئئئوش %40أربوئئئئيش بالماتئئئئة )

م لئئئيم، وآوئئئروش يلوبئئئوش بئئئالم ييش، وهئئئلا الم يئئئيش كثيئئئر ا مئئئئا بئئئالم ييش، نئئئا  ف يدئئئدوش ال
كسبوها مش أمواو المد مف، مش أمواو الدولة، ن بئوا أمئواو الدولئة، وأراضئع الدولئة، أالئحاب 

)مئئدين ع( وويرهئئا. أوئئلوا هئئلا األراضئئع بمئئا يشئئبه المدانيئئة، النئئا  كئئانوا ينئئادوش فئئع مشئئرو  
لئئو الطمئئاطم بوشئئرع دنيئئه، وم ئئر مئئدين ع بنالئئ  دنيئئه(. شئئوار  القئئاهرع والمئئدش المو لفئئة  )كي

ا.  ومسوش قرش 
ش حكومئئة مئئش ردئئاو األامئئاو ن بئئوا ثئئروات البلئئد، كيئئ  يئئ  مش  الحئئزب الئئوطنع الئئلي كئئو 
ردئئاو األامئئاو الئئد ثئئروع الئئوطش، والئئد ح ر مئئات الئئوطش، والئئد دمئئاء الئئوطش، والئئد شئئباب 

 الوطش، هم ف يحرالوش إف الد مالالح م.
حئئر ك هئئ فء الشئئباب ليطلبئئوا بحقئئوق م؟ حئئر ك م إحساسئئ م بئئالالم، واخنسئئاش قئئد مئئا الئئلي 

يالبر الد الالم يوم ا و وميش، وش ر ا وش ر ش، وسنة وسن يش، ول ئش بوئد ث ثئيش سئنة ف بئد  
ع الضئئغ   ولئئد افنفدئئار. وقئئد  كئئوا، هنئئاك قئئانوش طبيوئئع فئئع الولئئوم يقئئوو  شئئد  للنئئا  أش ي حر 

ي م، الدئئو  آلاهئئم وآلم ئئم فئئانفدروا، ول ئئن م انفدئئروا انفدئئار ا ائئاق  ، وردئئوا اشئئ د  الضئئغ  الئئ
وموام م مش الشباب الم ول  م، وموام ئم شئباب، وردئوا مئش يئوم الث ثئاء الوئام  والوشئر ش 
مش يناير، فع هب ة شوبية لم يحر  ك ا أحد، ف مئش الئداول وف مئش الوئارا. امش يقولئوش هنئاك 

 ومحر  كات داولية، واخوواش المسلموش. محر  كات واردية،
إنمئئئئا يقالئئئئدوش ب ئئئئا  وو ئئئئ  النئئئئا  فئئئئع  -أي ئئئئا اخوئئئئوع  -إش كلمئئئئة اخوئئئئواش المسئئئئلميش 

الغئئرب، فئئع أمر كئئا وأوروبئئا، )الب ْوبئئف( اخسئئ مع، ال يئئار اخسئئ مع، اخوئئواش المسئئلميش، وأنئئا 
ش ائش اشئرع بالماتئة. أمئا أقوو  اخوواش المسلموش مودودوش كفتة مش الشوب، ربما ف يز ئدو 
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هئئ فء الشئئباب فمئئش كئئل   الفتئئات، وبوضئئ م ويئئر م سي سئئيش إط ق ئئا، ف ين سئئبوش إلئئد حئئزب مئئش 
 األحزاب، وف إلد هيتة مش ال يتات.

أبناء مالئر وردئوا ثئاتر ش ثئورع شئوبية حقيقيئة، مئا رأيئت  أاائم من ئا، وف أط ئر من ئا، وف 
قئوق م، لئي  مو ئم سئكيش، وف م طئواع، وف قنبلئة، وف أشرف مش هلا الثورع، وردوا يطالبوش بح

ا ي لو فيه.   مسد ، وف أي شعء، إف م ش كاش يحمل سبحة فع يدا، أو مالحف 
ربوا وقمووا.  ورا ه فء الشباب البرآء الشرفاء يطالبوش بحق   م، ول ن م لألس  ض 

ئئا مئئش اد مئئا  فئئع األزهئئر ال شئئر  ، فكل مئئا كنئئت  فئئع مالئئر فئئع للئئك الوقئئت، وكنئئت  رادو 
دتنا إلد مكاش ندد األمش المركزي قد أول  الطر ئ ، نردئف ونئدور ونئلهب إلئد طر ئ  آوئر، 
فندد األمش المركئزي قئد أولئ  الطر ئ ، اللنئا أ ثئر مئش سئااة نلئ  ونئدور، ح ئد ردونئا إلئد 
الفنئئد ، لمئئالا، لمئئالا ف   ركئئوش هئئلا الشئئباب يوب  ئئروش ائئش أنفسئئ م؟ هئئم ف يسئئيتوش إلئئد أحئئد، 

 يقولوش  أاطونا حق نا. ولما ق مووا نادوا إووان م أش ي    دوهم، فزاد اددهم أ ثر ف  ثر.
ئئئش سئئئق  مئئئش الشئئئ داء، فنئئئادوا األمئئئة، وطبيوئئئة الحئئئاو أش  ثئئئم ازداد قمو ئئئم، وسئئئق  مئئئن م م 
 ح   األمة ب بنات ا، وما يدري الي م، فانضم  إلي م ال ثيئروش، انضئم  إلئي م ديئل امبئاء، مئش 

مئئئئاء والقضئئئئاع والمحئئئئاميش والالئئئئحفييش واألطبئئئئاء والم ندسئئئئيش والمول  مئئئئيش والفنئئئئانيش وويئئئئر الول
ه فء، انضم  ال ثيروش إلي م، وهلا طبيوع. ول ش الحكام الئليش طمئ  الئد بالئاترهم، قئالوا  
اخوئئئواش دولئئئوا؛ بئئئدليل أن ئئئم أالئئئبحوا يالئئئل وش دماائئئات. كئئئ ش الشئئئوب المالئئئري ف يوئئئرف 

 ، واخوواش فق  هم الليش يالل وش!!الال ع، وف الدمااة
( أو أ ثئئر يئئ د وش الالئئ ع، فئئإلا كئئانوا فئئع ميئئداش %80ش بالماتئئة )و الشئئوب المالئئري ثمئئان

ون ئئا فيئئه، يالئئل وش فئئع دماائئة، ول ئئش منئئل رأ وا أوو دماائئة  الئئل  ع سئئل طوا الي ئئا وئئراطيم  ي د 
الوئئراطيم، هئئ فء ف يورفئئوش  الميئئاا، انئئدما سئئددوا هلل، انئئدما سئئدد النئئا  هلل سئئل طوا الئئي م

 هللا، ف يورفوش امورع، ف يورفوش ح رمة ألحد.
ع النئئا ، هئئ فء  ودئئز  هللا قنئئاع الدز ئئرع ويئئر ا، أن ئئا  قئئوم برسئئالة اايمئئة، ف ئئع ال ئئع  ئئوا  

كئ ش الئورا وأوبئارا النا  ف يوقلوش، ا  مئوا الئد الشئوب المالئري، ال لفز ئوش المالئري يبئال 
فئئئع الوئئئالم، الدز ئئئرع قامئئئت بم م   ئئئا فئئئع أداء األمانئئئة، أد ت يحئئئدال ء األمئئئور ااديئئئة وف شئئئع

ي  فئت النئا  بالحقئات ، ف ولقوهئا وسئحبوا  ئرويص مراسئيل ا، ول ن ئا ف  ئزاو  ئ د   األمانة، وار 
 رسال  ا.
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فع يوم الدموة الماضع كئاش هنئاك وليئاش، و دمئف الم يئيش مئش النئا ، ول ئن م لألسئ  
روا بماتئئئة وومسئئئيش ائئئاملوهم بمن  ئئئد القسئئئوع ، سئئئق  شئئئ داء مئئئش الم ائئئاهر ش المسئئئالميش، وق ئئئد  

ا، وحئئوالع أربوماتئئة دئئر ي، مئئش النسئئاء واألطفئئاو والردئئاو، فلئئم يكئئش أمئئام هئئ فء الشئئباب  شئئ يد 
روا ث ثاء الغضب.  إف أش يقر  

 -الئد مئا أائش  -وكاش هلا الث ثاء اللي ورا فيه حسب  قدير وكالئة األنبئاء األلمانيئة 
ئئوش الئئد مئئا حئئدال فئئع يئئوم الدموئئة الماضئئع، ثم انيئئة م يئئيش فئئع أنحئئاء مالئئر، وردئئوا يح د 

حدال يوم الدموة أش وزارع الداولية سحبت كل  ردال ا مش مالر، وأالبحت مالئر بقيئة هئلا 
اليوم و وم السبت وما بودا، أالبحت ب  شرطة، ح د شرطة المئرور، و ركئوا األمئش للنئا ، 

ئا مئش السئدوش، ردئاو األمئش هئم الئليش أوردئوا المدئرميش مئش وأطلقوا البلطديئة، وأوردئو  ا ناس 
 السدوش؛ ليا روا أش ه فء هم الليش  سب بوا فع الفوضد، وهم الليش فولوها. 

أقئئئام اللدئئئاش الشئئئوبية ليحئئئر  البلئئئد؛ ألن ئئئم  -شئئئباب مالئئئر الراتئئئف  -ول ئئئش هئئئلا الشئئئباب 
وار ، و ن بئئئوش المنئئازو، ويسئئئرقوش سئئر حوا ردئئاو الشئئئرطة، وبئئدءوا يحرقئئئوش السئئيارات فئئئع الشئئ

المح ت، و ر  بوش مش الدراتم والوطايا ما ف يولمه إف هللا، ولم يحق   فئع للئك بوئد. هئ فء 
ئا المنشئآت الحساسئة، )الم حئ  المالئري( الئلي فيئه  الشباب أالبحوا حر ا  مالر، والوال 

ادوا أش ين بئئئوا، أو أش ي ركئئئوا آثئئئار ف  قئئئدر ب ثمئئئاش، ف بالمليئئئارات وف بال ر ليونئئئات، هئئئ فء أر 
 للن ب. 

، ومئئش كئئل   أل ،  هئئ فء الشئئباب هئئم الئئليش حرسئئوا الم حئئ ، وحرسئئوا مالئئر مئئش كئئل   شئئر  
فئع  -أي ئا اخوئوع  -ه فء الشباب أحي  ي م، وأداو ل ئم ن ئاري وليلئع، وأسئ ل م أش  ئْداوا ل ئم 

، اللوا  م وولوا  م وأسئحاركم، ادائوا ل ئ فء الشئباب أش ين الئروا ، فان الئارهم ان الئار للحئ   
 وان الار للودو، وان الار للوير.

وا مئئئئش الميئئئئداش، هللا قئئئئد ر الئئئئي م هئئئئلا   ئئئئه رسئئئئال ع الثانيئئئئة إلئئئئي م  أش يثب ئئئئوا، وأف يفئئئئر  أود  
المسئئئئئتولية  أش يئئئئئدافووا ائئئئئش مالئئئئئر، وأش يئئئئئلودوا ائئئئئش حماهئئئئئا، وأش يطئئئئئالبوا بحئئئئئ    الديئئئئئا  

 والم ضوميش المالوميش.
لشباب، ف  س مووا إلد المثب  طيش، وف أولتك الوانويش الضاتويش، ف  سئ مووا اثب وا أي ا ا 

إلد ه فء، لألس  ودئدنا م ئش يثئب    الشئباب، وبوضئ م ير ئدي زي  الولمئاء، ف  سئمووا ل ئ فء 
وا األمئئئر الئئئد  الولمئئاء، فكثيئئئر مئئن م إمئئئا ملئئئب   اليئئه، ال ئئئب  الئئئي م الحئئ   بالباطئئئل، ولئئئم يئئر 
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ئئش يسئئم  ي م النئئا  المئئاء السئئلطة وامئئ ء حقيق ئئه، ولوئئ ل هللا ينيئئر بالئئاترهم، وكثيئئر مئئن م مم 
 الشرطة، هم ف يوملوش للديش، داتم ا يوملوش للدنيا.

اثب وا أي ا الشباب، إنكم  قوموش بفرض كفاية اش أمئة مالئر، وائش شئوب مالئر، شئوب 
بطئئاو الباطئئل ئئش ي حئئر ك خحقئئا  الحئئ    واو ، أنئئ م الئئليش قمئئ م ب ئئلا مالئئر ف بئئد أش يكئئوش فيئئه م 

 األمر نيابة اش شوب مالر، وانضم  الشوب إليكم.
( مليئوش، هئئ فء يمث  لئوش ثمئانوش مليون ئئا؛ 8أنئا أر  أش الشئوب المالئئري هئو مئف هئئ فء الئئ )

ألش وراءهئئم أنئئا ، الئئلي وئئرا و ئئرك أبئئاا فئئع البيئئت وأمئئه وأوفدا الالئئغار، كئئم مئئف كئئل واحئئد 
بقلئوب م، ول ئش ف يسئ طيووش الوئروا، مئا انئدهم هئلا القئدرع،  مش ه فء، أنا  كثيروش مو م

 كما قاو شوقع فع رواية مدنوش ليلد 
 وقلبئع موئهاليه لسئئانع   أحب الحسيئئئش ول نمئا

 ت الندئاع فكش إم وةمور   إلا الف نة اضطربت فع الب د
 ئئش يوئئاف الئئد نفسئئه، هنئئاك أنئئا  مئئش هئئلا اخم وئئات، ف يحب ئئوش النائئام وف ي    دونئئه، ول 

 يواف مش وياله، ف  فء هم ضد  هلا الماالم. 
أوالئئع الشئئباب أش يثبئئت، وأوالئئع بقيئئة الشئئوب أش ي    ئئد أولتئئك الشئئباب. أنئئا ناديئئت أبنئئاء 
مالئئئر فئئئع بيئئئاش لئئئع  الئئئد كئئئل   قئئئادر الئئئد الوئئئروا يدئئئب أش يوئئئرا، يوئئئرا ل قويئئئة الشئئئباب 

ادر لئي  لئه ائلر يدئب أش ينضئم  إلئد هئ فء الفض ء األط ار، يورا لمقاومئة الالئم، كئل  قئ
 الشباب، إنه بللك ينالر الح   و ولو الباطل.

اخس م يفرض مداهدع الاالميش، النبع اللد هللا اليه وسلم يقوو  "م ش رأ  منكم منكئر ا 
. هئ فء 1ش لئم يسئ طف فبقلبئه، وللئك أضئو  اخيمئاش"إش لم يسئ طف فبلسئانه، فئإفليغي  را بيدا، ف

 يغي  روش باللساش، ي  فوش، ف يمد وش أيدي م إلد أحد ب ل   أو بسوء.  الشباب
فع حديال مسلم، مش حديال ابش مسوود رضع هللا انه، يروي اش النبئع الئلد هللا اليئه 
ئئن  ه ويق ئئدوش  وسئئلم  "مئئا مئئش نبئئع   قبلئئع، إف كئئاش لئئه مئئش أم  ئئه حوار  ئئوش وأالئئحاب، ي وئئلوش بس 

هم ولئوف، يقولئوش مئا ف يفولئوش، ويفولئوش مئا ف يئ مروش، فم ئش ب مرا، ثم إنئه  ولئ  مئش بوئد
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داهدهم بيئدا ف ئو مئ مش، وم ئش داهئدهم بلسئانه ف ئو مئ مش، وم ئش داهئدهم بقلبئه ف ئو مئ مش، 
 .1ولي  وراء للك مش اخيماش حب ة وردو"

ئئئش يقئئئدر الئئئد الد ئئئاد باليئئئد امش إف القئئئوات المسئئئلحة  ئئئش قئئئدر اليئئئه، وم  الد ئئئاد باليئئئد لم 
ئئش داهئدهم بلسئئانه ف ئئو مئ مش"، وهئئلا مئا يفولئئه الشئئباب، ي  فئوش بلسئئان م فقئئ ، ال مالئر ة، "وم 

 يطالبوش بحقوق م.
ثئئم أدنئئد شئئعء الئئلي يغي  ئئئر و داهئئد بقلبئئه، ومونئئد الد ئئئاد بالقلئئب أش يكئئرا الالئئم، ويكئئئرا 

لبي ا أهلئه، و  من ئئد زوال ئئم، و ئئداو هللا أش ي وئلهم أوئئل از ئئز مق ئئدر. ولئي  مونئئاا أش يكئئوش سئئ
ا بالقلئب، أش يكئوش انئدك شئحنة نفسئي ة وفواليئة  ف ما سم اا  غيير ا بالقلب ود ئاد  بال لي ة، ف، واو
ضد  الالم والباطل، والنبع اللد هللا اليه وسلم يقوو  "أفضل الد اد كلمة ح    اند سلطاش 

بئئئاب الئئئد . أفضئئئل الد ئئئاد، لمئئئالا؟ ألنئئئك إلا داهئئئدت الفسئئئاد فئئئع الئئئداول،   غلئئئ  ال2دئئئاتر"
 افس ومار أو افح  و أو الغزو مش الوارا.

. ف 3"سيد الش داء حمزع بش ابد المطلب، ثم ردل قئام إلئد إمئام دئاتر فئ مرا ون ئاا فق لئه"
 بد  مش  ضحيات، ول ش هلا الش يد منزل ه بدوار حمزع بش ابد المطلب.
دهم كئئاش الضئئغ  الئئد ناديئئت  أبنئئاء مالئئر أش يوردئئوا ليقئئودوا هئئ فء، فئئإن م إلا كث ئئر ائئد

الناام الحا م أ ثر فسل م، إنئه نائام يركئب رأسئه، نائام انيئد ا يئد، فكلمئا كئاش الضئغ  اليئه 
ئئئ ع ب ئئئا  ل م  أ ثئئئر س  ف فئئئ  يولئئئم إف هللا مئئئد  الوسئئئاتر واألرواح ال ئئئع سيضئئئح   بوسئئئاتر أقئئئل، واو

امه بمئا يضئيف مئش مالئالي، ومئا يق ئل مئش النئا  ، ومئا يسئفك الشوب المالري، وف يبالع ح ك 
 مش دماء، وما يزه  مش أرواح. أنا وليورب الوالم، وأنا وبودي الطوفاش.

 أنادي ه فء الشباب  أش يثب وا. 
 أنادي شوب مالر  أش يقفوا بدوارهم.

ئوش وسئ   وأنادي ه فء الشباب  أش يحلروا مم ش يندسئوش فئع الئفوف م، هنئاك أنئا  يندس 
إلئئئد هئئئ فء الشئئئباب، والشئئئباب واائئئوش، ول ئئئش أر ئئئد أش هئئئ فء الشئئئباب، لير  بئئئوا دئئئراتم  نسئئئب 

 ف ير دون ا هم.وير مقبولة يزدادوا يقاة وحلر ا، ف  يسمحوش ألحد أش ي    ه افات 
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ش كئئاش أ ثئئرهم هئئ فء الشئئباب شئئباب م ئئلبوش، شئئباب  رب ئئوا  ربيئئة إيمانيئئة  فئئع موام ئئم، واو
 م، فينبغئئع أف يسئئئمحوا بئئئ ي   ش، ل ئئئش الشئئباب الوئئئادي فئئع مالئئئر م منئئئوش، ال م ئئم ديئئئنيائئادي

 ش يرمع أحدهم حدر ا، أو ويرا.  ه اف وارا اما ير دونه، أو ير  بوا أشياء ك
أنا أنالي ه فء الشباب  أش يكونوا الئد وايئة مئش الحئلر، مئش اندسئا  هئ فء الئليش هئم 

راء رد راء الحكومة، وأ د  ااأ د   مدني ا.  و األمش، أو هم مش رداو األمش أنفس م، يلبسوش لباس 
ف ئئئلا كلم ئئئع إلئئئد هئئئلا الشئئئباب، وأدائئئو هللا ل ئئئم أش ينالئئئرهم، وأش يئئئرد  كيئئئد ال اتئئئديش فئئئع 

ألش مئئش سئئنش ؛ نحئئورهم، ويويئئد سئئ ام م المسئئمومة إلئئد الئئدورهم، وأنئئا واثئئ  بئئ ش هللا ناالئئرهم
، ول ش بود  ضحيات، وبود أش يب لئد النئا ،  لهمو   }ذهِلم ه هللا از  ودل  أش ينالر الح    شهماءُ يه  وه

 ُ َِّ ره  ا ن ههصه لهِك    ِمن ُهم   ّله ُكم   ِليه  لُوه  وه ْه  [.4]محمد  بِ هم ض   بهم 
 إلى رجال الشرط :ك متا الثالث  

إن ئئم م مئئا   وكلمئئة أود    ئئا لردئئاو الشئئرطة، لردئئاو األمئئش الئئليش ار  بئئوا مئئا ار  بئئوا، أقئئوو
ف ينبغئع أش يسئئ ديبوا فولئوا هئم مالئئر وش، وهئم مسئلموش، أو ح ئئد مسئيحيوش أالئحاب ديئئش، 

ف يدئئوز أش يق لئئوا إوئئوان م المالئئر يش مئئثل م، بوضئئ م يقئئوو   .ألمئئر آمئئر يئئ مرهم بق ئئل النئئا 
أنا ابد الم مور. ف أنت ابٌد م موٌر هلل، هللا اللي يئ مرك وأنئت  طيوئه. أمئا أش يئ مرك إنسئاش 

ئئئا بر ت ئئئا، وأنئئئت  ولئئئم أنئئئه بئئئريء، ولئئئم يق ئئئل إنسئئئان ا،  ولئئئم ير  ئئئب در مئئئة، مثلئئئك أش  ق ئئئل شوال 
ئئه إليئئه الرالئئاص الحئئع  إلئئد الئئدرا، ألش أحئئد الضئئباي قئئاو لئئك  اق ئئل. ف، قئئل لئئه    ق لئئه!  ود  

 ف، أنا ف أق ل.
 لئئم مئئا دينئئه، مئئش فسئئحة فئئع المئئ مش يئئزاو إش ق ئئل المئئ مش در مئئة ف  قبئئل السئئماح، "لئئش

مه   .  ضي  اليه الدنيا بما رح بت، 1حراما" دما يالب ْ   }وه ِمن مامُ  يهق هُ مد ا و  اُؤُِ  ُمههمهم ِ مزه منَّمُ  نهجه هه  جه

اِلد ا ا خه به  نِيهه ِْ غه ُ  وه َِّ لهمهنهفُ  ىهلهي فِ  ا أهىهدَّ  وه ما  ىهكهاب ا لهفُ  وه يم  َِ [، ويقئوو النبئع الئلد 93]النسئاء ىه
" . بئئئل ويئئئر 2هللا اليئئئه وسئئئلم  "لئئئزواو الئئئدنيا أهئئئوش انئئئد هللا مئئئش ق ئئئل امئئئر  مسئئئلم بغيئئئر حئئئ   

ا لم ي ر ح راتحة الدنة المسلم  "م ش ق ل  ش  -لو ق له بغير ح    لم ي ئر ح راتحئة الدنئة  -مواهد  واو

                                                 
 ( ، اش ابش امر.4/351(، والحا م فع الحدود )5681مد )(، وأح6862رواا البواري فع الديات ) - 1
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م   ، 1ر ح ا ليودد مش مسيرع كئلا وكئلا" ْه  }مه َ س ما قهههم َ مس   بُِهي مرِ  نه ِض  نِم  نهسهماد   أهو   نه هن  ما اْل  هنَّمه  نهكهأ

ْه  ِميم ا النَّاسه  قههه مه    جه يهاهها وه ا أهم  هنَّمه يها نهكهأ ِميم ا  سه النَّا أهم   [.32]الماتدع  جه
، ال منئا النبئع الئلد هللا أش امئرأع دولئت النئار   - إش اخس م ف يسمي بق ل ه ر ع بغير حئ   

ئر ع حبسئ  ا، فئ  هئع أطوم  ئا، وف هئع  رك  ئا    ئل مئش  -ف  حت ل ا أبواب د نم  مش أدل ه 
 .2وشاش األرض

فع األرض، أقوو ل  فء الشرطة  لئش يئنفوكم فما بالك باخنساش المكر م اللي اس ولفه هللا 
امكم يئوم القيامئة، يئوم  دئدوش د ئنم مف وحئة ل ئم، ف يدئوز خنسئاش  ضب اطكم، ولش ينفوكم حك 
أش يق ئئل إنسئئان ا بئئ مر إنسئئاش، إف إلا حكئئم القضئئاء بق لئئه، ف يملئئك ضئئاب  أش يقئئوو  اضئئرب 

ا يالدر أمرا للول ، في    مروش به.النار فع النا . هو لي  إل  
ر البلطديئة  رهم أش يق لئوا إوئوان م، أو يئ لوا إوئوان م، وأحئل   ر هئ فء الشئرطة، أحئل   ف نا أحل  
ر ش، الئئئليش اسئئئ ودم م هئئئلا النائئئام ليفولئئئوا مئئئا فولئئئوا فئئئع ميئئئداش ال حر ئئئر، مئئئش أدئئئل  والمسئئئ  د 
دني ات، بوض م ومسيش دني ئا، وبوضئ م ماتئة دنيئه، واموئر مئات يش، وبوضئ م ومسئماتة، 
الد حسب ما ي د ي الاحب الدمل والويل ي ول ومسئماتة، واموئر مئات يش،  و ئلهب ليق ئل 

 البرآء.
ولمئئا قئئبض الشئئباب الئئد بوئئض هئئ فء النئئا ، وسئئ لوا بوضئئ م لمئئالا  ق لوننئئا، ونحئئش مئئا 
وردنا إف مش أدل ئم؟! نحئش مئا وردنئا إف مئش أدئل إنالئاف المالئوميش، لئي  لنئا أي شئعء 

نئئئئا نئئئئدافف ائئئئش شئئئئوبنا، ونطالئئئئب بحق  نئئئئا، فلمئئئئالا  ق لنئئئئا؟ ولمئئئئالا  ضئئئئربنا فئئئئع هئئئئلا األمئئئئر إف أن
 بالمولو وف؟ لمالا  ق لوننا مش فو  سطوح الفناد  والومارات؟!

بكئئئد هئئئ فء الشئئئباب وقئئئالوا  وهللا مئئئا كنئئئا نوئئئرفكم، قئئئالوا لنئئئا  إش هئئئ فء مدرمئئئوش ير ئئئدوش 
قناهم ففولنا ما فولنا.   ور ب البلد، فالد 

ر ب ئئم، والموئئدوايش  أش ين ب ئئوا ويولمئئوا أن ئئم إنمئئا يق لئئوش أنئئا أنئئادي هئئ   فء الشئئباب المغئئر 
ووان م.   أهل م واو

                                                 
( ، ك همئئا فئئع الئئديات، والبي قئئع فئئع السئئنش 28526(، وابئئش أبئئع شئئيبة )2686(، وابئئش مادئئه فئئع الئئديات )3166رواا البوئئاري فئئع الدز ئئة ) - 1

 (، اش ابد هللا بش امرو.19202ال بر  فع الدز ة )
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يئئا شئئباب، يئئا شئئرطة، يئئا مسئئ  دروش  حئئرام الئئيكم أش  ق لئئوا أبنئئاء بلئئدكم، أش  ق لئئوا هئئ فء 
األط ئئار الشئئرفاء، الئئليش وردئئوا مئئش بيئئو  م، والئئار ل ئئم اشئئرع أيئئام يبي ئئوش فئئع الميئئداش، فئئع 

ئئئئئش يالئئئئئاب مئئئئئن م، وف يدئئئئئدوش دواء، البئئئئئر  ئئئئئا، ويالئئئئئاب م  د الشئئئئئديد، أحيان ئئئئئا ف يدئئئئئدوش طوام 
 يالادروش مواد اخسواف األولي ة.بل والمس ولوش يمنووش اخسواف أش يالل إلي م، 

ش كانوا مش البلطدية، ومش المس  در ش، هم مالر وش، هئم أنئا   أنادي ه فء الشباب، واو
  أي   من م.ل م قلوب، ول م اقوو، أنادي م وف

 إلى حكام مصر: ك متا الرابع  

ئئام مالئئر، أمئئا آش ل ئئم أش  ئئام مالئئر، أقئئوو ل ئئم  يئئا حك  وال لمئئة األويئئرع، أنئئادي أويئئر ا حك 
ع أن ئا لئي  ل ئا اقئل يف ئم، وف قلئب يئرحم، هئلا األنامئة   ف موا؟! فمش اادع األنامئة المسئ بد 

ٌٍ  }لهُهمم  ليئدع ف  حئ ، الئم اء ف  سئمف، اميئاء ف  ئر ، وبي ئة ف  ف ئم، ب َ قهُهمو ه  ّله  قُلُمو ما يه  بِهه

لهُهممم   مميُ ٌ  وه مما يُ  ِصممُرو ه  ّله  أهى  لهُهممم   بِهه مُو ه  ّله  َذها ٌ  وه مممه مما  يهس  [. اط لئئوا أد ئئزع 179]األائئراف بِهه
ئئئا وف يرحمئئئوش مولوق ئئئا، هئئئ فء ف  المورفئئئة انئئئدهم، فلئئئم يوئئئودوا يوئئئوش شئئئيت ا، ف يوشئئئوش والق 

سئئ م الئئلي يقئئوم الئئد الشئئور ، والئئلي ير ئئد للحئئا م أش يكئئوش محبوب ئئا انئئد يف مئئوش منطئئ  اخ
النا ؟ يداو ل م و داوش له، والوادب إلا أح  الحا م أش النا  يكرهونه أش يرحل، فالئدنيا 

لئي  متئات النئا  وآفف  ،ف  ساوي اند هللا دناح بووضة، وف ي سبب فئع ق ئل إنسئاش واحئد
   اخس م.الدرحد، ه فء ف يف موش منط

ئبر ا  يونئع  -يقوو الرسئوو الئلد هللا اليئه وسئلم  "ث ثئة ف  رفئف الئ   م فئو  ر وسئ م ش 
ا ل ئئم، أوو هئئ فء الث ثئئة   ئئا وهئئم لئئه كئئارهوش  -ف يقبئئل هللا امئئ   الئئالح  . 1"... ردئئل أم  قوم 

الئئئئل د بالنئئئئا  والنئئئئا  يكرهئئئئوش أش يالئئئئل وا وراءا، دا ئئئئم يو ئئئئاروش ويئئئئرك، فكيئئئئ  باألمانئئئئة 
 ال بر ، أش يقود النا  وهم له كارهوش. 

إن ئئم ف يف مئئوش منطئئ  الشئئر ، وف منطئئ  الوالئئر، الوالئئر يقئئوو كمئئا قئئاو شئئوقع حينمئئا 
ا   ش  قبر  وت ان  آموش، وكاش فيه كنوز ألهلت الوالم، أنش  شوقع قالئيدع موروفئة قئاو 

 في ا يواطب الفراوش 
 ر ناالت دولة الم دبدو   زماش الفرد يا فراوش  ول د
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 الد حكم الراية نازلينا  وأالبحت  الر ااع بكل أرض  

هئئلا مئئا قالئئه شئئوقع قبئئل مئئا يقئئرب مئئش ثمئئانيش سئئنة، زمئئاش الفئئرد ان  ئئد، ول ئئش هئئ فء ف 
وا روئئئم أنئئئ  الشئئئوب، لئئئو كئئئاش  يورفئئئوش منطئئئ  الوالئئئر، وف منطئئئ  الشئئئر ، أرادوا أش يسئئئ مر 

أوفدا، مئئا رضئئع أش يبقئئد وم يئئيش  حسئئنع مبئئارك أب ئئا للشئئوب كمئئا يقئئوو، مئئا رضئئع أش يق ئئل
مئئن م يقولئئوش لئئه  ف. لئئو أقئئل مئئش للئئك يكفئئع ألش يوئئرا وف ي سئئبب فئئع أل  أحئئد. لقئئد وئئرا 

 ثمانية م ييش يوم الث ثاء الماضع يقولوش  ف. 
هلا الثورع  طو رت فقد كانت ان فاضة يوم وم  واشر ش ينئاير، ثئم أالئبحت ثئورع دول ئا 

وا ينئئادوش أوو األمئئر بئئالويش ال ئئر م والوئئز ع وال رامئئة والحر ئئة، ولمئئا الشئئوب المالئئري كلئئه. كئئان
ئئش ق  ئئل أالئئبحوا يقولئئوش  ف حئئل  إف رحيئئل مبئئارك مئئا دام هئئلا الردئئل باقي ئئا فلئئش  .ق  ئئل مئئن م م 

ا، إلا كئئئئاش مبئئئئارك أب ئئئئا فليئئئئرحم األب أوفدا و رحئئئئل، أف يئئئئ ول م مئئئئش الئئئئدر    سئئئئ قر  مالئئئئر أبئئئئد 
 مش در   ون ، أف ي ول م مش ز ش الوابديش بش الع.  القر ب، أف ي ول م

كئاش ز ئش الوابئديش بئش الئع أاقئل منئئه، وألكئد منئه، حينمئا رأ  األمئر لهئب بنفسئه، وهئئو 
ردئئل اسئئكري  مثلئئه، كئئاش م مك  ن ئئا أ ثئئر منئئه، ول نئئه كئئاش أاقئئل مئئش مبئئارك، لمئئالا ف  رحئئل يئئا 

وش هئئئلا الدموئئئة دموئئئة الرحيئئئل، إش كئئئاش مبئئئارك، والنئئئا  يقولئئئوش  نر ئئئد الرحيئئئل. واليئئئوم يسئئئم  
انئئدك لر ع مئئش رحمئئة فئئع قلبئئك، أو لر ع مئئش اقئئل فئئع رأسئئك ارحئئل وارحئئم البلئئد. أنئئت مسئئ وو 
ائئئئش الق لئئئئد الئئئئليش ق لئئئئوا مئئئئش أوو يئئئئوم إلئئئئد آوئئئئر يئئئئوم، بئئئئاألم  وأوو أمئئئئ  ق  ئئئئل اشئئئئرع بيئئئئد 

لسئئئت  مسئئئ وف  يئئئئا القناالئئئة، ودئئئرح ألفئئئا وومسئئئماتة أو أ ثئئئر، وف نئئئئدري مئئئالا يحئئئدال اليئئئوم، أ
 مبارك، اش هلا الدماء ال ع سالت؟

دونئئه بالق ئئل، ولهئئب ائئدد مئئش الالئئحابة  إش اثمئئاش بئئش افئئاش كئئاش الثئئاتروش حئئوو دارا ي د  
ا، دائئونع  ئئوا أحئئد  يطلبئئوش منئئه أش يئئدافووا انئئه، فقئئاو ل ئئم  إلا كئئاش لئئع طاائئة الئئيكم ف  مس 

ا، وقئئاو  أر ئئد أش ف يسئئفك قطئئرع دم ودائئوهم، أنئئا وشئئ نع. وأالئئر  الئئد للئئك ح ئئد ق  ئئل شئئ يد  
 . ف لا هو الحا م األب فو  .1بسببع

 إلا كنت  أب ا ف    وش سبب ا فع مز د مش الق لد والش داء والمدروحيش.

                                                 

,  الئدار فئع محالئور وهئو انئه هللا رضئع اثمئاش مئف كنئت  قئاو ربيوئة بئش ائامر بئش هللا ابئد(، ائش 4/1208رواا ابش شبة فع  ار   المدينة ) - 1
 .«وس حه يدا ك  مش اليوم وناء اندي أاامكم فإش وس حه، يدا ك  لما وطااة سمف اليه لنا كاش مش الد أازم»  فقاو
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مبئئارك هئئو المسئئتوو ائئش كئئل   مئئا دئئر ، الئئلي دئئر  أمئئ  وأوو أمئئ  شئئعء ف ي الئئد  ، 
م زلئة، وسئم اها م سئاع. الئليش دئاءوا رتي  الوزراء نفسه قاو  هئلا شئعء ف يالئد . وسئم اها 

ثمانيئة اشئر كيلئو أو أ ثئر دئاءوا يركبئوش أو ن ْزلة السم اش، إلد ميداش ال حر ر مش اند ال رم 
الدماو والويوو، ومو م أسلحة بيضاء ومطاوي وسكا يش وزدادات مولو وف وكئرات نار  ئة، 

ئئب  أحئئد ف مئئش الشئئرطة وف ويئئرهم، دولئئوا الئئد هئئ فء الشئئباب الئئلي ائئل   سئئوة أيئئام، لئئم ي ال 
الشئئئ داء كل  ئئئم مئئئش الشئئئباب الم ائئئاهر ش، الشئئئرطة لئئئم يالئئئب م شئئئعء؛ ألش الشئئئباب لئئئم ي طلئئئ  
رالاالئئة، لئئم يئئرم  حدئئر ا، ح ئئد دئئاء هئئ فء البلطديئئة كمئئا يسئئم ون م، الئئليش يسئئ  درهم األمئئش، 

ئئئئحيش، ومنئئئئف أمئئئئش الدولئئئئة ووزارع الداوليئئئئة، يسئئئئ  درون م فئئئئع إفسئئئئاد افن وابئئئئات، ومنئئئئف الم رش 
روا حا ما يس ويش بالبلطدية ليق ل شئوبه، أي  حكئم  المن وبيش أش ياللوا إلد الالنادي ،  الو 

ٍ ِ هئئلا؟ أيودئئد حكئئم يسئئ ويش بئئالمدرميش؟ كمئئا قئئاو سئئيدنا موسئئد   مما }نه ممته  بِمه  نهلهمم    ىهلهمم َّ  أهن مهم 

ُُمممو ه  ا أه مممِرِمي ه  ظهِهيمممر  ميش، ويسئئئ ا روش ب ئئئم، [. هئئئ فء يائئئاهروش المدئئئر 17]القالئئئص ِلل ُمج 
 ويس وينوش ب م.

هئئلا النائئئام هئئو المسئئئتوو ائئش هئئئلا، رتئئي  الئئئوزراء يقئئوو  ف أدري كيئئئ  حئئدال هئئئلا، وف 
أائئرف كيئئ  دئئاءوا، ومئئش المسئئتوو. ف بئئد أش ي حئئا موا، الحكومئئة هئئع المسئئتولة، ومبئئارك هئئو 

 المستوو، وأقوو كما قاو الشاار 
 ي فالماليبة أاام  أو كنت  در   إش كنت ف  دري ف لك ماليبة

أنئئ م المسئئتولوش، وأنئئ م الئئليش الئئنو م هئئ فء المدئئرميش، وأنئئ م الئئليش  قب  ضئئون م فئئع أيئئدي م 
 الفلو .

أنا أداو حسنع مبارك أش يو م حيا ه بالرحيل، ليكوش الئرتي  السئاب  بئدف  مئش أش يكئوش 
ويفق ئوش ب ئا، لئي   الرتي  المولو ، اس ومل الوقل يا مبارك، النا  ل م اقوو يفك  ئروش ب ئا،

مئئش الحكمئئة أش  وئئر  ض الشئئوب إلئئد الوطئئر مئئش أدئئل بقئئاءك، وبقئئا ك سئئ ة أشئئ ر، أو سئئبوة 
أشئئ ر،  وئئر ض البلئئد ل ئئلا الوئئراب وهئئلا الئئدمار، وهئئلا الق ئئل مئئش أدئئل سئئبوة أشئئ ر، يئئا أوئئع 
ئئا فيكفيئئ ش كئئاش و نم  ئئا، واو ئئا فيكفيئئك ورم  ك اسئئ رح، ألئئم يكفئئك ث ثئئوش سئئنة؟! إش كئئاش الحكئئم و رم 

ئئا، ث ثئئوش سئئنة، اسئئ رح، حئئرام اليئئك يئئا مبئئارك، حئئرام اليئئك وأنئئت فئئو  الثمئئانيش، اثن ئئيش  ونم 
وثمانوش سنة، حرام اليك، كفايئة كمئا قئاو الشئوب منئل سئنيش، كحركئة كفايئة، كفايئة وئ ص، 

 . ف نا أنادي مبارك وأنادي ناامه بالرحيل
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  المصري: الج،شإلى ك متا الخامس  

المالئري، الدئيش المالئئري الئلي هئو در  مالئئر وفورهئا، والمئئدافف وأنئادي أويئر ا الدئئيش 
ع حئروب للئدفا  ائش مالئر وللئدفا  ائش فلسئطيش مئش  ماها، واللي دول مش أدل ئا ائد  اش ح 

م(، دول الديش المالري فع ا ئد فئارو  ليئدافف ائش فلسئطيش، قئالوا  األسئلحة 1948سنة )
نمئئئا دوئئئل الدئئئيش المالئئئري و  قا ئئئل فئئئع بوئئئض الموئئئارك، وكئئئاد الفاسئئئدع وكئئئلا ... وكئئئلا ... واو

يكسئئئب بوئئئض الموئئئارك، وأ سئئئر مئئئن م مئئئش أ سئئئر مئئئش ضئئئب اطه ودنئئئودا، فئئئنحش نفوئئئر بئئئالديش 
 المالري ونو ز  به، وأر  أش سفينة اخنقال بيدا.

باللغئئئئة  -لقئئئئد رأ  الدئئئئيش مئئئئا رأ ، وشئئئئ د ل ئئئئ فء الشئئئئباب أن ئئئئم كئئئئانوا مثئئئئاف ل نضئئئئباي 
ل ا ئئئزاز بئئئالوطش، والحئئئب  لئئئه، والئئئدفا  انئئئه، ول نئئئه ومثئئئاف لألوئئئ  ، ومثئئئاف  -الوسئئئكر ة 

باألم  وأوو أم   رك هئ فء البلطديئة يق لئوش الشئباب، و ود   ئوش إلئي م الحدئارع والملو ئوف 
وال رات النار ة والرالاص، فق  ل اشرات، ود رح أ ثر مش ألئ  وومسئماتة، وبوضئ م دراحئه 

لي أ اليب فع قلبئه، وأالئيب فئع رأسئه، وطيرع، اللي لهبت اينه، واللي انكسرت ردله، وال
 وبوض م يكاد يموت، أي يو بر فع اداد المو د.

أنا أطلب مش ديش مالر الباسل الديش الشر  ، اللي دول الموارك وراء الموارك مش 
أدل مالر، أر د مئش هئلا الدئيش  أش يفئض  هئلا افشئ باك و  حم ئل المسئتولية، ويوئي  ش رتئي  

يو د يكفع أش ي وي ش ناتب الرتي ؛ ألش ناتب الرتي  هو مئش الئرتي ، المحكمة الدس ور ة، فلم 
بل هو الرتي  اينئه، والشئوب رافئض هئلا النائام، ونحئش نئرفض هئلا النائام، ونحئرص الئد 
الدولئئة، هنئئاك فئئر  بئئيش الدولئئة والنائئام، النائئام يئئلهب والدولئئة باقيئئة، والدئئيش هئئو مئئئش أوو 

سات الدولة، وهو اللي ينبغع أش ي  حمع مالر اند اللزوم والضرورع.م س 
ئئل مسئئتولية الحكئئئم. ف، ف أر ئئد أش يحكمنئئا الدئئيش مئئر ع أوئئئر ،  أنئئا ف أقئئوو للدئئيش   حم 
ول ئئش أر ئئد أش يائئل  الدئئيش حامي ئئا لألمئئة، وحامي ئئا لحقئئو  الشئئوب، والئئلي نسئئ طيف أش نقولئئه 

ش ي سئل م إلئد ناتئب الئرتي ؛ امش  إش الد الديش أش ي سل م األمر، ليسل  مه إلد المئدنييش، ف أ
ألنئئئه مئئئش الئئئرتي ، وف نسئئئ طيف أش ي سئئئل  مه إلئئئد رتئئئي  مدلئئئ  الشئئئوب؛ ألش مدلئئئ  الشئئئوب 
ر، ح ئد حسئنع مبئارك نفسئه قئاو  يدئب أش  نائر محكمئة  ر، كل  الشوب يورف أنئه مئزو  مزو 

 النقض فع الطووش. 
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يقضئئئع وهئئئم يقولئئئوش   وكئئئانوا قبئئئل للئئئك ف يبئئئالوش بئئئالطووش، وف يبئئئالوش بشئئئعء، القضئئئاء
 المدل  سيد قرارا.

أر ئئئئئد مئئئئئش الدئئئئئيش أش يوئئئئئي  ش رتئئئئئي  المحكمئئئئئة الدسئئئئئ ور ة، ويكئئئئئوش هئئئئئو الئئئئئرتي  الم ق ئئئئئت 
للدم ور ة، و  ول د اخدئراءات بوئد للئك ب  ليئ  حكومئة ان قاليئة، وامئل لدنئة حكمئاء لوضئف 

ئئئئئاادسئئئئئ ور م ق ئئئئئت، إلئئئئئد أش ين وئئئئئب مدلئئئئئ    سيسئئئئئع يضئئئئئف دسئئئئئ ور  ، و سئئئئئ مر ، ويقئئئئئر ا  مام 
 اخدراءات بود للك. هلا ما أردوا مش الديش المالري.

، أدائئوا مئئش كئئل   قلبئئع أش ينقئئل مالئئر، وأش يك ئئب الوئئ ص ل ئئا،  وأنئئا أدائئو هللا ائئز  ودئئل 
وأش يدوئئئل وئئئ ص مالئئئر أقئئئرب مئئئا يكئئئوش، الل ئئئم إنئئئا نسئئئ لك يئئئا رب  الوئئئالميش، نئئئداوك كمئئئا 

الئر، الل ئم أنقئل مالئر مئش كئل   وطئر، ومئش كئل   أمر نا فاس دب لنا كما وائد نا، الل ئم أنقئل م
 سوء.

ئا مبين ئا، واهئدهم  الل م انالر هلا الشباب، شباب مالر البرآء الشرفاء، الل م اف ي ل م ف ح 
الئئئراط ا مسئئئ قيم ا، وانالئئئرهم نالئئئر ا از ئئئز ا، وأ ئئئم  الئئئي م نوم ئئئك، وأنئئئزو فئئئع قلئئئوب م سئئئكين ك، 

 وانشر الي م فضلك ورحم ك.
ئئ ام الائئئالميش، الل ئئم وئئلهم أوئئئل از ئئز مق ئئدر، الل ئئئم وئئلهم أوئئل از ئئئز الل ئئم اليئئك بالحك 

ا بئئر ي  ئئش أهلئئت ثمئئود بالطاويئئة، وأهل ئئت ائئاد  مق ئئدر، الل ئئم إنئئا نسئئ لك يئئا رب  الوئئالميش، يئئا م 
 الر ر اا ية، و ل ه فء الحا ميش الاالميش أولع رابية، وف   بقع ل م مش باقية.

ديننا ودنيانا وأهلينئا وأموالنئا، الل ئم اسئ ر اورا نئا، وآمئش الل م إنا نس لك الوفو والوافية فع 
رواا نئئا، واحفانئئا مئئش بئئيش أيئئدينا ومئئش ولفنئئا، وائئش أيماننئئا وائئش شئئماتلنا، ومئئش فوقنئئا ونوئئول 

 بوام ك أش نغ او مش  ح نا، الل م آميش. 
 اداوا هللا يس دب ل م.

 الخطب  الثان، :

لوقئئئئاب، لي الطئئئئوو ف إلئئئئه إف هئئئئو، إليئئئئه الحمئئئئد هلل وئئئئافر الئئئئلنب وقابئئئئل ال ئئئئوب شئئئئديد ا
المالئئئير، وأشئئئ د أش ف إلئئئه إف هللا وحئئئدا ف شئئئر ك لئئئه، يسئئئب  ي لئئئه مئئئا فئئئع السئئئموات ومئئئا فئئئع 

 األرض، له الملك وله الحمد وهو الد كل   شعء قدير. 
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ا ابئئد هللا ورسئئوله، البشئئير النئئلير والسئئراا  مامنئئا وأسئئو نا وحبيبنئئا محمئئد  وأشئئ د أش سئئيدنا واو
ئئئن  ه المن ئئئش دائئئا بداو ئئئه واه ئئئد  بس  يئئئر، الئئئلوات هللا وسئئئ مه اليئئئه، والئئئد آلئئئه والئئئبحه، وم 

 وداهد داهدا إلد يوم الديش.
 )أما بود(

 يدب الينا ادع أمور   فيا أي ا األووع المسلموش 
 لعوة إلى قنوت النوازل:الأمر الأول: 

ئا أتمئة المسئادد أش يقن ئوا قنئوت النئوازو،  هنئاك قنئوت موئروف أداو المسلميش، ووالوال 
اسمه قنوت النوازو، حينما  نزو باألمة نازلة، يداوش رب م سبحانه و والد أش يكشئ  الغم ئة، 
ويفئئئر  ا ال  ربئئئة، و نالئئئر األمئئئة. فولئئئد أتمئئئة المسئئئادد أش يئئئداو هللا، والئئئد األفئئئراد المسئئئلميش 

ا فع الاللوات الد ر ة، بود الركوة األويرع يق  و داو هللا  .أنفس م، ووالوال   از  ودل 
 صل ة الغائب ع ى أرواح الشه ا : الأمر الثانا: 

إننئئا سنالئئل  ع الئئئ ع الغاتئئب الئئد أرواح الشئئئ داء، الئئليش سئئقطوا فئئئع موركئئة الحئئ    ضئئئد  
الباطئئل، والوئئدو ضئئد  الالئئم فئئع مالئئر وفئئع  ئئون ، لألسئئ  لئئم نالئئل   الئئد شئئ داء  ئئون ، 

 داء  ئئئون  الئئئ ع الغاتئئئب بوئئئد ول ئئئش الالئئئ ع باقيئئئة، نالئئئل  ع الئئئد شئئئ داء مالئئئر، والئئئد شئئئ
 ال ع الدموة.

 درح،ب بتل م،ذ القرضاوي:

ثئئم نبئئدأ اليئئوم مل قئئد   ميئئل القرضئئاوي، هئئ فء ال  ميئئل الئئليش دئئاءوا مئئش بئئ د شئئ  د، إف 
ألش سئفارع قطئر ال ئع ي وئلوش من ئا ال  شئيرع أولقئت  ؛إوواننئا فئع مالئر لئم يسئ طيووا أش يئ  وا

ع أيئئئام، ألن ئئئ ا فئئئع منطقئئئة سئئئاونة، انئئئد مسئئئدد مالئئئطفد محمئئئود، فالشئئئباب أبواب ئئئا مئئئش ائئئد 
موام م لم يس طيووا أش ي  وا، ف نا أ حي  ئع هئ فء الشئباب، وهئم المئاء، ف  ان ئوا أن ئم شئباب، 
ئئب ب ئئم، وسئئنبدأ اليئئوم فئئع المسئئاء حفلئئة  هئئم أسئئا لع داموئئات، ومئئ ل  فيش، والمئئاء، ودائئاع، أ رح  

 )فنار(.افف  اح فع مركز ال ور   باخس م 
 مهرجان نصرة الثورة المصر" :

األمر األوير  بود الال ع هناك م رداش وطابع، ي حد ال فيه بوض األووع ائش أحئداال 
وح مئئش انئئدا، الل ئئم  مالئئر وقضئئية مالئئر، أسئئ و هللا  بئئارك و وئئالد أش ي    ئئد مالئئر وأهل ئئا بئئر 

هم بدنئئد مئئش دنئئدك، الل ئئم احر أي  ئئدي م بئئر   بوينئئك ال ئئع ف  نئئام،   مسئئوح مئئش انئئدك، الل ئئم أمئئد 
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ئئئا مبين ئئئا، واهئئئدهم الئئئراط ا مسئئئ قيم ا،  وا ألهئئئم فئئئع كنفئئئك الئئئلي ف ي ضئئئام، الل ئئئم افئئئ ي ل ئئئم ف ح 
 وانالرهم نالر ا از ز ا.

الل م ول الاالميش أول از ز مق در، الل ئم ف  م ل ئم، الل ئم ف  م ل ئم، الل ئم إنئك أمليئت 
ا، ا، الل ئم إنئا نسئ لك  ل م ما أمليت، فولهم امش أول ا أليم ا شديد  ئا شئديد  الل ئم وئلهم أوئل ا أليم 

الوفئئئو والوافيئئئة فئئئع الئئئديش والئئئدنيا  كالوفئئئو والوافيئئئة فئئئع الئئئديش والئئئدنيا واموئئئرع، الل ئئئم إنئئئا نسئئئ ل
 وامورع.

الل م يا كاش  ال ربات، ويا مديب الئداوات، ويئا منئز  و الرحمئات، ويئا سئميف األالئوات، 
، الل ئئئئم آمئئئئيش يئئئئا رب نسئئئئ لك أش   وئئئئز  اخسئئئئ م والمسئئئئل ، ودائئئئاع الحئئئئ    ميش، وأش      ئئئئد الحئئئئ  

 الوالميش.
ربنا اوفر لنا وخوواننا الليش سئبقونا باخيمئاش، وف  دوئل فئع قلوبنئا وئ   للئليش آمنئوا، ربنئا 

 إنك ر وف رحيم.
مملْو ه ىهلهممِ النَّ }يقئئوو هللا  بئئارك و وئئالد   ،ابئئاد هللا ئِكهههممفُ يُصه مه ه ه وه َِّ مما الَّممِكي ه إِ َّ ا ِ يهمما أهيْهه  ِمم  

ا ممِليم  ممل ُِموا تهس  سه ممِف وه مملْوا ىهلهي  نُمموا صه [، الل ئئم الئئل   وسئئلم وبئئارك الئئد ابئئدك 56]األحئئزاب   َمه
 ورسولك محمد والد آله والبحه وال ابويش ل م بإحساش إلد يوم الديش.

 يولم ما وأق م الال ع، إش الال ع  ن د اش الفحشاء والمنكر، وللكر هللا أ بر، وهللا
  النووش.
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  1كلمة الشيخ يوسف القرض وي في مهرج ن تأييد الثورة المصرية
  م(2011فبراير  4) 

 
بسئئم هللا الئئرحمش الئئرحيم، والحمئئد هلل رب   الوئئالميش، وف ائئدواش إف الئئد الائئالميش، وأزكئئد 

ة الد ال نا  أدموئيش، سئيدنا اللوات هللا و سليما ه الد م ش أرسله هللا رحمة للوالميش، وحد 
مامنا وأسو نا وحبيبنا ومول  منا محمد، والد آله والحبه، وم ش ا  بف هداا إلد يوم الديش.  واو

 )وبود(
أي ئئا األوئئوع األحبئئة، أي ئئا األوئئوع فئئع ميئئداش ال حر ئئر، وفئئع كئئل   دوامئئف مالئئر، وفئئع كئئل   

ئئوش مئئش أدئئل ال رامئئة والوئئز   ئئش قئئاموا يح د  ع والحر ئئة، مئئش أدئئل مئئدش مالئئر ومحافاا  ئئا، كئئل  م 
أش  ناو مالر حر   ا، مئش أدئل أش  قئوو  ف. إلا أرادت أش  قئوو  ف. كمئا قئاو سئيدنا امئر 

 بش الوطاب  يودبنع مش الردل إلا سيم الوس  أش يقوو ف بملء فيه. 
قئد اسئ طاات أش  قئوو   -بشباب ا األط ار واألويار األبرار الشرفاء  -والحمد هلل مالر 

. طالمئئا ألل ئئوا هئئلا الشئئوب ف. أش  قئئوو  للالمئئة  ف، لئئم أائئد أقبئئل الالئئم، لئئم أائئد أرضئئد الئئلو 
ح ئئد دئئاء اليئئوم الئئلي  قئئوو فيئئه مالئئر،  قئئوو الئئد  ،ال ئئر م، وطالمئئا الئئبر الشئئوب والئئابر

، كمئا كئاش الم ئادروش  لساش شوب ا الئليش وردئوا مئش بيئو  م، ف يبغئوش شئيت ا إف نالئرع الحئ   
لئئئوش، الئئئليش وردئئئوا  يب غئئئوش فضئئئ   مئئئش هللا ورضئئئوان ا، و نالئئئروش هللا ورسئئئوله أولتئئئك هئئئم األو 

 الالادقوش.
شبابنا فع مالر هم هئ فء الالئادقوش، قئالوا لفئراان  م  ف. اد مئف الئي م فرائوش وقئاروش 

ئا وقفئوا  ع قئوار ش، وهئ فء دميو  ع هواميش، وائد  ضئد  هئ فء الشئباب، مئف فرائوش وهاماش، أو اد 
وا الئئئد مئئئوقف م، أش يقولئئئوا  ف، نر ئئئد حق نئئئا فئئئع الحر ئئئة، وفئئئع ل ئئئش الشئئئباب أب ئئئوا إف  أش يالئئئر 

ال رامة، وفع الوئز ع، ومالئر إلا قالئت  ف. اسئ طاات أش  حالئل الئد مئا  ر ئد، مالئر ال ئع 
هئودم اخسئ م مئش الغئرب، و نالرت اخس م أيام هودم اخسئ م، هئودم اخسئ م مئش الشئر ، 

وسئم اا الما نئا بئئ)حروب الفرندئة(، الغئرب سئم اها )الحئروب فيما سم وا )الحروب الالليبية(، 
الالئئئليبية(، ونحئئئش سئئئم يناها )حئئئروب الفرندئئئة(، يونئئئع حئئئروب افسئئئ ومار الفرندئئئع لب دنئئئا، 
اسئئ طاات مالئئر أش  ئئرد  إلئئد المسئئلميش حق  ئئم، الئئ ح الئئديش األيئئوبع دئئاء مبووث ئئا مئئش نئئور 

                                                 
 وم دموة الرحيل.أقيم الم رداش بمسدد امر بش الوطاب بالدوحة، بود الوطبة، ي -1
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زنكئئئع، وابنئئئه نئئئور الئئئديش محمئئئود، و لميئئئلا  الئئئديش محمئئئود، وقئئئد بئئئدأ الد ئئئاد مئئئش امئئئاد الئئئديش
الئئئ ح الئئئديش األيئئئوبع، اسئئئ طااوا بمالئئئر أو ف  وبدمشئئئ  بوئئئدها أش ين الئئئروا، فئئئإلا أردت  أش 

  حالل الد النالر ف  بد  أش  دمف القو  المو لفة. 
اسئئئ طا  الئئئ ح الئئئديش األيئئئوبع، ومئئئش قبلئئئه نئئئور الئئئديش محمئئئود أش يدموئئئوا بئئئيش مالئئئر 

الق ئئئئْدح الم ول ئئئئد بحكئئئئم موقو ئئئئا، وبحكئئئئم ائئئئددها، فوئئئئدد مالئئئئر أ بئئئئر والشئئئئام، وكئئئئاش لمالئئئئر 
باسئئئ مرار، ان الئئئرت مالئئئر الئئئد الالئئئلبييش، وان الئئئرت مالئئئر الئئئد ال  ئئئار، ال  ئئئار أسئئئقطوا 

ئئر 656بغئئداد، وأسئئالوا الئئدماء أن ئئار ا فئئع سئئنة ) هئئئ(، واسئئ طا  الدئئيش المالئئري بقيئئادع الماف 
ين الئئروا الئئد ال  ئئار بوئئد سئئن يش فئئع سئئنة  سئئي  الئئديش قطئئز القاتئئد المملئئوكع، اسئئ طااوا أش

هئ(، لم  مر سن اش ح د ان الر اخس م الد ال  ار، الئليش كئاش شئوار النئا  فئع هئلا 658)
ئئئر   الوقئئئت  إلا قيئئئل لئئئك إش ال  ئئئار قئئئد ان زمئئئوا فئئئ   الئئئد   . نفئئئ  أسئئئلوب القئئئوع ال ئئئع ف   ق  

ئئئر، فاسئئئ .)إسئئئراتيل(  طا  هئئئ فء أش يكسئئئروا شئئئوكة  شئئئيف أن ئئئا قئئئو ع ف  ق ئئئر، وشئئئوكة ف    س 
 هئ(. 658رمضاش  25ال  ار، وأش يق روهم فع يوم الدموة، فع )

مالر ل ا فضل ا، ول ا دورها فع نالرع اخس م، ول ا دورها فع نالئرع الثقافئة اخسئ مية 
والثقافئئة الوربيئئة، هئئع ال ئئع حملئئت اللئئواء ألئئ  سئئنة أو  ز ئئد، وهنئئاك نئئا  ير ئئدوش أش ي وردئئوا 

كئئئة اخسئئئئ م، ومئئئئش موركئئئة الئئئئداوع إلئئئد اخسئئئئ م، ومئئئئش موركئئئة الئئئئدفا  ائئئئش مالئئئر مئئئئش مور 
 اخس م, وي بد هللا إف أش  ال  مالر فع دورها.

نحئئش هنئئا مئئف مالئئر، نحئئش فئئع هئئلا المسئئدد، مسئئدد امئئر بئئش الوطئئاب بالدوحئئة، آفف 
الشئئئباب، دئئئاءوا مئئئش أنحئئئاء قطئئئر ل ئئئلا الدموئئئة  حي ئئئة لمالئئئر، و حي ئئئة لشئئئباب مالئئئر، و حي ئئئة 
لدموئة الحسئئم، ودموئئة الرحيئئل، أو دموئئة الوئئ ص، سئم   ا مئئا  سئئم  ي ا، إن ئئا دموئئة اخالئئرار 

 وف بد أش يرحلوا. ،الد أش يرحل الاالموش 
ما ااد ل م بقاء بود أش  لط وت أيدي م بالدماء، بود أش أرسلوا البلطدية والشئرطة السئر ة 

و  سر ااام م، و سئل    الرالئاص الوميلة ل ضرب الشباب مش فو  السطوح، و فق  أاين م، 
 إلد الدور ه فء الشباب. -رالاص الشرطة الرسمية  -الميري 

مئا ائاد ل ئ فء الئليش ق لئئوا مئش الشئوب م ئش ق لئوا، ودرحئئوا مئش امفف م ئش درحئوا، وفولئئوا 
ف ازدادت الوسئئاتر، وازدادت الئئدماء يكفئئي م هئئلا  .ب ئئم مئئا فولئئوا، مئئا ائئاد ل ئئم إف الرحيئئل، واو

ربمئا يوفئو الشئوب ائن م، أو يشئاء هللا أن ئم ف ير ئدوش أش يرحلئوا ليحئا موا محا مئات  الدماء،
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الني ة، وأنا حقيقة أفضئل هئلا، أف يئلهب المدرمئوش بدئراتم م و  ركئوا البلئد و رحلئوا. كئ ش هللا 
ليسئئت كمحئئا م مبئئارك ال ئئع أنشئئ ها بقرارا ئئه  -ير ئئد أش يقفئئوا أمئئام المحئئا م، المحئئا م المدنيئئة 

ير ئد هللا أش  -كر ة و حا م المدنييش محا مات اسكر ة،  حكم الد البرآء بمئا لئم يفولئوا الوس
يحئئا م هئئ فء أمئئام الشئئوب، أمئئام قضئئاء الشئئوب، القضئئاع الحقيقيئئوش، القضئئاع الثقئئات الوئئدوو 

 األمناء.
إنئئع لمطمئئتش كئئل  افطمتنئئاش أش هئئلا الشئئباب سين الئئر، هئئلا الشئئباب سين الئئر؛ ألش هئئلا 

 يُقهمماتهلُو ه  ِللَّممِكي ه  أُِذ ه }الحئئ   قئئد ي ئئ و ر نالئئرا، ل ئئش فئئع الن ايئئة ف بئئد مئئش النالئئر، سئئنة هللا، 

هنَُّهم   إِ َّ  ُظِلُموا بِأ ه  وه َِّ ِرِهم   ىهلهِ ا ا }يها[، 39]الحع   لهقهِديرٌ  نهص  نُموا الَِّكي ه  أهيْهه ه  تهن ُصمُروا إِ    َمه َِّ  ا

ُُم   يُاه  ِممت   يهن ُصممر  ُكم   وه ممدهامه الَّممِكي ه  * أهق  َّْ  لهُهممم   نهههم س مما ُهَهممُروا وه مم أهضه ممالهُهم   وه مه [ هئئلا 8-7]محمئئد  أهى 
ه  تهن ُصُروا }إِ   قانوش   َِّ ُُم   ا الَِّكي ه ، مثل )م ش زر  حالد(. يهن ُصر  ِْ  نِ  قُهِلُوا }وه م ِي ِ  سه َِّ  نهلهم    ا

 َّْ مم ِْ ممالهُهم   يُ مه ِديِهم   * أهى  مميهه  ممِل ُ  سه يُص  يُممد ِخلُُهمُ  * بهممالهُهم   وه نَّممةه  وه مما ال جه نههه [، 6-4]محمئئد  لهُهممم   ىهرَّ
ّله الليش سقطوا ش داء ليسوا وسارع، الشئ يد لئي  وسئارع، إنمئا الشئ يد لئه رالئيد انئد هللا    }وه

ُْ  ِلمه    تهقُولُوا ِْ  نِ  يُق هه ِ  سه ِي َِّ اتٌ  ا وه ْ   أهم  يهاءٌ  به لهِك    أهم   [.145]البقرع  تهش مُُرو ه  ّله  وه
إنع مطمتش  مام افطمتنئاش، إلئد أش دمئو  الي ئامد، وأن ئات الث ئالد، ودائوات المالئوميش 

ا، حينمئئا أرسئئل النبئئع الئئلد هللا اليئئه وسئئلم موئئال بئئش دبئئل  ،هئئلا إلئئد لئئش  ضئئيف انئئد هللا أبئئد 
  وفئع حئديال آوئر. 1قاو لئه  "ا  ئ   دائوع المالئوم، فإن ئا ليسئت بين ئا وبئيش هللا حدئاب"اليمش 
ش كئئئئاش كئئئئافر ا، فلئئئئي  بين ئئئئا وبئئئئيش هللا حدئئئئاب""ا  ئئئئ   د . ألش هللا ف يرضئئئئد 2ائئئئوع المالئئئئوم، واو

الالم، ف لمسلم وف ل افر، وف لب ر   وف لفئادر، ألش السئماوات واألرض قامئت بالوئدو، وقامئت 
ئئا برسئئالة واحئئدع، وهئئدف واحئئد، وهئئو قيئئام الوئئدو بئئيش النئئا    ، وهللا أرسئئل النبيئئيش دميو  بئئالح   

مممل نها }لهقهمممد   سه ل نهممما بِال  هي ِنهممماتِ  ُنُسممملهنها أهن  أهن زه مهُهممممُ  وه ٍه  مه ا ه  ال ِكههممما ال ِميمممزه مممِ   النَّممماسُ  ِليهقُمممومه  وه  بِال ِقس 
ْ  [، 25]الحديد  مره  }قُم ب ِم  أهمه مِ   نه [، أنئا مطمئتش أش الوئدو سين الئر، وأش 29]األائراف  بِال ِقس 

 الالم سيندحر، هلا الداوات لش  ضيف اند هللا.
 وما يدر ك ما النف الدااء   زأ بالدااء و زدر هأ 

 وما يدر ك ما النف الدااء  أ  زأ بالدااء و زدر ه
                                                 

( ك همئا 625( وال رمئلي )1584( وأبئو داود )2071(، كما رواا أحمد )19(، ومسلم فع اخيماش )1496م ف  اليه  رواا البواري فع الزكاع ) - 1
 فع الزكاع. اش ابش ابا .

 أن .( اش 119، وحسنه األلبانع فع الحيي الدامف )ضوي  إسنادا( وقاو موردوا  12549رواا أحمد ) - 2
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 ول ش ل ا أمد ولألمد انقضاء  س ام الليل ف  وطع
 القضاءنفل و رسل ا إلا   فيمسك ا إلا ما شاء ربع

بلطديئة الئليش نحش نس ويش الد حكم الفراانة فع مالر، الد مبارك وأاوانه وزباني ئه وال
هم و رسل م فع الم  م ات، نسئ ويش الئي م بئدااء السئحر وسئ ام القئدر، وكئل   أشئوال أوبئر  ي ود 

 لو أقسم الد هللا ألبر ا. 
فيئئئا شئئئباب مالئئئر فئئئع ميئئئداش ال حر ئئئر، وفئئئع دئئئامف القاتئئئد فئئئع اخسئئئكندر ة، وكئئئل   أنحئئئاء 

دوار، وكل   مالر، كئل مئدش فع المنالورع وطنطا والمحلة والزقاز   ودمن ور وكفر ال ،مالر
مالئئر، كئئل قئئر  مالئئر، كئئل أبنئئاء مالئئر، كل  ئئم فئئع الئئداول والوئئارا، وكئئل أحئئرار الوئئرب، 

ا.   أحرار الوالم كل م موكم، الورب دميو 
، مونا إووع مش كل   بئ د الوئرب، ومئش كئل   بالدوحة نحش هنا فع مسدد امر بش الوطاب

، وداليئات مئش وأندونسئيوش  ليوش وبورميئوش وأ ئراكب د اخس م، مونا هنود وبا س انيوش وبندئا
كل   ب د الورب، ومش كل   ب د اخس م، كل  م موكم، كل  م م    د ل م، كل  م يداو ل م فئع ليلئه 

وفئئع ولو ئئئه، الدميئئف يئئئداو ل ئئم أش ينالئئئركم هللا.  ،حه ومسئئئاته، فئئع سئئئحرااون ئئارا، فئئئع الئئب
ئئئه داوا نئئئا إلئئئد هللا، دائئئوات    ئئئز  قئئئواتم الوئئئرش، ألن ئئئا مئئئش مالئئئوميش يحملئئئوش نحئئئش هنئئئا نود  

، وف ي    دوش الباطل.   الح  
وح مئش انئدا، وأش ي    ئدكم بدنئد مئش دنئدا، وأش  كم بئر  نحش نداو هللا  بارك و والد أش يمئد 
يحرسئئئئكم بوينئئئئه ال ئئئئع ف  نئئئئام، وأش يكأل ئئئئم فئئئئع كنفئئئئه الئئئئلي ف ي ضئئئئام، وأش ي ئئئئديكم الئئئئراط ا 

ئئئا مبين ئئئا، وأش ينالئئئركم نالئئئر ا از ئئئز ا، وأش يئئئ م  هللا الئئئيكم نوم ئئئه، ا، ويفئئئ ي الئئئيكم  مسئئئ قي م ف ح 
و  نئئئئزو فئئئئع قلئئئئوبكم سئئئئكين ه، و نشئئئئر الئئئئيكم فضئئئئله ورحم ئئئئه، وأش ي وئئئئل الائئئئالميش الم دب  ئئئئر ش 

ا، أول از ز مق در.  الفراايش أول ا أليم ا شديد 
مسئئئئ دير ش، وأ ئئئئرم الل ئئئئم رب  الوئئئئالميش، وأمئئئئاش الوئئئئاتفيش، ووئئئئوال المسئئئئ غيثيش، ودئئئئار ال

األ رميش، وأرحم الراحميش، الل ئم يئا رب  الوئالميش، أهلئك الدبئابرع الائالميش، الل ئم ف   م ل ئم، 
ل م، الل م ولهم أول از ز مق در، الل م يا م ش أهل ت ثمئود بالطاويئة، وأهل ئت  الل م ف  مل  

ا بر ي الرالر  اا ية،  ل هلا الطغمة الباوية، وف  ب   ااد   مش باقية.ل ا  و 
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الل ئئم احئئم  مالئئر واحرسئئ ا مئئش كئئل   سئئوء، الل ئئم احئئر  مالئئر مئئش كئئل   سئئوء، الل ئئم احفئئظ 
، الل ئئم هي  ئئئ هئئلا الشئئباب للمسئئ قبل ال بيئئر لمالئئر يئئا رب الوئئالميش، الل ئئم  مالئئر مئئش كئئل   شئئر  

 هي  ت م لقيادع مالر بالح    ف بالباطل، وبالودو ف بالالم.
َُّل نه } بَّنها ىهلهي  ه تهوه ِصيرُ نه إِلهي  ه ال مه إِلهي  ه أهنه  نها وه َِمر  *  ا وه اغ  ُهَهمُروا وه مهل نهما نِه نهمة  ِللَّمِكي ه  بَّنها ّله تهج  نه

ِكيمُ  بَّنها إِنَّ ه أهن ته ال مهِزيُز ال حه  [.5، 4]المم حنة   لهنها نه
دينا ربنئئئئا ادولنئئئئا مقيمئئئئع الالئئئئ ع ومئئئئش لر ا نئئئئا، ربنئئئئا و قبئئئئل دائئئئاء، ربنئئئئا اوفئئئئر لنئئئئا ولوالئئئئ

 وللم منيش يوم يقوم الحساب، الل م آميش.
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 من كلمة الشيخ القرض وي 
 في افتت ح الملتقى العلمي الث ني لتالميذ القرض وي 

 (م2011فبراير  4)
 الحمد هلل، والال ع والس م الد رسوو هللا، والد آله والحبه وم ش ا بف هداا.

 )وبود(
أن ئا  وئيش فئع همئوم األمئة،   ضئاوي()مدرسة   ميل القر مش والاتص هلا المدرسة  إش

بئئئد مئئئش  وف ،بئئئد مئئئش القئئئراءع ف ،لل  ئئئب فقئئئ ، وم م ئئئه أنئئئه يقئئئرأ يوئئئيشلئئئي  بوئئئالم  مسئئئلم مئئئش ف
بئئد مئئش أش يدمئئف بئئيش الحفئئظ والف ئئم، ف أر ئئد أش أقلئئل مئئش قيمئئة الحفئئظ كمئئا يقئئوو  وف ،ال  ابئئة

يكئئش الوئئالم  لئئملحفئئظ، إلا مئئش ا لوئئالمبئئد ل فبئئل  ،ف !الحفئئظ مئئشبوئئض النئئا   إننئئا لسئئنا فئئع ز 
وهئئو الئئد   مبيئئو ر! هئئل يئئلهب إلئئع ال؟يبلئئا النئئا  بمئئالا ،األحاديئئال يحفئئظالقئئرآش، و  يحفئئظ

بئد ول ئش مئش  وبوئض األشئوار، ف ،وبوض الحكئم ،المنبر؟! يدب أش يحفظ بوض األحاديال
 .ش لم ي  م ب مر المسلميش فلي  من مأش ي وند ب موم األمة. م   الم م كللك 

أش ف ينفالئئل ائئش أم ئئه وف ينوئئزو  ،والوئئال م اليئئه م مئئة كبيئئرع ة،مئئش هئئلا األمئئ دئئزء نحئئش
فئع  ،فئع آسئيا ،كل المسلميش ،ما دولنع أه م بقضايا المسلميش ااش هموم ا وقضاياها، وهل

فئع أوربئا،  لإلف اء والبحئوالمدلسا نقيم  دولناما  ااألقليات المو لفة، وهل ،فع أوروبا ،أفر قيا
 م أهدافه اخف اء لألقلية المسلمة هناك.فقد كانت مش أه

 ،وأش الف ئئئو  ف   غيئئئر ب غيئئئر المكئئئاش ،ائئئابوا الينئئئا هئئئلا -سئئئامح م هللا  -بوئئئض إوواننئئئا 
وأنه لئم يقئل أحئد ب ئلا إف ابئش القئيم، مئف أش المكئاش يئ ثر فئع اخنسئاش كمئا يئ ثر فيئه الزمئاش، 

ئئثر المكئئاش؟! يئئ ثر الزمئئاش وف يئئ   الالمئئ ،اخنسئئاش يوئئيش فئئع مكئئاش وزمئئاش فئئع دار  يوئئيش شوم 
ئئ لئئه إش ح ئئد  ري،ش يوئئيش فئئع ويئئر دار اخسئئ م، والبئئدوي ويئئر الحضئئأرض اخسئئ م ويئئر م 

فدوئئل الوئئيش  ،1"دفئئا الباديئئة، سئئكش مئئش "والحئئديال يقئئوو   ،فئئع بوئئض األمئئورواالئئة أحكئئام 
 .ي ثر فع طبا  الشوص فيكوش اندا شعء مش الدفاءفع البادية 
بقضئايا المسئلميش،    ئ مكل ا، ونئر  أش هئلا المدرسئة القضايا ب لا  إننا ن  م  نقوو فنحش

القضئئية  ،دولنئئع أهئئ م بقضئئية فلسئئطيش مئئادوش مكئئاش، وهئئلا  اكئئل مكئئاش، ف   مئئل مكان ئئ فئئع
                                                 

( وقئاو  2256(، وال رمئلي فئع الفئ ش )2859( وقاو موردوا  حسئش لغيئرا، وأبئو داود فئع الالئيد )3362رواا أحمد ) - 1
  (، اش ابش ابا .6296(، والححه األلبانع فع الحيي الدامف )4309حسش ور ب، والنساتع فع الاليد )
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فئئع  وقضئية كشئئمير وقضئئية أفغانسئ اش، وشئئاركت   ،قضئئية األمئة اخسئئ مية األولئئد ،المحور ئة
 يو لفئوا،وكانوا أوشكوا  أش  ،ش األووع األفغانييشبي للاللي لهبت  أفغانس اش، ح د أنع  قضية

ئئا األربوئئة الئئليش كئئانوا م قئئاربيش فيمئئا بيئئن م  ابئئد الرسئئوو سئئياف وبرهئئاش  م يئئار،وحك ،والوال 
 ةلهئئب بئئع أوونئئا الداايئئ الئئلي وكئئاشكئئادوا يو لفئئوش، ولهبئئت  .والالئئعالئئديش ربئئانع، و ئئون  

وكنئئت   .وئئوعل  الئئلي بئئيش اخهللا  أرسئئلكلقئئد وقئئاو لئئع   دانع،الموئروف الشئئي  ابئئد المديئئد الزنئئ
 دلئ    له  أنا ف أس طيف أش أ حرك، واألطبئاء قئالوا لئع امفم فع ا ري، قلت   نعقد أالاب 

 .يشئئئاور، وأنئئئا ف أسئئئ طيف أش ألهئئئب إلئئئد بأو ويئئئراالئئئد ا ئئئرك الئئئد شئئئعء وشئئئش  وشئئئب 
ئئط ئئح   سئئوا نع اوالشئئي  ابئئد المديئئد الزنئئد ولهبئئت  إلئئد افيك. وهئئو شئئ ل الئئد هللام، فقئئاو   وك 

مو ئئم الئئد  مو ئئم إف وأنئئا نئئاتم الئئد ا ئئري، وا فقئئت   مئئا اد موئئت   ،وأنئئا وهللا ،هئئ فء األوئئوع
ش كئئانوا   ئئا بيئئدي، ثئئم سئئافرت  ا فاقئئات ك ب     -وأنئئا ف أ ئئاد أسئئ طيف أش أمشئئع الئئد قئئدمع، واو

 هلا اف فاقات. أضااوابود للك  -هللا سامح م
األمة اخس مية، وأنالي أبنئاتع و  ميئلي أش يرثئوا هئلا  بقضايا -والحمد هلل  –أه م   ناف
ئا ،الولئم والفكئر والمئن ع نئورالمما يرثونه، نحش حر الوش الد أش انع   ،ونئورال الئروح أيض 

ال ئئع   ئئ م بقضئئايا األمئئة  ،الئئروح اخسئئ ميةروح أبنئئاء هئئلا المدرسئئة هئئع  نئئا أر ئئد أش   ئئوش ف
 لقضايا.هلا ما دولنع أه م بكل او  .الغيرها وكبيرها

 اهتم من  بقضيتن  الح لية  ثورة ومصر 
ئا بقضئية  ئون  ك نئك  ونسئع؟ وحينما  أنئا  ،قلئت  نوئم !قئاو لئع بوئض النئا   نئراك م  م 

وأنئا با سئئ انع وأنئا كئئل األمئة اخسئئ مية، هكئئلا  ،وأنئئا مالئري وأنئئا قطئئري  ، ونسئع وأنئئا مغربئع
الشئباب الئلي  دولنئع أحمئل هئم  هئلا مئا  .ينبغع أش نحمل هئم األمئة اخسئ مية فئع كئل مكئاش

 وحدها.القاهرع فع كل المدش، ليست  وق فع مالر،  روق  فع ميداش ال حر 
وهللا كاش يكلمنع مش سااة أوونا الشي  أحمئد المحئ وي فئع اخسئكندر ة، يقئوو لئع  لئو  

ش وردوا مئش بيئو  م ليوبئروا ائ ،لاننت أش اخسكندر ة بردال ا ونسات ا وأطفال ا ،رأيت النا 
ويوبروا اش  داوب م مف ه فء الشئباب الئليش أرادوا الوئدو  ،سوط م الد هلا الناام المس بد

وأقئئدم  ،هئئلا مئئا دولنئئع أائئيش فئئع قضئئية مالئئر .وأرادوا الحئئ  وقئئاوموا الباطئئل ،وكرهئئوا الالئئم
 .مك بع ومشادع بيانات فع الدز رع 
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أش  ئئلهب  سئئ حرمموروفئئة، أنئئا ضئئد النائئام، بوئئض اخوئئوع يقئئوو لئئع   تأالئئبح ومئئواقفع
شفئئ قوو   .إلئئد مالئئر إلئئد  سئئ لهباألواش  علئئم ألهئئب إلئئد مالئئر، ول نئئع وهللا انئئدما يئئ   واو
الئد اا ئدنا والحمئد هلل، و  لسئدوش لقئد دربنئا امئالا سئيحدال؟!  ،ولي مسكوا بع إش شئاءوامالر، 

 ألووع بنالرا.اسبحانه و والد أش ي  د  ونس و هللا .(رشالب  )
ئئا ل ئئلا  هلل،الئئليش وردئئوا اح سئئاب ا  ،ابروش المرابطئئوش هئئ فء الشئئباب الالئئابروش المالئئ وقيام 

 .المالري  الشوبقاموا بفرض ال فاية اش  ،وقاموا اش الشوب المالري كله ،الح 
الئدنيا الئد  آثرواأو  ،الليش ال ب  الي م الح  بالباطل ،وأس و هللا ال داية لبوض الولماء

 امورع.
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الحمئئد هلل، نحمئئدا ونسئئ وينه ونسئئ  ديه ونسئئ غفرا، ونوئئول بئئاهلل  وئئالد مئئش شئئرور أنفسئئنا، 
ا،  ومئئش سئئيتات أامالنئئا، مئئش ي ئئدا هللا فئئ  مضئئل لئئه، ومئئش يضئئلل فلئئش  دئئد لئئه ولي ئئا مرشئئد 

ئئئنا بويئئئر ك ئئئاب أ نئئئزو، وأ رمنئئئا بويئئئر نبئئئع  وأشئئئ د أف إلئئئه إف هللا وحئئئدا ف شئئئر ك لئئئه، وال 
أ رسئئل، ودولنئئا باخسئئ م ويئئر أمئئة أوردئئت للنئئا ؛ نئئ مر بئئالموروف، ونن ئئد ائئش المنكئئر، 
ا ابئئئد هللا ورسئئئوله،  مامنئئئا وأسئئئو نا وحبيبنئئئا ومولمنئئئا محمئئئد  ونئئئ مش بئئئاهلل، وأشئئئ د أش سئئئيدنا واو
 م أرسئئله هللا رحمئئة  للوئئالميش، وحدئئة الئئد النئئا  أدموئئيش، ونومئئة الئئد المئئ منيش؛ ي لئئو الئئي

ش كانوا مئش قبئل لفئع ضئ و مبئيش، الل ئم الئل    آيا ه، و زكي م، ويولم م ال  اب والحكمة، واو
وسلم وبارك الد هلا الرسوو ال ئر م، لي الولئ  الوائيم، وارض  الل ئم ائش آلئه والئحاب ه، 
وأحينا الل م الد سن ه، وأم نا الد مل ه، واحشرنا فئع زمر ئه، مئف الئليش أنومئت الئي م مئش 

 الالديقيش والش داء والالالحيش، وحسش أولتك رفيق ا، أما بود،،النبييش و 
 فيا أي ا اخووع المسلموش..

 مكانة مالر بيش  دوو الوالم 
ئا مئش موئالم ال ئار   المواالئر-دولت ثورع مالر  دولئت يوم ئا  -الثورع ال ع أالئبحت مولم 

رار فئئئع الثئئئامش اشئئئر، و رقئئئب النئئئا  ن اتد ئئئا فئئئع كئئئل مكئئئاش  الوئئئرب، والمسئئئلموش، واألحئئئ
 الوالم، فمالر ل ا مكان  ا، مالر بلد الحضارع، وبلد اخيماش. 

 مك نة مصر الت ريخية 
منئئئل ا ئئئد الفراونيئئئة الوثنيئئئة كانئئئت بلئئئد اخيمئئئاش، باخيمئئئاش بنئئئوا األهئئئرام، األهئئئرام بنوهئئئا 
لملئئئوك م الئئئليش كئئئانوا يو قئئئدوش فئئئع ألئئئوهي  م، فبنئئئوا ل ئئئم األهئئئرام ليول ئئئدوا بوئئئد مئئئو  م، كئئئاش 

ا فع هلا البلد منئل الوالئر الفرائونع، ثئم دولئت مالئر فئع الديانئة المسئيحية، اخيما ش أساس 
 بنئئت الديانئئة المسئئيحية، ف وئئل  ا بقئئوع، ودافوئئت ائئش المسئئيحية، واالئئطدمت بالرومئئاش مئئف 

                                                 

  وأش إرادع هللا   بد وير للك.سميت دموة القسم؛ ألش الشي  أقسم في ا ب ش هلا الشباب من الر ، 
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أن ئئئم كئئئانوا مسئئئيحييش مئئئثل م، ول ئئئن م كئئئانوا يوئئئالفون م فئئئع المئئئلهب، هئئئ فء مئئئلهب م مئئئلهب 
لروماش ملهب المل انية، وقامت اضط ادات، وكانت االور اليواقبة، الشوب المالري، وا

سئئئئئموها االئئئئئور الشئئئئئ داء، قئئئئئدموا في ئئئئئا آفف الشئئئئئ داء، ثئئئئئم دولئئئئئت مالئئئئئر فئئئئئع اخسئئئئئ م 
فاح ضئئئنت اخسئئئ م ودافوئئئئت انئئئه، وكئئئئاش ل ئئئا نالئئئيب ا فئئئئع حئئئروب الفرندئئئئة ال ئئئع سئئئئماها 

وربيئيش الالئئليبييش، الغربيئوش  )الحئئروب الالئليبية(، فئئدافوت أمئام الفرندئئة وأمئام الغئئربييش األ
وأسئئرت مل  ئئم لئئوي  ال اسئئف فئئع دار ابئئش لقمئئاش بالمنالئئورع، وكئئاش ل ئئا دورهئئا فئئع حئئروب 

 -المواسئئير–ال  ئئار الئئليش أسئئقطوا بغئئداد، وأسئئالوا الئئدماء أن ئئار ا، كانئئت  سئئق  مئئش المياز ئئب 
مئش سئطوح المنئازو، وأالئبي ن ئر ددلئة ن ئر ا أسئود ممئا ألقئع فيئه مئش آفف وم يئيش ال  ئئب 

هئئ بوئد سئن يش أو أقئل ان الئر اخسئ م، وأوئل بثئ را مئش ال  ئار  658هئئ، وفئع سئنة 656نة س
فع موركئة مئش موئارك ال ئار   الحاسئمة  سئمد )موركئة ائيش دئالوت( ئ قر ئة فئع فلسئطيش ئ 
قاد الديش  المالري  في ا المافر  سي   الئديش قطئز، وان الئر فئع هئلا الموركئة الئد ال  ئار 

 في ا بودها قاتمٌة مش الناحية الوسكر ة.ان الار ا لم  قم ل م 
 دور مصر في خدمة اإلسالم 

كانت مالر هكلا، دافوئت ائش اخسئ م اسئكر  ا، ثئم دافوئت انئه فكر  ئا وثقافي ئا والمي ئا، 
فكانئئئت القبلئئئة الثقافيئئئة للمسئئئلميش، وكئئئاش أزهرهئئئا الئئئلي أنشئئئئ فئئئع أوو األمئئئر ليكئئئوش ناشئئئر ا 

بود أش دوئل الئ ح الئديش األيئوبع إلئد -شيوة، ف البي للملهب اخسماايلع مش ملاهب ال
أالئئبي قبلئئة للوئئالم السئئنع، أالئئبي هئئو المئئ و  والمردئئف األويئئر ألهئئل السئئنة فئئع   -مالئئر

 الوالم؛ لللك ي  م النا  اامة  الورب والمسلموش والوالم بما يدري فع مالر.
 سلمية الثورة المصرية 

الوئئام  والوشئئر ش مئئش ينئئاير، كئئانوا مئئث    هئئ فء الشئئباب الئئليش قئئاموا ب ئئلا الثئئورع، ثئئورع
ا، لئئم يميلئئوا إلئئد الونئئ ، إنمئئا ير ئئدوش أش يحققئئوا مطئئالب م بال لمئئة  ي ح ئئل ؛ لئئم يحملئئوا سئئ ح 
وال ائئاهر السئئلمع وال  ئئاف، ف شئئعء أ ثئئر مئئش للئئك، الئئليش اسئئ ودموا الونئئ  ضئئدهم هئئم  

قلئم بالسئي ، قئاوموا اللسئاش حسنع مبارك ورداله وحكوم ه، قئاوموا السئلم بئالحرب، قئاوموا ال
ئئش هئئ فء الشئئباب، ق لئئوهم بالرالئئاص الحئئع، ود ئئوا الرالئئاص  ئئش ق لئئوا م  بالسئئناش، وق لئئوا م 
الحئع إلئئد الئئدورهم، أمئئروا دنئئودهم أش يضئئربوا هئ فء الشئئباب، يق لئئوهم قئئ   ، بئئل أ ثئئر مئئش 
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ا، سئيارع شئرطة ك بيئرع ئ ائرف للك رأينا ورأي م ورأ  النا  السيارات ال ع  ده  النا  دهس 
ئئئا، رأيناهئئئا وهئئئع  الئئئوو  بوئئئد أن ئئئا مسئئئروقة مئئئش السئئئفارع األمر كيئئئة ئ دهسئئئت اشئئئر ش شوال 
و دئئوو، و ئئلهب و وئئود، و ئئدو  الئئد البشئئر، كئئ ن م الراالئئير، ف أقئئوو كئئ ن م ددئئاا أو 
كئئئ ب أو هئئئرر، فئئئع مئئئرع مئئئش المئئئرات، كنئئئت را ب ئئئا مئئئف سئئئاتقع، ف حئئئدال فئئئع السئئئيارع حركئئئة 

لئئه  مئئا هئئلا؟ قئئاو   فاديئئت قطئئة.. قطئئة..!! كئئاد يومئئل حادثئئئة كئئادت  قلئئب السئئيارع، فقلئئت 
بالسيارع؛ ألش هلا روح، ه فء يق لوش البشر وف ك ن م قطئ ، هئلا كل ئا فئع سئد ت حسئنع 
مبارك، وما له مش الحسئش شئعء، وف مئش البركئة شئعء، وف مئش الحمئد شئعء، اسئمه ضئدا، 

آوئر إحالئاء فكئانوا ث ثماتئة وأربوئيش  مبارك ي حمل مسئتولية هئ فء الق لئد، الئليش ا ئدوا فئع
ا مئئئش الشئئئ داء، ويئئئر امفف مئئئش الدرحئئئد الئئئليش أالئئئيب بوضئئئ م بواهئئئات مسئئئ ديمة  شئئئ يد 
ومووقات فع أبدان م، هو الئلي أرسئل )البلطديئة( المدئرميش، وأرسئل مو ئم البغئاو والويئوو 

ئئئا األسئئئلحة البيضئئئاء  المطئئئاوي والسئئئكا يش، وأرسئئئل القناالئئئ ة يق لئئئوش والدمئئئاو، ومو ئئئم أيض 
النئئا  مئئش فئئو  سئئطوح الومئئارات وسئئطوح الفنئئاد ؛ يالئئطادون م مئئش فئئو  السئئطوح، ق لئئوا 

ْه }اشئئرع فئئع يئئوميش، حسئئنع مبئئارك مسئئتوو ائئش هئئلا الئئدماء،  مم  قهههمم َ ممس  أهو   مه ممِر نه َ سمما  بُِهي  نه

ْه  ا قههه هنَّمه ِض نهكهأ ِميمما   نهسهاد  نِ  اْلهن  ئا، ولئم يفسئدوا [، هئ فء لئم يق لئ32]الماتئدع  النَّماسه جه وا نفس 
فئئئع األرض، بئئئل وردئئئوا يطلبئئئوش حقئئئوق م، يطلبئئئوش ائئئز  م وكئئئرام  م وكرامئئئة قئئئوم م، لمئئئالا 
ئئا امئا حئدال لمالئئر، ائش سئئرقة  يق لئوش؟ حسئنع مبئئارك مسئتوو ائش هئئلا، وهئو مسئتوو أيض 
ش لئه وألنالئارا وألالئئ ارا وألوفدا  أمئواو مالئر، ون ئب ثئروات مالئر، وأراضئع مالئر، ليكئو  

مليئئار ا، مئئش أيئئش  70-40وات فئئع الوئئارا، قئئدرت ثئئروات حسئئنع مبئئارك مئئا بئئيش وأل باائئه ثئئر 
دمو ئئئا؟ وهئئئو ردئئئل فقيئئئر، مئئئش أسئئئرع فقيئئئرع، بئئئل قئئئدر الوبئئئراء والم  بوئئئوش أش مئئئا أوئئئرا مئئئش 
الثئروات واألمئواو إلئد وئارا مالئر يقئئدر بث ثئة  ر ليونئات مليئار، وال ر ليئوش مليئوش مليئئوش، 

لك يقئئوم بوئئض القئئانونييش والمحئئاميش الئئدولييش ال بئئار مئئش ث ثئئة  ر ليونئئات ثئئروع هاتلئئة؛ ولئئل
رداو مالئر برفئف دائو  ودائاو ، و  بئف ل ئلا الثئروات فئع سويسئرا ولنئدش وبئار   وأمر كئا 

 ليس ردوا ثروات مالر إلي ا.
 من فض ئل الثورة المصرية 
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هئئئلا الثئئئورع الوايمئئئة ال ئئئع المئئئت النئئئا  كيئئئ    ئئئوش الثئئئورات، لقئئئد اسئئئ فادوا مئئئش ثئئئورع 
ن ، وف شئئئئك أش ل ئئئئا الفضئئئئل، ول ن ئئئئا  فوقئئئئت الي ئئئئا وسئئئئبق  ا، بمئئئئا أقامئئئئت مئئئئش م ثئئئئل،  ئئئئو 

أالبحت مدرسة بل داموة يئ ولم النئا  في ئا كيئ  يويشئوش إوئوع، كيئ  يويشئوش م حئابيش، 
كي  يويشوش م ساو ش، ف فر  بيش ونع وفقير، ف فئر  بئيش شئر   ووضئيف، ف فئر  بئيش 

ئئ روا فئئع بو قئئة مئئ ولم وأمئئع، ف فئئر  بئئيش قئئروي ومئئدنع ، ف فئئر  بئئيش ردئئل وامئئرأع، ال ئئل ال 
ئئا، أبنئئاء األسئئر الغنيئئة والم رفئئة دئئاءوا  ئئا، ويسئئااد بوضئئ م بوض  واحئئدع، يوئئدم بوضئئ م بوض 
وناموا الد األرض، و ودموش إووان م، الف يئات الشئابات الدامويئات يحملئش أ يئا  الزبالئة 

شئوش الي ئا نايفئة، ويائل الردئل ليلهبش إلد النا  بود األ ل، ح د  ال األرض ال ئع يوي
أو المئئرأع حينمئئا ي  ئئل يحمئئل الزبالئئة أو القمامئئة فئئع يئئدا، ف يرمي ئئا؛ ين ائئر ح ئئد يئئ  ع مئئش 
ئئا،  ئئا، و ئئ ثر بوضئئه بوض  يحمئئل الزبالئئة، مد مئئف هاتئئل، مد مئئف راتئئف، يحئئر  بوضئئ م بوض 

ةٌ } صهاصه ُها ه بِِهم  خه لهو   ثُِرو ه ىهلهِ أهنَُِسِهم  وه يُو  . كئ ن م مد مئف األنالئار الئليش [9]الحشر  وه
 قيل في م  ي كثروش اند الفز ، ويقلوش اند الطمف.

هلا ثورع مالر، ثورع مولمة، ول ش المطموسيش لم يفق وها، لئم يورفئوا قئدرها، حئاولوا أش 
يق لوهئئئا، ثئئئم فئئئع آوئئئر األمئئئر حئئئاولوا أش ي ضئئئل  لوها، كئئئاش ك م ئئئم فئئئع أوو األمئئئر لون ئئئا ل ئئئلا 

، ثم أالبي ك م م يو  شيت ا فشيت ا ح د أالئبي شئبه اسئ دداء، يبكئوش الثورع، ولمش ي  دها
ليسئئ وطفوا هئئ فء النئئا ، دمئئو  ال ماسئئيي، وأويئئر ا بئئاألم  حئئب  النئئا  أنفاسئئ م فئئع أنحئئاء 
الوالم من ار ش مالا يقوو حسنع مبارك بود أش الدر بياش الديش األوو رقئم واحئد، ان ائر 

ك سيسئئ ديب ل ئئلا الم يئئيش و  نئئازو، يسئئمف لنئئداء النئئا  فئئع أنحئئاء الوئئالم أش حسئئنع مبئئار 
النا   )ارحل، مش اايز نئك، بئ ف م ولئ  م ف مشئع، ارحئل، ارحئل يونئع سئيب البلئد، ا ئرك 
البلد(، لم يف م ف بالوامية وف بالفالحد، ابش الع قاو ل م ف مت انكم، وهلا لم يف ئم ائش 

 النا ، هلا الم ييش.
 كية الثورة المصرية والثورة األمري

لئم أر ثئورع بمثئل هئلا الدمئو  وهئلا القئوع وهئلا اف سئا ، ثئورع أمر كئا ال ئع اسئ قلت الئد 
مليئئوش، يونئئع كئئل واحئئد  200ألئئ ، وأمر كئئا كانئئت حئئوالع مئئش  200أساسئئ ا أمر كئئا كانئئت 

ئئا، لئئو أوئئلنا الثئئورع ال ئئع قامئئت الث ثئئاء قبئئل الماضئئع قئئدرت بئئئ  مليئئوش، ومالئئر  8يمثئئل ألف 
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ونئئئع كئئئل واحئئئد يمثئئئل اشئئئرع، امش أ ثئئئر، امش يقئئئدروش بومسئئئة اشئئئر مليئئئوش، ي 80حئئئوالع 
 مليون ا أو اشر ش مليون ا فع أنحاء مالر، مالر كل ا  طالب برحيل هلا الردل.

ول ش بود أش ان ارنا طوي   كما يقوو الورب  ) موض الدبل فولد ف ر ا(، أو كمئا قئالوا  
يبئة وأ ئد بالويبئة(، دئاء بغيئر مئا ي وقوئه )سكت دهر ا ونط  كفئر ا(، أو كمئا قئالوا  )أطئاو الغ

ئئئا، مئئئالا ير ئئئد هئئئلا الردئئئل؟ إنئئئه أشئئئبه بفرائئئوش، يشئئئبه فرائئئوش فئئئع أمئئئور كثيئئئرع،  النئئئا  دميو 
مممممما}فرائئئئئئوش مغئئئئئئرور، يقئئئئئئوو للنئئئئئئا    مه ى وه مممممما أهنه مممممما أُِنيُكممممممم  إِّلَّ مه ْه  مه مممممم ِي ممممممِديُكم  إِّلَّ سه أهه 

ُهادِ   [.29]وافر  الرَّ
 ح ل مصر قبل الثورة 

%  حئئت وئئ  الفقئئر، 40ش الئئد النئئا ، لئئم يكفئئه مئئا فوئئل بمالئئر ال ئئع في ئئا هئئلا يمئئ  
مليئار ا، مالئر لئم  12مليار ا، حينمئا أوئلها مبئارك كئاش الي ئا  880مالر أالبحت مديونة بئ

يا ئئئر فئئئع داموا  ئئئا ئ وهئئئع مئئئش أقئئئدم الداموئئئات ئ داموئئئٌة واحئئئدع فئئئع الومسئئئماتة داموئئئة 
في ئا وهئع بلئد الويئرات والبركئات، مالئر الم قدمة فع الوالم، مالر أالئبي النئا  يدوائوش 

يم ش مبارك الي ا ب نه هئو الئلي حئارب، وهئلا أ لوبئة، لئم ي وئرف ائش مبئارك أش لئه بطولئة 
فع حرب أ  وبر، وال ار   لم يحق  هئلا األمئر، سئيحققه بوئد أش يئزوو إش شئاء هللا، كئل مئا 

ا مئئ ش اخسئئ مييش ومئئش لئئه مئئش بطولئئة أنئئه ضئئرب دز ئئرع )أبئئا( فئئع السئئوداش، وق ئئل في ئئا ائئدد 
ئا داايئة كبيئر ا، الئديق ا لئع، الئدك ور محمئد الئالي  دمااة الم دي، ألكر مش الئليش قئ ل م أو 
امر، الردل الطاهر النقع األبع ممئش قئ ل م حسئنع مبئارك حينمئا دك دز ئرع أبئا، هئلا لولئه 

ئئا انئئد مئئش او ئئاروا، هئئلا الردئئل أشئئبه بفرائئوش، فرائئوش أراا هللا مئئش  هئئو الئئلي دوئئل لئئه  ار و 
مك نهاُهم}اميات ال ثير   أهخه ما وه هِهه ُ  همُر ِمم   أُخ  م   َيهمة  إِّلَّ ِهم ه أه ا نُمِريِهم م ِ مه مك نهاُهم وه أهخه ٍِ  وه بِال مهمكها

ِجمُمو ه  [. يب لئع هللا بوئض النئا  بالوئلاب لولئه يدئ ر ويقئوو يئا رب، 48]الزوئرف  لهمهلَُّهم  يهر 
لهقهد  }ول ش لم ي وظ ولم يد ر ولم يردف إلئد هللا،  أهبهِ وه ٍه وه ا نهكهكَّ ُُلَّهه ي نهاُِ َيهاتِنها  [. 56]طئه  أهنه

نمُت })مفيش فايدع(؛ ولللك لكر هللا اش فرائوش  م ئد اا ئرف؟ حينمئا أدركئه الغئر    قهماله َمه

ْه  ائِي مره نهت  بِمِف بهنُمو إِس  إف [. ح ئد لئم يقئل  آمنئت أنئه ف إلئه 90]يئون   أهنَّفُ ّل إِِلـفه إِّلَّ الَِّكي َمه
ْه }هللا؟ قاو   ائِي مره نهت  بِمِف بهنُمو إِس  ُُنمته }، فقيئل لئه   إِّلَّ الَِّكي َمه ُْ وه م مي ته قه   قهمد  ىهصه ِمم ه  َآل ه وه

َ ِسممِدي ه  [. هئئلا الردئئل لئئش يئئ مش إف سئئااة الغئئر ، ولئئش ينفوئئه إيمانئئه فئئع هئئلا 91]يئئون   ال ُم
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ا أش يالئفي انئه، الوقت، هلا الفرائوش الدديئد، كئاش الشئوب المالئري ال ئر م السئم ي مسئ ود 
وأش ي داوز ائش هئلا المالئاتب كل ئا، وهئع كثيئرع، مالئاتب اق الئادية، ومالئاتب سياسئية، 
ا  ومالئئاتب دسئئ ور ة، ومالئئاتب مئئش كئئل ناحيئئة مئئش النئئواحع، كئئاش الشئئوب المالئئري مسئئ ود 

 أش ي ركه يولع 
 ف  ردوت وف ردف الحمار  إلا لهب الحمار ب م امرو 

سئك بكرسئيه، موبئودا هئلا ال رسئع، وأنئا قلئت فئع أوو حئديال لئع ول نه أبئد، أبئد واس م
ود   ه إليه فع الدز رع، قلت  إش م ساع هلا الناام ئ ك مثاله مش األنامة المس بدع الدئاترع ئ 
أنئئه  أامئئد ف يبالئئر، وأنئئه أالئئم ف يسئئمف، وأنئئه وبئئع ف يف ئئم، وأنئئه دامئئد ف يحئئ ، ف مئئر 

ب ِِهم  }ين فف ب ا، األحداال اليه وف يس فيد من ا، وف  مههكهانُوا ِلمره ما اس  ٍِ نهمه مك نهاُهم بِال مهمكها لهقهد  أهخه  وه

ُىو ه  ممرَّ ْه مما يههه مه [. ومئئش هنئئا كئئاش فبئئد ممئئا فبئئد منئئه، هئئلا هئئو موقئئ  هئئلا 76]الم منئئوش  وه
الفرائئوش الئئلي فقئئد  كئئل مقومئئات البقئئاء، لئئم يوئئد لئئه ودئئود، وكيئئ  يبقئئد الردئئل را ب ئئا الئئد 

ئئا ائئن م، روئئم أنئئوف م، أنئئا سئئيدكم روئئم أنئئوفكم، أرحنئئا يئئا ر و  النئئا ، الئئد  أنفاسئئ م؛ روم 
 أوع والهب .. ف لا كلم ع اش فراوش.

 وكلمتي الث نية 
ائئئش شئئئباب ميئئئداش ال حر ئئئر، وأنئئئا أق ئئئرح أش ي غيئئئر اسئئئمه ويسئئئمد  )ميئئئداش ثئئئورع ومسئئئة  

الشئوب، كلم ئع ينئاير، ثئورع  25يوليئو، ثئورع  23واشر ش يناير(، هلا ثئورع دديئدع بوئد ثئورع 
إلئد هئلا الشئباب كلمئة  حيئة، وكلمئة   ئر م، وكلمئة  ثبيئت، كلم ئع إلئد هئلا الشئباب المئ مش 

كلمتااااي إلااااى هااااذا الشااااب ب  أن يثبتااااوا فااااي مااااواقفهم، هاااام الالئئئئاد  البئئئئالو المضئئئئحع، 
، ف يمكئش ل ئلا الشئباب منتصرون، أن  أقسم أنهم منتصرون؛ ألن سنة هللا تأبى غير ذلف

ٍ ِ }لمالئئئابر المئئئراب  أش  ئئئلهب د ئئئودا سئئئد ، المضئئئحع الالئئئابر ا قُمممْ نَّ ْه  وه أهد ِخل نِممم  ُممممد خه

مهممْ ل ِمم  ِممم  اج  ْه ِصممد ق  وه ممره نِمم  ُمف  ِرج  أهخ  ممْق  *لَّممدُن ه ُسممل طهانا  نَِّصمميرا   ِصممد ق  وه مماء ال حه ْ  جه قُمم وه

 ُْ ههقه ال  هاِط زه ُهوقما   وه ُها ه زه ْه  ش للباطئل سئااة، دولئة [. سئنة هللا أ81-80]اخسئراء  إِ َّ ال  هاِط
ق ِ }الباطل سااة، ودولة الح  إلد قيام السااة  ْ  نهق ِكُف بِال حه ُُفُ نهمِإذها ُهموه  به ِْ نهيهد مه ىهلهِ ال  هاِط

اِهقٌ  ما}[، 81]األنبياء   زه ما مه أهمَّ بهدُ نهيهك ههُب ُجَهماء وه ا الزَّ همَّ ِض  نهأ ُكمُث نِم  اْلهن    يهنَهمُع النَّماسه نهيهم 
ا، رووع  ا ر فئع سئااة ثئم  ئلهب، ف، هئلا 17]الراد   [. ف لا ثورع  نفف النا ، ليست زبد 
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ح  راس ، المالوم فبد أش ين الر، والاالم ئ م ما طغد وبغد واو ر بإم او هللا لئه ئ فبئد 
ا، كمئئا قئئاو النبئئع الئئلد هللا اليئئه وسئئلم "إش هللا ليملئئع للائئالم  ئئا شئئديد  أش ي وئئلا هللا أوئئل ا أليم 

ممكهِل ه }   ئئ  قئئوو هللا  وئئالد ثئئملا لئئم يفل ئئه، ح ئئد إلا أوئئ ُه ممكُ  وه ب ِمم ه  أهخ  ممكه  إِذها نه ى أهخه ِهمم ه  القُممره  وه

ممةٌ  ُ  إِ َّ  ظهاِلمه ممكِه ممِديدٌ  أهِلمميمٌ  أهخ  . هئئ فء الالمئئة فبئئد أش يزولئئوا، هئئ فء الطغئئاع 1 [102  هئئود]  ُه
الئئرع الشئئوب، وفقئئدوا فبئئد أش يئئلهبوا، ف ير ئئدهم أحئئد، فقئئدوا مويئئة هللا ونالئئرع هللا، وفقئئدوا ن
ممم  }نالئئرع الدئئيش، وفقئئدوا نالئئرع السئئماء واألرض، كمئئا قئئاو هللا  وئئالد   نَّممات   ُه ُُمموا ِممم  جه تهره

ُىيُممو    ممِريم   *وه ُه قهممام   مه ُزُنو   وه ممة   *وه نهم مه ِهي ه  وه ُِ مما نهمما ممانُوا نِيهه ممما   *ُه مما قهو  ث نهاهه نه أهو  ممكهِل ه وه ُه

ِري ه  ا بهكهت  ىهلهي ِهُم ا* َخه َهِري ه نهمه ُهانُوا ُمن ا  مه ُض وه هن  اْل  اء وه [، ف يبكئع 29-25]الدواش  لسَّمه
ئا  الي م أحد، ح د أالدقا هم بود للك سي بر وش من م و لونون م، كمئا أالئبي الشئوب دميو 

 يلون م.
 وصية الشيخ لشب ب الثورة 

 أوالع شباب ميداش الش داء، أو ميداش ثورع الوام  والوشر ش مش ينئاير، أوالئي م أش
يثب ئئوا الئئد مئئواقف م، وأش يثب ئئوا الئئد أش ثئئور  م ثئئورع سئئلمية، ف يلدتئئوش إلئئد الونئئ ، يكفئئع 
أش يقفئئوا ويقولئئوا ف، كمئئا قئئاو سئئيدنا امئئر  )يودبنئئع مئئش الردئئل المسئئلم إلا سئئيم الوسئئ  ئ 
أر ئئد الئئد الئئلو ئ أش يقئئوو بمئئلء فيئئه ف..ف(، ليائئل هئئ فء الشئئباب الئئد قئئوو ف، لئئش نردئئف 

ف إلا حققنئئئا هئئئدفنا، وسئئئيحققوش هئئئدف م؛ ألش هللا مو ئئئم، وم تك ئئئه مو ئئئم، وكئئئل إلئئئد بيو نئئئا إ
الوئئرب والمسئئلميش مو ئئم، وكئئل أحئئرار الوئئالم مو ئئم، فلئئش يوئئلل م هللا أبئئدا. سئئنة هللا أش بوئئد 
ف فئ يش ربوبيئة هللا للوئالم؟ ومئش  الوسر يسر ا، وبود الليل فدئر ا، ف يمكئش أش يسئ مر الالئم، واو

ا}وئالد  هنا قاو هللا   ء   نهلهمَّ ُهم    ِ ْ ُُم ٍه  ا نها ىهلهي ِهم  أهب وه ُروا  بِِف نهههح  ِ ُ ا ذُ هَّمِ إِذها نهِرُمموا   نهُسوا  مه مه

ُ ههة  نهِإذها ُهم ْم  ِلُسو ه  ك نهاُهم به ا أُوتُوا  أهخه ِ * بِمه  ٍ ِ نه  ِِ مدُ  م  ال حه ِم الَّمِكي ه ظهلهُمموا  وه نهقُِطمعه دهابِمُر ال قهمو 

ْم  دابئئئرهم نومئئة الئئئد النئئئا  45-44]األنوئئام  ي ه ال مهمممالهمِ  [، مئئئا أدمئئل هئئئلا ال وقيئئئب..! قئئ  
ئا،  ِ ال مهمالهِمي ه }دميو   ٍ ِ نه  ِِ مدُ  م  ال حه ِم الَّمِكي ه ظهلهُمموا  وه . قْطئف دابئر هئ فء نومئة  نهقُِطعه دهابُِر ال قهو 

أش ي والئئد  اايمئئة، ولئئللك يقئئوو الحسئئش البالئئري  )مئئش دائئا لائئالم بطئئوو البقئئاء فقئئد أحئئب
، حيش  قئوو لئه ربنئا يطئوو امئرك ك نئك  قئوو لئه  ربنئا يطيئل امئر الفسئاد، 2هللا فع أرضه(

ويطيئئئئئل امئئئئئر الموالئئئئئية ويطيئئئئئل امئئئئئر البغئئئئئع الئئئئئد ابئئئئئاد هللا،  يئئئئئا شئئئئئباب مالئئئئئر  أنئئئئئ م 
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نُصمممممممموُنو ه }المنالئئئئئئئوروش كمئئئئئئئئا قئئئئئئئاو  وئئئئئئئئالد   إِ َّ  *إِنَُّهممممممممم  لهُهممممممممُم ال مه ُجنممممممممدهنها لهُهممممممممُم  وه

[. أنئئ م دنئئد هللا، ألنكئئم  ئئدافووش ائئش الحئئ  ضئئد الباطئئل، 173-172الالئئافات ] ال ُهمماِل ُو ه 
و دافووش اش الودو ضد الالم، و دافووش اش الالئ ح ضئد الفسئاد، و ئدافووش ائش الويئر 

م  يهنُصمُرُِ إِ َّ }ضد الشئر، ومئش كئاش كئللك فبئد أش ينالئرا هللا ائز ودئل   ُ مه َِّ لهيهنُصمره َّ ا وه

ه لهقهممِوي   َِّ مم ه ه  *يممٌز ىهزِ  ا ِض أهقهمماُموا الصَّ هن  كَّنَّمماُهم  نِمم  اْل  ممُروا  الَّممِكي ه إِ  مَّ أهمه مما ه وه ُه َتهممُوا الزَّ وه

ا ىهِ  ال ُمنكهرِ  و  نههه م ُروِف وه [. االئبروا والئابروا ورابطئوا، وسئ ددوش ثمئرع 41-40]الحئع  بِال مه
آزر الائئالميش، د ئئادكم ائئش قر ئئب، سئئ قر أائئيش المئئ منيش، وسئئ بكع أائئيش الائئالميش، ومئئش 

ومش أيد الاالميش، لألس  وددنا ممش يو بروش مئش المئاء الئديش مئش ي  ئد الائالميش، ومئش 
يثئئئب  المئئئ منيش، ومئئئش يئئئ  م هئئئ فء الشئئئباب بئئئ ن م دائئئاع ف نئئئة.. أي ف نئئئة؟! الف نئئئة هئئئع الئئئلي 
يفولونه هئم، هئم الئليش يثيئروش الفئ ش، ويقفئوش ضئد المداهئديش، نحئش أمرنئا أش نقئاوم الالئم، 

ئئئا  ا ُهنُممموا  إِلهمممِ الَّمممِكي ه ظهلهُمممموا  }خسئئئ م يئئئداونا إلئئئد أف نالئئئم وف نوئئئيش االم  ّله تهر  سَّمممُكُم  وه نهههمه

[. وأحاديئئئال النبئئئع الئئئلد هللا اليئئئه وسئئئلم  "إش النئئئا  إلا رأوا الائئئالم فلئئئم 113]هئئئود  النَّمممانُ 
ب أش  قئئوو "إلا رأيئئت أم ئئع   ئئا 1ي وئئلوا الئئد يديئئه أوشئئك أش يوم ئئم هللا بوئئلاب مئئش انئئدا"

، يونع قد  ود  مئن م، يونئع ف ويئر فئي م، ودئودهم وادمئه 2للاالم يا االم فقد  ود  من م"
سواء، أش  قوو للاالم يا االم، فكي  إلا كاش فع األمة مش يقوو للائالم  أي ئا المنقئل، أي ئا 
 المحئئرر، أي ئئا البطئئل، مئئالا يكئئوش موقئئ  هئئ فء؟ الرسئئوو ئ اليئئه الالئئ ع والسئئ م ئ يقئئوو 

"سئيد الشئ داء حمئزع بئش ابئد المطلئب، وردئل  3"أفضل الد اد كلمة ح  اند سلطاش دئاتر"
، ولكئر الحكئام الائالميش وقئاو  "فمئش داهئدهم بيئدا 4قام إلئد إمئام دئاتر، فئ مرا ون ئاا فق لئه"

ف ئئو مئئ مش، ومئئش داهئئدهم بلسئئانه ف ئئو مئئ مش، ومئئش داهئئدهم بقلبئئه ف ئئو مئئ مش، ولئئي  للئئك 
 . أدند الدردات أش   رهه بقلبك،  داهدا بقلبك.5مش اخيماش حبة وردو"
 معنى الجه د ب لقلب 

ما موند أش  داهدا بقلبك؟ يونع أش  غلع مش داولك، ان اار ا لسااة ينفدئر في ئا هئلا  
الغلياش إلد امل إيدابع، مالا يقوو ه فء فع هلا األحاديال، مالا يقئوو المثبطئوش؟ يقفئوش 
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قضئئه وقضيضئئه، أنئئا أر  أش الشئئوب المالئئري، هئئلا أمئئام شئئوب كامئئل، الشئئوب المالئئري ب
الم يئئيش ممثلئئة ل ئئل الشئئوب المالئئري بكئئئل أطيافئئه إف هئئلا الفتئئات الئئليش حدئئب م هللا ائئئش 
البالئئئر وائئئش البالئئئيرع، لئئئم يبالئئئروا الحئئئ  وهئئئو أمئئئام أايئئئن م، ألن ئئئم اطلئئئوا أد ئئئزع المورفئئئة 

 واخحسا  اندهم، هلا كلم ع إلد الشباب.
ئئا، ويو برونئئه  يش المصااري،وكلمتااي األخياارة إلااى الجاا الئئلي يو ئئز بئئه المالئئر وش دميو 

ا ل ئئم وفوئئر ا ل ئئم، وقئئد وئئاض أربئئف حئئروب مئئش أدئئل مالئئر ومئئش أدئئل  ئئا للئئوطش، وسئئند  درا 
دول فع فلسطيش للدفا  اش أهئل فلسئطيش، الديئوش الوربيئة دولئت  48فلسطيش، منل سنة 

فلسئطيش ألهل ئا فئع حئيش سئنوات، وامش   ئرك  3فع للك الوقت كاش امر الداموة الوربية 
دولئة، وأالئبحت إسئراتيل  ملئك أ بئر  رسئانة اسئكر ة فئع  22أش الداموة الوربية أالئبحت 

الشئر  األوسئ . دوئل الوئرب ومئن م الدئئيش المالئري، وبوئض ضئباطه قئد أسئر، وبوضئئ م 
ئ ال ئئع  73وسئئنة  67وسئئنة  56قئئد اس شئئ د، وبوضئئ م أبلئئد بئئ ء حسئئن ا، ثئئم بوئئد للئئك سئئنة 

، أفضئل أش أسئمي ا حئئرب الواشئر مئش رمضئاش ف حئرب السئاد  مئئش 93ب أسئمي ا أنئا حئر 
ْيئئئش فبئئئد أش  أ  ئئئوبر ئ هئئئلا مئئئا الئئئنوه الدئئئيش المالئئئري، الدئئئيش المالئئئري للشئئئوب اليئئئه د 
يوفيه، يا رداو الديش المالري، يا رداو القوات المسلحة، يا أاضاء المدلئ  األالئد، يئا 

يش الئئئلي الئئئيكم قاتئئئد القئئئوات المسئئئلحة الوئئئام،، يئئئا رتئئئي  األركئئئاش،  أطئئئالبكم بئئئ ش  ئئئ دوا الئئئد 
ئا وراءكئم، ورحئب بكئم، وأيئدكم، 1952للشوب، لقد قم م سنة  م بثور  م، فوق  الشئوب دميو 

ينئه مئنكم، لقئد  وساندكم، ح د مرت الثورع بس م، امش الشوب ير د أش يس رد حقه الئيكم ود 
ة الثئورع ال ئع ف نايئر ل ئا  مثئل كئل  قام شوبكم الوايم ب لا الثورع المديدع حق ا، الثورع ال اتل

شئوبكم، و قئئوو ل ئئلا الردئئل  ارحئئل ف نر ئئدك، أ  ولئئوش ائئش شئئوبكم مئئش أدئئل ردئئل، أ بيوئئوش 
مالئئر مئئش أدئئل ردئئل أحمئئ ؟ كئئاش مئئش وادبئئه أش يقئئوو  ألهئئب وأر ئئي النئئا ، وأرحئئم هئئلا 

وما يضئيف الشوب، وأحقش دماءا، ول نه ف يبالع بما يزه   مش أرواح وما يسفك مش دماء، 
مئئش أمئئواو، ومئئا  وسئئرا مالئئر مئئش مليئئارات فئئع سئئبيل بقاتئئه، وبقئئا ا سئئ ة أشئئ ر، ألئئم    ئئ   
بث ثيش سنة، لو ح د م مئا س وسئر فئع هئلا السئ ة أشئ ر، ا رك ئا مئش أدئل الشئوب، ارحئم 

 الشوب، إلا كنت أب ا كما  اش، كي  يضحع األب ب بناته، كي  يور  ض م للوطر؟!
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ت المسئلحة  كمئا وقئ  الشئوب وراءكئم وموكئم بكئل ردالئه ونسئاته أنا أنادي رداو القوا 
وشئئئئبابه وشئئئئيووه، كئئئئل الشئئئئوب المالئئئئري وقئئئئ  موكئئئئم، أنئئئئ م الئئئئيكم أش  قفئئئئوا مئئئئف الشئئئئوب 
المالئري .. امش، لقئئد أالئدر م البيئئاش رقئم واحئئد، وأنئا وكئئل النئا  نن ائئر البيئاش رقئئم اثنئئيش، 

مش مالئر، ويالئبي األمئر بيئد الدئيش؛ وفبد أش يش مل البياش رقم اثنيش الد إوراا مبارك 
يسئئ طيف أش يئئولع رتئئي  المحكمئئة الدسئئ ور ة رتاسئئة  م ق ئئة، أو انئئد اللئئزوم والضئئرورع ينشئئئ 
ئئا رتاسئئي ا مئئش أحئئد أركئئاش الدئئيش أو الضئئباي ال بئئار فئئع الدئئيش، وأحئئد القضئئاع وأحئئد  مدلس 

ع األامئئئاو الشوالئئئيات المدنيئئئة، أنئئئا أفضئئئل أش  ولئئئوا رتئئئي  المحكمئئئة الدسئئئ ور ة لي وئئئل فئئئ
المطلوبئئة، أشئئياء فبئئد من ئئا، من ئئا  إلغئئاء الطئئوار ، حئئل مدلسئئع الشئئوب والشئئور ، اخفئئراا 
اش كل المو قلئيش، وأنئا أطلئب مئنكم مئش امش  لمئالا  بقئوش آفف المو قلئيش إلئد اليئوم ممئش 

 شاركوا فع هلا الثورع؟.
المالئئري لئئش أنئئا ف زاو انئئدي أمئئل كبيئئر فئئع الدئئيش المالئئري، وأر  أش ردئئاو الدئئيش 

يكونئئئوا أقئئئل وطنيئئئة، وف أقئئئل واي ئئئا، وف أقئئئل بالئئئيرع مئئئش الدئئئيش ال ونسئئئع، الدئئئيش ال ونسئئئع 
وقاتئئئد الدئئئيش ال ونسئئئع هئئئو الئئئلي كئئئاش لئئئه الفضئئئل، يدئئئب أش نو ئئئرف بئئئللك، لئئئو لئئئم ي ئئئدول 
ئئئل ابئئئش الئئئع، ويقئئئوو لئئئه الهئئئب، و نضئئئم إلئئئد الشئئئوب الثئئئاتر مئئئا ندحئئئت ثئئئورع  الدئئئيش و  رح 

يش المالئئئري، كئئئل  الوئئئالم  شئئئرتب انقئئئه و رنئئئو اينئئئه إلئئئد دئئئيش  ئئئون ، فئئئامش موقئئئ  الدئئئ
ا فئئع هئلا الدئئيش يو ئز بئئ ش  مالئر، هئئل هئو دئئيش مالئر أم دئئيش مبئارك؟ ف أائئش أش أحئد 
ين سئئب لمبئئارك الئئلي طغئئد فئئع الئئب د؛ وأ ثئئر فيئئه الفسئئاد، ف ئئو دئئدير أش يالئئب اليئئه ربنئئا 

ا بالمرالاد ف يغفل اش شعء، وف  يغيب انه شعء .. يا دئيش سوي الاب؛ ألش ربنا داتم 
مالر أنت مطالب اليوم أش  نالئر الشئوب، أش  نالئر الئوطش، أش  نالئر الحئ ، أش  زهئ  
الباطئئئل، أش  ئئئر ي هئئئلا الشئئئوب مئئئش الونئئئاء الئئئلي فقئئئاا وئئئ و هئئئلا األيئئئام، ال ئئئع هئئئع أيئئئام 
مئا اليئك يئا دئيش مالئر، وأنئا أائش  مباركة، وسيسدل ا ال ار  ، وسيسدل ال ار   إما لك واو

ش يسئئئدل اليئئئك، وأحسئئئب أنئئئه لئئئش يويئئئب انئئئع، لئئئش يويئئئب انئئئع فئئئع دئئئيش مالئئئر، أنئئئه لئئئ
أطالب هلا الديش أش يضف األمور فع نالاب ا، وأش ي طو   هئلا الفالئل مئش  ئار   مالئر، 
هلا الفالل األسود اللي ألا  الب د الالوب والولقم، هئلا كلم ئع إلئد دئيش مالئر الوز ئز 

َُّل نهما }وأف ي ضئي  ف حسئش اننئا فيئه، الينا والحبيب إلينا، أردو أف يويب ف لنا،  بَّنهما ىهلهي م ه تهوه نَّ

ِصمميُر  إِلهي مم ه ال مه إِلهي مم ه أهنه  نهمما وه مهل نهمما *وه بَّنهمما ّله تهج  بَّنهمما إِنَّمم ه أهنممته  نه ممر  لهنهمما نه َِ اغ  ُهَهممُروا وه نِه نهممة  ل ِلَّممِكي ه 
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ِكيمُ  ا، [. الل م انالئر إوواننئا 5-4]المم حنة  ال مهِزيُز ال حه الثئاتر ش، وهيئئ ل ئم مئش أمئرهم رشئد 
 وند م مش كل كيد...الل م آميش...اداوا هللا  والد يس دب ل م.

 الخطبة الث نية 
مممانِرِ }الحمئئد هلل  ِل ّله إِلهمممفه إِّلَّ ُهممموه  غه ٍِ ِذي الطَّمممو  مممِديِد ال ِمقهممما ُه  ٍِ ِْ الهَّمممو  قهابِممم مممِف  المممكَّنِب وه إِلهي 

ِصيرُ  ه هللا وحدا ف شر ك له، يسبي له ما فئع السئموات ومئا فئع [. وأش د أف إل3]وافر  ال مه
مامنئا وأسئو نا  األرض، له الملئك ولئه الحمئد، وهئو الئد كئل شئعء قئدير، وأشئ د أش سئيدنا واو
ا ابد هللا ورسوله، البشير النلير، والسراا المنيئر، الئلوات هللا وسئ مه اليئه،  وحبيبنا محمد 

نُمموا  بِمم}والئئد آلئئه والئئحبه  اتَّ همُمموا  الَّممِكي ه َمه ممُروُِ وه نهصه ُنوُِ وه ممزَّ ىه مهممفُ  ِف وه النْممونه الَّممِكيه أُنممِزله مه

َ ِلُحو ه  نِ ه ُهُم ال ُم لـه [. ورضع هللا امش داا بداو ئه واه ئد  بسئن ه وداهئد 157]األاراف  أُو 
 د ادا إلد يوم الديش، أما بود،

 فضل ثورة تونس 
، هئلا الثئورع ال ئع أشئولت الشئرارع نسفي  أيه  اإلخوة، أريد أن أقول كلمة عان ثاورة تاو 

ش أحسئش المق ئئدي، ثئئورع  األولئد، وال ئئع بئدأت مسئئيرع الثئئورات، ف شئك أش الفضئئل للمب ئئدي واو
 ون ، ومحمئد بئواز زي، وسئيدي بئو ز ئد، المدينئة األولئد ال ئع حملئت لئواء الثئورع، فبئد أش 

م ابويش مو م مئا يدئري فئع نوال م بال حية وال قدير وال  ر م والشكر، وفبد أش نكوش داتم ا 
  ون  ح د ف  سر  الثورع.
 التحذير من سرقة الثورات 

هنئئئئئاك أنئئئئئا  أسئئئئئمي م )لالئئئئئوص الثئئئئئورات(، هنئئئئئاك )لالئئئئئوص الثئئئئئروات( و)لالئئئئئوص  
الثئئئئورات(، نئئئئا  يسئئئئرقوش الثئئئئروع و ن ب ئئئئا و وبت ئئئئا و ورد ئئئئا فئئئئع الوئئئئارا، ونئئئئا  يسئئئئرقوش 

يئ  ع هئ فء يحالئدوش، واموئروش يزرائوش؛ الثورات، يقوم ب ا األبرار واألط ئار واألحئرار، و 
ولئللك أوشئئد الئد ثئئورع مالئئر والئد ثئئورع  ئون  مئئش هئئ فء الحراميئة، حراميئئة الثئئورات، أش 
ا أو  ا باشئئئوات دئئئدد  ئئئا دئئئدد  يوطفئئئوا هئئئلا الثئئئورع و ود ون ئئئا لغيئئئر مئئئا قامئئئت لئئئه؛ ف وئئئدم أناس 

ا، ف ، أر ئئد مئئش أبنئئاء  ئئون  أش يكونئئ ا أو سئئ طيش دئئدد  وا الئئد ال ثيئئر مئئش إقطئئااييش دئئدد 
ئئا  اليقائة والحئئلر، ح ئئد ف  سئئلب ثئئور  م مئئن م، ف  سئئر  مئئن م، ف  و طئئ  مئئن م، والوال 
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أنه ف يزاو هناك بقايا الو د الماضع، هناك الشرطة السياسية أو المباحئال أو أمئش الدولئة، 
 و ل  الب د فع هلا ال سميات، ف أدري مالا يسمون م فع  ئون ، مئا يسئمون م فئع مالئر 

مش الدولة ف زالوا مودوديش، و دينوش بالوفء فبش الع ودماا ه، وف زالئوا يحملئوش الوقليئة أ
ب ئئئوا الي ئئئا، ف  ال ئئئع يسئئئ بيحوش ب ئئئا دمئئئاء النئئئا ، مشئئئكلة هئئئ فء أش انئئئدهم اقليئئئة موينئئئة ر 
يبئئالوش بئئالول ، الئئليش رأينئئاهم يضئئربوش النئئا  مئئش فئئو  السئئطوح، يضئئرب أي  واحئئد، واحئئد 

وواحئئد ضئئرب فئئع رأسئئه، اشئئرع، هئئ فء  ربيئئة أمئئش الدولئئة، ال ربيئئة ال ئئع لئئي   فقتئئت اينئئه،
للبشئئر في ئئا قيمئئة، الئئليش يدئئردوش النئئا  مئئش م بسئئ م، ويحققئئوش مو ئئم ائئراع، ويضئئربون م 
بالسئياي ح ئد يمئوت بوضئئ م، مئات بوضئ م قر ب ئئا ح ئد فئع هئلا الثئئورع، واحئد يحققئوش موئئه 

، بقايا الحئزب الحئا م مودئودوش، وهنئاك الغنوشئع ومات، اند أمش الدولة، ف  فء مودودوش 
نفسه رتي  الحكومة السابقة، فبد أش يكوش الشوب ال ونسع الد يقائة مئش م ابوئة هئ فء، 
ا للشئئوب الئئلي ثئئار، ف سئئادع لئئه، هئئ فء ف زالئئوا  بحيئئال يكونئئوش  حئئت اينئئه، ويكونئئوش وئئدم 

ا لهئئئب سئئئيدهم األ بئئئر، ف نئئئا يشئئئوروش بئئئ ن م سئئئادع، ف يشئئئوروش بئئئ ن م فقئئئدوا سئئئياد  م حينمئئئ
ئا أمين ئا لثور ئه، إنئه أد  مئا اليئه فئع قيئام الثئورع،  أداو الشوب ال ونسع إلد أش يكئوش حارس 

 واليه حراسة الثورع ح د  بقد ثمر  ا ل م.
و  ئدول فئع شئتوش  ئون ، أقئوو ل ئا  يئا فرنسئا، يئا  وأطلب من فرنس  التي تدس أنفه ،

 ر ئديش الحر ئة لنفسئك، ا ركئع الحر ئة لئب د هللا ولوبئاد هللا،  بلد الحر ات، يا أم الثورات، كما
نحش مولوقوش أحرار ا مثلك، وقبلك، قبلك بقروش، قاو وليف نا الثئانع  )م ئد اسئ وبد م النئا  
وقد ولد  م أم ا  م أحرارا(، ا ركوا لنا شئتوننا، كفئوا أيئديكم ائش ال ئدول فئع أمرنئا، نحئش فئع 

الوئالم الئلي كنئ م فيئه مسئ ومر ش سئادع، ب دنئا حئرع، وأم نئا  االم دديئد، نحئش فئع ائالم ويئر
حئئئرع، ولئئئي  ألحئئئد الينئئئا مئئئش سئئئلطاش، ف نركئئئف إف هلل، ف ينحنئئئع ا رنئئئا إف هلل، ف نوفئئئر 
لئئد أمر كئئا  دباهنئئا إف هلل، سئئادديش أو را وئئيش، كفئئوا انئئا، هئئلا كلمئئة أود  ئئا إلئئد فرنسئئا، واو

لد كل الب د الليش ي ولوش ب دنا ك   ن ا مطية ل م.واو
أش يورفوا سير الئزمش، ينائروا إلئد السئااة،  وأنصح حك م العرب في المشرق والمغرب

السااة  دور، السااة مش واقفة، السئااة مسئ مرع، الئزمش  غيئر فغيئروا مئا ب نفسئكم، انائروا 
إلئئد شئئووبكم نائئرع أوئئر ، لئئم يوئئد ال  لئئه فئئع األرض هئئو القئئاتم، الشئئووب  نب ئئت، الشئئووب 
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حيئاع فلئئش  مئوت مئئرع أوئر ، بئئدو أش   ئآمروا بوضئئكم مئف بوئئض ضئد شئئووبكم ف ئئلا أرادت ال
لا اسئئ يقات الشئئووب فلئئش  نئئام، بئئدأت الشئئرارع، بئئدو أش  لئئش يئئنفوكم، الشئئووب اسئئ يقات، واو
شئئراك الشئئووب ح ئئد  حكئئم  قامئئة الشئئور ، واو  لئئ  مكم النئئار ا قوهئئا، ا قوهئئا بإقامئئة الوئئدو، واو

 ل حكام الورب، وكل حكام المسلميش.نفس ا بنفس ا، هلا ناليح ع إلد ك
أسئئ و هللا ئ  بئئارك و وئئالد ئ أش يدوئئل يئئوم هئئلا األمئئة ويئئر ا مئئش أمسئئ ا، ووئئدها ويئئر ا مئئش 
يوم ئئا، وأش يحسئئش ااقب  ئئا فئئع األمئئور كل ئئا، وأش يديرنئئا مئئش وئئزي الئئدنيا وائئلاب اموئئرع، 

شئوب مالئئر،  الل ئم انالئر ثئئورع مالئر، الل ئئم انالئر ثئئورع الثئاتر ش فئع مالئئر، الل ئم انالئئر
الل ئئم احفئئظ مالئئر مئئش كئئل سئئوء، الل ئئم احفا ئئا مئئش كئئل ف نئئة، الل ئئم احفا ئئا مئئش كئئل شئئر، 
الل ئئم احفئئظ شئئباب ا األحئئرار األط ئئار األبئئرار البئئالليش المضئئحيش، الل ئئم احفئئظ هئئلا األيئئدي 
الم وضتة، وهلا القلوب الم ط ئرع، وهئلا الضئماتر الم منئة، الل ئم ف  ضئف د ئودهم سئد  ، 

ابث ئئئا، الل ئئئم أيئئئد هئئئ فء الشئئئباب بئئئروح مئئئش انئئئدك، وأمئئئدهم بدنئئئد مئئئش دنئئئدك، وف  ضئئئو ا 
واحرسئئ م بوينئئك ال ئئع ف  نئئام، وا ألهئئم فئئع كنفئئك الئئلي ف يضئئام، وف يئئرام، الل ئئم افئئ ي ل ئئم 
ا مبين ا، واهئدهم الئراط ا مسئ قيم ا، وانالئرهم نالئر ا از ئز ا، وأ ئم الئي م نوم ئك، وأنئزو فئع  ف ح 

الئئئي م فضئئئلك ورحم ئئئك، الل ئئئم أيئئئد دئئئيش مالئئئر، وأل مئئئه الرشئئئد، قلئئئوب م سئئئكين ك، وانشئئئر 
وأل مئئه الالئئواب بئئ ش ي  ئئد هئئلا الشئئباب، وأش يشئئد أزرا، ويسئئند ا ئئرا، فئئع مطالب ئئه بئئالح ، 
وفع مطارد ه للباطل، الل م كش لنا وف   ش الينا، وأانا وف  وئش الينئا، وانالئرنا وف  نالئر 

ويسئر ال ئد  إلينئا، وانالئرنا الئد مئش بغئد الينئا،  الينا، وامكر لنئا وف  مكئر الينئا، واهئدنا
َِر  لهنها} بَّنها اغ  ْ  نِ  قُلُوبِنها نه مه ّله تهج  اِ  وه يمه ِ انِنها الَِّكي ه سه هقُونها بِاْل  وه خ  ِْلِ بَّنهما  وه نُموا نه ِغ    ل ِلَّمِكي ه َمه

ِمممميمٌ  ُؤوٌف نَّ ئِكهههمممفُ }د  [. ابئئئاد هللا، يقئئئوو هللا  بئئئارك و وئئئال10]الحشئئئر  إِنَّممم ه نه مه ه ه وه َِّ إِ َّ ا

ا الَِّكي ه  ِ يها أهيْهه لْو ه ىهلهِ النَّ ِ   مِليما   يُصه مل ُِموا تهس  سه لْوا ىهلهي ِف وه نُوا صه أهقِمِم }[. 56]األحئزاب  َمه وه

مممماء شه ممممِ  ال َهح  ممممِ ىه مممم ه ه تهن هه مممم ه ه إِ َّ الصَّ ُ  الصَّ َِّ ا ُ  هممممُر وه ِ أه َِّ ُر ا  ُ لهممممِك ممممِر وه ال ُمنكه مممما وه  يهم لهممممُم مه

نهمُو ه   [.45]الونكبوت  تهص 
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 كلمته لقن ة الجزيرة
 م بعد التنحي2011فبراير  11مس ء يوم الجمعة 

بسئئم هللا الئئرحمش الئئرحيم، الحقيقئئة أش هئئلا يئئوم مئئش أيئئام هللا سئئددنا فيئئه هلل شئئكرا؛ حقئئ  
ئئا أش هئئلا الشئئباب الثئئاتر الطئئاه ر البئئالو المضئئحع آمالنئئا، واسئئ داب دااءنئئا، وأنئئا كنئئت واثق 

فبد أش يدنع الثمرع، ثمرع الش داء الليش سقطوا برالاص أولتك الليش ف يوشئوش والق ئا وف 
 يرحموش مولوق ا، هلا الشباب كاش فبد له أش ين الر.

فرحنا بنالر هللا، ومنل زمش لم نوش فرحئة، شئاء هللا أش يقئر أايننئا ب ئلا النالئر، نالئر 
ب نئئئه شئئئوب مسئئئ  يش، وشئئئوب يالئئئبر الئئئد الئئئلو والئئئد هئئئلا الشئئئوب، الئئئلي طالمئئئا ا  مئئئوا 

ال ئئواش، ول ئئش هئئلا الشئئوب انئئدا موئئزوش إلا ثئئار فوئئل الوداتئئب، إنئئه أالئئبي بركان ئئا، أالئئبي 
ا هادر ا، هلا ما رأيناا فع هلا الشوب.  شيت ا هات ، بحر ا زاور ا، مود 

الميئئداش أالئئبي ينئئاير، هئئلا  25رأينئئا ميئئداش ال حر ئئر، وأنئئا أق ئئرح أش ي سئئم د ميئئداش ثئئورع 
وفنئئاء الئئنف   ،وودمئئة الغيئئر ،مدرسئئة أو داموئئة يئئ ولم في ئئا النئئا  الفئئداء واخيثئئار والمواسئئاع

 مش أدل امور، مش أدل الشوب، كاش هلا الميداش ي ولم النا  هلا الموانع.
أش ين الئر الطاويئئة  أش ين الئر الباطئئل الئد هئئلا الحئ ، لئئم يكئش موقئئوف   لئم يكئش موقئئوف  
شوب أقو ، والشوب أولد؛ ولئللك كنئت مطمتن ئا كئل  افطمتنئاش؛ ح ئد إننئع الد الشوب، ال

فئئع وطبئئة الدموئئة اليئئوم أقسئئمت ئ والقسئئم لئئي  شئئيت ا هين ئئا ئ ول ئئش هللا أل منئئع أش أقسئئم بئئ ش 
هلا الشباب سين الر، واش قر ب، و حق  النالر فع نفئ  اليئوم، هئلا سئنة هللا ائز ودئل، 

ولئئئة الحئئئ  إلئئئد قيئئئام السئئئااة، ف نئئئا أهنئئئئ هئئئلا داة، و الباطئئئل لئئئه دولئئئة، دولئئئة الباطئئئل سئئئا
الشباب، وأهنئ مالر كل ا، وأهنئ ب د الورب، وأهنئ ب د المسلميش، وأهنئ أحئرار الوئالم، 
وأهنئئئئئ الدز ئئئئرع، الدز ئئئئرع أهنت ئئئئا؛ ألن ئئئئا قامئئئئت بئئئئدور اائئئئيم فئئئئع بيئئئئاش الحقئئئئات ، وكشئئئئ  

 األباطيل.
المالئئئري قبئئئل أش يولئئئش الدئئئيش بقليئئئل  الئئئوروا أي ئئئا اخوئئئوع المشئئئاهدوش أش ال ليفز ئئئوش 

 نحع مبارك ئ وما أانه  نح د بل أانه ن ح  ع، كنا نر دا أش يكئوش الئرتي  السئاب ، فئ بد إف 
أش يكئئوش الئئرتي  المولئئو ، وهئئو يسئئ ح  ئ هئئلا ال ليفز ئئوش المالئئري الئئلي يف ئئري األ اليئئب 
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أائش أش مالئر كل ئا  يقوو  هناك حوالع اشرع آفف فع ميداش ال حر ر يح دئوش وكئلا، أنئا
وردئئت مئئش بيو  ئئا، هئئلا ليسئئت ثئئورع امفف، هئئع ثئئورع الشئئوب المالئئري كلئئه، بكئئل أطيافئئه 
بكئئئئل فتا ئئئئه  مسئئئئلميه ومسئئئئيحييه، وفقراتئئئئه وأونياتئئئئه، وردالئئئئه ونسئئئئاته، ومثقفيئئئئه وأمييئئئئه، كئئئئل 
الشوب قاو "ف" ل لا الطاويئة، هئل يمكئش أش ي وئل و هئلا الشئوب، و نالئر هللا الباطئل؟ سئنة 

ُْ }  ئئ بد للئئك، البقئئاء لألالئئلي، والبقئئاء للحئئ   هللا ههممقه ال  هاِطمم زه ممْق وه مماء ال حه ْ  جه قُمم ْه  وه إِ َّ ال  هاِطمم

ُهوقمما   مما ه زه مما}[، 81]اخسئئراء  ُه مما مه أهمَّ بهممدُ نهيهممك ههُب ُجَهمماء وه مما الزَّ همَّ ُكممُث نِمم   نهأ يهنَهممُع النَّمماسه نهيهم 

ِض   [.17]الراد   اْلهن 
 ري تهنئة الشيخ للشعب المص

أنا أهنئ الشوب المالري كله، وأهنئ الشووب الوربية ال ع رأي  ا فئع كئل مكئاش  ح فئل 
بمئئئا دئئئر  فئئئع مالئئئر، هنئئئا فئئئع قطئئئر وئئئرا النئئئا  بئئئامفف الم لفئئئة مئئئش كئئئل الئئئب د  مئئئش 
القطئئر يش، ومئئش اليمنيئئيش، ومئئش الفلسئئطينييش، ومئئش السئئور يش، ومئئش الوئئراقييش، والدزاتئئر يش، 

ئا وال ونسييش، كل الشووب  الوربية واخس مية مئش هنئود وبا سئ انييش، كئل هئ فء وردئوا فرح 
 بما در  فع مالر.

نحش ف يسونا إف أش نشكر هلل  والد الد ما آ انا مش نومة، والينا أش نس مر فئع هئلا 
ومئئش ميئئداش  ،الشئئكر، وأش نسئئ فيد مئئش هئئلا الئئدرو  ال اتلئئة ال ئئع ا  سئئبناها مئئش هئئلا الثئئورع

 يناير. 25 حر ر أو ميداش ثورع الش داء أو ميداش ال
ئئ ا م وئئاونيش مئئف الدئئيش، أنئئا فئئع وطب ئئع الينئئا أش نائئل الئئد مئئا ا  سئئبناا، ونائئل أيض 

اليئئوم أرسئئلت رسئئالة إلئئد الدئئيش المالئئري، وقلئئت  إش هئئلا الدئئيش ف يمكئئش أش يكئئوش أقئئل 
م، 1952وطنية مش الديش ال ونسع اللي نالر الشئوب ال ونسئع، وقئد كئاش قئام بثئورع سئنة 

ْيش  الئد الدئيش، اليئه أش يئرد هئلا وو  ق  الشوب وراءا؛ يحمئع ا ئرا، ويشئد أزرا، امش الئد 
يش  ل لا الشئوب، وقئد رد هئلا الئديش، وأنئا أائش أنئه لئش يسئ مر فئع السئلطة لئيحكم مالئر،  الد 
وقد قرر للك فع بيانه الثالال؛ أش يسلم هلا األمر لمدنييش بوئد أش يقئوم باخالئ حات ال ئع 

وال ئئئع نن ائئئر  نفيئئئلها ائئئاد  ، ومن ئئئا  إلغئئئاء الطئئئوار ، ومن ئئئا اخفئئئراا ائئئش كئئئل فبئئئد من ئئئا، 
المو قليش، ومن ا البدء فع إدراءات المرحلئة الدديئدع ال ئع  نشئئ مالئر ا دديئدع، و لئد مالئر ا 
دديئئئئدع،  حقئئئئ  اممئئئئاو، آمئئئئاو بلئئئئد ائئئئاش الحضئئئئارات، ائئئئاش الحضئئئئارع الفراونيئئئئة، وائئئئاش 
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نمئئا الئئلي يبنيئئه هئئم الحضئئارع اخسئئ مية، وهئئو دئئدير أش  يكئئوش لئئه مكئئاش  حئئت الشئئم ، واو
 أبنا ا بسواادهم واقول م.
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 1والحياع الشر وة برنامعحلقة 

 (م2011فبراير 13)

 ومرحبئئا أهئئ  وبركا ئئه،  وئئالد هللا ورحمئئة الئئيكم سئئ مال ال ئئرام، مشئئاهدينااثمئئاش   اثمئئاش
 . والحياع الشر وة برنامع مش الدديدع الحلقة هلا فع مباشرع ال واء الد بكم

ُُنممممممهُم  ّله   الوز ئئئئئئز ك ابئئئئئئه فئئئئئئع و وئئئئئئالد سئئئئئئبحانه هللا يقئئئئئئوو ِر إِ    ُ ْه الممممممك ِ مممممم هلُوا  أهه  ممممممأ }نهاس 

 وهئلا الولئم، بئ نوار الد ئل المات ل بديد ةواال   اللكر أهل بس او أمر ،[43 النحل]تهم لهُمو ه 
 فضئئيلة مئئف - ال ئئرام مشئئاهدينا - الواالئئة الحلقئئة هئئلا وفئئع السئئ او، بفضئئيلة إف ي حق ئئ  ف

 بر ئئد ابئئر المف وحئئة  سئئا ف  م ل لق  ئئع البئئاب نفئئ ي القرضئئاوي  يوسئئ  الئئدك ور الو مئئة شئئيونا
 أش نردئو وال ئع أيضئا، ال ئا   بئروا ،(facebook)الئ الد البرنامع الفحة وابر البرنامع،

 . ومباشرع ومو الرع ودادع اميقة  سا فت   وش 

 .سيدي بكم مرحبا

 .اثماش أخ يا بك مرحبا :القرض وي  يوسف

 وشرعيته  المصرية الثورة انتص ر

 أد ت ال ئع المليونيئة المائاهرات  لئك المالئري، الحئدال هئو اليئوم الحئدال  عثما ن عثم ن
 الموضو ؟ هلا فع كلمة ل م مبارك، حسنع المالري  الرتي  ولف إلد

                                                 
شريعة والحياة( األسبوعي، الذي يقدمه العالمة الكبير الشيخ القرضاوي، مساء مما تمتاز به قطر: قناة الجزيرة، ومن قناة الجزيرة: برنامج )ال -1

 كل يوم أحد، في الساعة العاشرة مساء.
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 سئئئيدنا الئئئد والسئئئ م والالئئئ ع هلل، الحمئئئد الئئئرحيم، الئئئرحمش هللا بسئئئم  القرضااا وي  يوساااف
ئئش والئئحبه آلئئه والئئد هللا، رسئئوو  ربنئئا الالئئالحات،  ئئ م   بنوم ئئه الئئلي هلل الحمئئد هئئداا، ا  بئئف وم 
 مباركئا طي  بئا كثيئرا حمئدا دالحمئ لئك ربنئا سئلطانك، واائيم ود ئك لد و ينبغع كما الحمد لك
 . بود شعء مش شتت   ما وملء األرض وملء السماوات ملء فيه،

ْ  }   والد هللا بقوو اللقاء هلا نبدأ ِْ  قُم م  ْ ِ  بَِه  ِ هِمفِ  ا مه م  بِره ُمموا   نه ِمكهِل ه  وه َ ره ي مرٌ  ُهموه  نهل يه ما خه مَّ  م ِ

مُمممو ه  مه مِ ال   دهابِمممرُ  نهقُِطمممعه }   وئئئالد وبقولئئئه ،[58 يئئئون ] يهج  مممدُ  ظهلهُمممموا   الَّمممِكي ه  قهمممو  م  ال حه ِ  وه  ِِ  ِ ٍ  نه

 إلا ح ئئد للائئالم، ليمل  ئئع هللا إش  "وسئئلم اليئئه هللا الئئلد رسئئولنا وبقئئوو[ 45 األنوئئام] ال مهممالهِمي ه 
ُهكهِل ه }  وئالد هللا قوو    ثم. 1"يفل ه لم أولا كُ  وه ب ِ ه  أهخ  كه  إِذها نه ى أهخه ِه ه  ال قُره مةٌ  وه ُ  إِ َّ  ظهاِلمه مكِه  أهخ 

قُْ} ،2[102 هئود] ُهِديدٌ  أهِليمٌ  ٍ ِ  وه ْه  أهد ِخل نِ  نَّ نِ  ِصد ق   ُمد خه ِرج  أهخ  ْه  وه ره مهْ ِصد ق   ُمف  اج   ل ِم  وه

ْ   نَِّصيرا ي ُسل طهانا   لَّدُن ه  ِم  قُ اء وه قْ  جه ههقه  ال حه زه ُْ  وه ْه  إِ َّ  ال  هاِط ُهوقما   ُها ه  ال  هاِط  ،80 اخسئراء] زه
81.] 

، از   هللا أيام مش األيام هلا أو هللا، أيام مش ميو  هلا  هللا، بنالئر الم منئوش  فرح في ا ودل 
 اسئئ طا  الئئلي الوربئئع، الوئئالم كئئل    الوربئئع، الوئئالم وفئئع مالئئر، كئئل    مالئئر، فئئع النئئا  رأيئئت  
 لئم الئب د هلا أنفس م، اش في ا يوب  روا أش النا  يس طيف ف ب د هناك فيه، يوب  روا أش النا 
 ،فئرح  م ويولنئوا في ئا يوردئوا أش للنئا  يمكئش ال ئع الب د كل   أما في ا، النا  مشاار نورف
 لئئم السئئنيش اشئئرات مئئش بويئئد، زمئئاش مئئش قئئديم، مئئش  فئئرح لئئم األمئئة فئئرحيش، كل  ئئم النئئا  رأينئئا
، ائز   هللا انئد مئش بنالئر  فرح  كئل   بالبكئاء، انئه اب ئروا فرحئا النالئر ب ئلا األمئة فرحئت ودئل 
 لئئه أ قئئيم حئئيش إبئئراهيم، حئئافظ النيئئل شئئاار قئئاو كمئئا السئئرور، بكئئاء وهئئلا يبكئئوش، كئئانوا لنئئا ا

  البدي ة الد وقاو فبكد   ر م، حفل

 الشوور مقيا  الويش ودمف  بدموع النوكم دميل شكرت  
 رورالس دمف لاقئه ما الد  دفئنئع لا  قئد ر عم ألوو

                                                 
 .سبق تخريجه - 1
(، وابئش مادئه  فئع الفئ ش 3110(، كما رواا ال رملي فع ال فسئير )2583( ومسلم فع البر والاللة )4686م ف  اليه  رواا البواري فع ال فسير ) -2
 (، اش أبع موسد.4018)
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ر ت  فرحئت لقئد اايمئة، نومئة الائالميش وسئقوي ،الطاويئة وبسئقوي النالئر، ب ئلا األمئة س 
 فقئد قئد اخنسئاش كئاش لا  ا، إلي ا اادت حر  ا  ا، إلي ا اادت حيا   ا، إلي ا اادت ب ش مالر
 .لا ه

 لئئه الئئو ع أش قيمئئة، لئئع أش إنسئئاش، أننئئع امش أحئئ    أنئئا  يقئئوو المالئئر يش الشئئباب أحئئد
ئئوش  أحيئئاء ائئادوا النئئا . اا بئئارا لئئع أش أهميئئة،  أ حي  ئئع الشئئباب، هئئلا أ حي  ئئع ف نئئا  نفسئئ م،ب يحس 
، وضب اللي الباطل، الد الثاتر المالري  الشوب هلا  الد ووضب للودو، ووضب للح   

 فئئئع البئئئلو، فئئئع الفئئئداء، فئئئع اخيثئئئار، فئئئع المثئئئل ضئئئربوا الئئئليش الشئئئباب هئئئ فء أ حي  ئئئع الالئئئم،
 بالغطئئئاء و ئئئ ثرا وا،أوئئئ لينئئئام أحئئئدهم ويسئئئ ر أوئئئوا، لير ئئئاح أحئئئدهم ي وئئئب أش فئئئع ال ضئئئحية،
ثُِرو ه } بقولئه القئرآش فئع هللا والئف م الئليش األنالار، هم ك نما وبالطوام، وبالفراش يُمو   ىهلهمِ وه

لهممو   أهنَُِسممِهم   مما ه  وه ممةٌ  بِِهممم   ُه اصه صه  الفئئز  انئئد يكثئئروش   بئئ ن م الئئفواو   والئئليش ،[9 الحشئئر] ... خه
 .الطمف اند ويقل وش 

 وهئو األولئد، األيئام مئش اا قلوا اللي ونيم، واتل الشاب أحدهم رأيت   الليش الشباب ه فء
 ومئا ل ئم فقئاو إووانئه، بئه واح فئل انئه أفرا ثم الثورع، ل لا وط طوا الليش األواتل الشباب مش

وا الليش هم األبطاو بط ، لست   أنا بط ، من  ع  دولوا ف  قاو قاو، ما أاام  بئ رواح م ضئح 
قوا د رحوا يشوالل هللا، سبيل فع واس ش دوا  .وأنام م ل ف ولونع أنا أما هللا، سبيل فع واو  

 أش حئئئاولوا الئئئليش والمدئئئرميش، البلطدي ئئئة قئئئاوموا الئئئليش الشئئئباب هئئئلا! الشئئئباب هئئئلا انائئئر
لئيش ال ارو، واربات والويوو والبغاو بالدماو دا وا الليش يق لوهم،  واألسئلحة بالسئكا يش محم 
 وردئئوا الشئئباب هئئ فء سئئ ح، مو ئئم ولئئي  قئئاوموهم ول ئئن م لفئئة،القا النار ئئة والمئئواد البيضئئاء
 شئئئئاب ا بواحئئئئد،وكاش أمسئئئئك بوضئئئئ م إش ح ئئئئد فقئئئئاوموهم، ألسئئئئن  م إف سئئئئ ح أي مو ئئئئم لئئئئي 

ئك ول ننئع امش، أق لئك أش أسئ طيف أنئا  لئه وقئاو انقئه، مئش بواحئد أمسئك ر اضي ا،  بقئوو أ مس 
ما ِلههق هُلهنِم  يهدهكه  إِله َّ  بهسهطته  لهنِ }  وئالد هللا هق هُلهم ه  إِلهي م ه  يهمِديه  بِ هاِسم    أهنهما   مه مافُ  إِن ِم  ْله ه  أهخه  ِ ٍَّ  ا  نه

 [.28 الماتدع] ال مهالهِمي ه 

 يئ ول م مول  مئة ثئورع إن ئا ااديئة، ثئورع ليسئت إن ئا الثئورع، ب ئلا قام اللي النادر، الشباب هلا
ئئت م الشئئباب هئئ فء أ حي  ئئع لربانيئئة،ا األو قيئئة المثاليئئة الحيئئاع   ئئوش  كيئئ  من ئئا النئئا   بمئئا وأهن  
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 أش أردئئئوهم كمئئئا أهئئئداف م، يحق  قئئئوا ح ئئئد مسئئئ مر ع، ثئئئور  م أش يو بئئئروا أش وأردئئئو إليئئئه، والئئئلوا
اوا أف واحدع، يدا يكونوا  يكئوش  وأش واحئدع، يدا يال وا أش يدب بين م، لينزس يدول الشيطاش ي د 
 هئئئلا مئئئش نطلبئئئه أمئئئر هئئئلا الدئئئيش، وبئئئيش بيئئئن م ةواسئئئط و  ئئئوش   مئئئث  ل م مئئئن م مدموائئئة هنئئئاك
 .الشباب

 . مث  ل م لدنة سيشك  لوش  الدموة يوم اف داا، ب لا أن م يبدو  عثم ن عثم ن

 ال ثيئر بقئع ول ئش أرادوا، ممئا ال ثيئر حق قئوا وقئد هئلا، مئش بئد   ف بئد ، ف القرض وي  يوسف
ه المناسبة ب لا وأنا أيضا،  فئالديش األمئر، أوو فع و قدير شكر كلمة الديش، إلد كلمة أود  
  وبيئرا دام مئا أنفسئ م، ائش يوب  ئروا أش الشئباب هئ فء حئ     مش أش أالش الموركة إلد دول منل

مئئوش  وأن ئئم ل ئئم، مكفئئوو حئئ    وهئئلا سئئلمي ا،  ابئئر كمئئا- ولئئش لئئم وأنئئه المشئئرواة، مطئئالب م ي ف  
هم القو ع  س ودم ولش الشباب، هلا إلد ب ل  أيدي م  م د   -الديش باسم الرسمع الناط  . ضد 
ئئد ح ئئد األمئئر وراء زالئئوا ومئئا ، لئئم أنئئه الحقيقئئة فئئع أا قئئد وأنئئا. مبئئارك الئئرتي   نح   ول نئئه ي ئئني 

ئئئع، ئئئد، أش اليئئئه يئئئ بد وانئئئادا ال وامئئئل فئئئع فطر ق ئئئه ن ح   ئئئد أش بئئئد   ف كئئئاش ول ئئئش ي نح   أو ي نح 
ئئد،  القئئوات أطالئئب وأنئئا األمئئور، بزمئئام المسئئلحة اتللقئئو  األالئئد المدلئئ  الدئئيش، وأمسئئك ي نح 
 ائش وأالنوا الدس ور، هلا ألغ وا أن م ان ا، أالنوا األمور مش كثيرا اليوم النوت وقد المسلحة
دع وضئئف فئئع  بئئدأ لدنئئة ئئوا وأن ئئم دديئئد، دسئئ ور مسئئو   المئئزور ش، والشئئور   الشئئوب مدلسئئع ألغ 
 دميئئف ائئش يفردئئوا أش نر ئئد للئئك، شمئئ أ ثئئر هئئو مئئا فئئع نطمئئف يونئئع ول ئئش ل ئئم، نحمئئدا هئئلا

 أيئش النئا  ائن م يوئرف ف الشئباب مئش ائدد زاو ف. الثورع هلا أدل مش اا قل اللي الشباب
 الدئئيش و سئئل م الثئئورع ان الئئرت أش بوئئد الشئئباب هئئ فء يبقئئد لمئئالا ،1أقئئاربع أحئئد ومئئن م هئئم؟

 !لمالا؟ السلطة؟

 كئئل    ائئش ي فئئر ا أش بئئد   ف إط قئئا، لقبئئي   ف هئئلا ا ورنئئا، ولئئ  الوئئادلع حبيئئب ا ئئد ألقينئئا
 الئئئي م حكمئئئت الئئئليش السياسئئئييش، المسئئئدونيش كئئئل    ائئئش بئئئاخفراا أطالئئئب أنئئئا بئئئل المو قلئئئيش،
 هئ فء ائش ي فئر ا أش يدئب الو د، هلا ان  د يس حق ون ا، ف ب حكام الاالمة الوسكر ة المحا م
 ف الئئليش الوئئارا، فئئع  وش والمالئئر  السئئدوش، أقبيئئة فئئع المئئا السئئنوات قضئئد الئئلي الشئئباب،
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 المحئئئا م حكم  ئئئا ال ئئئع األحكئئئام هئئئو ،الئئئي م مسئئئلطا سئئئيفا هنئئئاك ألش يئئئدولوا أش يسئئئ طيووش 
د قئئالوا الطئئوار ، حالئئة إلغئئاء وهئئو بئئه، وائئدوا مئئا ينف  ئئلوا أش أر ئئد كمئئا الوسئئكر ة،  ان  ئئاء بمدر 
 هئلا كبلئت ال ئع الطئوار     لغئع ف لمالا هلا، الاروف ان  ت. الطوار   سنلغع هلا الاروف
 آش الطئوار ،  حكمنئا نحئش إف ااديئة، حيئاع فئع يوئيش الوئالم سئنة، ث ثيش المالري  المد مف
 الطئئوار ، إلغئئاء النبئئ ، ب ئئلا المالئئري  الشئئوب أائئيش يقئئر   أش المسئئلحة للقئئوات األالئئد للمدلئئ 
 لئدإ رسئال ع هئلا السنيش، اشرات منل المالر يش أنفا  الد يكب  اللي ال ابو  هلا إلغاء
 .الديش

 الئد يثنئوش  المشئاهديش اخووع مش كبير ادد موفنا، رسال  م مش انط قا  عثم ن عثم ن
 الوالئوو فئع أساسئية كانئت أن ا ويو بروش  المسيرات، وهلا ال ااهرات ل لا ودامكم موقفكم،
 هئئئلا مثئئئل  حئئئر  م ال ئئئع الف ئئئاو   بوئئئض هنئئئاك كانئئئت المقابئئئل فئئئع ول ئئئش إليئئئه، والئئئلوا مئئئا إلئئئد

 ا    ئئئئام إلئئئئد بوضئئئئ م لهئئئئب بئئئئل األرض، فئئئئع اخفسئئئئاد بئئئئاب مئئئئش ف نئئئئة،  و برهئئئئا ،ال ائئئئاهرات
 المس لة؟ هلا  وضيي يمكش كي  الووارا، مش ب ن م المااهرات هلا فع المشاركيش

 األسئئئد بغايئئئة أقابلئئئه شئئئعء وهئئئلا الئئئحيي، وهئئئلا حقيقئئئة، هئئئلا وهللا  القرضااا وي  يوساااف
لئئئد الئئئديش، إلئئئد ينسئئئبوش  أناسئئئا هنئئئاك أش واألسئئئ ،  الحقئئئات  الئئئي م او لطئئئت الئئئديش، لئئئما واو
 هئئئئلا مئئئئش الئئئئفات ل ئئئئم يونئئئئع الوئئئئوارا وئئئئاردوش، بئئئئ ن م الشئئئئباب هئئئئ فء فئئئئا   موا باألباطيئئئئل،
ئئئئش يكف  ئئئئروش  أن ئئئئم الالئئئئفات ئئئئش كئئئئل   سئئئئواهم، م   النئئئئا  دمئئئئاء يسئئئئ حل وش  وأن ئئئئم كئئئئافر، ائئئئداهم م 
ئئش كئئل   وأمئئوال م،  وحكئئيم اخسئئ م ار فئئ البكئئر اخسئئ م ابئئش دم اسئئ حل وا إن ئئم ح ئئد ائئاداهم، م 

  شاارهم قاتل م، وقاو دمه، اس حل وا انه، هللا رضع طالب أبع بش الع األمة

 رضوانا الورش لي مش ليبلا إف   ب ا أراد ما  قع مش ضربة يا
 ميزانا هللا اند ئةئئالبر  أوفد   ف حئسبه يوما ئراكألل إنع

 . ميزانا هللا اند ةالبر  أوفد الع، قا ل ملدم بش الرحمش ابد ب ا يقالد

  يقئوو م ئش الولئ ؟ دمئاء يس بيحوش  ه فء الشباب هل النا ، يكف  روش   ه فء الشباب هل
 و ركئئوا الم شئئاب ات ا  بوئئواأن ئئم  الحقيقئئة الولئئم، إلئئد ين سئئبوش  الئئليش هئئ فء! الوئئوارا؟ مئئش إن ئئم
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وا لئئئئم المحكمئئئئات، لي ا  ئئئئا إلئئئئد الدزتيئئئئات وف أالئئئئول ا، إلئئئئد الفئئئئرو  يئئئئرد   إلئئئئد الاني ئئئئات وف ،ك 
فئئوا القطوي ئئات،  ال ائئاهرات هئئلا سئئم وا أسئئمات ا، بغيئئر األشئئياء سئئم وا مواضئئوه، ائئش ال لئئم وحر 
 كئانوا هئ فء هئل. المسئلي الوئروا  ونئع  اخس مع الفقه فع ل كرت إلا الوروا كلمة ورودا،
 كئاش مئش إف عء،شئ أيئدي م فئع لئي  وردئوا سئ ح، أي   يحملئوش  كئانوا مئا شئعء؟ أي   يحملوش 
 .ي  فوش  فق  بلسان م مالح ، موه

 الئئديش، أمئئر فئئع حقيقئئة البدائئة أو ف م سئئل م، ويئئر وهئئلا بدائئة، ال ائئاهر هئئلا دوئئل وبوضئئ م
 اف بئئا ، الئئد  قئئوم الئئديش وأمئئور افب ئئدا ، الئئد  قئئوم الئئدنيا أمئئور الئئديش، أمئئر مئئش لئئي  وهئئلا
 هنئاك كئاش هئل مبنيئة؟ مئدار  الرسئوو أيئام فئع كئاش هل كثيرع، أشياء الغرب مش ن ول فنحش

 شوب؟ ومدل  شور ، مدل  مدال ،

 .الوساتل مش نس فيد  عثم ن عثم ن

 مئا كئل    مئش   وئلها وسئاتل وآلي ئات، أدوات أدوات،افن وابئات كل  ئا هلا القرض وي  يوسف
و امئئئر سئئئيدنا الئئئدواو ش، أوئئئلوا والمسئئئلموش   شئئئاء، ش  مئئئش أو  ئئئر الئئئدواو ش، دو  . راألمالئئئا ومال 

 للمسئئئلميش وامئئل الفئئر ، مئئش الوئئراا وأوئئل وسئئد ت، دواو ئئش الئئروم، مئئش أوئئلها والئئدواو ش
 .إط قا افب دا  مش يو بر مما ليست كل ا هلا الحضارات، ب د اند كما  ار وا

 بئئد ف  قئئاو اخسئئ م، فئئع امئئر سئئيدنا دوئئل انئئدما  ائئاهروا، الالئئحابة  أقئئوو أنئئا وبوئئد،
 ابئئد بئئش حمئئزع رأسئئه الئئد الئئ  الئئف يش، فئئع فوردئئوا. لمشئئركيشل قو نئئا لنا ئئر بقئئو ع، نوئئرا

ئئوا امئئر، رأسئئه الئئد والئئ  المطلئئب  أي .للقئئوع إا ئئارا  حئئ  م، مئئش    ئئز   األرض وكئئ ش ومش 
ا آسئ  وأنئا مواضئوه، ائش ال لئم يحر  فئوش  الحقيقئة النئا  ف ئ فء هئلا؟ فئع مئانف  المئاء أش دئد 
 هئلا، وور ئب الف نئة، وبإحئداال اخسئ م، ائش اوبئالورو  بالضئ و، الشئباب ه فء ا   موا كبارا
 اميئئئئات هئئئئ فء ائئئئش وئئئئاب كيئئئئ  أدري  ف أنئئئئا الالئئئئم، يرفضئئئئوش  قئئئئاموا الئئئئليش الشئئئئباب هئئئئ فء

 و لوئئئئش الالئئئئم،  ئئئئرفض ال ئئئئر م القئئئئرآش فئئئئع اميئئئئات متئئئئات! الالئئئئم  ئئئئرفض ال ئئئئع واألحاديئئئئال
ََّممماِلِمي ه  يُِحمممبْ  ّله } هللا وأش وأهلئئئه، الالئئئم و  ئئئرا الائئئالميش، مممِدي ّله }و ،[57 امئئئراش آو]  ال  يهه 

مه  ََّمماِلِمي ه  ال قهممو  َ ِلمم ُ  ّله }و ،[258 البقئئرع] ال ََّمماِلُمو ه  يُ ّله }،[21 األنوئئام]  ال ُهنُمموا   وه  الَّممِكي ه  إِلهممِ تهر 

سَُّكمُ  ظهلهُموا    والويئال النئار مسئا  يودئب الاالميش إلد والميل ،فالركوش [113 هود].. النَّانُ  نهههمه
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ا}باهلل، مه ِ  دُو ِ  م ِ  ُكمله  وه  ِ ِليهماء ِمم    ا مُرو ه  ّله  ثُممَّ  أهو   ائز   هللا نالئرع و حرمئوا ،[113 هئود] تُنصه
، مممو  ه  إِ َّ } القئئئرآش يقئئئوو ثئئئم ودئئئل  ىه ممما ه  نِر  ههامه ممما وه ُجنُودهُهمه مممانُوا وه ممماِطنِي ه  ُه  ،[8 القالئئئص] خه

ممك نهاُِ } هخه ُ  نهأ ُجنُممودِه مميهم ِ  نِمم  نهنه هممك نهاُهم   وه َُر   ال  مما ه  ي ممفه ُه  نهممان ََّمماِلِمي ه  ىهاقِ هممةُ  ُه  ،[40 القالئئص] ال
أهت  هم نهمماُهم  } ِِ  نِمم  وه ممِك مه  لهم نهممة   الممدْن يها هه يهممو  ممةِ  وه مم ه  ُهممم ال ِقيهامه ق  ُمموِمي ه  م ِ  هئئم ،[42 القالئئص] ال مه

 الئئد الائئالم يسئئ ولع بمئئالا الائئالم، ضئئد يقئئ  أش بئئد   ف الواحئئد ألش الدنئئدي؟ لمئئالا ودنئودهم،
 ودئئه فئئع نقئئ  أش يول  منئئا فاخسئئ م الائئالم، أدوات هئئ فء بئئالدنود، الئئي م؟ قوي ويسئئ  النئئا ،
 .الاالميش

 سئلطاش انئد حئ     كلمئة الد ئاد أفضئل  "من ئا كثيئرع، وسئلم اليئه هللا اللد النبع وأحاديال
 إلا النئا  إش" ،2"فق لئه ون ئاا فئ مرا دئاتر، إمئام إلئد قئام وردئل حمئزع، الشئ داء سيد" ،1"داتر
 أم ئئع رأيئئت   إلا" ،3"انئئدا مئئش بوئئلاب هللا يوم  ئئم أش أوشئئك يديئئه، الئئد ي وئئلوا فلئئم ااالمئئ رأوا

 .كثيرع أحاديال ،4"من م   ود    فقد. االم يا  للاالم  قوو أش   اب

ئئش  "وقئئاو األمئئراء مئئش الائئالميش والسئئ م الالئئ ع اليئئه النبئئع لكئئر  ف ئئو بيئئدا داهئئدهم فم 
 مئش للئك وراء ولئي  م مش، ف و بقلبه داهدهم شوم   م مش، ف و بلسانه داهدهم وم ش م مش،
ئئش" ،5"وئئردو حب ئئة اخيمئئاش ئئش بيئئدا، فليغي  ئئرا منكئئرا مئئنكم رأ  م  ئئش فبلسئئانه، يسئئ طف لئئم فم   لئئم وم 
 ضئئربوا وف سئئيفا، حملئئوا مئئا بلسئئان م، وي ئئروا هئئ فء ،6"اخيمئئاش أضئئو  وللئئك فبقلبئئه، يسئئ طف
 .موسل اليه هللا اللد الرسوو أحاديال هلا.قنبلة

 .نوم دما، سفكوا ما  عثم ن عثم ن

وا وف  القرض وي  يوسف  . أحد الد اا د 
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 الفراعين ومصير الح كم على الخرو  مسألة

 ابئد السئيد محمئد المشئاهديش، السئادع مئش المشئاركات بوض ن ول موفنا،  عثم ن عثم ن
ل مالر، مش الناالر  . فض 

ئئئون نحي  ئئع نحئئش أوف  مالئئر الناالئئر، ابئئد السئئيد محمئئد  الدليئئل إمامنئئا الشئئي  فضئئيلة  ن  
 وقئئئد حسئئئنا ه، ميئئئزاش فئئئع هللا ودولئئئه المباركئئئة، الوايمئئئة الثئئئورع هئئئلا مئئئش الوائئئيم موقفئئئه الئئئد
فنا  .الوايم موقفه فع شر 

 .السوودية الب نسع، أحمد األخ.دز   شكرا  عثم ن عثم ن

 ائئش ويئئرا هللا اادئئز  شئئيونا وبركا ئئه، هللا ورحمئئة الئئيكم السئئ م  السئئوودية الب نسئئع، أحمئئد
وات ائش الضئافع البياش هلا  ال ئع األحاديئال وبئيش بين ئا نئوازش  كيئ . الالئم درء الئد المشئد  

ش" الحئا م الئد الوئروا بوئدم  قئوو ال ئع وامور ش، المشاي  بوض يس ودم ا  ا ئرك، دلئد واو
ش ئئع أ ثئئر  ولئئم أنئئت - النئئو  هئئلا مئئش وكثيئئر  ئئ د  ي وال ئئع". مالئئك سئئر   واو  بئئه ش يسئئ دل و  - من  
ش " الحئئا م، كئئاش أي ئئا الحئئا م، الئئد الوئئروا ائئدم الئئد . 1"زبيبئئة رأسئئه كئئ ش حبشئئع اسئئ ومل واو
 .ويرا هللا ودزا م الر ية؟    ضي ح د وافية - شيونا يا - بين م الموازنة فكي 

 .السوودية مش محمد، هللا ابد األخ. دز   شكرا  عثم ن عثم ن

 فئئع أائئيش أردنئئع مئئواطش أنئئا الشئئي ، فضئئيلة م،الئئيك السئئ م  السئئوودية محمئئد، هللا ابئئد
 فئئئع أائئئيش السئئئوودية إلئئئد مديتئئئع قبئئئل كنئئئت   أنئئئا ب طفئئئالع، ي ول ئئئ  سئئئ او وانئئئدي السئئئوودية،
 مدئئر د مئئش كئئاش الشئئقيقة مالئئر دولئئة الئئد واخطئئ   ال ولئئيم، أدئئل مئئش مغ ربئئا كنئئت   أميركئئا،
ا م لمئا واقوئا  وكئ  لفز ئوش ال  الئد نراهئا ال ئع السئينماتية األفئ م كانت ولألس  األف م،  دئد 

 امئئرا طفئئل انئئدي أنئئا كئئ ردنع الشئئر  ، بئئاألزهر ي ول ئئ  سئئ الع الوربيئئة، مالئئر دم ور ئئة فئئع
 أي  وطونئئئا أش األزهر،أردئئئو فئئئع يدرسئئئوا أش سئئئنوات،أر د سئئئت امرهئئئا وطفلئئئة سئئئنوات ومئئ 

 ارفئهأ  والدي،والئلي مئف طفئل وأنئا إف حيئا ع فئع مالئر دولت ما ألش األزهر، اش مولومات
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 ائئش  فيئئدونا أش فئئ ردو كل ئئا، الوربيئئة الئئدوو راتئئدع ار قئئة، دولئئة وهئئلا ار ئئ ، الشئئوب هئئلا أش
 .ددا محدودع مولوما ع ألش والرا األزهر،

 .السوودية مش محمد، هللا ابد أخ واضي نوم،(  مقاطوا) عثم ن عثم ن

 فئابقوا الئير،ق فاالئل إلئد نئلهب أش بود هللا، شاء إش األستلة هلا الد نديب شإل موفنا
 .الفاالل بود هللا بإلش إليكم نوود ال رام مشاهدينا مونا

 مئش األسئبو  ل ئلا حلق نئا إلئد دديئد مئش بكم وس   أه  ال رام، مشاهدينا  عثم ن عثم ن
 الو مئة شئيونا فضئيلة مئف ل سئا ف  م لكرنئا كمئا مف وحئة حلقئة وهئع والحيئاع، الشر وة برنامع
 . القرضاوي  يوس  الدك ور

م م بوئئئدما السئئئوودية، مئئئش الب نسئئئع، أحمئئئد األخ فنئئئا،مو   الالئئئم مواد ئئئة فئئئع يدئئئب مئئئا قئئئد 
ئئئئش هنئئئئاك إش يقئئئئوو والائئئئالميش،  األحاديئئئئال بئئئئبوض ويسئئئئ دو   الحئئئئا م، الئئئئد الوئئئئروا يحئئئئرم م 
ش" الالحيحة،  ".مالك وأول ا رك، دلد واو

 لمسئئل يا والوئئروا المسئئل ي، بئئالوروا المقالئئود ورودئئا، لئئي  هئئلا أوف  القرضاا وي  يوسااف
ئئش إف اليئئه يقئئدر ف هئئلا  فئئع الحكئئم نائئام  غييئئر ال غييئئر، إش  قلئئت أنئئا ولئئللك القئئو ع، يملئئك م 

   وساتل ث ثة ب حد يكوش  أش بد ف االرنا

 حقيقيئئة، ديمقراطيئة هنئاك كئئاش إلا الديمقراطيئة، بالطر قئة   ئئوش  أش يمكئش  األولئد الوسئيلة
 مئش  شئاء مئا  غي  ئر ال شئر وية، والسئلطة لمئاشالبر  فئع أولبيئة ون وئل الشوب، نكسب أش نحاوو

 . وسيلة هلا القوانيش،

 ال ئئئئع هئئئئع المسئئئئلحة القئئئئوات كانئئئئت إلا المسئئئئل حة، القئئئئوات طر ئئئئ  ائئئئش  األوئئئئر   الوسئئئئيلة
 طر ئئئ  ائئئش قامئئئت كل ئئئا الوربيئئئة ب دنئئئا أ ثئئئر آوئئئر، بحكئئئم و ئئئ  ع بئئئالحكم  طئئئيي أش  سئئئ طيف
 .الوسكر ة القوع طر   اش ال غل ب الفق اء يسم  يه ال غل ب،

 هنئئاك كئئاش إيئئراش، فئئع حئئدال مثلمئئا الشئئوب، ثئئورع طر ئئ  ائئش هئئع  أوئئر   طر قئئة وهنئئاك
 فئع الشوب وأالبي الومينع، اخمام بقيادع الشوب وقام ديشا، ويملك السافاك، ويملك الشاا،
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 فئئع يسئئ مر أش يمكئئش ف ول ئئش النئئا ، فئئع يضئئرب ائئل   الدئئيش ناحيئئة، فئئع والدئئيش ناحيئئة،
 الشئئئوب، طر ئئئ  ائئئش الثئئئورع وان الئئئرت يئئئدا، فكئئئ    الشئئئوب، مئئئش الدئئئيش ألش النئئئا ؛ ضئئئرب
 لئئي  ف ئئلا الشئئوب، طر ئئ  ائئش  ن الئئر مالئئر أيضئئا وهئئلا الشئئوب، طر ئئ  ائئش  ئئون  وأيضئئا
 . الوام الرضا هو هلا البيوة، هع هلا النا ، إرادع اش موب  رع شوبية ثورع هلا ورودا،

 إل ا المفئئروض أنفسئئ م، ائئش ر شموب  ئئ مالئئر فئئع قئئاموا النئئا  الرضئئا؟ الئئد  حالئئل كيئئ 
، يطئئالبوش  الئئليش هئئ فء مئئف يكونئئوش  بالئئيرع، انئئدهم الئئليش النئئا   الباطئئل، و رفضئئوش  بئئالح   

 البلئئئد، أمئئئواو سئئئر   الئئئلي الائئئالم، مئئئف أم هئئئ فء، مئئئف   ئئئوش  الالئئئم، ويئئئ بوش  الوئئئدو، و نشئئئدوش 
 أم هئلا مئف  ئوش   األفاايئل، وفول الموت، ح د النا  وال ب الفساد، والنف الثروات، ون ب
  هلا؟ مف

 الئحيي فئع حئديال الئد يو مئدوش  الولئم، يئداوش  والئليش الم ئدي  نيش، هئ فء مئش أ ودئب أنا
ش  "فيه اللي حليفة حديال مسلم،  أالئوو مئش لئي  الحديال وهلا". مالك وأول ا رك، دلد واو
 ف هئلا الم ابوات ف حاديال. م ابوات وأحاديال أالوو، أحاديال  نوااش مسلم أحاديال مسلم،
 فيئه قاو وقد الم ابوات أحاديال مش حديال ف لا األالوو، أحاديال فع  دقيقه في ا مسلم يدق   

 إنئا هللا، رسئوو يئا  اليمئاش بئش حليفئة قئاو  قئاو س م أبع اش يونع الحديال، اهل ،عالدارقطن
 . آورا إلد..  الوير هلا بود ف ل الوير، ب لا هللا فداء بشر    كنا

 كيئ   قلت  قاو". إن  ماشثد فع الشياطيش قلوب قلوب م رداو في م  "الحديال هلا وفع
  للك؟ أدركت   إش هللا، رسوو يا أالنف

ش لألمير، و طيف  سمف  "قاو  الحئديال هئلا". وأطئف فاسئمف مالئك، وأوئل ا ئرك، ضرب واو
ش الحيحا، لي   الئدار اخمئام قئاو مرسل، وهو الم ابوات، أحاديال مش ل نه مسلم فع كاش واو
 سئ م أبئع ائش ز ئد، ائش سئ م، بئش مواويئة حئديال مسئلم أوئرا  وال  بئف زامئاتاخل فئع قطنع
ة شئروي مش. منقطف يونع. 1مرسل اندي وهلا  فقاو. الحديال ولكر  حليفة قاو  قاو  الئح 

 يحفئئظ يونئئع ضئئاب  دينئئه، فئئع مئئ موش  ائئادو إنسئئاش يونئئع ضئئاب ، ائئدو يرويئئه أش  الحئئديال
 السئند ا الئاو من  ئاا، إلئد مب دتئه مئش السئند م الل للحفظ، م قنا  ماما، سليمة لا ر ه ديدا،
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ة فع شري  ائش رو   الئلي هئلا سئ م أبئا ألش السئند؛ م الئل لئي  الحديال ف لا الحديال الح 
 .حليفة مش يسمف لم  قالوا حليفة

 .ونقله ضبطه فع مو مد مثله، اش ضاب  ادو يرويه  عثم ن عثم ن

 لكئئرا مئئا وهئئلا حليفئئة، ائئش يئئرو   ملئئ سئئ م أبئئو انقطئئا ، ف نئئاك هكئئلا،  القرضاا وي  يوسااف
 ائئئش يئئرو   لئئم أنئئه  ال ثيئئروش  لكئئئرا ومئئا ،1المئئزي  لكئئرا ومئئا حدئئئر، ابئئش لكئئرا ومئئا الئئدارقطنع،

. مسئئلم الئحيي فئع  لئك يقولئوش  النئا  ال ثيئر ش، مو مئئد الحئديال ف ئلا. منئه يسئمف لئم حليفئة،
 .هلا يبحثوا لم م ابف؟ أم أالل هو ف ل

 .نوم  عثم ن عثم ن

ر القئرآش إش ثئم  القرضاا وي  يوساف  النئئا  ويئ مر إلئي م، الركئئوش  ومئش الائالميش، مئئش يحئل  
 . هلا كل ن رك لفراوش، دنودا يكونوا أف

 فقئئئئه وف المقاالئئئد، فقئئئه وف الموازنئئئات، فقئئئه ي قنئئئئوش  ف الولئئئم أهئئئل مئئئش لألسئئئ  ال ثيئئئروش 
 المسئئئاتل، ائئئواتص فئئئع النئئئا  يف ئئئوش  ولألسئئئ ( هنئئئدي  مئئئر لئئئبش سئئئمك) و ولئئئ  األولويئئئات،

 ف وهئئم شئئعء، كئئل    فئئع يف مئئوش  أن ئئم و زامئئوش  الفضئئاتيات، ي الئئد روش  النئئا  هئئ فء أالئئبيو 
 البسئئئئئيطة المسئئئئئ لة حدم ئئئئئا، ويئئئئئر المسئئئئئاتل يوطئئئئئوش  النئئئئئا ، ويضئئئئئل  لوش  يف مئئئئئوش، يكئئئئئادوش 

مون ا، رون ا، ال بيرع والمساتل يضو   ئل  ل موضوه، وير فع األمر فوضووا يالغ    مئش كثيئر وض 
 . الموق  هلا أق  ودولنع حم سنع ما هلا ة،القضي هلا فع المسلميش

 بمئاء المالئري  للشئوب يك ئب هئلا ال ار ويئة، الثئورات مئش الثئورع هئلا الوايمئة، الثورع هلا
 .الوايمة باألمداد ولك رونا بالالحابة، لك رونا وهللا شباب الشباب، ل  فء ويك ب اللهب،

ُ نهأهخه } األرض، فئع طغد فراوش  موفنا،  عثم ن عثم ن ُ  كِه َِّ ِخره ِ  نهكهاله  ا ُولهِ اآل  اْل   إِ َّ *  وه

شهمِ ل ِمه  لهِم  ره    ذهِل ه  نِ   الواحئد سئق  أيضئا، الوالئر فئراايش هنئاك ،[26 ،25 النازائات]  يهف 
 سبق م؟ مم ش اموروش  الفراايش يس فيد ف لمالا امور،  لو
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ى ذهِلم ه  نِم  إِ َّ }  يقوو القرآش  القرض وي  يوسف ُ ره م  لهمِك عه  أهل قهمِ أهو   قهل مبٌ  لهمفُ  ُهما ه  ِلمه  السَّمم 

ُهممموه  مممِهيدٌ  وه . باأليئئئام ويو بئئئر  سئئئمف، ألش وانئئئدا بئئئه، يفقئئئه قلئئئب انئئئدا كئئئاش إلا ،[37  ]  ُه
ئئئش السئئئويد  يقولئئئوش  ع األنامئئئة إش  قلئئئت   أنئئئا. ي وائئئوش  ف هئئئم. بغيئئئرا وائئئظ م   والدئئئاترع المسئئئ بد 
 الئئي م ف مئئر  .  حئئ  ف حدر ئئة ودامئئدع  ف ئئم، ف ووبي ئئة  بالئئر، ف واميئئاء  سئئمف، ف بكمئئاء
ٌٍ  لهُهممم  }   وئئالد هللا قئئاو كمئئا وهئئم األشئئياء َ قهُهممو ه  ّلَّ  قُلُممو مما يه لهُهممم   بِهه مميُ ٌ  وه مما يُ  ِصممُرو ه  ّلَّ  أهى   بِهه

لهُهم   مُو ه  ّلَّ  َذها ٌ  وه مه ا يهس  ر ،[179 األاراف] .. بِهه  كل ئه، در   اللي در   مبارك، حسنع  الو 
ئك وهئو حئدال، مئا وحئدال درحئد، وامفف ق لد، متاتال وسق   مثئل موبئودا، بال رسئع م مس  
ا}   وئالد قاو كما اميات، مش رأ  ما رأ  فراوش  مه ُ  همرُ  ِه ه  إِّلَّ  َيهة   م ِ    نُِريِهم وه ما ِمم    أه هِهه  أُخ 

ممك نهاُهم أهخه ٍِ  وه ِجمُممو ه  لهمهلَُّهممم   بِال مهممكها لهقهممد  }  الد وئئ هللا ويقئئوو ،[48 الزوئئرف]  يهر  ي نهمماُِ  وه  َيهاتِنهمما أهنه

ا ٍه  ُُلَّهه أهبهِ نهكهكَّ قهمالُوا  }  اميئات هئلا كل رأ [ 56 طه]  وه ما وه مه ه  نها َيهمة   ِمم  بِمفِ  تهأ تِنهما مه ره محه  ل ِههس 

ا ا بِهه ِمنِي ه  له ه  نهح  ُ  نهمه  أدركئه حينمئا فرائوش؟ آمش م د الغ رور، وورهم ،[132 األاراف]  بُِمو 
هَّممِ}  الغئئر   ممفُ  إِذها مه ُه قُ  أهد نه نممتُ  قهمماله  ال ُهممره نهممت   الَّممِكي إِّلَّ  إِِلممـفه  ّل أهنَّممفُ  َمه ْه  بهنُممو بِممفِ  َمه ائِي ممره   إِس 

نمممتُ  قهممماله } ف،. بئئئاهلل آمنئئئت  قئئئاو مئئئا ،[90 يئئئون ] نهمممت   الَّمممِكي إِّلَّ  إِِلمممـفه  ّل أهنَّمممفُ  َمه  بهنُمممو بِمممفِ  َمه

ْه  ائِي ره  . إِس 

 .إلا   اايشالفر  ش ش هلا  عثم ن عثم ن

 . هكلا الفراايش  القرض وي  يوسف

 التغيير في العلم ء ودور األقب ط ومش ركة المظ هرات

 إفر قيئئئا دنئئئوب يوسئئئ  سئئئلطاش أيضئئئا، موفنئئئا المشئئئاركات بوئئئض ن وئئئل  عثمااا ن عثمااا ن
 .ال ر م أوع شديد باو الار  فضل،

 ائئز   هللا نحمئئد وبركا ئئه،  وئئالد هللا ورحمئئة الئئيكم السئئ م  إفر قيئئا دنئئوب يوسئئ ، سئئلطاش
 ب ئلا قئاموا الئليش الشئباب  هئ فء ونشئكر و وئالد،  بئارك هللا مش والمن ة النومة هلا الد ودل  

 .والولماء الدز رع لقناع موالوو والشكر الوايم، النالر

ا ضي    الوقت فيك، هللا بارك س الك ال ر م، أوع شكرا(  مقاطوا) عثم ن عثم ن  .دد 
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 .س او ولي  نداء نداء، لع  يوس  سلطاش

 . فضل  عثم ن عثم ن

 للقئئئئئوات األالئئئئئد المدلئئئئ  رتئئئئئي  طنطئئئئئاوي  حسئئئئيش السئئئئئيد إلئئئئئد نئئئئداتع  يوسئئئئئ  سئئئئلطاش
 بئئئئئالي ود ولئئئئئي  هني ئئئئئة إسئئئئئماايل بالسئئئئئيد لئئئئئه ا الئئئئئاو أوو يكئئئئئوش  أش أ من ئئئئئد كنئئئئئت   المسئئئئئل حة،
 ضئرب الئلي الوسئكري  هئلا يحاسئب أش كئللك طنطئاوي  حسئيش للسيد الثانع نداتع الم ايش،
 أحئرارا، نكئوش  أش نر د نحش ثانية، مر ع شوبنا أبناء يضرب أش نر د ف نحش اليوم، المو الميش

 أش مليونئئا ولئئي  الم يئئيش وأدائئوا أحئئرارا، نكئئوش  انئئدما ونبني ئئا بالحر  ئئة، نبني ئئا ب دنئئا، نبنئئع
 قئئئانوش  إلغئئئاء نر ئئئد نحئئئش مالئئئر، محافائئئات وفئئئع ال حر ئئئر، فئئئع القادمئئئة الدموئئئة يئئئوم يكونئئئوا
 . وار  الط

 شئكرا سئلطاش، أخ المسئاتل هئلا كئل    فئع  حد ال الدك ور فضيلة(  مقاطوا) عثم ن عثم ن
 . إفر قيا دنوب مش مونا كنت لك دز  

 .السوداش مش حسش، محمد األخ

 أدائئئو أش أحئئئب أو ف وبركا ئئئه،  وئئئالد هللا ورحمئئئة الئئئيكم السئئئ م  السئئئوداش حسئئئش، محمئئئد
 داو ئه أش ونحسب والمسلميش، لإلس م لورا هللا يحفاه أش القرضاوي  يوس  الدك ور للشي 
 منئدفف الشئباب أش أر   هنالئك ول ئش و وئالد، سئبحانه هللا بحمئد اس دابة فقت قد الدموة يوم

 الدولئئة، أمئئش د ئئاز مثئئل بحل   ئئا المالئئري  الشئئباب يطالئئب ال ئئع األد ئئزع بوئئض وهنئئاك امش،
 حر ئئة و حمئئع المالئئري، المئئواطش حر ئئة حمئئعل  أوئئر   مئئر ع األد ئئزع هئئلا هيكلئئة  وئئاد ف لمئئالا

 أيضا؟ الوربية المنطقة

 . السوداش مش حسش، محمد األخ دز   شكرا  عثم ن عثم ن

 .فلسطيش مش طه، فايز

 النئئا ، انئئد موقوئئه بحكئئم الشئئي  حضئئرع مئئش أطلئئب الئئيكم، السئئ م  فلسئئطيش طئئه، فئئايز
ا}   وئالد هللا لقوو هللا، اند الولماء ولمنزلة الم ييش، يسموه وألنه شهِ إِنَّمه ه  يهف  َِّ ِِ  ِمم    ا  ِى هماِد
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مماء  أش  والحيئئاع الشئئر وة هئئو ون ابوئئه نسئئموه الئئلي البرنئئامع هئئلا ول ئئوش  ،[28 فئئاطر]  ال مُلهمه
ئه أش فئ ردو الحيئاع، منئاحع كئل    فئع الشئر وة  طبئ  ألش دائوع ال لمة   وش   موقوئك بحكئم  ود  
د أش شي ، يا  رسئوو حئديال ائش وأسئ لك وسئلم، اليئه هللا الئلد ول ارسئ راية  حت األمة   وح 
 أش الدبئئري، الحكئئم ائئش   حئئد ال ال ئئع الف ئئرع ائئش فيئئه، يقئئوو الئئلي وسئئلم اليئئه هللا الئئلد هللا

ئئه أف الئئحيحا، الحئئديال هئئلا كئئاش إلا النبئئوع، من ئئاا الئئد و فئئة بوئئدها  ألش لألمئئة دائئوع نود  
 .الرأسمالية اش   ول د

 . الوقت لضي  منك أا لر فايز، أخ الس او واضي منو(  مقاطوا) عثم ن عثم ن

 .السوداش مش إسماايل، فوزي  األخ

 ويئرا هللا ودزاك فيك هللا وبارك شيونا هللا حي اك اليكم، الس م  السوداش اسماايل، فوزي 
 هئلا فئع شئاركوا  ف  لألقبئاي يقئوو كئاش شئنودع البابئا لمئالا أارف ف س الع به، قم م ما الد

 ؟المااهرع

 شئكرا. المائاهرع هئلا فئع المشئاركة بوئدم يقولوش  الماء هناك كاش وأيضا  عثم ن عثم ن
 . السوداش مش إسماايل، فوزي  دز  

 المنئا م م ئا، سئ اف نس ولص أش نس طيف ول ش كثيرا،  حد ال يوس  سلطاش األخ موفنا،
 .ش يد هو المااهرات هلا فع وق ل مات مش أش

 .قطوا  القرض وي  يوسف

 الم ااهر ش؟ ه فء ب لي ة أو بق له، قام م ش حكم ما نوم،  عثم ن م نعث

م }  ال بئاتر أ بئر مئش كبيئرع ار  بئوا ه فء  القرض وي  يوسف ْه  مه َ سما   قهههم َ مس   بُِهي مرِ  نه  أهو   نه

ِض  نِ  نهسهاد   ما اْلهن  هنَّمه ْه  نهكهأ ِميمما   النَّماسه  قهههم  فئع أفسئد وف نفسئا، ق ئل ف هئلا ،[32 الماتئدع] .. جه
 اليئئه ينطبئئ  ق لئئه فمئئش أ م  ئئه، لمالئئلحة ويومئئل الالئئم، ويحئئارب بالوئئدو، ينئئادي قئئام األرض،

مه }   وئالد هللا قوو ْ   وه ِمنا   يهق هُ دا   ُمو  َُؤُِ  ْمههمهم ِ زه نَّمُ  نهجه هه اِلدا   جه ا خه به  نِيهه ِْ غه ُ  وه  ِ لهمهنهمفُ  ىهلهي مفِ  ا  وه

أهىهدَّ  يما   ىهكهابا   لهفُ  وه َِ  أهئوش  الئدنيا لئزواو  "يقئوو وسئلم اليئه هللا الئلد والنبئع ،[93 لنساءا]  ىه
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، بغيئر ق لٌ  ف لا. 1"ح     بغير مسلم، امر   ق ل مش هللا اند  أي    مئش مئ مورا كئاش إلا ح ئد حئ   
 الئليش هئ فء أو سئرور، ف حئع أو الوئادلع، حبيئب بوئث م الليش البلطدي ة مثل الق ل، ب لا أحد

 الهئب  لئه قئاو الئلي ل ئم يشئفف ف شئوب م، أبنئاء مئش إوئوان م بق ل الوش يب وف وفية، يش غلوش 
  للدنئود أقئوو أنئا دنئدي ا، كئاش لئو ح ئد طاائة، وف لئه سئمف ف  بموالية أمر مش ألنه. فاق ل
 بغيئر النئا  ق ل يبيي شعء وف دس ور، وف قانوش، يودد ف ألنه  نف  ل، ف واحد بق ل أ مرت إلا

 مئش ف ئو إنسئاش مئن م ق  ئل إلا المق لة، هلا ار  بوا الليش ف  فء..  يرفض أش حق  ه فمش لنب،
 قطوي ئئئا، حرامئئئا اسئئئ حل   ألنئئئه هئئئلا؛ اسئئئ حل   إلا إف أ فئئئرا، ف يونئئئع بئئئاهلل، والويئئئال د ئئئنم أهئئئل

 .ال باتر أ بر مش كبيرع واس حل  

ئئش فئئع الئئدك ور فضئئيلة رأي مئئا  يقئئوو ربيئئف األخ  عثماا ن عثماا ن  للمئئادع اءبإلغئئ يطالئئب م 
 اخسئ مع؟ الديش هو للدولة الرسمع الديش أش الد  نص   ال ع المالري، الدس ور مش الثانية
  ئ  ع ال ئع الو فئة موضئو  ائش فلسئطيش، مئش طئه، فئايز األخ لس او يدفونا أيضا هلا وربما
 .الدبري  الحكم بود

 هئلا آوئر، ءشئع اخسئ م الدولئة ديئش أش الئد والنص   شعء، الو فة  القرض وي  يوسف
 األمئة، إرادع ضئد   أمئر]والمطالبة بإلغاء المادع الثانيئة مئش الدسئ ور[  ،األمة اليه أدموت أمر
 هئلا الئد م دم وئة فاألمئة وأقباط ا، مسلموها للك، الد أدموت( م1923) دس ور منل األمة
  ديش؟ ل ا أم ل ا ديش ف الدولة هل األمر،

 .ديش ل ا  عثم ن عثم ن

 ي لغئئئد أش مونئئئاا لئئئي  اخسئئئ مع والئئئديش اخسئئئ م، والئئئديش ديئئئش، ل ئئئا  القرضااا وي  يوساااف
 مئا ل ئم األقبئاي أش و ئر   كل   ئا، السئماوية األديئاش اح ئرام الئد يقئوم اخسئ م المسئيحع، الديش
 البابئئا لألسئئ  ألنئئه األقبئئاي؛ مئئش قليئئل ائئدد مو ئئم دوئئل الشئئباب وهئئ فء الينئئا، مئئا والئئي م لنئئا

حا، كاش اندما مبارك دماو مف يكونوا أش أمرهم شنودع  يكونئوا أش الثئورع هلا فع وأمرهم مرش 
ئئئة المالئئئري  الشئئئباب ثئئئورع ضئئئد   ويقفئئئوا مبئئئارك، حسئئئنع وراء  يشئئئاركوا، لئئئم األقبئئئاي فئئئ  ثر. اام 
ئئئب مئئئن م، أائئئداد شئئئارك ول ئئئش ئئئب ب ئئئم، الدميئئئف رح   ويقيمئئئوش  الالئئئلباش، يرفوئئئوش  وهئئئم ب ئئئم ور ح  
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 ي فئر ي أش يمكئش وف المالئر وش، اليئه أدمئف أمئر هئلا سئ ماخ الدولئة ديئش. األحئد يئوم القدا 
 .فيه

 أو والالئئئدقات ال برائئئات دفئئئف حكئئئم ائئئش  سئئئ و الالئئئالي اليئئئاء األوئئئت  عثمااا ن عثمااا ن
 ال حرر ة؟ الحركات هلا لمثل الزكوات

 سئئبيل فئئع) اسئئمه مالئئرف الزكئئاع مالئئارف مئئش ألنئئه الزكئئوات، نوئئم،  القرضاا وي  يوسااف
ئئ هللا سئئبيل وفئئع ،(هللا  والسئئ م الالئئ ع اليئئه النبئئع ألش الد ئئاد؛ مئئش نئئو  وهئئلا بالد ئئاد، ريفس 
 الد ئاد، مئش نئو  هئلا. 1"مئ مش ف ئو بلسئانه داهدهم وم ش م مش، ف و بيدا داهدهم م ش  "قاو
 أش يدئئب هللا، سئئبيل فئئع الد ئئاد مئئش ف ئئلا. 2"دئئاتر سئئلطاش انئئد حئئ     كلمئئة الد ئئاد أفضئئل"و

 هئئلا ألش الزكئئاع؛ مئئش ي ئئدفف الزكئئاع، إف انئئدنا يودئئد ولئئم األوئئر ، المئئوارد ضئئاقت إلا فيئئه نئئدفف
 .يقينا هللا سبيل فع

 أسئابيف أربوئة منئل مطروحئا كئاش هو المغرب، مش س او لدي   أيضا موفنا  عثم ن عثم ن
 ولي  ئا، إلش دوش   سئافر أش للمئرأع يدئوز هئل  سئ و فاطمئة األوئت الئاحبه، الئع و لي    قر با،
 زود ا؟ واص وبشكل

 .يدوز ف ف،  القرض وي  يوسف

 ؟يدوز ف  عثم ن عثم ن

 إنمئا هلا، مش شعء أو منو ا وزود ا لضرورع، كاش إلا إف يدوز، ف  القرض وي  يوسف
 بئئال واف    ئوش  أش بئد   ف اخسئ م فئع األسئرعأمئئور . الئزوا وواالئة الواديئة، الحئافت فئعهئلا 

الُ } وال راضئع، جه اُمو ه  الر ِ ما الن ِسهاء ىهلهِ قهوَّ ْه  بِمه م َّْ ُ  نه  ِ مُهم   ا ْه  ،[34 النسئاء]  بهم مض   ىهلهمِ بهم 
ف زود ا، الد   مر د أش للمرأع يدوز ف   .ي فاهما أش بد ف زودي ة، رابطة هناك  ود لم واو
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م }  ودئل ائز هللا قئوو ائش يسئ و يوسئ  األخ نوئم،  عثما ن عثم ن َُم ْ  ُهما ه  مه  لَّم  أه  يه

 ُِ ُ  يهنُصره َِّ ِخره ِ  ن يهاالدْ  نِ  ا اآل  دُد   وه اء إِلهِ بِسه هب   نهل يهم  َُر   ِليهق طهع   ثُمَّ  السَّمه ْ   نهل يهن ما ُهي دُُِ  يُك ِه ه َّ  هه  مه

يظُ  ُِ  .امية هلا  فسير اش يس و ،[15 الحع]  يه

 و وئئئئئالد سئئئئئبحانه هللا أش مئئئئئش يي سئئئئئوش  الئئئئليش  واطئئئئئب اميئئئئئة هئئئئئلا  القرضااااا وي  يوساااااف
 ائئز   بئاهلل الائئش   يسئعء هئلا. للائئالميش سئي رك م وأنئئه ائن م، سئي ولد أنئئه ويانئوش  سينالئرهم،

،  فالئئلي الائئالميش، ووئئلفش المئئ منيش، نالئئرع الئئد هللا وبقئئدرع هللا، وبحكمئئة هللا، وبوئئدو ودئئل 
ممدُد  } داهيئئة، فئئع روح  لئئهيقئئاو  أبئئدا، ينالئئرا لئئش هللا أش للئئك، يائئش مم هب   نهل يهم   حبئئل يونئئع ، بِسه
اء إِلهِ}  أش  الئد    ئش لم إلا نفسه، يشن  يونع السق ، يونع السماء  قالوا اءالولم ، السَّمه
 .ال  ديد مش نو  هلا. يشاء ما ليفول فلي لك، سينالرك، هللا

 وئزع، مئش إسئراء، اسئم ا وأوئت مالئر يش، شئباب مئش كثيئرع أسئتلة دئاءت  عثم ن عثم ن
 ؟فرح  ا الدماهير هلا ويشارك مالر، إلد يوود أش وطة لشيونا هل يس لوش 

 حقيقئة، الفاتئت األسئبو  س سئافر كنئت وقئت، أي فئع أسئافر أش يمكئش  القرض وي  يوسف
 ولئم المطئار، فئع طئوار   حالئة فوملئوا قئادم، عأنئ إشئااة وردت مالر مطار وفع أو رت، ثم

ر ربنا هللا، شاء إش ألهب أش مكشي ول ش ألهب،  .ييس  

 باو الئئار ربمئئا واحئئدع، دقيقئئة وفئئع دئئدا، م ئئم أيضئئا ورد سئئ او موفنئئا،  عثماا ن عثماا ن
 لمئئالا ال غييئئر، سئئاحة إلئئد الولمئئاء سئئبقت الشئئووب أش ودئئدنا  ئئون  وفئئع مالئئر فئئع شئئديد،
ر  والاالميش؟ الالم ودفف ال غيير، موا بة اش الولماء بوض   و 

 دنيويئا، و ول فئوا ،دينيئا  ول فئوا دينيا، م ول  فوش  الولماء بوض أش بسبب  القرض وي  يوسف
وح مئئش يق بسئئوا ولئئم وح ومئئش السئئنة، وروح القئئرآش، ر   مئئش كثيئئر. هللا سئئبيل فئئع داهئئدوا الئئليش ر 

 موئروف ردئل بقيئادع الولمئاء سئار يوسئ  بئش الحدئاا ا د فع وحديثا، قديما داهدوا الولماء
 الدمئادم، ديئر اسئم ا موروفئة موركئة وفئع الولمئاء، ثئورع قاد األشوال، بش الرحمش ابد اسمه

 د ئاد فئع الدزاتئري  القئادر ابئد واألمير. ق ل م ش من م وق ل ،لألس  الحداا الي م وان الر
 شئاء إش فنردئو دور، ل ئم كئاش الولمئاء مئش وائدد الطليئاش، د ئاد فئع والسنوسئيوش  الفرنسئييش،
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 إش وبومئاتم م، األزهئر المئاء مالئر، فئع المسئيرع هئلا فئع بقئو ع شئاركوا الولماء. يوود أش هللا
 .هللا شاء شإ بدورهم يقوموش  الولماء هللا شاء

 .ب م المنوي دورهم ي ولوش   عثم ن عثم ن

 .هللا شاء إش  القرض وي  يوسف

 القرضئاوي  يوسئ  الئدك ور الو  مئة شئيونا الحلقئة هئلا و ئام فئع أشئكركم  عثما ن عثم ن
ا، كثيئئرع أسئئتلة وردت فقئئد المشئئاهديش، السئئادع مئئش أا ئئلر كمئئا الطيبئئة، اخفاضئئة هئئلا الئئد  دئئد 

 هئلا و ام فع مشاهدينا أشكركم أستل  م، الد اخدابة لودم أا لر اسف،وو  م شو  ب الموضو 
 والموئئئئرا الوطيئئئئب، مو ئئئئز البرنئئئئامع موئئئئد  حي ئئئئات ل ئئئئم وأنقئئئئل الم ابوئئئئة، حسئئئئش الئئئئد الحلقئئئئة
 . الومل فر   وساتر الط فيي، منالور

 .وبركا ه هللا ورحمة اليكم والس م هللا، ب ماش دم م
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 على ولي األمر رد على فتوى  التظ هرات خرو 
 

  مصرعلي جمعة مفتي الدكتور فتوى 
أرسئل إلئع  ائدد مئئش اخوئوع الم  مئيش مئئا نشئر ه أد ئزع اخائ م فئئع القئاهرع، يطلبئوش رأيئئع 
بالئئئراحة فئئئع ف ئئئو  الئئئديقنا مف ئئئد دم ور ئئئة مالئئئر الوربيئئئة الئئئدك ور الئئئد دموئئئة، وهئئئو مئئئا 

 اس غربنا الدورا منه.
ئا  ،دم ور ة الم ااهر ش فع كئل المئدشناشد فضيلة الدك ور الد دموة مف د ال ووالوال 

فئئئع ميئئئداش ال حر ئئئر الوئئئودع إلئئئد بيئئئو  م، بوئئئد أش اسئئئ داب الئئئرتي  حسئئئند مبئئئارك فئئئع بيانئئئه 
 وح د   دنب مالر شر الف نة. ،لإلال حات ال ع طالبوا ب ا، ح د  س مر الحياع

ئئر الئئدك ور دموئئة فئئع نئئداء ود ئئه ابئئر ال ليفز ئئوش المالئئري اليئئوم الم ائئاهر   ش بقئئوو ولك 
  وبقوله فئع حدئة الئودا  ،يقظه "أ"الفتنة ن ئمة لعن هللا من   رسوو هللا اللد هللا اليه وسلم

  "إن دم ءكم وأموالكم حرام عليكم".
 !!الئلي ائرض الحئوار، واسئ داب لمطالئب الشئوب ،وحيا مف د الدم ور ة الرتي  مبئارك

لشئئوبية ال ئئع داهئئدت فئئع سئئبيل هللا واللدئئاش ا ،كمئئا حيئئا الشئئباب الئئليش حركئئوا الحيئئاع السياسئئية
 حماية لمالر.

وواطئئئب فضئئئيلة المف ئئئد ردئئئاو مالئئئر ونسئئئاءها، ودائئئا الدميئئئف إلئئئد أش ي ركئئئوا الشئئئراية 
 ومئئئل. وقئئئاو  إش فئئئراس السئئئلطة لئئئي  مئئئش وراتئئئه إف الئئئدمار، ونحئئئش نر ئئئد ال غييئئئر ف ال ئئئدمير، 

ا. فالوروا الد الشراية حرام با فا  المسلميش فع الشر  والغرب سلف    ا وولف 
و سئئاءو فضئئيلة المف ئئد  لمالئئلحة مئئش هئئلا الئئلي يحئئدال؟ ألي شئئراية، وأي  غييئئر هئئلا؟ 

لد ادم افس قرار لد الف نة واو   .وكي  ي م؟ هلا داوع إلد الفوضد واو
 وقاو  نحش مف افس قرار.

أو الئد األقئل إلئد  ،حارب أهلياةيئ د  إلئد  فتناة وطريام مظلام،ش ما يحئدال إوأضاف  
ال ئع هئع  مصار. وفئد الن ايئة وع النا س ودما ئهم، واالعتاداء علاى أماوالهمجمحرمة إهدار 
التاي ، ثم ندل  نبند في ا اشرات السنيش ب لا الطر قئة الوديبئة سوف نخسره  جميع وطننا 

 . ليس فيه  تقوى 
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كااي يمنعااوا أوالدهاام ماان الناازول فااي  ،وواطئئب المف ئئد المئئواطنيش فئئع البيئئوت والشئئوار 
 نط   دديد ووضف لبناء البلد.ح د نبدأ با ،الشوارع
قيا م أطيا ف سي ساية تلابس ثاوب ا الد س او مش ال ليفز وش المالري حئوو إمكانيئة ورد  
 .بتحريف هؤالء الشب ب - يقالدوش أمثالع مش الولماء – الدين

ئل م ا نالئل بئه إلئد  قاو فضيلة المف د  إش الئديش لل دايئة ولئي  ل سئ غ و السياسئع، أو س 
 وية. األوراض الدني

والااذي يحاادث وقئئاو  إش الئئديش يئئر  السياسئئة راايئئة لشئئتوش األمئئة، ولئئي   ئئدمير ا لشئئتون ا، 
 أم من  مرفوي بكل المق ييس.

 أسئلة في برن مج الشريعة والحي ة 
 وقد داء نع بوض األستلة اش طر   برنامع )الشر وة والحياع( بقناع الدز رع، من ا 

ات الشئئئئوبية ال ئئئئع  شئئئئ دها المنطقئئئئة.. بئئئئ ش مئئئئا قئئئئوو فضئئئئيل  م فئئئئع مئئئئش يسئئئئمع الثئئئئور  -أ
 أاضاءها ومش يشارك في ا هم مش الووارا.. وأن ا مش اخفساد فع األرض؟

 والد أبو نور
مثئل األحئداال األويئرع فئع مالئر، حيئال  ،لمالا ينقسم الولماء أثنئاء األحئداال ال بئر   -ب

لمئاء المنسئوبيش الدرت ف او  ب حر م المااهرات بداو  الوروا الد الحئا م، مئش بوئض الو
إلئد السئئلفية، وآوئر ش منسئئوبيش إلئئد الالئوفية، فيمئئا شئئدوت فتئة أوئئر  مئئش الولمئاء الئئد  لئئك 

  المااهرات، مما يدول المسلم فع حيرع مش أمرا؟
Fady alaib  

 أهنئئئ الشئئي  الئئدك ور المناضئئل يوسئئ  القرضئئاوي حيئئاك هللا وحفائئك مئئش كئئل مكئئروا -ا
المائئئاهرات مئئئش الناحيئئئة الشئئئراية حئئئرام وف  دئئئوز .. يئئئا شئئئي  نسئئئمف مئئئش بوئئئض اخوئئئوع بئئئ ش 

ش كاش االما، ويس ش د ه فء ببوض األحاديال فئع هئلا المدئاو  بحدة الوروا اش الحا م واو
وأنئئه ف يدئئوز إف إلا أالئئش الحئئا م ال فئئر البئئواح، شئئر طة افسئئ طااة فئئع اخالئئ ح وال غييئئر، 

نمئئئا هئئئ ،م حددئئئيش أيضئئئا أش المائئئاهرات ليسئئئت مئئئش اخسئئئ م ويقولئئئوش   .ع )أدنئئئدع( وربيئئئةواو
 والالبر.  ،وس او ربك ،دبكااليك ب داء و 

 ودزاك هللا وير ا؟ ،مالا  قوو يا شي  فع هلا ال  م
Lam Syrian 
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ش كنئا  ،ما رأيكم فع الماء السلطة -د الليش لم يحركوا سا نا فع ثورع مالئر الوايمئة، واو
وسئووا  ،الئليش أضئلوا األمئة ،لولمئاءف نقدر الد مواد ئة الطغئاع، ف ئل الينئا مواد ئة هئ فء ا

 فع  ثبي  همة ردال ا؟
Hicham al bacha 

فئئئع وطئئئاب الو مئئئة يوسئئئ  القرضئئاوي للشئئئوب المالئئئري لكئئئر ابئئئار ع  الوئئئانويش  -هئئئ 
 ؟في م فما حكم الشر  .والمس سلميش

 دب ة الالحراء الدزاتر ة
الئر، ل ئش أردئو أش فضيلة الشي  شكر ا دز    ل ئم الئد دامكئم للثئورع المديئدع فئع م -و

بئئئ ش يحكئئئم الئئئب د أنئئئا  دوئئئ ء الئئئد الثئئئورع باسئئئم  ،ف يئئئ م اسئئئ غ ل ا كبئئئاقع الثئئئورات السئئئابقة
 الثورع.

 حليفة المغربع )المغرب(
 

 الجواب
 والال ع والس م الد رسوو هللا، والد آله والحبه ومش ا بف هداا ،الحمد هلل

 )وبود(
لئئئئد الئئئئوم  ،اء الئئئئليش ين مئئئئوش إلئئئئد الئئئئديشإنئئئئه لي سئئئئفنع أش أدئئئئد مئئئئش الولمئئئئ أوال   أقئئئئوو  واو

بئئروم  وئئارض  –ومئئش المئئاء السئئلفييش، وآوئئر ش مئئش الالئئوفية  ،الشئئر وة، مئئش المئئاء األزهئئر
قئئد ا فئئ  الدميئئف، الئئد ال حئئلير مئئش ثئئورع  -اف دئئاا الفكئئري بئئيش الفئئر قيش  السئئلفع والالئئوفع

ت مطالب ئئئئئا، ، وقئئئئئد  بلئئئئئور م2011 ينئئئئئاير 25ال ئئئئئع بئئئئئدأت فئئئئئع  ،الشئئئئئباب المالئئئئئري البيضئئئئئاء
 والممت الي ا.

ودلئئب هئئ فء الولمئئاء لألسئئ  الشئئديد مئئا ا  مئئ  م بئئه القئئو  الثور ئئة، والدمئئاهير الشئئوبية، 
 الم منئوش  رآا مئا الليش يمثلوش )السواد األاام( الئليش قئاو ائن م ابئش مسئوود رضئع هللا انئه 

ب هئئئ فء الئئئد . دلئئئ1قبئئئيي هللا انئئئد ف ئئئو قبيحئئئا الم منئئئوش  رآا ومئئئا ،حسئئئش هللا انئئئد ف ئئئو حسئئئنا
 أنفس م أش يسمي م النا  الماء السلطة، وام ء الشرطة!

                                                 
( والئئحي إسئئئنادا 78-3/79(، والحئئا م فئئئع مورفئئة الالئئئحابة )243( وقئئاو موردئئئوا  إسئئنادا حسئئئش، وأبئئو داود الطيالسئئئع  )3600رواا أحمئئد ) - 1

 .موثقوش  ورداله ال بير فع والطبرانع والبزار أحمد رواا(  1/428ووافقه اللهبع، وقاو ال يثمع فع مدمف الزواتد )
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أقئئوو  ي سئئفنع أش يكئئوش موقئئ  الولمئئاء مئئا قرأنئئاا لمف ئئع دم ور ئئة مالئئر، وهئئو ي ضئئمش 
 أو ط ا أو مغالطات شراية، يرفض ا كل االم ح  لفقه ال  اب والسنة.

مثلئئئئه، فال ائئئئاهر كمئئئئا   ضئئئئمش مدازفئئئئات فئئئئع والئئئئ  الواقئئئئف، ف يحئئئئوز أش ي ئئئئوري في ئئئئا 
السئئلمع حئئ  ل ئئل مئئواطش كفل ئئه الدسئئا ير، وأالنئئه النئئاط  الرسئئمع باسئئم القئئوات المسئئلحة بوئئد 
ا الئد الشئراية بحئاو. ولئي  بالضئرورع دائو  إلئد الف نئة  للك، وأقرا الوالم كله. ولي  ورود 

 والفوضد كما يقوو افا هللا انه.
 .1ناتمة لوش هللا مش أيقا ا"وقد بدأ حديثه، وف واا ب ش الرسوو قاو  "الف نة 

وهئئلا الحئئديال منكئئر بئئدأ بئئه المف ئئع ك مئئه، وهئئو حئئديال ف قيمئئة لئئه مئئش الناحيئئة الولميئئة 
 ح د يس ند إليه المف ع.

طواويئئئت الحكئئئام  يئئئزاعوكلمئئئة )الف نئئئة( كثيئئئر ا مئئئا  سئئئ ودم فئئئع ويئئئر موضئئئو ا، وكئئئل مئئئا 
مئئئا يقئئئرهم الئئئد الطغيئئئاش  وفئئئراان  م، ف ئئئو ف نئئئة وشئئئر، وداايئئئة إلئئئع الفوضئئئد والوئئئراب. وكئئئل

والفسئئئاد وسئئئرقة المئئئاو الوئئئام ون ئئئب ثئئئروات الئئئوطش، والسئئئكوت الئئئد الحراميئئئة ال بئئئار، اسئئئمه 
اسئمه  ،وكئل دائوع إلئد ويئر أو أمئر بموئروف أو ن ئع ائش المنكئر !)افس قرار( وأمئش الئوطش

 زازاة األمش و  ديد افس قرار وداوع إلد الفوضد. 
رها هع ال ع يقوم في ا أمراء م نازاوش، كئل مئن م يئزام و)الف نة( ال ع يحلر النا  مش ش

 ،أنئئه الئئد الحئئ  والئئد ال  ئئاب والسئئنة، وف ي بئئيش لومئئوم النئئا  مئئش مئئن م الئئد الحئئ  المبئئيش
ح ئئئد ي ميئئئز محق ئئئم مئئئش مئئئبطل م. فمثئئئل مبئئئارك ف يل ئئئب  الئئئد أحئئئد بطئئئ ش في زلئئئزو الدميئئئف 

 من ده، فلي  له اللة بك اب أو سنة.
ما يحدال ف نة، وطر ئ  مالئم، يئ دي إلئد حئرب أهليئة. والثئورع ال ئع قئام وقاو المف ع  إش 

نمئئئا دائئت إلئئئد  ب ئئا الشئئباب لئئئم  طلئئ  رالاالئئة واحئئئدع، ولئئم  ئئرم   بحدئئئر، أو  حمئئل االئئا، واو
مااهرات سلمية هئع نئو  مئش  غييئر المنكئر باللسئاش، وهئو وادئب بئنص الحئديال الشئر   إلا 

 وهاااو واجاااب أيضااا  مااا  دام مساااتط ع .كئئئاش مسئئئ طااا، وهئئئو نئئئو  مئئئش المداهئئئدع باللسئئئاش. 
، إنمئا يواطئب بئه نائام مبئارك الحئا م 2فافس دفو بحديال  "إش دماءكم وأموال م حرام اليكم"

                                                 
 (  منكر، اش أن  مرفوا ا.3258(،  قاو األلبانع فع السلسلة الضويفة )1/291ال دو ش فع أوبار قزو ش )رواا الرافوع فع  - 1

 يوقا ئا، أش ألحئد يحئل ف وطام ئا، فئع  طئ  هللا، بئ د فع را وة الف نة إش( بلفظ  "1/31رواا نويم بش حماد فع الف ش ) ،وروي موقوفا الع ابش امر
 .واا   سناش بش سويد وفيه امر ابش اش الف ش فع حماد بش نويم(  1/207سيوطع فع دمف الدوامف )" قاو البوطام ا أول لمش و ل

 (، اش دابر بش ابد هللا.1905(، وأبو داود فع المناسك )1218رواا مسلم فع الحع ) - 2
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الائئئئالم، الئئئئلي اسئئئئ حل دمئئئئاء النئئئئا  وأمئئئئوال م، وضئئئئرب الم ائئئئاهر ش بالرالئئئئاص الحئئئئع فئئئئع 
، سئئئئا! واسئئئئ حل ردالئئئئه مم ل ئئئئا  مامئئئئن م اشئئئئر ش د دائئئئ و  ،الئئئئدورهم، وداسئئئئ م بالسئئئئيارات

 وأموال م، وسيارا  م.
لئئد ائئدم افسئئ قرار، ونحئئش  لئئد الف نئئة، واو وقئئاو فضئئيلة المف ئئع  هئئلا دائئوع إلئئد الفوضئئد، واو
مف افس قرار! وك م المف ئع يقيئد أش كئل نالئي يقئدم للحئا م، وكئل دائوع إلئد الويئر، أو أمئر 

بئئه  يف ئئعمئئا بئئالموروف ون ئئع ائئش المنكئئر، يوئئد دائئوع إلئئد الف نئئة أو الفوضئئد، وهئئلا أقالئئد 
 د از أمش الدولة!

وواطب المف ع رداو مالر ونسئاءها، ودائا الدميئف إلئد أش ي ركئوا الشئراية  ومئل! وهئو 
يقالد بئ )الشراية( ناام حسنع مبئارك، الئلي ن ئب الثئروات واألراضئع، والئلي سئفك الئدماء، 

ئا. وان  ك الحرمات، وزائم المف ئع أش الوئروا الئد الشئراية حئرام با فئا  المسئلميش سئلف ا وول ف 
أش شئئراية حسئئنع مبئئارك إنمئئا دئئاءت  -كمئئا يولئئم اامئئة المالئئر يش –وهئئو يولئئم الئئم اليقئئيش 

بال زو ر المكشوف. كما أنه ف يح  م إلد الشر وة ليس مد من ا الشراية، بئل هئو يحئارب كئل 
 مش يداو إلد الشر وة وأحكام ا.

لئئد الشئئوار . فقئئئد وطالئئب المف ئئع المئئئواطنيش فئئع البيئئوت أش يمنوئئئوا أوفدهئئم مئئش النئئئزوو إ
انضم المف ع بكئل قئوع إلئد مئا سئماا )الشئراية( ال ئع وقئ  الشئوب ضئدها، وطالبئت الم يئيش 

 بإسقاط ا.
، واألمئر فئع افسئ نباي فق يا دانبه الالئواب ؛لقد ال بست األمور الد المف ع، ومش وافقه

ل اسئئب أوضئئي مئئش أش يح ئئاا إلئئد اسئئ نباي، وكئئللك فا قئئادا أش نائئام الئئرتي  مبئئارك هئئو ا
داتما، وهو الرابي فع كل موركة، لما موه مش القو  المادية والوسكر ة ومباحئال أمئش الدولئة، 
ولم يكش لد  هلا الفتة مش الولماء مش الباليرع مئا يورفئوش بئه قئوع الشئوب ال اتلئة، ال ئع هئع 

 أقو  مش الحكومة والرتي  والحزب.
ل قليئئدييش  سئئ طيش الدئئور، الئئليش لقئئد أيئئد المف ئئع ومئئش وافقئئه مئئش السئئلفييش والالئئوفييش وا

ضئئيووا ديئئش هللا، ودنيئئا النئئا ، وفرطئئوا فئئع حئئدود هللا، وحقئئو  اخنسئئاش، ولئئم يفق ئئوا مئئا قئئررا 
ىهممو  ه  إِ َّ }القئئرآش   مما ه  نِر  ههامه مما وه ُجنُودهُهمه ممانُوا وه مماِطنِي ه  ُه ومئئا قالئئه الرسئئوو  ،[8]القالئئص   خه
 1"داتر إمام اند ح  كلمة"أفضل الد اد   ال ر م
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ثاني ا  وال  اخووع واألبناء الم ااهر ش فع ميئداش ال حر ئر فئع القئاهرع، وفئع ويرهئا مئش 
سراف مش قاتله، ي م اليه أاائم اللئوم، بئل يئلم اليئه  المدش ب ن م مش الووارا، د ل والم واو

 أبلا اللم. وهو حرام ممش قاله ب  شك.
لنا  ل م ملهب موئروف، وهئم فألش )الووارا( لفظ يطل  الد فتة مش ا ؛أما أنه )د ل(

يكفروش مش سواهم مئش المسئلميش، ويسئ حلوش دمئاءهم وأمئوال م، وهئم يكفئروش مر  ئب ال بيئرع. 
ويكفئئئع أن ئئئم اسئئئ حلوا دم ابئئئش اخسئئئ م البكئئئر، فئئئار  اخسئئئ م، وحكئئئيم األمئئئة، وزوا فاطمئئئة 

 انه.الب وو، وابش ام الرسوو، وسي  اخس م المسلوو، الع بش أبع طالب رضع هللا 
ن ئم مئش الوئوارا، هئم لئم يرفوئوا إفكي  يقئاو ائش هئ فء الشئباب األط ئار البئرآء الشئرفاء  

ا الد ملهب أهل السنة والدمااة؟  الد أحد سيف ا وف االا؟! وهم دميو 
فئئع ويئئر موضئئوه، ف ئئو الئئم، وهئئو  - أو ل   ئئام –ألنئئه وضئئف للقئئوو  ؛وهئئلا القئئوو الئئم

 ، ويكرا الغ ع، الليش يقولوش وير الح .إسراف وولو،  وهللا ف يحب المسرفيش
ثالث ئئئا  ا  ئئئام هئئئ فء الشئئئباب البئئئرآء األط ئئئار، بئئئالوروا الئئئد )ولئئئع األمئئئر الشئئئراع( هئئئو 
كئئللك  ا  ئئام باطئئل، فئئالوروا المئئلموم لئئد  الولمئئاء الئئد ولئئد األمئئر، يونئئوش بئئه ولئئع األمئئر 

 را  فيه الئدماء، و حئدال  الشراع اللي يق  اند حدود هللا، ويونوش بئ)الوروا المسلي( اللي
فيئئه الفئئ ش. أمئئا ال ائئاهر السئئلمع، ف ئئلا وسئئيلة وآليئئة امليئئة اب  رهئئا البشئئر ل ح دئئاا السئئلمع 
الد ما يو رض اليه النا  مش  الرفات الحكام، وهئع الئيحات قويئة مئش السئ ل أش  الئل 

 إلد مسامف الحكام، وأش يكوش ل ا أثرها.
البدائئة. إنمئئا البدائئة مئئا كئئاش فئئع أمئئر الئئديش  ومئئش قئئاو  إن ئئا بدائئة، فقئئد أسئئاء ف ئئم مونئئد

 سئئنة اخسئئ م فئئع سئئش مئئش"  المحئئض. أمئئا أمئئر الئئدنيا فئئ  حدئئر فيئئه، وهئئو يئئدول فئئع حئئديال
 1"شعء أدورهم مش ينقص وف ب ا، امل مش أدر مثل له ك ب بودا، ب ا فومل حسنة،

 و ئئئئدول فيئئئئه مئئئئا ائئئئرف فئئئئع  ار ونئئئئا بئئئئئ )أوليئئئئات امئئئئر( كمئئئئا قيئئئئل  إنئئئئه أوو مئئئئش مالئئئئر
 األمالار، ومش دوش الدواو ش، وأوو مش دول للمسلميش  ار وا... إل .

 فيم يط ع ولى األمر؟ 
ئا، يفوئل مئا يشئاء، ويحكئم مئا ير ئد، بئل هئو مولئو   إش ولع األمر المسئلم لئي  رب ئا وف إل  

 مكل ، ي  مر ب مر والقه، ويقوم ب نفيل شراه، ف و الاحب سلطة مقيدع بالشر  اخل ع.
                                                 

 (، اش در ر بش ابد هللا.19156(، وأحمد )1017رواا مسلم فع ال سوف ) - 1



 122 

أش يئئ مر أو ين ئئع إف بمئئا أمئئر هللا بئئه أو ن ئئد انئئه، وهئئو إنمئئا يطئئا  فئئع  ول ئئلا لئئي  لئئه
 1الموروف، كما قاو اللد هللا اليه وسلم  "إنما الطااة فع الموروف"

ّله }بل قاو هللا  والد فع بيوة النساء لرسوله  م ُروف   نِ  يهم ِصينه ه  وه  .[12]المم حنة  مه
 الئئد والطاائئة السئئمفهللا اليئئه وسئئلم  "رو  انئئه ابئئش امئئر قئئاو  قئئاو رسئئوو هللا الئئلع 

، 2"طاائة وف سئمف فئ  بموالية رم  أ   فإلا بموالية، ي مر لم ما وكرا، أحب فيما المسلم المرء
وف سئئيما إلا أمئئر بكبيئئرع، مثئئل ق ئئل ردئئل لئئئم يالئئدر بق لئئه حكئئم قئئاض  الئئاحب وفيئئة، ومثئئئل 

بيئئرع مئئش أاائئم ال بئئاتر. إطئئ   النئئار الئئد الم ائئاهر ش  ائئاهر ا سئئلمي ا، ف ئئلا موالئئية، بئئل ك
ا في ا، ووضب هللا اليه  ولونه، واواداد الولاب الوائيم لئه. كمئا قئاو   ودب دووو د نم والد 

مه   }  والد  ْ   وه ِمن ا يهق هُ د ا ُمو  اُؤُِ  ُمههمهم ِ زه نَّمُ  نهجه هه اِلد ا جه ا خه به  نِيهه ِْ غه ُ  وه َِّ لهمهنهفُ  ىهلهي فِ  ا أهىهمدَّ  وه  لهمفُ  وه

َِ  ىهكهاب ا اىه ومش هنا يدب  غييئر الثقافئة السئاتدع ال ئع يقئوو في ئا الدنئدي أو  ،[93]النساء   يم 
 .و حئئرف  أنئئا ابئئد المئئ مور .أنئئا ابئئد مئئ مور  ضئئابطا كئئاش أو دنئئدي ا ،الشئئرطع أو الوسئئكري 

وب لا يطل  الرالاص الحئع الئد المئواطنيش الم ائاهر ش، فيئردي مئش يئردي ق ئي   بحدئة أنئه 
 ،قئئب. يدئئب  غييئئر هئئلا الثقافئئة المئئردودع بالثقافئئة الشئئراية الالئئحيحةمئئ مور، و لئئو وئئال  لوو 

ال ئئئع  ولئئئم المئئئواطنيش  أش ف طاائئئة لمولئئئو  فئئئع موالئئئية الوئئئال ، وف سئئئيما إلا كانئئئت هئئئلا 
 الموالية   مثل فع الق ل، فع ضرب الرالاص فع الملياش كما يقولوش.

أُوِلمم } فئئع قولئئه  وئئالد ،وقئئد بينئئا فيمئئا سئئب  مونئئد )طاائئة أولئئع األمئئر(  ممرِ  وه هم    ِمممن ُكم   اْل 
 .[59]النساء 

وهئئئو مئئئا قالئئئه الوليفئئئة األوو فئئئع اخسئئئ م بوضئئئوح فئئئع أوو وطبئئئة وطب ئئئا بوئئئد أش ولئئئع 
ش رأي مئئونع الئئد باطئئل  الو فئئة. فكئئاش فيمئئا دئئاء في ئئا  إش رأي مئئونع الئئد حئئ  فئئ اينونع، واو

 .3يكمفسددونع. أطيوونع ما أطوت هللا فيكم، فإش االي ه ف  طااة لع ال
وفئئع حئئديال ابئئادع بئئش الالئئامت فئئع الالئئحيحيش، قئئاو  داانئئا رسئئوو هللا الئئلع هللا اليئئه 

 ومكرهنئئا، منشئئطنا فئئع والطاائئة، السئئمف الئئد بايونئئا أش"  الينئئا أوئئل فيمئئا فقئئاووسئئلم فبايونئئاا 
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  ئروا أش إف )أي األمراء فع ح  اخمئارع( أهله األمر نناز  ف وأش الينا، وأثرع ويسرنا واسرنا
 .1"برهاش فيه هللا مش اندكم بواحا، اكفر 

 بئإثم يئ مروك لئم مئا"  دنئادع ائش هئانئ بئش امير طر   مش أحمد واند) قاو فع )الف ي( 
 ائش أبيئه اش ،رواي ه مش والحا م والطبرانع أحمد اند ابيد بش إسماايل رواية وفع ،2"بواحا
 فئ  ، ورفئوش  مئا الئيكم نكئروش و   نكئروش  مئا كمفئون  ر   و  ي   ردئاو بوئدي مئش أموركم سيلع"  ابادع
 ائئش ،هللا ابئئد بئئش أزهئئر طر ئئ  مئئش شئئيبة أبئئع بئئش بكئئر أبئئع وانئئد ،3"هللا االئئد لمئئش طاائئة
 فلئئئي  ، نكئئئروش  مئئئا ويفولئئئوش  ، ورفئئئوش  ف بمئئئا يئئئ مرونكم أمئئئراء الئئئيكم سئئئيكوش "  رفوئئئه ابئئئادع
 .4،5"طااة اليكم ألولتك

 وبئئئر أو آيئئئة نئئئص أيْ  "هئئئاشانئئئدكم مئئئش هللا فيئئئه بر "والئئئ  الحئئئافظ فئئئع الفئئئ ي الئئئد قولئئئه  
 يح مئئئئل فول ئئئئم دام مئئئئا الئئئئي م الوئئئئروا يدئئئئوز ف أنئئئئه ومق ضئئئئاا .ال  و ئئئئل يح مئئئئل ف الئئئئحيي
 فئع األمئور وفع  نئازاوا ف  الحئديال وموند ،الموالية هنا بال فر المراد  النووي  قاو .ال  و ل
ئئ امنكئئر   مئئن م  ئئروا أش إف الئئي م  و رضئئوا وف ،وفيئئ  م  فئئإلا ؛اخسئئ م واائئدق مئئش  ولمونئئه امحقق 
 هنئئا بئئاخثم المئئراد  ويئئرا وقئئاو .ان  ئئد .6كنئئ م حيثمئئا بئئالح  وقولئئوا الئئي م نكروا فئئ للئئك رأيئئ م

 يا ئئر والئئلي ،الائئاهر ال فئئر فئئع وقئئف إلا إف السئئلطاش الئئد يو ئئرض فئئ  ،وال فئئر الموالئئية
 إف الوفيئة عفئ يقئدح بمئا ينازائه فئ  الوفيئة فئع المنازائة كانئت إلا مئا الئد ال فئر رواية حمل
 لئم فئإلا ،الوفيئة ائدا فيمئا المنازاة كانت إلا ما الد الموالية رواية وحمل ،ال فر ار  ب إلا

 بغيئر لئه الحئ   ثبيئت إلئد و  والئل برف  اليه ينكر ب ش الموالية فع نازاه الوفية فع يقدح
 .أالم وهللا .اقادر   كاش إلا للك ومحل ،ان 
 قئئدر إش أنئئه ،الدئئور أمئئراء فئئع الولمئئاء اليئئه الئئلي  قئئاو الئئداودي ائئش ،ال ئئيش بئئشا ونقئئل 
ف ،ودئئئب الئئئم وف ف نئئئة بغيئئئر ولوئئئه الئئئد  اقئئئد يدئئئوز ف بوضئئئ م وائئئش ،الالئئئبر فالوادئئئب واو

                                                 
 (.1709(، ومسلم فع اخمارع )7056م ف  اليه  رواا البواري فع الف ش ) - 1
 (22737رواا أحمد ) - 2

 (.3/357فع مورفة الالحابة )(، والحا م 2894(، والطبرانع فع األوس  )22786رواا أحمد )  - 3
 (.38876رواا ابش أبع شيبة فع مالنفه فع الف ش ) - 4
 ( ب ولي  نار محمد الفار ابع.16/440ف ي الباري ) - 5
 ، الطبوة الثانية.الوربع ال راال إحياء دار(، طبوة 12/229شرح مسلم للنووي ) - 6
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 ،اليئئه الوئئروا دئئواز فئئع فئئاو لفوا ائئدف   كئئاش أش بوئئد ادئئور   أحئئدال شإفئئ ،اب ئئداء لفاسئئ  الوفيئئة
 .دان   1(اليه الوروا فيدب ،يكفر أش إف ،المنف والالحيي

مم   }والئئلي أراا  أش ي وئئل بمئئا يسئئمد فئئع لغئئة القئئرآش والسئئنة كفئئر ا، مثئئل قولئئه  وئئالد  مه  لهممم   وه

ُكممم   مما يهح  له  بِمه ممزه ُ  أهن  َِّ ممانُِرو ه  ُهمممُ  نهأُولهنِمم ه  ا ش لئئم يكئئش كفئئر ا  ،[44]الماتئئدع   ال كه فينئئاز  بمثئئل هئئلا واو
ا اش الملة.  مورد 

                                                 
 (.441، 16/440ف ي الباري ) - 1
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 ؟  ييد ال ااهرات السلمية   ييد للف نةهل 

 
 حفاه هللا  فضيلة الشي  الو مة يوس  القرضاوي 

 الس م اليكم ورحمة هللا وبركا ه
، ومقاومئة الالئم وافسئ بداد، ودوئل للئك فئع ميئزاش  شكر هللا ل م مواقفكم فئع نالئرع الحئ   

 حسنا  م.
 )وبود(

 السؤال:

فئئئئإش بوئئئئض السئئئئلفييش والالئئئئوفييش وبوئئئئض المشئئئئاي  األزهئئئئر يش مئئئئش أالئئئئحاب المناالئئئئب 
وا اليك فع   ييدك لثورع الشباب الئليش قئاموا بثئورع ال  م ومائاهرا  م 2011ينئاير  25بر ، رد 

السئئلمية فئئع ميئئداش ال حر ئئر فئئع القئئاهرع، وكئئللك فئئع اخسئئكندر ة والسئئوي  والمنالئئورع وطنطئئا 
والمحلئئة ال بئئر  وشئئبيش ال ئئوم والزقئئاز   ودمن ئئور وويرهئئا مئئش المئئدش والمحافائئات المالئئر ة، 

 والواحات.  ح د الور ش
وا   موك ب نك      د الف نة، والوروا الد الحا م الشراع، اللي أمر هللا بطاا ئه فئع قولئه 

ه  أهِطيمُمموا} وئئالد   َِّ أهِطيمُمموا ا ُسمموله  وه أُوِلمم  الرَّ ممرِ  وه هم  [، واسئئ دل وا بئئبوض 59]النسئئاء   ِمممن ُكم   اْل 
ئئئئأت بوئئئئدي يكئئئئوش األحاديئئئئال، كمئئئئا فئئئئع حئئئئديال حليفئئئئة انئئئئد مسئئئئلم  " ئئئئ ي  ئئئئدوش  ف ةم   وف اي،د  ب  

  قلئئت    قئئاو ".إنئئ  دثمئئاش فئئع الشئئياطيش قلئئوب قلئئوب م ردئئاو فئئي م وسئئيقوم  ع،بسئئن   وش يسئئ ن  
ش لألميئر، و طيئف  سئمف"  قئاو للئك؟ أدركئت   إش هللا، رسئوو يئا أالنف كي   ا ئرك، ضئرب واو
 ".وأطف فاسمف مالك، وأول

فاسئئد، يدئئب اليئئه أش يالئئبر الئئد المئئه  وهئئم ي ك  ئئدوش  أش المسئئلم إلا اب  لئئع بحئئا م ائئالم
وفسئئئئادا، و رضئئئئد بقضئئئئاء هللا  وئئئئالد، و ن ائئئئر الفئئئئرا مئئئئش هللا، وف يقئئئئاوم بئئئئ ي   أسئئئئلوب مئئئئش 
ئئش وئئرا ائئش  ، و حئئدال الف نئئة، و وئئرا ائئش الدماائئة، فئئإش م  المقاومئئة، ح ئئد ف يشئئ   الالئئ  

 طااة السلطاش شبر ا فقد ولف ر بقة اخس م مش انقه.
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حيحة؟ وما ردكم الد هلا األحاديال ال ع يس دلوش ب ا؟ ال ئع  دوئل ف ل هلا الداو  ال
، وف يقئئئدم أْي وسئئئيلة للوئئئ ص مئئئن م. نردئئئو الئئئرد الالمئئئةاخسئئئ م يسئئئير فئئئع ركئئئاب الحكئئئام 

 بوضوح و فاليل، م  دا باألدلة الشراية. دزا م هللا ويرا.
 

 الجواب:

 به وم ش ا بف هداا. الحمد هلل، والال ع والس م الد رسوو هللا، والد آله والح 
 )وبود(

لئد أش أقئ  فئع نالئرع فإنع أا بر مش  وفي  هللا  والد لئع فئع هئلا القضئية  أش هئدانع إ
ولقئئد كئئاش بوئئض مئئش حئئولع  هئئش فئئع الباطئئل، وف   وئئلنع فئئع هللا لومئئة فتئئم.ا دالحئئ ، ف أش أ
 وبوضئئئ م نالئئئحنع أش أمسئئئك الوالئئئا مئئئش الوسئئئ ، ألش الواقبئئئة ،مئئئش الئئئراح ع ع  وئئئاتفيش الئئئ

ومئئالا أر ئئد مئئش الئئدنيا، وأنئئا  ،ل ئئا أهئئل فقلئئت  وأنئئا بحئئوو هللا  وئئالد .وطيئئرع، ولئئي  في ئئا  رادئئف
 فع الوامسة والثمانيش؟!

الشئ ادع فئع سئبيل هللا، وهئو مئا أدائو  ،وأووف ما يوافه النا  فع هلا المقام هو المئوت
 هللا سبحانه أش يو م لع به. وهو موق  ا ول ه اش بينة والد باليرع. 

 الل م ادوله موقفا والالا لود ك. ه،رزقنا ا باااا و ل م أرنا الح  حق  ال
ش مئئئش أاائئئم امفئئئات فئئئع ف  ئئئم اخسئئئ م  وأحكامئئئه ومقاالئئئدا  ا   بئئئا  الم شئئئاب ات و ئئئرك  واو
المحكمات، وافا ماد الد الفرو  والدزتي ات، واخاراض اش األالئوو وال ليئات، وهئو مئن ع 

له  الَّممِكي ُهمموه } ابئئه حئئيش قئئاو  الئئزاتغيش الئئليش لكئئرهم هللا فئئع ك ممزه ٍه  ىهلهي مم ه  أهن  ممفُ  ال ِكههمما  َيهمماتٌ  ِمن 

اتٌ  كهمه ٍِ  أُمْ  ُه َّ  ُمح  رُ  ال ِكهها أُخه اتٌ  وه ا ُمههشهابِهه همَّ ي م ٌ  قُلُموبِِهم   نِ  الَِّكي ه  نهأ ما نهيههَّ ِمُمو ه  زه  ِمن مفُ  تهشهمابهفه  مه

َِه نهممةِ  اب هُِهمماءه  اب هُِهمماءه  ال  مئئة أالئئلية 7]آو امئئراش   تهأ ِويِلممفِ  وه [، وفئئع هئئلا القضئئية نالئئوص م حك 
 ثاب ة، ونالوص م شاب ة دزتية فراية انية.

 ل  ب  أن "كون أولو الأمر من المؤمن،ن: أول ً:

فمش المحكمات ال لية األاللية هنئا  أش هللا  وئالد إنمئا أمئر بطاائة أولئد األمئر إلا كئانوا 
مم يهمما}مئئش المئئ منيش، كمئئا قئئاو  وئئالد   نُمموا الَّممِكي ه  اأهيْهه ه  أهِطيمُمموا َمه َِّ أهِطيمُمموا ا ُسمموله  وه أُوِلمم  الرَّ  وه

رِ  هم  هنئا  أي مئش المئ منيش الموئاطبيش، فليسئت طاائة   ِممن ُكم  }[، وموند 59]النساء   ِمن ُكم   اْل 
ئئار أو المنئئافقيش. بئئل ف بئئد  أش يكونئئوا مئئش )الئئليش  مطلقئئة ألي   )أولئئع أمئئر(، ولئئو كئئانوا مئئش ال ف 

 وا(، أي المل زميش بوقد اخيماش ومودبا ه، كما هو مبيش فع القرآش.آمن
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 من هم المؤمنون فا القرآن؟

 فمش هم الم منوش كما والف م القرآش؟ 
سئئئورع البقئئئرع، وسئئئورع آو امئئئراش،   من ئئئا ،الم منئئئوش فئئئع القئئئرآش مئئئلكوروش فئئئع سئئئور كثيئئئرع

نئئئئوش، وسئئئئورع النئئئئور، وسئئئئورع سئئئئورع النسئئئئاء، وسئئئئورع الماتئئئئدع، وسئئئئورع األنفئئئئاو، وسئئئئورع الم مو 
 األحزاب، وسورع الحدرات وويرها.
ه  أهِطيمُوا}فمش سورع النساء،  قرأ بود آية   َِّ أهِطيمُوا ا ُسوله  وه أُوِل  الرَّ رِ  وه هم    ِمن ُكم   اْل 

ُىُممو ه  الَّمِكي ه  إِلهِ تهره  أهلهم  }قوله  وئالد   نُموا أهنَُّهمم   يهز  ما َمه م إِلهي م ه  أُن مِزله  بِمه مه  قه  ِلم ه  ِمم    أُن مِزله  اوه

ُهُموا أه    يُِريممدُو ه  مما قهممد   الطَّمماُغوتِ  إِلهممِ يهههحه َُممُروا أه    أُِمممُروا وه يُِريممدُ  بِممفِ  يهك  مملَُّهم   أه    الشَّممي طها ُ  وه ِْ  يُ

ّل   إِذها *بهِميد ا ضه ه ْه  وه ا لهُهمم   قِي ما إِلهمِ تهمهمالهو  له  مه ُ  أهن مزه َِّ إِلهمِ ا ُسمولِ  وه أهي مته  الرَّ  يهُصمدْو ه  ال ُمنهمانِِقي ه  نه

ب ِ ه  نه ه }[، 61، 60]النسئاء   ُصدُود ا ىهن  ه  نه ِمنُو ه  ّله  وه هَِّ يُو  ُموكه  مه ك ِ ا يُحه ره  نِيمه  ّله  ثُمَّ  بهي نهُهم   ُهجه

ا أهن َُِسِهم   نِ  يهِجدُوا ج  ره ا مه ي ته  ِممَّ ْه يُسهل ُِموا قه ا وه ِليم   [.65]النساء   تهس 
قئرأ سئلب اخيمئاش ام ئش لئم يحكئم بمئا أنئزو هللا، وللئك فئع قولئه  وئالع  وفع سورع الماتدع  

مه   } ُكمم   لهمم   وه ما يهح  له  بِمه ُ  أهن مزه َِّ ََّماِلُمو ه  ُهممُ  نهأُولهنِم ه }[، 44]الماتئدع   ال كهمانُِرو ه  ُهممُ  نهأُولهنِم ه  ا   ال
 [.47]الماتدع   ال َهاِسقُو ه  ُهمُ  نهأُولهنِ ه }[، 45]الماتدع 
ا يها}في ا قوله  والد  ونقرأ  نُوا الَِّكي ه  أهيْهه ى ال يهُهموده  تههَِّفمكُوا ّله  َمه مانه النَّصه ِليهماءه  وه مُهم   أهو  ُْ  بهم 

ِليهاءُ  مه    بهم ض   أهو  لَُّهم   وه يهقُولُمو ه }[، 51]الماتئدع   ِممن ُهم   نهِإنَّمفُ  ِممن ُكم   يهههموه نَّما وه ِ  َمه َِّ ُسمولِ  بِما بِالرَّ  وه

أهطهم نها لَِّ مَّ ثُ  وه ا ذهِل ه  بهم دِ  ِم    ِمن ُهم   نهِريقٌ  يهههوه مه ِمنِي ه  أُولهنِ ه  وه إِذها*بِال ُمو  ِ  إِلهمِ دُُىوا وه َِّ ُسموِلفِ  ا نه  وه

ُكمه  ممنهُهم   ِلمميهح  مما}[، إلئئد أش يقئئوو 48، 47]النئئور   ُمم ِرُضممو ه  ِمممن ُهم   نهِريممقٌ  إِذها بهي  مما ه  إِنَّمه له  ُه  قهممو 

ِمنِي ه  ِ  إِلهممِ دُُىمموا إِذها ال ُمممو  َِّ ُسمموِلفِ  ا نه ُكمه  وه ممنهُهم   ِلمميهح  ممِمم نها يهقُولُمموا أه    بهي  أهطهم نهمما سه أُولهنِمم ه  وه  ُهمممُ  وه

َ ِلُحو ه   [. 51]النور   ال ُم
ا}وفع سورع األحئزاب   مه ِم    ُها ه  وه ّله  ِلُمو  ِمنهمة   وه مِ إِذها ُمو  ْه ُ  قه َِّ ُسمولُفُ  ا نه ا وه مر   يهُكمو ه  أه    أهم 

ِرِهم   ِم    ال ِفيهره ُ  لهُهمُ  مه    أهم  ه  يهم ِص  وه َِّ ُسولهفُ  ا نه َّْ  نهقهد   وه ّل   ضه  [. 36]األحزاب   ُم ِين ا ضه ه
ا }: وفع سورع الحدئرات ِمنُو ه  إِنَّمه نُوا الَِّكي ه  ال ُمو  ِ  َمه َِّ ُسوِلفِ  بِا نه تهمابُوا لهمم   ثُمَّ  وه اههمدُوا يهر  جه  وه

اِلِهم   وه هم  أهن َُِسهِ  بِأ ِْ  نِ  م  وه ِ  سه ِي َِّ اِدقُو ه  ُهمُ  أُولهنِ ه  ا  [15]الحدرات   الصَّ
ف  فء هم )الليش آمنئوا( المئ مور بطئاا  م فئع القئرآش، وليسئوا  الئليش ف ي  وئلوش اخسئ م 
مردوئئا ل ئئم، وف يحك  مونئئه فئئع أمئئورهم، بئئل إلا قضئئع هللا ورسئئوله أمئئرا، كئئاش ل ئئم الويئئرع مئئش 

وا أمر هللا ورسوله.أمرهم، بل كثير ا ما ر    د 
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 أولو الأمر عن  التنازع "رجعون إلى هللا ورسوله: ثان،ًا:

وا إلئئئد هللا  وئئئالد،  أش أولئئع األمئئئر هئئ فء، كمئئئا والئئف م القئئئرآش، إلا  نئئازاوا فئئئع شئئعء رد 
لد الرسوو، كما قاو از  ودل    هُم   نهِإ   }واو ى  ء   نِ  تهنهازه ِ  إِلهمِ نهمُردْوُِ  ُه   َِّ الرَّ  ا مهُم   إِ    ُسمولِ وه  ُُن 

ِمنُو ه  ِ  تُو  َِّ مِ  بِا ال يهو  ِخرِ  وه  [.59]النساء   اآل 
وأدمئئف الولمئئاء  أش الئئرد  إلئئد هللا سئئبحانه يونئئع  الئئرد  إلئئد ك ابئئه، والئئرد  إلئئد الرسئئوو بوئئد 
لئئئد  وفا ئئئه، يونئئئع  الئئئرد  إلئئئد سئئئن  ه. ف ئئئل هئئئ فء الحكئئئام يئئئرد وش أمئئئرهم إلا  نئئئازاوا إلئئئد هللا واو

 رسوله، وبوبارع أور   إلد ك اب هللا وسنة رسوله؟!
 الطاع  فا المعروف ل  فا المعص، : ثالًثا:

إش الطاائئة ألولئئع األمئئر المئئلكورع فئئع اميئئة قئئد قي ئئد  ا النالئئوص األوئئر ، بالطاائئة )فئئع 
 وأمئئر سئئر ة، وسئئلم اليئئه هللا الئئلد النبئئع بوئئال  قئئاو انئئه، هللا رضئئع الئئع وئئشالموئئروف(، ف

 النبئئع أمئئر قئئد ألئئي   وقئئاو الئئي م، فغضئئب يطيوئئوا، أش وأمئئرهم األنالئئار، مئئش ردئئ  الئئي م
 حطبئئا، دموئئ م لمئئا الئئيكم ازمئئت قئئد  قئئاو .بلئئد  قئئالوا  طيوئئونع؟ أش وسئئلم اليئئه هللا الئئلد
 ينائئئر فقئئئام بالئئئدووو، همئئئوا فلمئئئا نئئئارا، ف وقئئئدوا حطبئئئا، فدموئئئوا .في ئئئا دولئئئ م ثئئئم نئئئارا، وأوقئئئد م
 النئئئار مئئئش فئئئرارا وسئئئلم اليئئئه هللا الئئئلد النبئئئع  بونئئئا نمئئئاإ  بوضئئئ م قئئئاو بوئئئض، إلئئئد بوضئئئ م
 اليئئئه هللا الئئئلد للنبئئئع فئئئلكر وضئئئبه، وسئئئكش النئئئار، ومئئئدت إل كئئئللك، هئئئم فبينمئئئا أفنئئئدول ا؟

 ف"  روايئة وفئع، 1"الموئروف فئع الطاائة أبئدا، إنمئا من ئا وردئوا مئا دولوها لو»  فقاو وسلم،
 .3"ودل   از   هللا موالية فع لمولو   طااة ف، وفع أور   "2"هللا موالية فع لبشر طااة

ف الئئئد ن بئئئه  أمئئئا الحئئئا م أو ولئئئع األمئئئر الئئئلي ينشئئئر الالئئئم، و ن ئئئب المئئئاو الوئئئام، ويشئئئد  
ألسئئئر ه وأالئئئ ارا وأ باائئئه، ويحمئئئع الحراميئئئة، ويسئئئ ويش بالبلطديئئئة والمدئئئرميش الئئئد شئئئوبه، 

ئئئة، وأبنئئئاء وئئئز ع و ئئئزو  ر افن وابئئئات، و ئئئوالع الي ئئئود، ويسئئئااد الئئئد ونئئئ  أبنئئئاء فلسئئئطيش اا م 
واالئئئئة، لحسئئئئاب دولئئئئة إسئئئئراتيل، و والئئئئل إلئئئئي م الغئئئئاز بثلئئئئال ثمنئئئئه الئئئئدولع، و بنئئئئع الدئئئئدار 

 الفوفلي لحماية إسراتيل، فلي  هلا مش )الموروف( فع شعء.
 الياكم أج،ر عن  الأم :  :رابًعا

                                                 
 . سب   ور ده -1
 (.1065أحمد )رواا  -2
 (.1095رواا أحمد ) -3
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 النئا ، الئد ط امسئل   وف األرض فئع ار ادب ئ لئي  األمئة نائر فئع األمئر ولع أو الحا م إش
 الوئوفنع مسئلم أبئو الدليئل ال ئابوع الفقيئه دول وقد اندها، أدير أو األمة، اش وكيل هو بل
ئ لئه فقئاو! األديئر أي ا اليك الس م  قات    اليه مفسل   مواوية الد  السئ م  لق ئ بئل  حولئه شم 
 فقئئاو ولئئه،ق روكئئر   قئئول م، او ر وكئئر   .األديئئر أي ئئا اليئئك السئئ م بئئل  فقئئاو .األميئئر أي ئئا اليئئك
  .1يقوو بما أالم ف و مسلم أبا داوا  مواوية
  قاو حيش شورا فع نهفضم   الو ء، أبو الموند هلا أول

 أمرت بغير ال ح ا أمرا ها  ام فكم أااشر أمةئئئل  المقم  
 ا مالالح ا وهم أدرا هاوْ د  وا    يدهاكالموا الراية واس باحوا 

 أي ئئئا  الو فئئئة عل ئئئو   مئئئا أوو الالئئئدي  بكئئئر أبئئئو هللا لرسئئئوو األوو الوليفئئئة قئئئاو هنئئئا ومئئئش
ش فئ اينونع، أحسئنت   فإش بويركم، ولست   اليكم ليت  و   قد فإنع النا ، ...  مئونعفقو    أسئ ت   واو

 آوئل ح ئد ضئوي  فئيكم والقوي  هللا، شاء إش هحق   اليه أر ي ح د اندي قوي   فيكم والضوي 
 فئئ  ورسئئوله، هللا االئئيت فئئإلا ورسئئوله، هللا أطوئئت مئئا أطيوئئونع...  هللا شئئاء إش منئئه الحئئ   
 .2هللا يرحمكم ال   م إلد قوموا اليكم، لع طااة

 امئر وطب   قاو الشوبع وشف ،و ف ه فع الوطاب بش امر الثانع الوليفة قاو وكللك
 فئئئع  غئئئالوا ف أف   وقئئئاو اليئئئه وأثنئئئد  وئئئالد هللا فحمئئئد النئئئا  انئئئه هللا رضئئئع الوطئئئاب بئئئش

 اليئه هللا الئلد- هللا رسئوو سئاقه شعء مش أ ثر سا  أحد اش يبلغنع ف هفإن النساء الدا 
 مئئش امئئرأع لئئه فورضئئت نئئزو ثئئم. المئئاو بيئئت فئئع للئئك فضئئل دولئئت إف إليئئه سئئي  أو -وسئئلم
 هللا ك ئاب بئل   قاو ؟قولك أو ي بف أش أح   والد هللا أ  اب الم منيش أمير يا   فقالت قر ش
 فئع يقوو  والد وهللا ،النساء الدا  فع يغالوا أش آنفا النا  ن يت     فقالت لاك؟ فما ، والد
ممهُم  }  ك ابئئه َتهي  ممدهاُه َّ  وه ا إِم  ممان  ممفُ  تهأ ُخممكُوا نهمم ه  قِن طه ممي ن ا ِمن   هللا رضئئد امئئر فقئئاو .[20]النسئئاء   ُه
 كنئئت إنئئع   للنئئا  فقئئاو المنبئئر إلئئد ردئئف ثئئم ث ثئئا أو مئئر يش امئئر مئئش أفقئئه أحئئد كئئل   انئئه

 .3له بدا ما ماله فع ردل فليفول أف النساء الدا  فع الوا غ أش ن ي  م
                                                 

 (.27/223(، وابش اسا ر فع  ار وه )2/125رواا أبو نويم فع حلية األولياء ) - 1

 . سب   ور ده -2
 هللا ابئئد بئئش بكئئر( وقئئاو  منقطئئف، ورواا مئئش طر ئئ  آوئئر ائئش 7/233(، والبي قئئع فئئع الالئئدا  )5059رواا الطحئئاوي فئئع شئئرح موئئانع امثئئار ) - 3

( بإسئناد أبئع يولئع ، ائش مدالئد بئش سئويد ائش الشئوبع ائش 244-2/243امر، وقاو اقبه  مرسئل ديئد، وسئاقه ابئش كثيئر فئع  فسئيرا ) المزنع اش
(، وقئاو 814(، و السئواوي فئع المقاالئد )297-1/296، وكللك قئاو الز لوئع فئع  وئر ع ال شئاف )قوي  ديد إسنادامسرو  اش امر، وقاو اقبه  

 .وث  وقد ضو  وفيه سويد بش مدالد وفيه ال بير فع يولد أبو رواا(  522-4/521) ال يثمع فع مدمف الزواتد
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 واألحكئام الفقئه أواش دئاء فئإلا المئوااظ، فئع و  ئداولون ا الولمئاء انئد موروفئة األقواو هلا
ش الحئئا م طاائئة وأودبئئوا ان ئئا، أارضئئوا  األرض فئئع الوائئا رو دب ئئ والئئم وانحئئرف، االئئد واو
ا  الموئروف، فع   وش  إنما الموالوم الرسوو طااة ب ش حالر   ال ر م القرآش أش مف هلا. فساد 
ّل}  المم حنئئئة سئئئورع فئئئع النسئئئاء بيوئئئة فئئئع  وئئئالد قولئئئه فئئئع كمئئئا مممُروف   نِممم  يهم ِصمممينه ه  وه م    مه
 [.12 المم حنة]

 أولو الأمر مأمورون بألا  الأمانات وإقام  الع ل:  :خامًسا

 فئئئع أوئئئر   وبوبئئئارع شئئئراية،ال السياسئئئة فئئئع  ئئئيشم م   آي ئئئيش القئئئرآش فئئئع أنئئئزو  وئئئالد هللا إش
    ول ئئئ واألوئئئر   الئئئي م، يدئئئب ومئئئا بئئئاألمراء    ول ئئئ آيئئئة  النئئئا  بئئئيش واخمئئئارع الوفيئئئة  نائئئيم
ه  إِ َّ }   وئالد قوله فع وللك الي م، يدب وما( الشوب  )االرنا وب وبير ،بالراية َِّ ُُم   ا  يهمأ ُمُر

دْوا   أه  انهاتِ  تُوه ا إِلهِ اْلهمه ِلهه إِذها أهه  هُم وه كهم  ُكُموا   أه  النَّاِس  بهي  ه  مه ه  إِ َّ  بِال مهد لِ  تهح  َِّ ا ا َُُكم نِِممَّ  بِفِ  يهِم

ه  إِ َّ  َِّ ا سهِميم ا ُها ه  ا ما يها*  بهِصير  نُموا   الَّمِكي ه  أهيْهه ه  أهِطيمُموا   َمه َِّ أهِطيمُموا   ا ُسموله  وه أُوِلم  الرَّ مرِ  وه  اْلهم 

هُم   نهِإ  ِمنُكم   ى  ء   نِم  تهنهازه ِ  إِلهمِ نهمُردْوُِ  ُهم   َِّ ُسمولِ  ا الرَّ ِمنُمو ه  ُُنمهُم   إِ  وه ِ  تُو  َِّ مِ  بِما ال يهمو   اآلِخمرِ  وه

ي رٌ  ذهِل ه  سه ُ  خه أهم   [.59-58 النساء]  تهأ ِوي    وه

 اميئئئة ائئئش الن حئئئد   وهنئئئا للراائئئع، الرايئئئة بطاائئئة قئئئةالم ول    الثانيئئئة اميئئئة ائئئش ثنا حئئئد   وقئئئد
   أساسييش ب مر ش هللا أمرهم الليش األمر،  ولعب قةالم ول    األولد

 (. األمانات) كلمة له سف     ما بكل    أهل ا، إلد األمانات أداء :الأول

 والوادب الدمف بين ما. .بالودو النا  بيش الحكم :والثانا

 فئئئع الشئئئراية السياسئئئة  )القئئئيم ك ابئئئه  يميئئئة ابئئئش اخسئئئ م شئئئي  أقئئئام امي ئئئيش هئئئا يش والئئئد
 (.والراية لرااعا إال ح

 أش دوش  األمئر، أولئع طاائة الراية الد فيودب الثانية، امية الد زيرك    شم   النا  ومش
 أداء مئش األمئر ولئع الدفيما  األولد امية إلد يل فت ف هو ثم امية، فع  ِمن ُكم  } قيد يرااع

 .بالودو النا  بيش والحكم األمانات،
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 تهم:أولو الأمر مسؤولون عن رع،  سالًسا:

أوو مبئئاد  الحكئئم الراشئئد  هئئو الشئئوور بالمسئئتوولية. ف ئئو مسئئ وو أمئئام هللا  وئئالد، وأمئئام 
 الرايئئة مسئئ وو فئئع الئئدنيا، ومسئئ وو فئئع اموئئرع. وفئئع للئئك دئئاء قولئئه الئئلد هللا اليئئه وسئئلم "

 ومسئ وو أهلئه فئع را  والردئل ،راي ه اش ومس وو را  اخمام  راي ه اش ومس وو ،را  كل م
 سئئيدا مئئاو فئئع را  والوئئادم ،راي  ئئا ائئش ومسئئ ولة زود ئئا بيئئت فئئع راايئئة والمئئرأع ،راي ئئه ائئش

 .1"راي ه اش ومس وو را  وكل م ،راي ه اش ومس وو
 .2"ضيف أم حفظ ،اس رااا اما را  كل ساتل هللا إشوكللك حديال  "  

 ومش هنا كاش ال حلير مش اخمارع، وسوء ااقب  ا.
 شئت م إش"  قئاو وسئلم اليئه هللا الئلد هللا رسئوو أش ،انئه هللا رضئع مالئك بئش ائوففوش 
 أول ئا"  قئاو ؟هللا رسئوو يئا ،هئع ومئا  الئو ع بئ الد فناديئت .؟"هئع ومئا ،اخمئارع اش أنب   م
 3؟"قر بئئه مئئف يوئئدو وكيئئ  ،ائئدو مئئش إف ،القيامئئة يئئوم ائئلاب وثالث ئئا ،ندامئئة وثاني ئئا ،م مئئة
 .لالحييا رواع وروا ه ،ال بير فع والطبرانع ،البزار رواا

 بيئدا فضئرب  قئاو ؟نعل   سئ وم   أف ،هللا رسئوو يئا  قلئت  قئاو انئه هللا رضئع لر أبع واش
ن ئا ،ضئوي  إنئك ،لر أبئا يئا"  قئاو ثم ،منكبع الد ن ئا ،أمانئة واو  ،وندامئة وئزي  القيامئة يئوم واو
 .مسلم رواا 4"في ا اليه اللي وأد  ،بحق ا أولها مش إف

 لرع،  ناصيون لهم عاللون ف،همسابًعا:  أولوا الأمر مشفقون ع ى ا

ئئ    ف  وسئئلم اليئئه هللا الئئلد هللا رسئئوو قئئاو  قئئاو انئئه هللا رضئئع ائئش مواويئئة  ف أمئئة  د  ق 
 وروا ئئه لطبرانئئعا رواا 5"م و ئئف ويئئر القئئوي  مئئش حقئئه الضئئوي  ي وئئل وف ،بئئالح  في ئئا يقضئئد
 .ثقات

 بإسئناد مسئوود ابئش حئديال مئش والطبرانئع ،6امو الر   ااتشة حديال مش بنحوا البزار ورواا
 .2سويد أبع حديال مش مطوف ماده ابش ورواا ،1ديد

                                                 
  . سب   ور ده  - 1
 . شرط ما الد الحيي إسنادا( وقاو األرن وي  4492رواا ابش حباش فع السير ) - 2
 والطبرانئئع البئئزار رواا(  363-5/364مدمئئف )(، وقئئاو ال يثمئئع فئئع ال6747(، واألوسئئ  )18/71(، والطبرانئئع فئئع ال بيئئر )2756رواا البئئزار ) - 3
 .الالحيي رداو ال بير ورداو باو الار واألوس  ال بير فع
 (.1825رواا مسلم فع اخمارع ) - 4
 .ثقات ورداله الطبرانع رواا(  5/377(، وقاو ال يثمع  فع مدمف الزواتد )19/385رواا الطبرانع ) - 5
 وقئاو ،روايئة فئع موئيش ابئش ووثقئه ،ضئوي  وهئو الالئباح بئش المثنئد وفيئه البئزار رواا(  4/355ع المدمئف )(، وقاو ال يثمئع فئ223رواا البزار ) - 6
 .ويرا  ركه وقد.  ي رك وف حديثه يك ب ضوي    رواية فع
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 أميئئر مئئش مئئا"  قئئاو وسئئلم اليئئه هللا الئئلد النبئئع ائئش انئئه هللا رضئئع هر ئئرع أبئئع وائئش 
 ،البئئئئزار رواا "الدئئئئور يوبقئئئئه أو ،الوئئئئدو يفكئئئئه ح ئئئئد القيامئئئئة يئئئئوم مغلئئئئوف بئئئئه يئئئئ  د إف اشئئئئرع

ش"  روايئة فئع وزاد، 3الالئحيي ردئاو البزار ورداو (األوس ) فع والطبرانع  ز ئد مسئيتا كئاش واو
 .4ر دعب   حديال مش اأيض   الز ادع ب لا (األوس ) فع الطبرانع ورواا" وله إلد    و  

 يئوم بئه  ئعأ   إف اشئرع ولع ردل مش ما"  قاو يرفوه ان ما هللا رضع ابا  ابش واش 
 واألوسئئ  ال بيئئر فئئع لطبرانئئعا رواا 5"وبيئئن م بينئئه يقضئئد ح ئئد انقئئه إلئئد يئئدا مغلولئئة القيامئئة
 .ثقات ورداله
 فئع يقئوو وسئلم اليئه هللا الئلد هللا رسئوو سئموت  قالئت ان ئا هللا رضع ااتشة واش 
 أمئر مئش ولئع ومئش ،اليئه فاشئق  الئي م فشئ  شئيتا أم ئع أمئر مئش ولئع مئش الل ئم"  هئلا بي ع
 .والنساتع مسلم رواا6"به فارف  ب م فرف  اشيت   أم ع

 ب لئئة فوليئه الئئي م فشئ  اشئيت   مئئن م ولئع مئش"  فيئئه وقئاو (،الئحيحه) فئئع اوانئة أبئو ورواا
  .7"هللا لونة"  قاو ؟هللا ب لة وما ،هللا رسوو يا  قالوا ."هللا

 وسئئلم اليئئه هللا الئئلد هللا رسئئوو سئئموت  قئئاو انئئه هللا رضئئع يسئئار بئئش موقئئل وائئش 
 حئرم إف ،راي ئه وئاش وهئو يمئوت يوم يموت ،راية ودل از هللا يس رايه ابد مش ما"  يقوو
 ،البوئاري  رواا" الدنئة راتحئة حر  ي ئ لئم بنالئحه يحط ئا فلم"  رواية وفع. 8"الدنة اليه  والد هللا

 .ومسلم

                                                                                                                                                       
 واألوسئئئ  يئئئرال ب فئئئع الطبرانئئئع رواا ( 355-4/356(، وقئئئاو ال يثمئئئع فئئئع المدمئئئف )4949(، واألوسئئئ  )10/222رواا الطبرانئئئع فئئئع ال بيئئئر ) - 1

 .ثقات ورداله
 (.1969(، وقاو فع الزواتد  إسنادا الحيي، ورداله ثقات، والححه األلبانع فع الحيي ابش ماده )2426رواا ابش ماده الالدقات ) - 2
 وردئاو ،بئاألوو األوسئ  فئع والطبرانئع البئزار رواا ( 5/370( وقئاو ال يثمئع فئع المدمئف )8492(، والبئزار )6225رواا الطبرانع فع األوسئ  )  - 3

 .الالحيي رداو البزار فع األوو
 ولئم ضئو  فيئه وك همئا بإسناديش األوس  فع الطبرانع رواا(  5/373(، وقاو ال يثمع فع المدمف )6933، 5757رواا الطبرانع فع األوس  ) - 4

 وموند )يوبقه الدور(  أي ي ل ه الالم.  .يوث 

 .ثقات ورداله وال بير األوس  فع الطبرانع رواا(  5/372(، وقاو ال يثمع فع المدمف )286وس  )(، واأل12/135رواا الطبرانع فع ال بير ) - 5

 (.8873(، والنساتع فع ال بري فع السير )1828رواا مسلم فع اخمارع ) - 6
 (.7023رواا أبو اوانة فع مس ورده فع الحدود ) - 7
 (.142لم فع اخيماش )(، ومس7150م ف  اليه  رواا البواري فع األحكام ) - 8
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 مئئش"  وسئئلم اليئئه هللا الئئلد هللا رسئئوو قئئاو  قئئاو انئئه هللا رضئئع دبئئل بئئش موئئال وائئش 
 يئئئوم انئئئه هللا اح دئئئب ،والحادئئئة الضئئئو  أولئئئع ائئئش فاح دئئئب ،اشئئئيت   النئئئا  أمئئئر مئئئش ولئئئع
 .وويرا ،والطبرانع ،ديد بإسناد أحمد رواا 1"القيامة

 الإسل م الذي دصوره هذه الفتاوى:

 مو حئئر    الائئالم، الحئئا م ضئئد   السئئلمع افح دئئاا دمدئئر   م حئئر    ال ئئع الولمئئاء هئئ فء ف ئئاو   إش
 ،سئئيفا وف بندقيئئة  حمئئل وف .للالئئم ف   قئئوو سئئلمية، مائئاهرات فئئع الشئئار  إلئئد الشئئوب نئئزوو

 الائالم، الحئا م خرادع بافس سئ م الشئوب كئل   الف ئاو   هئلا و طالب حدر ا، فو  االا ح د فو 
ئئ لئئه المطلقئئة الطاائئة وودئئوب  الف ئئاو   هئئلا ر الئئو    إنمئئا  وهامئئاش فرائئوش  دنئئود مئئش يمث لئئه شوم 
 الطئاوع، افسئ بدادي الحكئم مقاومئة ائش اادز ا دين ا را الو    السوء، واية فع  الو ر ا اخس م

 الق ئئئئئر بسئئئئئي  كالقطوئئئئئاش النئئئئئا  ويسئئئئئو   األرض، فئئئئئع ويفسئئئئئد ،النئئئئئا  الئئئئئد يبغئئئئئع ليالئئئئئ
 .والدبروت

 فئئئع المسئئئ  بر ر،الم دب  ئئئ الحكئئئم هئئئلا يحمئئئع وك نئئئه اخسئئئ م روش يالئئئو    الوكئئئ  الئئئد بئئئل
ش األرض،   ئئئب ناو  الحرمئئئات، ن  ئئئكاو  الئئئدماء، فسئئئفك وطغيانئئئه، االئئئو   وازداد ،المئئئه  فئئئاقم واو
 للنئئا  فلئئي  والوالئئابات، بالبلطديئئة شئئوبه ق ئئر الئئد واسئئ واش بئئات،افن وا روزو   الثئئروات،

 أنحئئئاء فئئئع للحكئئئام الموارضئئئوش  يسئئئ ودمه مئئئا يسئئئ ودموا وف ويسئئئ ر حوا، يمو ئئئوا أش مئئئش أ ثئئئر
 الثور ئئة، واألناشئئيد الشئئور ة، والقالئئاتد ال ار كا ور ئئة، رسئئومالو  الالئئحفية، المقئئافت مئئش الوئئالم

 هئئلا اسئئ ودام النئئا  حئئاوو فئئإش ال ضئئامنية، افا الئئاماتو  واخضئئرابات السئئلمية، والمسئئيرات
ش ،وأطئئف اسئئمف  لئئه قيئئل المقاومئئة، فئئع الوسئئاتل  أاطئئد مئئا وهئئلا! مالئئك وأوئئل ،ا ئئرك دلئئد واو

 !الشووب أفيوش  الديش  حدة ليقولوا الماركسييش

 كئئئل   والفسئئئاد، الطغيئئئاش فئئئع ي مث ئئئل الئئئلي الالئئئم، مقاوم ئئئه فئئئع شئئئر ي اخسئئئ م أش مئئئف هئئئلا
 ح ئئد داتر ئئه،  و ضئئي    لئئه قل    أو والمنكئئر، والفسئئاد الالئئم ن ئئع    أدبيئئة، أو ماديئئة ممكنئئة، وسئئيلة
 وف الل ئئئم نشئئئكرك  الثور ئئئة الوبئئئاراتهئئئلا   حمئئئل الحنفئئئع المئئئلهب فئئئع الئئئو ر قنئئئوت ألفئئئا  إش

 !دركفي مش ون رك ونولف نكفرك،
                                                 

 وردئاو والطبرانئع أحمئد رواا(  5/379(، وقئاو ال يثمئع فئع المدمئف )20/152( وقاو موردئوا  الئحيي لغيئرا، والطبرانئع )22076رواا احمد ) - 1
 .ثقات أحمد
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ا، الالم اش السكوت يدول واخس م  .أور  ن اشيطا الح     اش السا ت و دول الم 

اتَّقُمموا  }   وئئالد قئئاو ممة   ِمممنُكم   ظهلهُممموا   الَّممِكي ه  تُِصممي ه َّ  ّلَّ  نِه نهممة   وه اصَّ لهُممموا   خه اى  ه  أه َّ  وه َِّ ممِديدُ  ا  ُه

 ٍِ   [.25 األنفاو]  ال ِمقها

 موقف الإسل م من الظ م والظالم،ن:

 وسئئئيلة. فئئئالقرآش لئئئم نئئئر  مثئئئل اخسئئئ م ديانئئئة أو شئئئر وة   ئئئرا الالئئئم، و نكئئئرا و حاربئئئه بكئئئل   
ُ }يقئئوو   َِّ ا ََّمماِلِمي ه  يُِحممبْ  ّله وه َ ِلمم ُ  ّله  إِنَّممفُ }[، 57]آو امئئراش   ال ََّمماِلُمو ه  يُ [، 21]األنوئئام   ال

ه  إِ َّ } َِّ ممِدي ّله  ا مه  يهه  ََّمماِلِمي ه  ال قهممو  ِ  لهم نهممةُ  أهّله }[، 51]الماتئئدع   ال َِّ ََّمماِلِمي ه  ىهلهممِ ا [، 18]هئئود   ال
ههمد نها إِنَّما} ََّمماِلِمي ه  أهى  ا ِلل ماطه  نهمان  ا بِِهممم   أهمه اِدقُهه ََّمماِلِمي ه  إِ َّ  أهّله }[، 29]ال  ئ    ُسمره ٍ   نِم  ال ممكها  ىه

 [، إلد آور اميات. 45]الشور    ُمِقيم  
ئئا مئئش الحئا م؛ ألنئئه المئئ مور أش   واخسئ م ينكئئر الالئئم ويحاربئه مئئش كئئل   النئا ، ووالوال 

إِذها}حكم به  يقيم الودو بيش النا ، وي هُم   وه كهم  ُكُموا أه    النَّاِس  بهي  ه  مه  [.58]النساء   بِال مهد لِ  تهح 
ومش هنا اش د ت اناية السئنة، واس فاضئت األحاديئال فئع ال نويئه باخمئام الوئادو، ومنزل ئه 

 اند هللا.
ف وأوو الث ثئئة الئئليش ، 1ف ئئو أوو السئئبوة الئئليش يال ئئم هللا فئئع الئئه يئئوم ف ائئل إف الئئه

 .2 رد داو  م
 يمئئئيش ائئئش نئئئور، مئئئش منئئئابر الئئئد هللا انئئئد المقسئئئطيش إشوقئئئاو الئئئلد هللا اليئئئه وسئئئلم  "

 . 3"ولوا وما وأهلي م حكم م فع يودلوش  الليش يميش، يديه وكل ا ودل، از الرحمش
 القلئئب رقيئئ  رحئئيم وردئئل موفئئ ، م الئئد  مقسئئ  سئئلطاش لو  ث ثئئة الدنئئة أهئئلويقئئوو  "

 4"اياو لو م وف  افي و  ومسلم، قربد لي ل ل
، وكئم يوئد   وفع مقابل للك يكئرا اخسئ م اخمئام أو السئلطاش الائالم، أو الدئاتر ائش الحئ   

ئورا الئد راي  ئه  يلئع واو   مئش مئا ففئع الحئديال  " ،هللا له مش الولاب األليم يوم القيامة بقدر د 
 .1" الدنة اليه هللا حرم إف ل م، واش وهو فيموت المسلميش، مش راية

                                                 
 (، اش أبع هر رع.1031(، ومسلم فع ال سوف )660م ف  اليه  رواا البواري األلاش ) - 1
 ، اش أبع هر رع.لغيرا الحيي( وقاو موردوا  9743رواا أحمد ) - 2
 (، اش ابد هللا بش امرو.1827رواا مسلم فع اخمارع ) - 3
 (، اياض بش حمار.2865رواا مسلم فع الفة الدنة ) - 4
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وكمئئئا ينكئئئر اخسئئئ م الالئئئم ويحر  مئئئه، ينكئئئر إاانئئئة الائئئالم الئئئد المئئئه، بئئئ ي   وسئئئيلة مئئئش 
ىهمو  ه  إِ َّ }الوساتل، ح د إش القرآش ليشرك دنود فراوش وهاماش مو ما فع اخثم   ما ه  نِر  ههامه  وه

ا ُجنُودهُهمه اِطنِي ه  ُهانُوا وه مك نهاُِ }[، وقئاو ائش فرائوش  8]القالئص  خه هخه ُجنُموده  نهأ  نِم  نهنه همك نهاُهم   ُِ وه

َُر   ال يهم ِ  ََّاِلِمي ه  ىهاقِ هةُ  ُها ه  ُهي فه  نهان   [.40]القالص   ال
ش لئم يالئل إلئع دردئة  بل إش القرآش ليحر  م مدر د الركئوش إلئد الالمئة، أي الميئل إلئي م، واو

ّله }اخاانة، كما قاو سئبحانه   ُهنُوا وه سَُّكمُ  ظهلهُموا الَِّكي ه  إِلهِ تهر  ما النَّانُ  نهههمه مه ِ  دُو ِ  ِمم    لهُكمم   وه َِّ  ا

ِليهاءه  ِم    مُرو ه  ّله  ثُمَّ  أهو  [، فمئف إيوئادهم بمئ  النئار، زادهئم الحرمئاش مئش وفيئة 113]هئود   تُن صه
 هللا ونالر ه.

 الإسل م "قف فا وجه اليكام الظالم،ن: 

، وف يئئ مر وممئئا يدئئب أش يورفئئه كئئل  مسئئلم  أش اخسئئ م يقئئ  فئئع ودئئه الحكئئام الائئالميش
بالونو  ل م، وافس س م لماالم م وطغيان م، كمئا يشئيف بوئض النئا . فئإش هئلا سئبب نئزوو 
اقوبئئة هللا الئئد المد مئئف كل  ئئه، أمئئا الائئالم فلالمئئه، وأمئئا ويئئر الائئالم، فلسئئكو ه ائئش الالئئئم، 

 ول لا يسم د السا ت )شيطان ا أور (.
اتَّقُوا}وفع هلا يقوو القرآش   مة   ِممن ُكم   ظهلهُمموا الَِّكي ه  تُِصي ه َّ  ّله  نِه نهة   وه اصَّ [، 25]األنفئاو   خه

 ي وئلوا فلئم الائالم واأ  ر   إلا النئا  إشورو  سيدنا أبو بكئر، ائش النبئع الئلع هللا اليئه وسئلم  "
. ويقوو النبع اللد هللا اليه وسلم ل وئب بئش ادئرع   2"بوقابه هللا  ميوم   أش أوشك يديه الد
 ف بوئئئدي، يكونئئوش  أمئئراء  "قئئاو السئئئف اء؟ إمئئارع ومئئا  قئئاو ." السئئئف اء ارعإمئئ مئئش هللا أائئالك "

 ليسئوا ف ولتئك الم ئم، الئد وأائان م بكئلب م، الئدق م فمئش بسن ع، يس نوش  وف ب ديع، يق دوش 
 الئئئد يوئئئن م ولئئئم بكئئئلب م، يالئئئدق م لئئئم ومئئئش ، حوضئئئع الئئئع يئئئردوا وف مئئئن م، ولسئئئت منئئئع،
 .3"حوضع الع واوسيرد من م، وأنا منع ف ولتك الم م،

أم  ئئه الئئد  غيئئر المنكئئر إلا وقئئف مئئش كئئل واحئئد مئئش ويحئئر  ض النبئئع الئئلع هللا اليئئه وسئئلم 
بيئئئدا أو بلسئئئانه أو بقلبئئئه حسئئئب  -بشئئئري أش يكئئئوش منكئئئرا م دم وئئئا اليئئئه  –حئئئا م أو محكئئئوم 

ئئئ  يسئئئ طف لئئئم فئئئإش بيئئئدا، رافليغي  ئئئ منكئئئرا مئئئنكم رأ  شاسئئئ طاا ه، فيقئئئوو فيمئئئا رواا أبئئئو سئئئويد  "م 
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، ويقئئوو فيمئئا رواا ابئئش مسئئوود فئئع 1"اخيمئئاش أضئئو  وللئئك فبقلبئئه، يسئئ طف لئئم فئئإش فبلسئئانه،
 فئئع هللا بوثئئه نبئئع مئئش مئئاائئش النبئئع الئئلع هللا اليئئه وسئئلم  "  الموقئئ  مئئش الحكئئام المنحئئرفيش

 إن ئئا ثئئم بئئ مرا، ويق ئئدوش  بسئئن ه ي وئئلوش  وأالئئحاب حوار ئئوش، أم ئئه مئئش لئئه كئئاش إف قبلئئع أمئئة
 بيئئدا داهئئدهم فمئئش يئئ مروش، ف مئئا ويفولئئوش  يفولئئوش، ف مئئا يقولئئوش  لئئوفو بوئئدهم مئئش  ولئئ 
 للئك وراء ولئي  م مش، ف و بقلبه داهدهم ومش م مش، ف و بلسانه داهدهم ومش م مش، ف و
، وموند ال غيير بالقلب والد اد بالقلب ضئد  المنكئر والفسئاد والالئم، 2"وردو حبة اخيماش مش

ع اخنكئئئار هئئئو وليئئئاش القلئئئب بالغضئئئب الي ئئئا ها، وهئئئو ي ضئئئم ش ال راهيئئئة، وشئئئد  ، والثئئئورع ضئئئد 
ئئئم  ع  غييئئرا وف د ئئئادا. وقئئئد رو   ف مئئا س  القلبئئع، ح ئئئد ينفدئئر بوئئئد للئئك فئئئع امئئل إيدئئئابع، واو

ائش النبئع الئلع هللا اليئه وسئلم أنئه قئاو   ،اش أم سئلمة رضئع هللا ان ئا ،مسلم فع الحيحه
 ."و ئابف رضئع مئش ول ش سلم، أنكر ومش  ،بر  ارف فمش و نكروش، ف ورفوش  ،أمراء كوش يس"

ئئا، وف فاسئئديش  .3"الئئلوا مئئا ف،"  قئئاو نقئئا ل م؟ أفئئ   قئئالوا ف ئئ فء األمئئراء ليسئئوا منحئئرفيش  مام 
وموئئئروف ممئئئزوا  ،ويئئئر مولئئئوي بالشئئئر    ."و نكئئئروش  مئئئن م  ورفئئئوش بئئئإط  ، بئئئل كمئئئا قئئئاو  "

ش الشئر الئلي ف  ئر  موئه ويئرا؟ وم ا،بالمنكر، ف يش هلا مش المنكر اللي ف  دد موه موروف
ومئف هئئلا يطلئب مئئش المسئلم أش ينكئئرا بقلبئه، وأش ينكئئرا بلسئانه، ول ئئش الوطئر كئئل الوطئر مئئش 

 رضع و ابف.
ومئئش ال غييئئر والد ئئاد باللسئئاش مئئا دئئاء فئئع الحئئديال ائئش النبئئع الئئلع هللا اليئئه وسئئلم  أنئئه 

 .4ستل  أي  الد اد أفضل؟ فقاو  "كلمة ح    اند سلطاش داتر"
ا أش يقئئئوو ألميئئئر أو رتئئئي  مسئئئلمٌ  ائئئالمٌ  ف  ن ئئئمْ ف ئئئل ي   ا مسئئئلم  يئئئ مرا في ئئئا  ،كلمئئئة الحئئئ      فئئئرد 

 بالموروف و ن اا اش المنكر؟
ئئا م نوئئت، مئئف أن ئئا  وهئئل  شئئر  كلمئئة الحئئ    إلا قال ئئا واحئئد، فئئإلا كئئانوا اشئئرع أو ماتئئة أو ألف 

 إلا كث ر قاتلوها كانت اداد إلد افس دابة.
ال ع   قاو اند السلطاش الداتر  ال ااهرع السلمية، ف ع نو  مئش الد ئاد ومثل كلمة الح    

السئلمع، أشئبه بالد ئئاد باللسئاش. وهئئلا وسئيلة سئلمية اب  رهئئا الوئالم ل ح دئئاا واخنكئار، وهئئع 
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لوش مش الد اد أو مش  غييئر المنكئر والالئم والفسئاد، بالمسئ طا  للنئا ، باليئد أو باللسئاش أو 
ا.بالقلب، وهو أمر وا  دب ما دام مس طاا 

ش أو  ئئئئش   ل ئئئئم بكلمئئئئة حئئئئ    انئئئئد السئئئئلطاش الدئئئئاتر،  وئئئئر ض ألش ي ئئئئ ل   أو ي سئئئئد  ولئئئئو أش م 
 ي ول ب، ف و فع سبيل هللا، بل لو فقد حيا ه ف و ش يد اند هللا.

و دول اندتل فع الحديال الشر    "سيد الش داء حمزع بش ابئد المطلئب، وردئل قئام إلئد 
 .   1 اا، فق له"إمام داتر ف مرا ون

 ح " :  وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع  منقطع:

وأما الحئديال الئلي يدولونئه امئد  م فئع افس سئ م للحكئام الائالميش، وهئو مئا رواا مسئلم 
،   يئا رسئوو هللا، إنئا كنئا بشئر   اش أبع س م، قاو  قاو حليفئة بئش اليمئاش  قلئت  فع الحيحه، 

  ".نوم"؟ قاو  ف ل مش وراء هلا الوير شر  فداء هللا بوير، فنحش فيه، 
  ".نوم"وير؟ قاو     هل وراء للك الشر   قلت  
  ".نوم"؟ قاو    ف ل وراء للك الوير شر  قلت  
ئ"  كي ؟ قاو  قلت    ع، وسئيقوم فئي م وش بسئن  داي، وف يسئ ن  يكوش بودي أتمئة ف ي  ئدوش ب  

  كيئئ  أالئئنف يئئا رسئئوو هللا، إش   قلئئت  قئئاو ".ردئئاو قلئئوب م قلئئوب الشئئياطيش فئئع دثمئئاش إنئئ 
ش ضرب ا رك، وأول مالك، فاسمف وأط"للك؟ قاو   أدركت    ف". سمف و طيف لألمير، واو

ومئئئش الموئئئروف لئئئد  المئئئاء (، 1847اخمئئئارع )ك ئئئاب فئئئع فوئئئ  رواا مسئئئلم ف ئئئلا الحئئئديال 
 الحديال  أش الحيي مسلم يح و  الد نوايش مش األحاديال  

ديئئئئال األالئئئئوو(؛ وهئئئئلا يئئئئدق  في ئئئئا مسئئئئلم وف ي سئئئئاهل فئئئئع أحاديئئئئال  سئئئئمد )أحا األول 
 أسانيدها، و و ارها مش أحاديال الحفا  الم قنيش المش ود ل م  بالودالة و مام الضب . 

أحاديئئال  سئئمد )م ابوئئات(؛ وهئئلا ف يشئئ ري في ئئا مئئا يشئئ ري فئئع األولئئد، ولئئلا قئئد  الثاا ني 
ك ابئه فئع  عالئدارقطناخمئام قاو ا يدول ا شعء مش الضو . وهلا الحديال مش هلا النو . ولل

(  وأوئئرا مسئئلم حئئديال مواويئئة بئئش سئئ م، ائئش ز ئئد، ائئش أبئئع سئئ م، 53اخلزامئئات وال  ب ئئف )
، فداءنئئا هللا بويئئر ...  )أي  ،وهئئلا انئئدي مرسئئلقئئاو الئئدارقطنع  قئئاو  قئئاو حليفئئة  كنئئا بشئئر  

لوئرا ، ألش حليفئة  ئوفع ، أبو س م لم يسمف مئش حليفئة، وف مئش ناراتئه الئليش نزلئوا امنقطف(
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)أي لئم يقئل  سئموت أو  فيه  قئاو حليفئةمسلم بود ق ل اثماش رضع هللا انه بلياو، وقد قاو 
 . ، ف لا يدو  الد إرسالهحدثنع(

قاو المزي فع  ردمة أبع س م  رو  اش حليفة، ويقاو  مرسل. وقاو ابش حدئر  أرسئل 
فئئع دئئامف ال حالئئيل، فئئع الئئرواع  لو تئئعاأبئئو سئئ م ائئش حليفئئة وأبئئع لر وويرهمئئا. وأيئئد للئئك 

  .1المحكوم الد رواي  م باخرساو
 يسئمف لئم سئ م أبئا ألش .مرسئل انئدي هئلا وقاو النووي فع شرح مسلم   قاو الدارقطنع 

نمئا أ ئد مسئلم الدارقطنع قاو كما وهو ،حليفة ، ل ش المئ ش الئحيي م  الئل بئالطر   األوو، واو
من وي مش طر ئ  ب لا م ابوة كما  ر ، وقد قد  ا فع الفالوو وويرها  أش الحديال المرسل إلا ر 

ة المرسئئئل، ودئئئاز افح دئئئاا بئئئه، ويالئئئير فئئئع المسئئئ لة حئئئديثاش  آوئئئر م  الئئئ   بين ئئئا بئئئه الئئئح 
 الحيحاش.

ئئهئئلا ومئئا قالئئه النئئووي رحمئئه هللا م   ل م  إلا لئئم   ئئش الز ئئادع المرسئئلة  حمئئل أحكامئئا دديئئدع س 
ف أثب نئئا هئئلا الز ئئادع  مغئئايرع لمئئا أفئئادا الحئئديال األالئئلع ال ئئع قئئد   ئئوش  –الم الئئل السئئند. واو

 بمدر د رواية مرسلة )أي منقطوة(. –وطيرع 
هئو وطئاب وئاص  ف يحمئل الئفة الومئوم، فلئم يئر د  –إش الئي   –الد أش حئديال حليفئة 

ئة لحليفئة   ولئ  بئ ولد األمئر  فع اليغة لفظ مش ألفئا  الومئوم الموروفئة، فلول ئا والئي ة واال 
 لالحابة. وهللا أالم. مش ا

ا أوئئر   بئئيي للمسئئلم أش يئئدافف ائئش مالئئه، إلئئد حئئد الق ئئاو  الئئد أش هنئئاك أحاديئئال الئئحاح 
لا ق ئئل ف ئو شئئ يد. ففئع الحئديال الم فئئ  اليئه  "  مئئشاليئه، بئل إلئئد حئد أش يق ئئل فئع سئبيله، واو

وفع الحديال امور اللي داء فع دفئف الالئاتل الئد اخنسئاش فئع  2"ش يد ف و ماله دوش  ق ل
 رسئئوو يئئا  فقئئاو وسئئلم، اليئئه هللا الئئلد هللا رسئئوو إلئئد ردئئل دئئاء  قئئاو هر ئئرع، أبئئع ائئشبي ئئه، 
 قئئا لنع؟ إش أرأيئئت  قئئاو ".مالئئك  وطئئه فئئ "  قئئاو مئئالع؟ أوئئل ير ئئد ردئئل دئئاء إش أرأيئئت   هللا،
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 فئع هئو"  قئاو ق ل ئه؟ إش أرأيئت  قئاو ".شئ يد ف نئت"  قئاو ق لنئع؟ إش أرأيت  قاو ".قا له"  قاو
 .1"النار
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 كلمة الشيخ القرض وي 

 في مهرج ن الج لية المصرية بقطر )فرحة مصر(
 م(2011فبراير  16)األربواء 

 
هلا الشباب الالغير السش، كاش مول  ما، هلا الشباب الغير السئش كئاش كبيئر ا فئع حدمئه، 
 فع مقدارا، فع  وليمه للشوب كله، فئع اخيثئار، فئع ال وئاوش، فئع ودمئة اموئر ش، فئع الفئداء
اش حاو  النف ، الواحد مئن م يسئ ر لينئام أوئوا، و  وئب لير ئاح أوئوا، و دئو  ليشئبف أوئوا، 

الئئئلي يلبسئئئه، و نئئئام هئئئو الئئئد األرض، وبوضئئئ م مئئئش  (البالطوئ)يئئئ ثرا بالبطانيئئئة ، بئئئالفراش، بئئئ
أبناء الوات ت المرف ة، هنئا فئع هئلا الثئورع نسئع ال رفيئه ونسئع الراحئة، و رك ئا خووانئه، هئلا 

سئئ ح  النالئئر فوئئ ، لئئم يكئئش مدئئرد شئئباب ائئادي ومثلئئه كئئاش يدلئئ  الئئد المقئئاهع شئئباب ي
 وهلا األشياء. ول ش هلا الشباب أا ر البرا الد أش يحق  آماله. 

 حرر هلا الشباب مش الووف، وهلا أهم شعء فع نداح هلا الثورع، فقد كاش ي نار إلي م 
بنايئئئات والسئئئيارات ك ن ئئئا نمئئئل أو كئئئ ن م لبئئئاب، مثئئئل را ئئئب الطئئئاترع حينمئئئا يئئئر  الومئئئارات وال

ْنئئئئئ  ْم ل ئئئئئه  ق ْبئئئئئل  أ ْش آل ش  لبئئئئئاب، كئئئئئاش ي قئئئئئاو ل ئئئئئم مئئئئئا قئئئئئاو فرائئئئئوش للسئئئئئحرع بوئئئئئد أش آمنئئئئئوا    آم 
[، قئئئالوا ل ئئئلا الشئئئباب  أثئئئر  م قبئئئل أش نئئئ لش ل ئئئم بئئئالثورع.  فئئئ  يدئئئوز للوقئئئوو أش 71{]طئئئه ل   مْ 

 بئئإلش فرائئوش، ثئئر م قبئئل أش آلش ل ئئم  ق نئئف، وف للقلئئوب أش  ئئ مش، وف للدئئوارح أش   حئئرك، إف
 بالثورع.

ل ئئ  ْول م ش  أ ي ن ئئا هئئددهم   ئئل و   الن ْوئئل  و  ْم ف ئئع د  ئئل  ب ن ك  ف  و أل  ال  ئئ   ئئْش و  ل   ئئْم م  ْم و أ ْرد  ي ك  ئئش  أ ْيئئد  و   ف أل  ق ط  
ئل اب ا و أ ْبق ئد  ئد  ا  ئش  الْ  *أ ش  ن ئا م  اء  ئا د  ل ئد م  ئا أ ْنئت  ق ئال وا ل ئْش ن ئْ ث ر ك  ا  ن ئا ف ئاْقض  م  ب ي  ن ئات  و ال ئل ي ف ط ر 

ْني ا  ي ئاع  الئد  ا  اْلح  ع ه ل  ا   ْقض  ئش   *ق اض  إ ن م  ل ْيئه  م  ئا أ ْ ر ْه  ن ئا ا  م  ط اي ان ئا و  ب  ن ئا ل ي ْغف ئر  ل ن ئا و  ن ئا ب ر  إ ن ئا آم 
ْيٌر و أ ْبق د َّللا   و  ْحر  و   [. 73-71{]طه الس  
  هئئئ فء الشئئئباب فئئئع ميئئئداش ال حر ئئئر، وانضئئئم إلئئئي م سئئئاتر الشئئئوب، فقئئئد هكئئئلا كئئئاش موقئئئ

 كانت فع البداية ثورع األبناء، ثم انضم إلي م امباء، ف البحت ثورع الشوب كله.
يقولئئئوش  إش اسئئئ ق و أمر كئئئا  حقئئئ  بحئئئوالع مئئئات ع ألئئئ ، وأمر كئئئا كانئئئت حئئئوالع مئئئات ع  

ث ثئئئئاء الثئئئئانع للثئئئئورع المالئئئئر ة، ق ئئئئدر مليئئئئوش، يونئئئئع أش كئئئئل واحئئئئد مئئئئن م يمثئئئئل ألفئئئئا. وفئئئئع ال
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بثمانيئة م يئيش،  –كمئا قئدر  ا وكئافت األنبئاء األدنبيئة  –الم ااهروش فئع أنحئاء الدم ور ئة 
يونع أش كل واحد يمثل اشرع، أقوو  إش هلا الثئورع دموئت الشئوب المالئري كلئه، فئ  يودئد 

ا، فئع الث ثئاء الثئانع ثمانيئة إف القليل مش النا  ال اف يش؟؟، ول ش شوب مالر كلئه كئاش ثئاتر 
م يئئيش، وفئئع آوئئر دموئئة ق ئئدروا بسئئ ة اشئئر مليونئئا، وقئئدروا بوشئئر ش مليونئئا، نوئئم فالنئئا  كئئل 
النئئا  نزلئئوا إلئئد الشئئار . ف حي ئئع و قئئديري ل ئئلا الشئئوب، و حي ئئع ل ئئلا الشئئباب. إننئئع ف أر ئئد 

 اتل شكر.أش أطيل اليكم، فقد سمو م ما فيه ال فاية، ول نع أر د أش أوده رس
أوو مئئش أشئئكر، هئئو هللا ائئز ودئئل، فنقئئوو  الحمئئد هلل وحئئدا، الئئد  وائئدا، ونالئئر ابئئدا، 

 وأاز دندا، وهزم األحزاب والاالميش وحدا.
الحمئئد هلل الئئد كئئل حئئاو، الحمئئد هلل الئئلي بنوم ئئه  ئئ م الالئئالحات، الحمئئد هلل الئئلي هئئدانا 

 ل لا، وما كنا لن  دي لوف أش هدانا هللا.     
 ومش دملة النوماء قولع لك الحمد الحمد موفنا الد كل نومة    لك       

ف وو مش نحمد ونشكر هو هللا از ودل. ثئم أشئكر ثانيئا  ثئورع  ئون ، فئ  بئد أش نولئم أش 
ش أحسئش المق ئدي، كمئا يقئوو الوئرب،  لقئد بئدأ إوواننئا  لثورع  ون  فض ، فالفضل للمب دي واو

اووت، الئئد هئئلا الئئلي كئئاش يمسئئك البلئئد بقبضئئة مئئش فئئع  ئئون  بئئالثورع األولئئد الئئد هئئلا الطئئ
حديئد، ويائئش أنئه مولئئد في ئا، أالئئبي كثيئر مئئش ال ونسئييش مشئئرديش فئع كثيئئر مئش بئئ د الوئئالم، 
مئئن م مئئش الئئار لئئه اشئئروش سئئنة، ومئئن م ثئئ ال واشئئر ش سئئنة أي مئئش بدايئئة ف ئئرع حكئئم هئئلا 

 الطاوية.
فمنئل ومسئيش سئنة كانئت  ئون   لحكم طاوية آور، هو أبو رقيبئة، اوقد كاش حكمه ام داد  

فئئع ابوديئئة، فبئئدأت  ئئون ، وبئئئدأها هئئلا الشئئاب  محمئئد أبئئو از ئئئزي فئئع منطقئئة )سئئيدي أبئئئو 
ز د(، وهع منطقة بنع ه و، ف بو ز د هلا هو أبو ز د ال  لع. وكئاش محمئد بئو از ئزي هئلا 

 هو اللي أشول الثورع فع  ون .
مئئ  دديئئد وور ئئب، نمئئ  هئئلا الشئئباب ثئئم ان قلئئت الثئئورع إلئئد مالئئر بحدئئم أ بئئر، ومئئن ع ون

المثئئالع، الئئلي ال ئئم الئئدنيا، كيئئ    ئئوش الثئئورات، فشئئكري بوئئد شئئكر هللا  وئئالد إلئئد إوو نئئا فئئع 
 شوب  ون .

ثم شكري الثالال  إلئد هئلا الشئباب الطئاهر النايئ  القئوي الدميئل، الئلي أالئر الئد أش 
هئو إالئئرار  مالئر  ثئم ثئئورع يحقئ  مئا أراد، واخالئرار هئئلا هئو الم ئم، فالئلي أندئئي ثئورع  ئون
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أش يضئئلوهم، بوضئئ م مئئش كبئئار مشئئاي  الئئديش، وبوضئئ م  واالشئئباب، روئئم أش هنئئاك أناسئئا أراد
مش كبار القيادات، ف حمد هللا سبحانه و والد أش وفقنا الد إسكا  م؛ ألش مونئا الحئ  ومو ئم 

 الباطل.
هللا مئش أيقا ئا(، نحئش  كانوا ير دوش أش يوود الشباب بداو  أن ا ف نئة )والف نئة ناتمئة لوئش

مف افس قرار ولي  مف الفوضد. وه فء الشباب لم ي حدثوا فوضئد، إن ئم كئانوا فئع وايئة مئش 
الناام الراتف، ولم يحملوا ف االا وف حدئرا وف أي شئعء، كئل مئا فولئوا أن ئم وردئوا يسئيروش 

حئددها رسئوو هللا و   فوش، خزالة المنكر باللساش، وهو دردة مش دردات  غييئر المنكئر، كمئا 
ئئالئئلد هللا اليئئه وسئئلم   ئئش رأ  مئئنكم منكئئرا فليغي  ئئ"م  ئئرا بيئئدا، فم  ش لئئم ش لئئم يسئئ طف فبلسئئانه، فم 

 ف م يغيروش ب وس  اخيماش. .1يس طف فبقلبه، وللك أضو  اخيماش"
ش كئئاش كثيئئئر مئئئش الوطابئئئاء لئئئم  لئئم ي ئئئ ثر هئئئلا الشئئئباب بف ئئاو  الشئئئيوخ ووطئئئب الشئئئيوخ، واو

قئئاف ال ئئع أمئئرت الوطبئئاء أش يحثئئوا امبئئاء اش يمنوئئوا أبنئئاءهم مئئش النئئزوو يسئئ دب لئئوزارع األو 
إلد الشوار ، ول ش بوض المشاي  لم يس دب، والشئباب لئم يسئ دب ل ئلا األمئر، ف ئلا شئكري 

 للشباب.
 وشكري الرابف إلد شوب مالر، اللي وق  بدوار هلا الشباب، وشد أزرهم.

وار الم ااهر ش مش أوو األمئر، وقئاو ثم شكري الوام  إلد ديش مالر، اللي وق  بد
النئئاط  الرسئئمع باسئئم الدئئيش  إش حر ئئة ال وبيئئر السئئلمع مكفولئئة ل ئئل مالئئري، وأالئئش أنئئه لئئم 
ولش يمد يدا بسوء ألي أحد مئش الم ائاهر ش، ,انئه يئ ف م مطالئب الشئباب. وكئاش موقفئه موقفئا 

ئئد فرائئوش مالئئر ائئش ارشئئه، ففرائئوش مالئئر  لئئم ي نحئئد، وف ديئئدا، واسئئ مر كئئللك إلئئد أش نح 
 الدقوا أنه  نحد، إنه ن حع، واللي نحاا الديش، ول ن م أنا  يس وملوش األدب وهئلا الردئل 
كاش حا ما لمدع طو لة، ف و لئم ي ئني  بإراد ئه. ووئرا الدئيش ليطمئتش الشئوب بقولئه  إنئه لئي  
، البئئديل الشئئراع ائئش الئئلي ير ئئدا الشئئباب والشئئوب، لسئئت بئئدي  امئئا ير ئئدا الشئئوب المالئئري 

فطم ننئئئا وبئئئدأ ينفئئئل، الئئئحيي أش هنئئئاك أشئئئياء نطلب ئئئا منئئئه، مثئئئل اخفئئئراا ائئئش كئئئل المو قلئئئيش 
السياسئييش، واخفئئراا ائئش المسئئدونيش السياسئئييش، الئئليش حئئا م  م محا مئئات اسئئكر ة االمئئة، 
المحا م الوسكر ة ال ع حكمت الئد المئدنييش بسئنيش طو لئة، بوضئ ا اشئرع، وبوضئ ا ومسئة 

يدئب أش  لغئد هئلا المحئا م ويفئرا ائش هئ فء المسئدونيش، وهئلا فئع فوبوض ا أ ثئر، اشر، 
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يئئد الدئئيش، فمئئا الئئلي يمنوئئه؟ ف ئئ فء حوكمئئوا المئئا، وكئئل يئئوم يبقئئوا فئئع السئئدوش سيسئئ و هللا 
 الديش ان م. 

كما يدب إلغاء الطوار ، وقد قاو الديش  بمدرد أش  ن  ع هلا الاروف، سي لغد قئانوش 
الطوار  ال ع كل فت الشئوب  فإلغاءوردف الشباب إلد بيو  م.  الطوار ، وقد ان  ت الاروف،

نر ئئد أش  -كمئئا قئئاو بوئئض اخوئئوع الم حئئدثوش –المالئئري مئئا كلفئئت طئئواو ث ثئئيش سئئنة، ونر ئئد 
 بئئدأ محا مئئة هئئلا النائئام، ف بئئئد أش يحئئا م هئئلا النائئام الفاسئئئد، و ئئر  النئئا  دئئراتم م، يئئئر  

ع، وورفئة د ئنم، كمئا قيئل، و وئليب النئا   حئت النا  ب اين م مالا كئاش يفوئل حبيئب الوئادل
 األرض، ومو  م  حت ال وليب ووير للك.

نشئئئئكر أيضئئئئا الدئئئئيش الئئئئد اللدنئئئئة ال ئئئئع كلف ئئئئا ل وئئئئديل الدسئئئئ ور، برتاسئئئئة أوينئئئئا الوز ئئئئز 
 المس شار  طار  البشري، فنشكر الديش الد كل ما يقوم به.

قطئئر، وقنئئاع الدز ئئرع، فلقئئد ثئئم أقئئدم شئئكري السئئاد ، وهئئو شئئكر وئئاص أي ئئا اخوئئوع لدولئئة 
قامت هلا القناع بدور كبير، دور دوهري فع إنداح هلا الثورع، فلقئد كئاش اخائ م المالئري؛ 
المقروء والمسمو  والمرتع، وواالة المرتع والمسمو  منه، أما المقروء فقئد كئاش هنئاك بوئض 

ر األ اليئب الالح  واالة الغير قومية،  قوو كلمة الح ، أما الالح  القوميئة، الئت  نشئ
فبراير، وفع ثانع يوم وردت  قوو  أسقطنا النائام. ان الئرنا. وادبئا فمئش الئلي  10إلد يوم 

 دردة. 180ان الر؟!! انقلبوا 
أمئئئئا قنئئئئاع الدز ئئئئرع، فقئئئئد قامئئئئت بئئئئدور كبيئئئئر، وف أ ئئئئ مكم، فبوئئئئد أش المئئئئت  بندئئئئاح الثئئئئورع، 

اسئئيا وقياديئئا، قلئئت لئئه  ا الئئلت الئئد أميئئر قطئئر، أهنتئئه وأشئئكرا، فقئئاو لئئع  لقئئد كئئاش دورك أس
ول ش لوف قناع الدز رع ما والل الو ع إلد النا ، فاللي أوالل الو ع إلد الميداش والنا  
فئئع مالئئر، أوالئئل وطبئئع وبيانئئا ع وكلمئئا ع، كانئئت قنئئاع الدز ئئرع، ولئئللك ف ئئع  سئئ ح  منئئا 

 واية الشكر.
اوا أش هئئلا كلمئئات شئئكر أود  ئئا إلئئد كئئل هئئلا الد ئئات، وأشئئكر كئئل الوئئرب الئئليش اسئئ طا

يوبروا اش فرح م، ف ناك مش لم يس طف أش يوبر اش فرح ه، فع كثيئر مئش الئب د، فئع ليبيئا، 
 فع سور ا، فع بوض ب د الوليع.

لئئم  وئئرا في ئئا مسئئيرع   نئئئ مالئئر، الئئد حئئيش وردئئت مسئئيرات  - الئئوروا-وفئئع رام هللا 
حالئئارهم  بئئامفف فئئع وئئزع ورفئئي ووئئاش يئئون ، ومئئش حق ئئم؛ ألش مبئئارك هئئو الئئلي سئئاهم فئئع
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ووئئنق م، فلئئم يسئئمي بفئئ ي موبئئر رفئئي، فومئئل ل ئئم دئئدارا فوفليئئا ودئئدارا حديئئديا ودئئدارات كثيئئرع، 
 وكلما ف حوا منفلا، أو نفقا هدموا، فلللك كانت فرح  م وامرع.

هئئلا اممئئاو، كئئل  سئئ مر ح ئئد  حقئئ   هللا لثئئورع مالئئر أش  حقئئ  آمال ئئا  وأشونحئئش نسئئ و 
ند ا رها، ونئداو هللا  بئارك و وئالد أش يكئوش يوم ئا ويئرا ونس ،نحش مو ا، ونحش نشد أزرهاو 

مئئش أمسئئ ا، ووئئدها ويئئرا مئئش يوم ئئا، وأش يئئ م نوم ئئه الينئئا بثئئورات وثئئورات، وأاائئم مئئا أسئئ له 
أش يقئئئر هللا اينئئئع  -ووالوالئئا أنئئئا قبئئل أش أرحئئئل مئئش هئئئلا الئئدنيا- وئئالد أش يقئئئر أايننئئا بئئئه 

 لليش، هللا أ بر هللا أ بر هللا أ بر.وأاينكم بف ي القد ، وندول ا آمنيش مكبر ش م 
 والس م اليكم ورحمة هللا وبركا ه
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 1في ميدان التحرير معة النصرخطبة ج

 (م2011فبراير  18)

الحمد هلل اللي هدانا ل لا وما كنا لن  دي لوف أش هدانا هللا, يا رب لك الحمد كما ينبغع 
مش  وملء األرض وملء ما شتت   واتالد و ود ك ولوايم سلطانك, لك الحمد ملء السم

 شعء بود.
الحمد هلل ناالر الم منيش, وملو ال افر ش, نحمدا ونس وينه ونس  ديه ونس غفرا, ونوول 

 باهلل  والد مش شرور أنفسنا ومش سيتات أامالنا.
ش يفدرك, ف إله إف أنت, ف إله إف هللا وحدا, نحمدك الل م ونشكرك, ونولف ون رك م  

 دندا, وهزم الاالميش وحدا. الر ابدا, وأاز  الد  وادا, ون
وأش د أش ف إله إف هللا وحدا ف شر ك له, نش د أش ف إله إف أنت, مالك الملك,    ع 

ش  شاء, بيدك الوير إنك م   ش  شاء, و لو  م   ش  شاء, و وز  ش  شاء, و نز  الملك مم  الملك م  
 شعء قدير. الد كل   

مامنا  ا ابد هللا ورسوله, اللوات هللا اليه ونش د أش سيدنا واو وأسو نا وحبيبنا محمد 
ا أولع الوزم مش الرسل ا   وس مه, والد إووانه مش األنبياء والمرسليش, ووالوال  نوح 

براهيم وموسد وايسد اللوات هللا الي م أدمويش, وم    بو م بإحساش إلد يوم الديش.ش ا   واو
 (أما بود)

ا ع, ويا إووانع وأووا ع, ويا أحفادي وحفيدا ع مش أبناء فيا أي ا اخووع  يا أبناتع وبن
وأنا أقوو فع هلا  .مالر, درت اادع الوطباء فع الوطب, أش يقولوا  أي ا المسلموش 

هلا يوم أبناء مالر دميوا, لي  يوم  .الميداش  أي ا المسلموش واألقباي, يا أبناء مالر
 المسلميش وحدهم.

بل هو منل اليوم يدب أش  - ميداش ال حر ر -الميداش أنادي م مش هلا المنبر, ومش هلا 
يسمد  )ميداش ش داء ثورع ومسة واشر ش يناير(, يا أي ا اخووع, أناديكم مش فو  هلا 

 المنبر, ومش ميداش ثورع الوام  والوشر ش مش يناير.
                                                 

عدد من القنوات الفضائية، منها قناة الجزيرة والجزيرة مباشر، والقنوات المصرية الرسمية الفضائية أذيعت الخطبة على الهواء مباشر على  -1

 واألرضية.
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ت ثورع ة, ول ن ا كانمت الدنيا كي    وش الثورات, لم   ش ثورع اادي  هلا الثورع ال ع ال  
مة, الشباب اللي ان الر فع هلا الثورع, لم ين الر الد مبارك فق , ان الر الد ول   م  

مبارك, وان الر الد الالم, وان الر الد الباطل, وان الر الد السرقة, وان الر الد 
 الن ب, وان الر الد األنانية, وأقام حياع دديدع ب لا الثورع.

بوض م أنه لش ين الر, وأنا فع الوطبة  اش  اللي  ،ش أهنئ, أهنئ هلا الشبابأنا أوو م  
باهلل الوايم أش هلا الثورع س ن الر, وأش هلا الشباب  الد المنبر, أقسمت   الماضية أقسمت  

ا, ألنع أ  لش ي ول   ومش بواد هللا اللي ف يكلب أبدا, وقد  , وأ  ومش بسنش هللا ال ع ف   ول  و أبد 
ههقه الد الباطل,   ار الح    واد هللا بنالر الم منيش, وواد هللا بإا زه ْق وه اءه ال حه ْ  جه قُ }وه

ُهوق ا  ُها ه زه ْه  ُْ إِ َّ ال  هاِط  [.81]اخسراء  ال  هاِط
إلد قيام  , فدولة الباطل سااة, ودولة الح    ف يمكش أش ين الر الباطل الد الح    

َه  .السااة ا يهن  ا مه أهمَّ َهاء  وه بهدُ نهيهك ههُب ُج ا الزَّ همَّ ِض }نهأ هن  ُكُث نِ  اْل   [.17]الراد  ُع النَّاسه نهيهم 
ل لا الثورع أش  ن الر, وأش ين الر أبنا ها الم منوش الد للك الطاووت,  كاش ف بد  

}قهاله  ،د, ول ش مالر حينما   مش ف  بالع ب  ديد فراوش د و وا  الد للك الفراوش اللي هد  

ْه أه   َهذه ه لهُكم   ن هُم  لهفُ قه    وهكلا قاو الفراوش  أث ر م قبل أش آلش ل م بالثورع! .[71]طه   َهمه
ك قبل أش ي لش وف للدوراح أش   حر   ،ف يدوز للوقوو أش  ق نف, وف للقلوب أش   مش

ْه أه   َهذه ه لهُكم  الفراوش, أث ر م قبل أش آلش ل م بالثورع!  ن هُم  لهفُ قه   [, إش مالر 49]الشوراء  }َهمه
نها ية   حد   قالت لفراوش م   حينما آمنت الَِّكي نهطهره نها ِم ه ال  هي ِنهاِت وه اءه ا جه كه ىهلهِ مه ثِره }له   نُو 

ا أهن ته قهاض   [, اناروا إلد اخنساش حيش ي مش, واخنساش قبل أش ي مش, 72]طه   نهاق ِض مه
ا ِم هالهُهم  وه   أنحاء مالر السحرع الليش دمو م فراوش مش كل    هل قهو  ِ  }نهأ قهالُوا بِِمزَّ ِىِصيَُّهم  وه

ُ  ال ُهاِل ُو ه  ىهو  ه إِنَّا لهنهح  ُ   , وقالوا لفراوش [44]الشوراء  نِر  ُُنَّا نهح  ا إِ    ر  هج  }أهئِ َّ لهنها ْله

بِي ه [, هل هناك ماو؟ 41]الشوراء   ال ُهاِل ِي ه  إِنَُّكم  إِذ ا لهِم ه ال ُمقهرَّ [, 42]الشوراء  }قهاله نهمهم  وه
هناك ماو ومناالب ومنافف كثيرع, مالا قاو ه فء المالر وش األال ء حيش آمنوا وا ر ل م 

ا الح ؟  ا أهن ته قهاض  إِنَّمه نها نهاق ِض مه الَِّكي نهطهره نها ِم ه ال  هي ِنهاِت وه اءه ا جه كه ىهلهِ مه ثِره }قهالُوا له   نُو 

يها ه الدْن يها * إِنَّا َه  ِِ ال حه ِك ِْ  هه ِر تهق  ح  ههنها ىهلهي ِف ِم ه الس ِ ه  ره  ُ ا أه مه طهايهانها وه َِره لهنها خه  ُ ب ِنها ِليه نَّا بِره مه

أهب قهِ  ي ٌر وه ُ خه َِّ ا  [.73-72]طه   وه
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أونياء   الطبقات هلا مالر حيش   مش, ل لا رأينا هلا الشباب, مش أنحاء مالر, مش كل   
ميش, لابت فيش والم ول   وكاش األ ثر ة مش المثق   فيش,ميش وأمييش, واماف ومثق  وفقراء, وم ول   

 روا فع بو قة واحدع, مسلميش ومسيحييش, ورداف  الفوار  بين م, أالبحوا شيتا واحدا, ال  
ا, كل   ا, كل  ونساء, وشباب ا وشيوو  ا واحد   م يوملوش مش أدل مالر, و حر ر  م أالبحوا نسيد 

لا أراد أش   حر   لمالر مالر مش الالم والطاووت, وكاش ف بد   ر, ألش هلا الشباب أراد, واو
 ع الشباب فإراد ه مش إرادع هللا, كنا نحفظ مش قديم شور أبع القاسم الشاب   

 ف  بد أش يس ديب القدر  إلا الشوب يوما أراد الحياع
ه ّله يُُه وكاش بوض النا  يقوو  هل القدر  ابف للنا ؟! نوم, هللا  والد يقوو   َِّ ي ُِر }إِ َّ ا

هن َُِسِهم   ا بِأ ُهي ُِروا مه هَِّ يُ م  مه ا ِبقهو  ر هللا حالك, ويغي  ر ما وي  ر ما بنفسك  يغي    ،[11]الراد  مه
 بك.

ز  منه الووف, كاش الفراانة د, لقد ن   غي ر الشوب, فغي ر هللا ما به, البر الشوب وضح  
فوش النا  .. ين الروش بالراب .. يقلفونه ف ع قلوب النا , ول ش النا  لم مش قديم يوو  

وف بال وليب, وف بالويل وف بالبغاو وف  ،يبالوا بفراوش وف ب اماش وف بقاروش, وف ب مش الدولة
 ه. وف, وف بشعء مش هلا كل   و االيش, وف بال راوات وف بالمولبالحمير, وف بالقن  

  هللا   هللا آماله, وحق  ه, فحق  هلا كل   شباب الثورع الد أف يس مر   الشوب, أالر   أالر  
ا, أش أقب      نت ع ل لا الشوب, ول لا الشباب الثاتر, اللي أود   .أهدافه ا واحد  ل أيدي م واحد 

 قوا .. بما البروا والابروا ورابطوا.ألن م رفووا ر وسنا بما حق  
ا, أنا أا برهم ك ن م ل الوليث  موا للنا  الم  ه فء الشباب هم الليش النووا هلا الثورع, وقد   

ُها ه بِِهم  األنالار, الليش والف م هللا فع ك ابه بقوله   لهو   ثُِرو ه ىهلهِ أهن َُِسِهم  وه يُو  }وه

ةٌ  صهاصه وش اند الطمف, فوا ب ن م يكثروش اند الفز , ويقل  ال  [, األنالار الليش و  9]الحشر  خه
ليشبف أووا .. ي وب أحدهم لير اح ع أحدهم مش أدل إووانه, يدو  أحدهم الليش كانوا يضح   

أووا .. يس ر أحدهم لينام أووا .. ي ثرا بالفراش والطوام والشراب الد نفسه, ه فء هم 
 شباب مالر.

, إش الثورع بدأت وح .. إش الثورع لم  ن ه  أوالع ه فء الشباب أش يحافاوا الد هلا الر  
ش الثورع مس مرع, ألن ا س شارك فع البناء, فع وا أش الثورع ان  ت .. اا بروا أع .. ف  ان  ن      

 مت مش هلا الثورع الشعء ال ثير.بناء مالر الدديدع, مالر ال ع  ول  
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االبروا الد ثور  م, وحافاوا الي ا, إيا م أش يسرق ا منكم أحد .. حافاوا الد هلا 
موا ا دديدا, و   ل  يوم شيت وش أش يلبسوا كل  الليش هم مس ود   ،الثورع .. احلروا مش المنافقيش

مهُكم  بلساش دديد,  ُهيهاِطينِِهم  قهالُوا إِنَّا مه ا إِلهِ  لهو  إِذها خه نَّا وه نُوا قهالُوا َهمه إِذها لهقُوا الَِّكي ه َهمه  }وه
 الثورع, واليوم مف الثورع, احلروا مش ه فء. [, كانوا باألم  ضد  14]البقرع  
هلا ما أطالب به  .ونوا الد يقاة ل لا الثورعأقوو للشباب  حافاوا الد ثور  م, وك 

ش وا فع ثور  م, وأش يحافاوا الد وحد  م, إيا م مم  أش يس مر    أبناتع شباب هلا الثورع
ع ال ع دموت بينكم فع هلا الميداش, هلا يدول بينكم ليفسد هلا الاللة الطيبة, وهلا األوو  

 كلم ع إلد شباب الثورع.
ه .. الشوب الوايم, اللي لكرا المالري .. الشوب المالري كل  وكلمة أور  إلد الشوب 

روا أش القرآش لم يلكر بلدا باسمه إف بلديش  بلدا لكرها فع مناسبة موينة هللا فع القرآش,  الو  
اُنوته }هع  )بابل(, وسحر بابل,  مه ْه ههاُنوته وه ي ِ  بِ هابِ لهكه ا أُن ِزله ىهلهِ ال مه مه  [. 102]البقرع   وه

كر فع القرآش مرات إف هلا الر( لكرها وم  مرات فع القرآش ال ر م, ف يودد بلد ل  و)م
هل هُم  } البلد, اللي قاو هللا فيه  ا سهأ ا نهِإ َّ لهُكم  مه ر  نها ِإلهِ }[، 61]البقرع   اه  ُِطوا ِمص  ي  مه أهو  وه

ره بُيُوت ا ا ِبِمص  ِمُكمه َ ِلقهو  أهِخيِف أه   ته هوَّ ره }[، 87 ]يون   ُموسهِ وه اُِ ِم   ِمص  ههره  ُ قهاله الَِّكي ا وه

اُِ  ا وه ِرِم  مه  ُ أهتِِف أه ره هِ }[، 21]يوس    ِّلم  ِري ِم   تهح  اُن تهج  هن هه ِِ اْل  ِك هه ره وه   أهلهي سه ِل  ُمل ُ  ِمص 
ُ َهِمنِي ه [، 51]الزورف  َِّ ُهاءه ا ره إِ    أش [, وشاء ه فء المبطلوش 99]يوس   }اد ُخلُوا ِمص 

 ،الدو  والووف  الاب به مد مفما ي   لوا أمنه ووفا, وشر  ف يدول أحد مالر إف واتفا, بد  
 وهم دمووا الد النا  الدو  والووف.

كانوا هم يسمنوش, وشوب مالر يضيف مش ال زاو, كانوا يسرقوش الم ييش, وشوب  
 ا إلد الوارا, قالوا  إش الأمو  به بالم ليم, هم ين بوش البلد ن با, و  ربوش مالر ي قاضع مر   

دوفر, هلا األمواو لو ردوت, أو  ات رليون (3)ما ن ب مش مالر و و هلا السنوات, 
المشار ف لبناء مالر   لفة ت ديوش مالر, ووط   تدأو ربو ا إلد مالر, لسد   ،ردف نالف ا
  .فع المس قبل

مسيحية فبلو أقوو للشوب المالري  هنيتا لك أي ا الشوب الوايم, اللي اا ن  ال
حيوش مثل م, ول ن م الروماش وهم مسي    ممش أدل المسيحية, وحارب مودماءه مامفف أرواح 

فلما اا ن  اخس م  .د  )االور الش داء(سم  والفوهم فع الملهب, كانت هناك االور    
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يش وأسر مل  م )لوي  ال اسف( فع المنالورع, يحارب الالليب .. كاش فداء ل لا اخس م
هئ, 658ب ال  ار فع موركة )ايش دالوت( فع الوام  والوشر ش مش رمضاش سنة وحار 

ان الر الد ال  ار الليش لم يكش أحد  .. ر سي  الديش قطز(قادها الملك المملوكع )الماف  
 ان الر الي م ديش مالر. .. يق  أمام م

وم اخس مية بلة للولبلة الثقافة اخس مية طواو الوالور الماضية, ق  مالر ال ع كانت ق  
 غة الوربية, مالر أي ا اخووع ان الرت فع هلا الثورع.ولل   

د )الطاتفية( فع هلا الميداش, ميداش ش داء الوام  سم  وان الرت الد ما كاش ي  
نا قادم مش أوالوشر ش مش يناير, وق  المسيحع مف المسلم دنبا إلد دنب, وألكر أم  و 

ش ي ابوك فع نع مش مالر, وأنا مسيحع, وأنا مم  قطر, داءنع شاب وقاو لع  أنا ف ش الف 
بك وأنت  داو إلد   ابف وطبة الدموة مش قطر, وأنا أا ز  أبرنامدك )الشر وة والحياع(, و 

 . ودل   فقلت  الحمد هلل از   .. وأنت.. وحدع األمة, وأنت 
وش, الل  فع ميداش ال حر ر كاش اخووع األقباي يقفوش يحرسوش إووان م المسلميش حيش ي

وأنا أداوهم اليوم, ف إلد أش يحرسوا إووان م بل أش يسددوا مف إووان م المسلميش شكرا هلل 
 . والد, فالسدود مما يومل به المسلموش والمسيحيوش موا

فع هلا الميداش ان فت هلا الطاتفية الملوونة, ولكر األس ال ال ا ب الساور )أحمد 
ماء الوضوء الد ردل  , وودد ف اع مسيحية  الب  ردب( باألم  أنه زار ميداش ال حر ر

 مسلم, فقاو  امش ندحت الثورع.
  المياديش, و دهش بوض الددراش كانت حفيد ع  قود دي  مش الشباب يغسل و نا   

الي م قسي , فقاو ل م  هل  ح ادوش إلد مساادع؟ قالوا له   ال ع  ح اا إلد دهاش, فمر  
وا ب ا فقبلوها منه واش ر   .يه مالري وقاو  هلا مسااد ع ل م فضل, ف ورا ل م مبلا متة دن

 بوض ما يح ادوش للدهانات وويرها.
ك ف الدميف, أنا أردو مش شوب مالر أش ي مس  س  وح ال ع    وح المالر ة, الر  هلا هع الر  

 نا م منوش, يدب أش نوم    إيمانناكل   .. بلي  هناك  وال    ..وحدع الال     .. ب لا الو حدع
 , يدب أش  ال  نا واضبوش للح    كل   .. نا ثاتروش الد الباطلكل   .. نا مالر وش كل   .. باهلل

 وح, يا أي ا اخووع واألووات, ويا أي ا األبناء والبنات.هلا الر  
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وكلمة إلد ديش مالر, أنا أحيع ديش مالر, أحيع هلا الديش, ف و در  هلا الشوب 
ك, وف ووع  ف  سرف فع مدح الديش, ربما يوي  ب ان  وسندا وا را, وقد قاو لع بوض اخ

 .عبوا ان   له  وهللا لش يوي    فقلت   .ينالر الثورع
الوطبة الماضية, بود البياش األوو اللي الدر, وقد أالاب كثير ا مش  وحينما وطبت  

ة مش ديش  ون ,   إننع م مش أش ديش مالر لش يكوش أقل وطني  النا  باخحباي, قلت  
  نالر ثورع  ون , وديش مالر اللي دول أربوة حروب مش أدل مالر ومش ديش  ون

ع بالشوب مش أدل أدل فلسطيش, هلا الديش ف يمكش أش يووش بلدا, ف يمكش أش يضح   
 .شوص واحد

الديش سينضم إلد الشوب,  شهلا الديش أشرف وأاقل مش أش يفول للك, وأقسمت أ
لقرارات ال ع رأيناها, وأالش الديش مش أوو وانضم الديش فو  إلد الشوب, وأالدر هلا ا

م مطالب يوم أش ح  ال وبير السلمع مكفوو للشوب, وأن ا ثورع سلمية, وأالش أنه ي ف   
 .أبناء الشوب الم ااهر ش والثاتر ش ع ضد  يدا, ولش يس ودم القو   الشوب, وأنه لم ولش يمد  

 دها الشوب, و ر ضي ا شباب هلا هلا الديش أالش أنه لي  بدي  اش الشراية ال ع ير 
ك بالحر ة والديمقراطية, وأنش  هلا اللدنة ل وديل الدس ور فع الميداش, كما أالش أنه م مس   

 .ةر الحياع إلد حياع مدني  ل أش   غي  اشرع أيام, أي أنه م ود   
لمو دو ر اخ المفك   هلا اللدنة ال ع يرأس ا هلا الردل الفاضل المس شار القانونع الم ر   
ي دورها ب سر  ما المنال  المس شار )طار  البشري(, نحش نر د مش هلا اللدنة أش   د   

 .كوش ي
ف ا مبارك فع ا دا, نر د رنا مش الحكومة ال ع أل  ونطالب الديش المالري أش يحر   

ما وده مش هلا الودوا ال ع لم يود يطيق ا النا , إش النا  كل   لي  في ا أي   ،حكومة دديدع
الويل والبغاو والدماو  وقوةروا روا الباطل, و لك  روا الق ل, و لك  روا الالم, و لك  أوها  لك  ر 

روا السيارع ال ع  ده  النا  يمينا وشماف االة ال ع  ق ل النا , و لك  روا القن  والحمير, و لك  
 .ومش ول , اشروش ق ي  دهس  م هلا السيارع, ف نر د أش نر  هلا الودوا

ة حكومة مدني   ئنشرنا مش هلا  الحكومة, وأش    لب مش الديش ومش قياد ه أش  حر   نط
الليش لم ير  بوا مثل هلا الدراتم, نطالب  ،مش أبناء مالر, وما أ ثر أبناء مالر الشرفاء

  م فرا فورا اش المو قليش السياسييش والمسدونيش السياسييش, الليش ضم  الديش أيضا أش ي  
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سنيش طواف فع السدوش, بحكم محا م اسكر ة, أو محا م طوار , ف  قيم  وااشوا ،السدوش 
 ., آثار هلا المحا م يدب أش  زووبالح     وف    م   ،نةبي   

وه فء فع  سااة  مر   بل كل   ،يوم ا كل  ل إثم  ف أر د لديشنا الباسل والشر   أش ي حم  
 ف  بد    ه،قدر الد إزاليم اد و هلا الالم, ماش لم ي ز  ب في ا, وم  ش  سب  م   ي ثم كل   ،السدوش 

 أش يزوو هلا الالم.
لموا ه إلد أبناء مالر, ف نا أارف أش أبناء مالر ا  أر د أش أ ود   ،ك مع م     قبل أش أ  

 ش  لموا, ول ش هللا لم يبْ فيش طالما ا  كثير ا, والفتات المو لفة مش الوماو والف حيش والموا  
وف فع سااات, بل بناها فع س ة أيام, وكاش قادرا أش يبني ا  ،ع يومف وات واألرضاالسم
 أش نالبر قلي . ل, ف بد  ليولمنا األناع والالبر وال حم   (؛كش فيكوش ئ)ب

مالر  .. د هلا الثورع بالوملل الومل, وأضرب أو اا الم, أش ي ك   ش اط  م   أنا أنادي كل  
 دنا الثورعالليش أي   - يوما فيوم, وف يدوز لنا نحشر  ر دك أش  ومل, افق الاد المالري ي  و  

 فع   وير اق الاد مالر, بل يدب أش نقنف كل   .. أش نكوش سببا فع   وير بناء مالر -
 .إوواننا الليش ي ضربوش, والليش يو الموش, أش يالبروا قلي 

نر دا هلا ما  يح ل  مشا ل م.الل ب م ويطمتن م, ويودهم ب ش وأنادي الديش أش ي    
واحد  كل   .. وش أش يبنواأبناء مالر امش مس ود   وكل   .. لمالر, أش  بدأ فع مرحلة البناء
 .مس ود أش يبنع شيتا فع هلا البلد
في ا  مرحلة يح    .. أش يوملوا للبناء, نحش فع مرحلة دديدع  وأنا أنادي أبناء البلد دميوا

دميوا أش ي ولوا حقوق م, وأش ينالوا ما  المالر يش , و بطل في ا الباطل, ومش ح    الح   
  أش نالبر الد إوواننا فع الديش, ح د   حق  وادبنا فوا, ول ش مش وش, وأش ي نال  يس حق  

 . ا, واحدا بود آورامماو كل  
دْو ه إِلهِ ىهاِلِم  سههُره ِمنُو ه وه ال ُمو  ُسولُفُ وه نه لهُكم  وه ُ ىهمه َِّ ى ا لُوا نهسهيهره مه ِْ اى  قُ ال ُهي ِب }وه

لُو ه  ُُن هُم  تهم مه ا  ادهِ  نهيُنه  ِنُُكم  بِمه الشَّهه     [.105]ال وبة  وه
 اداوا هللا  والد يس دب ل م.

 الخطبة الث نية
الحمد هلل وحدا، والال ع والس م الد مش ف نبع بود، وأش دا أش ف إله إف هللا، وأش د 

 أش محمد ابد ورسوله، وبود 



 152 

يم  ب ْسم  َّللا   ال ا  ،ر ْحم ش  الر ح  ي ٌر ِممَّ ُموا ُهوه خه َ ره هِِف نه ِكهِل ه نهل يه مه م  بِره ِ وه َِّ ِْ ا  ْ ْ  ِبَه }قُ

مُو ه  مه  .[58  يونس] يهج 
ا اْلمة هكِ يوم يجمْ أ  وجْ ىز ه نسأل مش أمس ا, و دول ودها وير ا مش  خير 

وزدنا وف  نقالنا, الل م احفانا مش بيش ا, وأاطنا وف  حرمنا, يوم ا, الل م أ رمنا وف   ن  
 .غ او مش  ح ناأيدينا ومش ولفنا ونوول بوام ك أش ن  

ا, الل م انالرهم للشباب الل م اف ي  هلا البلد ف حا مبينا, الل م اهدهم له الراط ا مس قيم 
 الي م سكين ك، وانشر الي م فضلك ورحم ك.  الي م نوم ك, وأنزو نالرا از زا, الل م أ م  

وفع و ام دااتع هلا أقوو كلمة لألنامة الحا مة فع الب د الوربية  ف   ابروا, ف 
ر طلو  لش يس طيف أحد أش يحارب األقدار, وف أش ي و    ..  ناطحوا المر  , وف  وقفوا ال ار  

ا أش حاولو  .. ر مش داوله, ف   قفوا أمام الشووبرت, والوالم الوربع  غي  الدنيا  غي   .. الن ار
حاوروها  .. ف  حاولوا أش   ولوها بال  م الفارس .. ف  ضحكوا الي ا ..   فاهموا مو ا
اء يضف األشياء فع مواضو ا, الومل البن   .. اءة, ف بال رقيف, ل ش بالومل البن  محاورع حقيقي  

 ام الورب.ويح رم اقوو النا , ويح رم اقوو الشووب, هلا رسال ع إلد حك  
اينع بنالر مالر,  إلد إوواننا فع فلسطيش, أنا اندي أمل, أش هللا كما أقر   ورسال ع

ئ لع أش أوطب فع المسدد األقالد, الل م اينع بف ي المسدد األقالد, وأش ي ي    أش يقر  
أش ندول المسدد األقالد آمنيش, وير واتفيش و هيئ لنا أش نوطب فع المسدد األقالد, 

 !  لنا هلا الف ي المبيشحق   الل م ! وف ودليش وف مفز ايش
 شثقوا أنكم من الروش, سيف ي موبر رفي ل م, وهلا ما أطالب به الدي ،يا أبناء فلسطيش

األالد للقوات المسلحة, اف حوا موبر رفي, اف حوا ما بيننا وبيش إوواننا,  والمدل المالري 
حاربت فغزع مش مالر, ومالر مش وزع, يدب أش   وش مالر حالنا ودراا, مالر ال ع 

ي الموابر ال ع ف   أش     أربف حروب مش أدل فلسطيش, ف ينبغع ل ا أش  قطف الطر  , ف بد  
منف مش إواثة إوواننا, هلا ما فع أيدينا, والوالا موبر رفي, نف حه للقوافل ال ع كانت    
وفر ئ لنا  مش أمرنا رشدا, ربنا ا أطالب به ديشنا الوز ز الباسل الشر  , أس و هللا أش ي ي   

 لنا وخوواننا الليش سبقونا باخيماش.
 الل م الد ابدك ورسولك محمد, والد آله وأالحابه أدمويش. والل   



 153 

ئ ش لئم يسئ طف أش أي ا اخووع الماللوش  هلا الزحام المبارك, حوالع ث ثة مليوش, يدئوز لم 
ئئأش يالئئل  ع أمامئئه، اخمئئام,  ولئئ ع يالئئل    ا ئئر  ش لئئم يدئئد مكانئئا يسئئدد فيئئه, فليسئئدد الئئدوم 

إش شئئاء دموئئا ع الا ئئر والوالئئر أويئئه, هنئئا الزحمئئة رحمئئة, هئئلا رحمئئة إش شئئاء هللا, وسنالئئل   
 هللا.
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 انهي ر مراكز الدراس ت واألبح ث
 )بين رفرف ت بوعزيزي.. وتحليم القرض وي(

 موقع أخب ر الشرق 
 م(2011فبراير  2األربواء )

                                                                                          
 أحمد موال الوطيب الحسنع                                                             

 د الردل الوايم )سرهندي سور ة، وواندي الشر  األوس ، وماندي  الورب...(إهداء  إل
 واللي كلما واب يوما  آور، كلما ح فرت فع قلوبنا أواديد أام ...

إلد الئلي المنئا أش الئديش الحئ  وامئل األنبيئاء هئو حئب و سئامي، وويئرع ووطنيئة، وائدو 
 وحر ة وكرامة، ودفا  اش المس ضوفيش فع األرض...

د القاضئئع الدليئئل هيئئثم المئئالي ابئئش اخحئئد  وثمئئانيش اامئئا ، والئئلي ف يغيئئب ائئش قلوبنئئا إلئ
 وف اللوا نا..

مئئا دئئر  فئئع  ئئون  ثئئم مالئئر دوئئل األنامئئة الغربيئئة قبئئل الوربيئئة،  ر وئئد ح ئئد األامئئا ، 
ومش أقام األالنام الار أوو الم برتيش من ا، وربما كاش للثورع الفرنسية دوي فع أوربئة، ول ئش 

اضئئئة الشئئئوب ال ونسئئئع ثئئئم المالئئئري أاائئئم بمئئئا ف يقئئئا ، وقئئئد دول ئئئا ال ئئئار   روئئئم أنئئئوف ان ف
 الدميف.

كثيئئرع هئئع المواقئئ  المئئ ثرع، ول ئئش مئئش أاام ئئا  ئئ ثيرا  فئئع الئئنف  موقئئ  إمامنئئا الو مئئة 
القرضئئاوي بئئارك هللا لنئئا فئئع المئئه وفضئئله وحيا ئئه، فقئئد وقئئ  موقفئئا  ويئئر مسئئبو  مئئش ائئالم 

ب  ئئون  الوائئيم وشئئوب مالئئر قلئئب الوروبئئة واخسئئ م، بئئ ش يكمئئ  مسئئلم، انئئدما طالئئب شئئو
رحل  ما فع  قويض بقية كل ناام فاسئد، وأش ف يسئمحا ألحئد بافل فئاف الئد مطالئب النئا  

 المق ورع، ال ع انفدرت ل ثرع اخلفو والن ب و مر ا ال رامة ومالادرع القرار وال دويف.
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ودولوها فع نار شووب األرض أح  األمئم، إل  لقد ألو الفراانة الددد أمة الورب كل ا،
كاش كل ما يفولوش هو  مر ا كرامة أمم م لالالي القو  الوالمية، إضئافة إلئد ن ئب واسئنتثار 

 وير مسبو !
موقف القرض وي ك ن في حفظ الصف ء الشرعي لكل حركة مب ركة توقد مش عل الحرية 

 والحي ة.
ور، ويالئداوش كئل مئا يضئطرم فئع قلئوب ومولوم أش كل الئنم لئه ك نئة يحرقئوش لئه البوئ

النئئئا  مئئئش موئئئانع الحر ئئئة وال رامئئئة والوئئئدو، مسئئئ ودميش الئئئديش، وم  ابئئئيش بودئئئداش النئئئا  
البسطاء، اندما يوحوش ل م أش الحر ة شعء يوارض قدر هللا... أما يحالل اليه النئا  مئش 

 مك سبات، فيقوم ال  نة بقضمه  در ديا  ومسوه ح د يفند!
تئئا  الئئد الحيئئاع، ويفقئئد امقئئه اخنسئئانع، ويالئئبي مدئئرد أداع  سئئبيي وحمئئد يالئئبي الئئديش اب

و مديئئد مل ئئة مز فئئة، ووسئئيلة اسئئ وباد شئئووب وانوئئة ف يمكئئش أش يقودهئئا لح ف ئئا شئئعء مثئئل 
 ديش أشبه بالسراب.

حئئئرا   اشئئئ غلت بوئئئض المدئئئامف الفق يئئئة )السئئئلطوية( بإالئئئدار الف ئئئاو  ب حئئئر م افن حئئئار واو
سئئئانا  مئئئا فئئئع األرض كل ئئئا ف يولئئئم أش ق ئئئل الئئئنف  حئئئرام، ولقئئئد شئئئو ت الئئئنف ، وكئئئ ش هنئئئاك إن

 الشووب المسلمة بالنار، ولم ي حرك أحد مش ال  نة، ألش األسياد أرادوا للك الشواء.
هلل اايم، ف ناك حالئل  أما اندما ال قت اخرادع ال ونية مف اخرادع الشراية ليحالل قدر

 اس نفار الماء السلطة فع كل آش.
هبئئت ر ئئاح ال غييئئر مئئش الشئئوب لئئش يسئئ طيف أحئئد أش يوقف ئئا أو يحئئارب األقئئدار، لئئلا )إلا 

 فسيروا يا أبناء مالر فع هب  م السلمية(.
للديش داتما  شروي فنيئة، وموئاش ومقاالئد اميقئة، وانئدما يسئيطر الضئو  ين مئك النئا  

و ، الئلي ف فع الحرفية أو السطحية، و نسئوش المقالئد الوميئ ، والبوئد اخنسئانع ويئر المسئب
 يمكش لشعء أش يالنوه مثل  ديش وددانع مرفرف وفا ش وأوال..

بئئواز زي وئئال  الشئئروي الفنيئئة وال ئئع نسئئلم بودئئوب طاا  ئئا حرفيئئا ، وأحئئر  دسئئدا الفئئانع 
 وق ل نفسا  هع أمانة بيش يديه لي  له ح  ال الرف في ا.

 لنا  اش للك.أااد القرضاوي ال لكير ب ش ق ل النف  كبيرع مش ال باتر، ون د ا
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ل ئئئش محمئئئد بئئئواز زي أضئئئرم النئئئار فئئئع نفسئئئه، ألش الق ئئئر الئئئلي  وئئئرض لئئئه أ بئئئر مئئئش أش 
كئاش أمئام هئلا الشئوب وهئو يغلئع  يحمله هلا الدسد الضوي  الفانع و)كاش فبد أش يكئوش مئا

 فع داوله.. انفدر هلا البركاش وأحر  نفسه(.
ال ئئئع حئئئرم هللا -لنئئئار بنفسئئئه شئئئ يد الحر ئئئة لئئئم يكئئئش مو رضئئئا  الئئئد قئئئدر هللا وهئئئو يشئئئول ا

بل كاش يشول روحه مش أدل أش يس داع قدر هللا اللي أ د سر وا  فطو  فع أيئام مئا  -ق ل ا
بن ئئه الديك ا ور ئئة القا لئئة وأم ئئا الفرنسئئية وئئ و اقئئود.. ق ئئل الئئنف  فئئع األالئئل در مئئة شئئراية 

 ادع وسمو و حلي .وانسحاب دباش مش قدر هللا، ول ش اس دااء قدر هللا لي  در مة، بل ش 
لئئم يك ئئ  القرضئئاوي بإاطئئاء الالئئفاء والالئئفة الشئئراية لمئئا حالئئل فئئع األرض، بئئل أيقئئظ 

مئئئا مئئئش ميئئئت مسئئئلم يقئئئوم الئئئد دناز ئئئه "  الئئئلد هللا اليئئئه وسئئئلم المونئئئد الوميئئئ  لقئئئوو النبئئئع
 .1"كل م يشفووش فيه إف شفو م هللا فيه ،أربووش رد 

ديش، وأائاد دورا اخنسئانع الوميئ ، انئدما سئ و وقام القرضاوي ب فويل البود الغاتب فع ال
هللا لبئئواز زي الرحمئئة والمغفئئرع، وطلئئب مئئش المسئئلميش فئئع األرض أش ي د ئئوا إلئئد هللا بطلئئب 
ش هللا ليس حع إلا رفف الوبد يديئه أش يردهمئا الئفرا  وئاتب يش. فكيئ   المغفرع ألوي م الوايم. واو

 ؟ابالم ييش ال ع أحيا بواز زي ال رامة فع قلوب 
دئاء فئع الئحيي مسئلم  هناك أمر نسع الواتفوش مش افن حار أش يلكروا للنا ، وهئو مئا

الطفيل بش امرو، وموئه ردئل مئش قومئه إلئد المدينئة. ف الئابه مئرض دئز  منئه  اندما هادر
فقطف شئرايينه، فنئزف ح ئد مئات، فئرآا الطفيئل ابئش امئرو فئع منامئه فئع هيتئة حسئنة، مغطيئا  

ك ربئك ؟ فقئاو  وفئر لئع ب در ئع إلئد نبيئه الئلد هللا اليئه وسئلم. يديه. فقاو لئه  مئا الئنف بئ
فقاو  مئا لئع أراك مغطيئا يئديك ؟ قئاو  قيئل لئع  لئش نالئلي منئك مئا أفسئدت. فقالئ ا الطفيئل 

 .2الد النبع المولم. فقاو رسوو هللا اللد هللا اليه وسلم " الل م ! وليديه فاوفر "
 سئبا اليئه مئش حلئل رضئوانك ورحم ئك الل م ابدك بئواز زي أمسئد فئع ضئياف ك، الل ئم ف

 بودد مش أحيا الحر ة وال رامة فع قلوب م.
حل  القرضاوي بفق ه اخنسانع انئدما   لئم امئش سئفي دمئه رويالئا  مئش أدئل الحر ئة   -

)كل ئئم شئئئ داء إش شئئئاء هللا، ألن ئئئم يئئئدافووش ائئش الحئئئ  ويقئئئاوموش الالئئئم والطئئئاووت... هنئئئاك 
                                                 

 (، اش ابش ابا .3170(، وأبو داود فع الدناتز )2509(، وأحمد )948رواا مسلم فع الدناتز ) - 1
 (، دابر بش ابد هللا.14982(، واحمد )116رواا مسلم فع اخيماش ) - 2
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مامنئئا فئئع ال فاالئئيل الفنيئئة للشئئ يد بئئل مئئش وئئ و بوابئئة أ ثئئر مئئش ماتئئة شئئ يد(.. ولئئم يئئدول إ
أوسف، ألش النبع المولم اليه الال ع والس م يقررفع األحاديال الالحيحة أش هللا وفر لردل 

كمئا أش هللا وفئر خمئراع  2 ، وفع رواية  أنه لئم يومئل ويئرا  قئ !1أزاح والش شوك مش الطر  
 .3بغع سقت كلبا  شربة ماء

أش الم ائئئاهر ش لئئئم يئئئ لوا شئئئرطيا  واحئئئدا  )وهئئئ فء الناشئئئطوش مئئئش أدئئئل بئئئيش القرضئئئاوي  -
ش المئئن ع السئئلمع فئئع الحركئئة خزالئئة  الحر ئئة وال رامئئة لئئم يكونئئوا يطلقئئوش النئئار الئئد أحئئد(.. واو
الالم هو المن ع الالئحيي. وقئد أف ئد القرضئاوي ب حئر م إطئ   الرالئاص الئد الم ائاهر ش 

اهر لئئم يبئئدر منئئه مئئا يسئئ ح  الق ئئل مدئئرم وأثئئم(، وقئئاو  )أي شئئرطع يطلئئ  النئئار الئئد م ائئ
أنئت ابئد هلل والق ئل   وطالب م بودم افسئ دابة لقئاد  م  )ومئش يقئوو إنئه ابئد المئ مور أقئوو لئه

وفئئئع المقابئئل حئئئرم القرضئئئاوي  حر مئئا قاطوئئئا افا ئئداء الئئئد ردئئئاو الشئئرطة مئئئش قبئئئل  .حئئرام(
ولول ئئم يشئئكوش ممئئا نشئئكو، ولئئو  هم محرمئئة،  ش، وقئئاو  )هئئم منئئا ونحئئش مئئن م ودمئئاالم ائئاهر 

أ يحت ل م الفرالئة فنضئموا إلئد الدم ئور(، مشئددا  الئد حرمئة المسئا  بالمم ل ئات الوامئة 
 والواالة.

هم ءليش سئقطوا ضئحية، م كئدا   )أش دمئا رحم القرضاوي الد ش داء "يوم الغضب" الئ -
ل النئئار(، وقئئاو لئئش  ئئلهب سئئد ، ومئئش الممكئئش أش   حئئوو هئئلا الئئدماء إلئئد الشئئرارع ال ئئع  شئئو
 )فليحلر مش يويش فع القالور بويدا  اش مطامي النا  مش  لك الشرارع(.

رفض القرضاوي ال فرقة ال ع رااها الحكام، وأااد ال حام األمة كل ا مف بوض ا  )كئل  -
  لك الب د اخس مية ب دي، وكل الشووب أهلع(.

ي وطاء سياسع دولئع، وبشئكل هاهع الشووب  س رد كرام  ا وبقوع، ودوش أش  س ويش ب 
سئئلمع كامئئل يوطئئع الشئئووب القئئوع اللا يئئة ال اتلئئة واخنسئئانية البويئئدع ائئش افح ئئواء وال فر ئئا، 
وبئئئواع ويئئئر منائئئور، يحملئئئه شئئئباب والئئئبايا مثئئئل أ مئئئام الزهئئئور، وكمئئئا كئئئن  شئئئوب  ئئئون  

                                                 

إشئئارع إلئئد الحئئديال الم فئئ  اليئئه  "بينمئئا ردئئل يمشئئع بطر ئئ ، ودئئد والئئش شئئوك الئئد الطر ئئ ، ف وئئلا، فشئئكر هللا لئئه،  - 1
 (، اش أبع هر رع.1914(، ومسلم فع اخمارع )652رواا البواري فع األلاش )  .فغفر له"

 (.5245رواا أبو داود فع األدب ) - 2
ا كلئئب يطيئئ  بركيئئة، كئئاد يق لئئه الوطئئش، إل رأ ئئه بغئئع مئئش بغايئئا بنئئع إسئئراتيل، إشئئارع إلئئد الحئئديال الم فئئ  اليئئه  "بينمئئ - 3

(، ائئش أبئئع 2245(، ومسئئلم فئئع السئئ م )3467) فنزائئت موق ئئا فسئئق ه فغفئئر ل ئئا بئئه". رواا البوئئاري فئئع أحاديئئال األنبيئئاء
 هر رع.
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ة الوائئئيم الفراونيئئئة مئئئش بئئئ دا، وكمئئئا ي ئئئو  شئئئوب مالئئئر الوائئئيم للحر ئئئة، فقئئئد أزاح الو مئئئ
القرضئئئاوي بفق ئئئه الم قئئئدم متئئئات األائئئوام مئئئش فقئئئه سئئئدنة السئئئ طيش، اشئئئا  الئئئوفتم وألنئئئاب 
الفئئراايش والئئليش كئئانوا أ بئئر داامئئيش للائئالميش، ف حئئد مالئئاتب األمئئة حقيقئئة هئئو  وئئديرها باسئئم 
الديش، وسلب ا حر   ا باسئم هللا، و وبيئدها للطواويئت باسئم شئر وة  ئتش ممئا الئار يحمئل الئد 

الموبقات وهع منه براء.. كمثل ورافة وفيئة الم غلئب، وطاائة ولئع األمئر لمئش ف أ  اف ا مش 
ين سئب لألمئة فئع شئعء، بئل إدبارهئا الئد الئدااء للحكئام الائالميش فئع أوئص والوالئيا  ا 

 )كوطبة الدموة( بينما  لون م األمة فع أاما  القلوب.
لقئئد حفئئظ القرضئئاوي بك مئئه الواضئئي ألي حركئئة  قئئاوم الالئئم الئئفاء ها الشئئراع، وحلئئ  م 

كما لم يحل  أحد مثله فع هئلا الزمئاش، ليوطئع الئديش بوئدا اخنسئانع المرفئرف النبيئل. و دئدد 
 مش بوض موانيه الد مس و  ال  اليل وال فويل.

أتم نئئا ال بئئار كئئانوا مئئدافويش ائئش وئئ  الحر ئئة فئئع األمئئة، فمئئات أبئئو حنيفئئة فئئع السئئدش، 
رب مالك لودم اا رافه بشراية اخ راا لئد وحئورب، كمئا  ئم دئر الشئافوع وض  ، وسدش أحمد ود 

 بالس سل مش اليمش إلد بغداد.
أمئئا اخمئئام ز ئئد فقئئد ن ك  ئئل  بئئه وبدث ئئه المالئئلوبة  نكئئي   ويئئر مسئئبو ، وبقئئع لبئئي سئئويد بئئش 

 دبير شاهدا  للح  إلد يوم الديش.
 راتوئئا .. كمئئا شئئقت ال نيسئئة فئئع أميركئئا ال  ينيئئة وكئئللك فئئع دنئئوب أفر قيئئة وطئئا  إنسئئانيا  

انئئئدما انفالئئئلت ائئئش الوئئئ  ال نسئئئع المئئئر ب  بئئئالقو  الدوليئئئة، وأاطئئئت النضئئئاو ضئئئد الالئئئم 
 شراية دينية.. وثار الرهباش البوليوش الد الالم فع ميانمار بشكل وير مسبو .

فع  ون  ال قت ه افات هللا أ بر.. مئف الئور ويفئارا.. وأالئحاب اللحئد والمحدبئات مئف 
ع الحراك المدنع.. كل م كاش فع موكب  وحيدي مئش نئو  وئاص.. الالبايا اليسار ات وناشط

 يويد لألمة ما حرمت منه...
وفئئع مالئئر انئئدفوت الدمئئو  المق ئئورع مئئش كئئل األطيئئاف، لئئ ولش أش حب ئئا ألوطان ئئا أ بئئر 
لا ب ئئا  حمئئل ردئئاو الدئئيش الئئد األانئئا  و طئئوف ب ئئم وهئئدير الرحيئئل  مئئش كيئئد الفئئراايش، واو

ل الحزب الحا م مر زق ه لين بوا ويسرقوا كع يشئوهوا الئورع الحركئة للاالميش يدوي، بينما أرس
الوطنيئئة الوايمئئة، وبئئللك أثبئئت الحئئزب الحئئا م أنئئه مدموائئة لالئئوص ف ويئئر ف ي م ئئا البلئئد 

 فع شعء.
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فئئئئئئع مالئئئئئئر الوايمئئئئئئة.. مالئئئئئئر أم ال ئئئئئئار   بئئئئئئل الئئئئئئانوة ال ئئئئئئار   ورمئئئئئئز كرامئئئئئئة الوئئئئئئرب 
ه الحكئئئام المسئئئا يش كلمئئئا سئئئكروا بومئئئرع والمسئئئلميش.. هئئئدرت األمئئئة هئئئديرها الئئئلي يغيئئئب انئئئ

السئئئلطة ونشئئئوع األمئئئش ووهئئئم السئئئدوش ووئئئرور الئئئدام الوئئئاردع. و غيئئئب انئئئه قئئئو  افسئئئ  بار 
 الوالمية.

سنوات  مر والشووب  س ددي و شحل أبس  الحقو ، ووئرور القئوع يدوئل الحكئام اميئاش 
فع ثقافة األمئة وهو   ئا و غر بئا   قلوب وأبالار، فيمونوش إلفف  ون با  و حقيرا  لشووب م و غييرا  

 ل ا، وبلل ا رويالة فع كل سبيل.
 حركة  ون  ومالر وما سي لوها هع الرسالة ال ع لش يف م ا األوبياء أبدا ..

مرا ئئئئز الدراسئئئئات الغربيئئئئة ملهولئئئئة، والدبلوماسئئئئية األميركيئئئئة الحمقئئئئاء واخنكليز ئئئئة المئئئئا رع 
  ن ا كأل مس باح، كل ا فع حالة الدمة.والفرنسية الوبيثة ال ع   الرف فع ب دنا وك

األنامئئئئئة الغربيئئئئئة  وطئئئئئع  ودي ا  ئئئئئا وم حاا  ئئئئئا، وك ننئئئئئا أي ئئئئئام بحادئئئئئة إلئئئئئد والئئئئئاي  م 
السياسية أو افق الادية أو الثقافية.. ومدرم الحرب  ونع بلير الرح مش القئد  بوشئي ه مئش 

 الئئئئر حات  ئئئئ ثير الحركئئئئة فئئئئع مالئئئئر الئئئئد )إسئئئئراتيل(. كمئئئئا وردئئئئت الوارديئئئئة األميركيئئئئة ب
م لبلبئئئة، أمئئئا اخائئئ م األوربئئئع فقئئئد  وامئئئل ب حيئئئز واضئئئي، ويكفئئئع مقارنئئئة  غطي ئئئه ألحئئئداال 
دورديا وأوكرانيا وح د إيراش، مف  غطي ه الحالية ألحداال  ئون  ومالئر، ل وئرف قئيم الحر ئة 
والودالة والديمقراطية ال ع ي ادر ب ا الغرب، ولول ك م أوباما هو الو الة، اندما ف م منئه 

 لنا  مايلع  مرحبا بالديمقراطية إلا لم  وال  مالالحنا.ا
م ما كانت الن اتع فقد انكسر السد وقد  فلي بلداش و وفئ  أوئر ، وف أا قئد أش مئا يدئري 
فئئع مالئئر سئئوف يمئئر بسئئ ولة، ألش النائئام هنئئاك داامئئة أساسئئية فئئع ال وازنئئات الدوليئئة، مئئش 

ر طئئئة ال ئئئار   بشئئئكل مئئئلهل، ول ئئئش أدئئئل دائئئم إسئئئراتيل وألسئئئباب أوئئئر .. وسئئئقوطه سئئئيغير و
 م ما حالل فالفول اخنسانع الراتف للشووب وير قابل للوك ..

إش ان يار الناام المالري بداية ان يار الناام افقليمع الئدولع، ثئم  ئدااع الدولئة اللقيطئة 
)إسئئئراتيل( أمئئئا ان يئئئار مالئئئر نفسئئئ ا ف ئئئو روبئئئة )إسئئئراتيلية ( هاتلئئئة مئئئش مشئئئروا ا المويئئئ  

 منطقة إلد كيانات طاتفية بغيضة.ل شاية ال
لئئم  وئئد قئئرارات األمئئم م ولقئئة ب يئئار أو حركئئة أو نوبئئة مئئا، بئئل هئئع  يئئار حقيقئئع نئئابف مئئش 

 الميم آفم األمم والشووب.
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الئئواع اخسئئ مع  قئئدم دئئدا ، ولئئي  لإلسئئ مييش مطالئئب واالئئة الئئد اخطئئ  ، ونفضئئل 
اخيمئاش إلئد كراسئع الحكئم، أش يالل اخيماش إلد أالحاب ال راسع الد أش يالل أالئحاب 

ش أي بلئئد يحمئئل الحر ئئة والوئئدو لشئئوبه ف ئئو بلئئد مسئئلم أالئئيل وف   منئئا  كمئئا يقئئوو النئئدوي، واو
 الشوارات.

 إننا نشارك كل النا  فع أي بلد فع المطالب اخنسانية األساسية وأهم ا 
طئئئ   الح ر ئئئات إلغئئئاء أحكئئئام الطئئئوار  واح ئئئرام القئئئانوش، ومنئئئف هيمنئئئة الحئئئزب الواحئئئد، واو

الوامئئة، واخفئئراا ائئش المو قلئئيش السياسئئييش، واح ئئرام كرامئئة النئئا  مئئش وئئ و   ئئاف  الفئئرص، 
ومنئئئف الن ئئئب لألمئئئواو وافسئئئ تثار بمقئئئدرات الئئئب د، إضئئئافة إلئئئد أمئئئر الئئئار م مئئئا دئئئدا  منئئئف 
 ور ال الحكم وادم السئماح ألي حئا م بئ ش يدئدد ف ئرع حكمئه أ ثئر مئش مئرع م مئا اا بئر نفسئه 

 زماش.مش حكماء ال
ليرحمئئك هللا يئئا بئئواز زي فقئئد كانئئت اربئئة الوضئئار ال ئئع  قودهئئا  ئئدفف اربئئة أوئئر   قئئود 

 ال ار  .
وبئئارك هللا بإمامنئئا الوائئيم الو مئئة يوسئئ  القرضئئاوي، والئئلي ف يولئئم األ ثئئروش أش آثئئار 
السئئئياي قئئئد حفئئئرت أواديئئئدها فئئئع ا ئئئرا مئئئش ال وئئئليب فئئئع سئئئدوش الائئئالميش وح ئئئد اليئئئوم وقئئئد 

 انيش. داوز الثم
ههِس ُوا} ي ُث لهم  يهح  ُ ِم   مه َِّ هتهاُهُم ا ِ نهأ َِّ انِمههُُهم  ُمُصونُُهم  ِم ه ا ظهنْوا أهنَُّهم  مه  [.2]الحشر ... وه
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 ة النالر الر ي دورا إسحا  حوو وطب

 م(2011فبراير  19)

 اخادئئئاب السئئئبت بئئئر  فئئئران  لوكالئئئة كفايئئئة لحركئئئة الوئئئام المنسئئئ  اسئئئح  دئئئورا أبئئئد 
 .القرضاوي  بوطبة الشديد

 الثئئورع أش أو, الثئئورع يقئئود ب نئئه إشئئارات أي فيئئه ولئئي , مالئئري  قئئومع وطئئاب انئئه  وقئئاو 
 .األمة أبناء كل  دمف هع بل, إس مية

 .مالر فع  ار ويا المسيحية ش داء إلد إشارع مش الوطبة فع داء ما وحيا 
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 الحديال الوالر وطب أاام إحد  فع القرضاوي 
 الثورع اس مرار ي كد

 م(2011 فبراير 19)
 سمير فر د                                                   

 فع ،مالري ميداش ال حر ر أم ، أمام ما يقرب مش ث ثة م ييش  فع القرضاوي وطبة 
  للطلبة والطالبات مف اس تناف يدب أش  در   ال عاح فاو دموة النالر، مش النالوص 

 المدار  والداموات بود نداح الثورع.  فعالدراسة 
اش رك فيه  ، ول نه حع  ة يوم الحع   كاش ميداش ال حر ر أم ، أشبه بساحة ال وب

ليبارك ثور  م مش أدل الودو والحر ة،  ؛ا إلد هللاب  المسلموش والمسيحيوش مش المالر يش  قر  
ال ع  فعه الداوع إلد المسيحييش للسدود مف إووان م المسلميش ود   القرضاوي ح د إش 

وف ي وارض للك مف إيمان م  الم منيش باهلل يسددوش له سبحانه و والد، الدموة، ألش كل  
 بالمسيحية.

مياديش  كل    فعوردت  ال عفا اش الم ييش ا مكث  ولم   ش م ييش ميداش ال حر ر إف  وبير  
، ولم   ش وطبة ال بر  ل ح فاو بنداح ثور  م الشوبية  ،مش اخسكندر ة إلد أسواش ،مالر

نما ل ل    القرضاوي   ،المسلميش وكل    ،الورب وكل    ،الر يشالم لم ييش ميداش ال حر ر فق ، واو
إلد مالر  القرضاوي . وبت  م ش يقارش بيش اودع ل ورف ما هو اخس م الح    ؛الدنيا وكل   

ناام  مش بار   إلد إيراش بود الثورع ضد   الومينعواودع  ،ناام مبارك بود الثورع ضد  
ر اش ثورع ااد ليوب    رضاوي القليحكم ويقيم دولة دينية، ول ش  الومينعالشاا، فقد ااد 

 ة للديش والدنيا.مش أدل إقامة دولة مدني   ،بمسلميه ومسيحييه المالري الشوب 
ديك ا ور  يدا أك م فارس يرد    ي، حيال أطل  الد أ( ار وعوطاب )كم اب لو  وبير 

يويد الموند  القرضاوي إرادع الشوب، ول ش ها هو وطاب  ع المسلحة ضد  يحكم بالقو  
 فعالوالر الحديال،  فع، بل إنه مش أاام الوطابات (ال ار وعالوطاب )لوبارع  قعالحقي
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، ومش قبله وطاب (حلم ي  لد)أمر كا  فعمالر والوالم، مثل وطاب مار ش لوثر كينع 
 دنوب أفر قيا. فعال ند، ومش بودا وطاب ماندي   فع واندي

ثورع  فعالحر ة األواتل  مالر، وش داء فعاس مف إليه يحيد ش داء المسيحية األواتل 
 .يناير المالر ة (٢٥)

ان الر الد الالليبيش الليش حاربوا باسم  اللي ،المالري اس مف إليه يحيد الديش 
أربف حروب مش أدل فلسطيش، و داوا  فعاش بك مف إسراتيل  والليالمسيي وهو من م براء، 

 و ث  أنه سيفول.  ،أهداف ثورع الشوب ل حقي  كل   
  مالر المسدد األقالد، وسوف  حق    فعد أش يكوش وطابه المقبل من  اس مف إليه ي 

 الدنيا.  وكل    الوربعفلسطيش والوالم  فعويسود الس م  ،ليسود الودو ؛ ه بووش هللاالحرع أمني  
اس مف إليه يداو الشوب إلد الومل واخن اا، واس مف إلد الشوب بود وطابه يطالب 

 ب ط ير الب د.
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 عوالومين ي هيكل والقرضاو 
 م(2011فبراير  20األحد )

                                                                                            
 عقطب الورب                                                     

مئف  المالئري أوو إط لئة لئه الئد ال ليفز ئوش  فئعلم يسئ طف األسئ ال محمئد حسئنيش هيكئل 
ياسئئئية، حئئئيش  حئئئدال ائئئش مشئئئ د إمامئئئة الئئئدك ور محمئئئود سئئئود أش يوفئئئد  حيزا ئئئه الفكر ئئئة والس

ميئداش ال حر ئر إل شئبه هئلا المشئ د بمشئ د ائودع  فئعلال ع دموة النالر  القرضاوي يوس  
إلئد إيئراش  الومينئع، وروئم أش مشئ د ائودع 1979إلد إيراش اقب نداح ثور  ا اام  الومينع

حين ئا،  فئعفرحئوا ل لئك الثئورع كاش أهم مشاهد الثئورع اخيرانيئة بالنسئبة لإليئرانييش وويئرهم ممئش 
 فئع القرضئاوي إف أش هيكل قدم المقارنة بطر قة سئلبية مئدايا أش هئلا المشئ د )وأقالئد مشئ د 

ال حر ئئر( يوئئد مشئئ دا مزادئئا للوئئارا، ويوئئد  دسئئيدا لمحاولئئة قفئئز اخوئئواش الئئد الثئئورع، ولئئم 
وئر  مثئل وضئف ل نئه دئاء بمشئاهد أ ،لل ئدليل الئد هئلا القفئز القرضئاوي يك   هيكئل بمشئ د 

 .عالمنالة و حكم أحد نواب اخوواش في ا قاالدا الدك ور محمد البل اد
 

ووطب ئئه، وأ ئئد حئئ   القرضئئاوي روئئم أنئئه أثنئئد الئئد  ،السياسئئع حئئدال هيكئئل بلغئئة الوالئئم 
البئروز، و بئدو أش األسئ ال هيكئل، مئف  قئديم حسئش الائش، وقئف فر سئة النقئل ويئر  فعاخوواش 

سئئواء ابئئر وسئئاتل اخائئ م أو ابئئر بوئئض أالئئدقاته المنحئئاز ش  الميئئداش فئئعاألمئئيش لمئئا يئئدور 
فكر ئئا أيضئئا، اسئئ  ثر األسئئ ال أش يئئلهب ولئئو مئئرع واحئئدع إلئئد ميئئداش ال حر ئئر لموايشئئة الثئئوار، 

كئئئاش ين ائئئرا ال ثيئئئروش  الئئئليومشئئئاهدع الوضئئئف الئئئد الطبيوئئئة ولئئئو لئئئدقات  أو سئئئااات، وهئئئو 
ولئو  ،وش م ل فئيش لطلئة هيكئل الئد الميئداشالليش كئانوا يبئد وش الناالر  أالدقاتعوالد رأس م 

سئئئااات الفدئئئر حيئئئال يوئئئ  الزحئئئام، قئئئد يقئئئوو قاتئئئل إش األسئئئ ال لئئئم يسئئئ طف الئئئلهاب إلئئئد  فئئع
الميداش مش هم أ بئر سئنا وأضئو   فعال حر ر بسبب شيووو ه، ونرد الد للك ب ننا شاهدنا 

الموضئئرم  الناالئئري و الميئئداش إلئئد دئئوار األسئئ ال ال بيئئر  فئئعالئئحة منئئه، لقئئد كنئئت أقئئ  كثيئئرا 

http://youm7.com/
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ابئئد الوائئيم منئئاف لف ئئرات طو لئئة ح ئئد وقئئت م ئئ ور مئئش الليئئل أ ولئئم منئئه وأسئئ ل م منئئه روح 
مئش  يسئ حعكئاش  الئليالنضئاو، وهئو  فئعالمثابرع، وأدمف له الشئباب ح ئد ي وئلوا منئه القئدوع 

أالئغر مئش  أيالومئر  سئبوينعللك، مردوئا الفضئل ل ئ فء الشئباب، ربمئا كئاش األسئ ال منئاف 
حئئئرب  فئئئعالسئئئوي   فئئئعل، حسئئئنا، فمئئئالا إلش ائئئش الشئئئي  حئئئافظ سئئئ مة قاتئئئد المقاومئئئة هيكئئئ

الومئئر، لئئم   ئئش هنئئاك حدئئة أو   سئئوينعالسئئوي  وهئئو  فئئع، وهئئو رمئئز الثئئورع الحاليئئة م1973
مبئئرر لألسئئ ال هيكئئل أش ي ئئ بد الئئد الحضئئور إلئئد ميئئداش ال حر ئئر، ولئئي  مئئش حقئئه إلش أش 

 وهو م  ئ الد أر ك ه أمام شاشات ال لفزع.الميداش  فعيحكم الد ما در  و در  
 

 فئئع علئئو حضئئر األسئئ ال إلئئد الميئئداش لوئئرف منئئل اليئئوم األوو حدئئم وحقيقئئة الئئدور اخوئئوان
لندئاح الثئورع،  أساسعحرص اخوواش الد إوفاته ب دف  وفير شري  الليالثورع، وهو الدور 

ر  بئئزام أن ئئا ثئئورع إووانيئئة، ح ئئد ف يئئ مكش النائئام مئئش القضئئاء الي ئئا م حالفئئا مئئف القئئو  ال بئئ
شئئئوار يئئئدو الئئئد  أيبقيئئئة الشئئئوب الثئئئاتر، ولئئئم يرفوئئئوا  فئئئعلقئئئد أنكئئئر اخوئئئواش لوا  ئئئم، ولابئئئوا 

 الئئئليه ئئئاف لو الئئئبغة إسئئئ مية، وح ئئئد ال  ئئئاف  أليهئئئو   م، وكئئئانوا هئئئم الئئئليش ي الئئئدوش 
، اقئئب الالئئ ع وكئئاش ابئئارع ائئش   بيئئرات الويئئد الماضئئعرالئئدا األسئئ ال هيكئئل يئئوم الدموئئة 

 -ايئد، هئلا ال  ئاف  الئد  لئه اخوئواش أنفسئ م ووئرا البل ئادد فئعباا بار أش النئا   وئيش 
لي     حيا مالر، وليوحد النا  مرع أوئر  الئد ه افئات داموئة،  -ان قد هيكل ا ورا اللي

وهئئئلا يحسئئئب لإلوئئئواش ف الئئئي م، وهئئئو أمئئئر يسئئئ حقوش اليئئئه ال حيئئئة وال قئئئدير، وقئئئد فوئئئل للئئئك 
الميئداش إشئادات بالغئة بئ داء اخوئواش مئش أالئدقاء ناالئر يش  فئع فسئعبنالمنالفوش، وسئموت 
 ويسار يش والمانييش.

 
 ئئود   ال ئئعلئو أش األسئئ ال هيكئئل لهئب لئئدقات  إلئئد ميئداش ال حر ئئر لولئئم أش هئلا اخلاائئة 

من ا كانئت مودئودع منئل بدايئة الثئورع، أنشئ ها شئباب اخوئواش، ول ئن م ف حوهئا ل ئل المالئر يش 
السياسئئية المو لفئئة، أو مئئش شئئباب الثئئورع، أو ح ئئد شئئيوو ا، ولئئم يقالئئروها  سئئواء مئئش الرمئئوز

أطلق  ئئئا بوئئئض ال يئئئارات  ال ئئئعيومئئئا الئئئد أنفسئئئ م، وهئئئلا مئئئا فول ئئئه أيضئئئا اخلاائئئات األوئئئر  
السياسئئية والشئئبابية، ولئئو أش األسئئ ال هيكئئل حضئئر إلئئد الميئئداش لوئئرف أش الئئدك ور البل ئئادد 
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بشئئ ادع الدميئئف، وهئئو الئاحب الحركئئة الداتمئئة الئئد مئئدار  يقئ  هئئلا الموقئئ  منئئل بدايئة الثئئورع
 سااة، والاحب ال  افات الداموة الموبرع اش مطالب كل الثوار. 24
 

الثئورع، ولئئم  فئئعزائئم األسئ ال هيكئئل أنئه لئئم يشئارك  الئلي القرضئئاوي وبئالوودع إلئئد موضئو  
لئم ي ئابف ديئدا  الئلييكش مش رموزها، وكاش أحر  به أش يب ود اش مسرح ا، أقوو له إنئه هئو 

كئاش يئراب  أمام ئا، وأسئ و األسئ ال ألئم  شئاهد  ال ع طورات الموق  ح د ابر شاشات ال لفزع 
ال حر ئئئر حئئئيش هدئئئم الئئئي م  فئئئعمسئئئ نفرا الشئئئوب لندئئئدع إووانئئئه وأبناتئئئه  القرضئئئاوي الئئئروات 

أدائئئوا أش يسئئئ و أالئئئدقاءا  ال ئئئعبلطديئئئة النائئئام بوئئئيل م ودمئئئال م وحميئئئرهم، وهئئئد الموركئئئة 
 ي امش  الدوا ل ا وردوها واسرع؟، وهلا بطبيوة الحاو لم يكش الدور الوحيد للقرضئاو ومحبيه 

طليوة مش م دوا ل لا الثورع بك ابا ه و الر حا ه، وبرنامدئه الشئ ير "الشئر وة  فعبل إنه كاش 
وطبئئه المنبر ئئة منئئل انئئدف  الشئئرارع األولئئد ل ئئلا  فئئعائئل محفئئزا للثئئوار  الئئليوالحيئئاع"، وهئئو 

   ف وهو مش أ ثر الليش ا  ووا بنار الناام ال الك.الثورع، وكي
 

أارف أش اخوواش ف ير دوش مش أحد أش يك ب مفاورا بدورهم، وأارف أن م ربما كانوا 
هو نداح الثورع، ول ش لي  مش  األساسعأ ثر سوادع بمش ك ب منكرا لدورهم، ألش هدف م 

حرماش  هعالن اية بدوا  وبيثة  ح  ه فء المنكر ش أش ي مادوا، ويالدقوا أنفس م ح د
 الثورع. فعاخوواش مش دند ثمرع مشارك  م 
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 ال عالقة لي بتنظيم اإلخوان:القرض وي 

 م(2011فبراير  21ثنيشاف)

  أمانع مادد

ف حاد بروم ال رحيب الواسف اللي حايت به وطبة الدك ور يوس  القرضاوي رتي  ا
لي  لمضموش  ،مش ال ثير مش افن قادات فإش األمر لم يول   ،الوالمع لولماء المسلميش

ا  القرضاوي الناش  واتل ونيم مش إلقاء كلمة ول ش لما قيل اش منف حر  ، الوطبة
و دشيش دولة  ،ور الوطبة الع أن ا بداية لسيطرع إووانيةو والي  البوض ام ،للمح فليش

الع  شبيه القرضاوي بالومينع ئ كما قاو ال ا ب ال بير محمد حسنيش هيكل  دينية، فض 
ئ ونشطت األق م والمواقف   ناوو هلا ( مالر الن اردا)مساء أم  األوو فع برنامع 

ال ق ه  -يغادر اليوم  - الدوحة إلع.. وقبل سااات مش اودع الشي  القرضاوي  الواقوة
 ور.الي ا الواحد  لو ام د  .. لير  د افن قاداتاألهرام  فن   

ا  ة، ونفع ودود حر  الناش  واتل ونيم الع المنال   د الشي  القرضاوي أنه لم ير  بداية أ   
، بل لقد طالبنع كثير مش اخط  لديه، وقاو كاش موع أوفدي، ولي  لع حر  الع 

 ل م  هللا يحرسنع. الولماء ب ش يكوش لع حر ، فقلت  

إيلاتع وأنا فع  ف ي م   ح دبع الشباب واملوا كردونا حولع،  وأضاف القرضاوي أحاي
ش وف مستوف ام   ،م افح فاوش نا  أنا مم   ال حر ر بسبب ال دافف والزحام الشديد، و ابف ولست  

ه اللي أ بر    -شارع لواتل ونيم إفع  -هلا الشاب    أر  أشيلقوش ال لمات، وكاش يسودنع 
ش إ  ل نه قاو ،يناير (25) ر لثورعالشباب كمفد    ااوحي   ،قلكثيرا اندما ورا مش المو 

بواتل ونيم فع برنامع الشر وة  شدت  أو ابف القرضاوي . ةوش ال حي  الش داء هم الليش يس حق  
 .إننا ضيوف فع افح فاو فكي  أمنوه ولمالا؟ ،والحياع

http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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ع منالب لع رفضه  ول   إ، مشيرا اا واالمي  وأ د الشي  أش ا ق ه ب نايم اخوواش ان  ت محلي  

ع منالب اروضا كثيرع ب ش أ ول   اخوواش ن اتيا، ورفضت   مرشد اخوواش قات    ركت  
ولي  لدمااة مش  ، اة كل   مرشدا لألم   ع أش أال  إننع أ من   .ل نع رفضت ،المرشد الوام

دء دولة دينية، ش إلقاءا وطبة الدموة ليست إيلانا ببألع إالدمااات. وأشار القرضاوي 
قامة دولة مدنية ل ش بمردوية  ع خم ابوا بل الع النقيض مش هلا ال  م ي  ع  ود  

وأوري  ،إس مية، وهلا ف يويب دول نا، فكثير مش الدوو او ارت افش را ية كمردوية
 الدولة الدينية  ماما، فلسنا دولة مشاي  وف م لع. .. ف نا ضد   او ارت القومية

  ا ك مه ل ل   أنه داء مح ف  بالثورع مود    (األهرام)لقرضاوي فع  الر حه للئوأوضي ا
والالبر الع  لك  ،  اش افح دادات الفتويةوال وق   ،اادع البناءالمالر يش، داايا خ

يس طيف الديش أش يوبر بالب د هلا المرحلة الحردة، وداء أيضا يحيع  ح دالمشك ت 
ا للوير فحسب، تا ودااي  ف فع مغنم وف منالب، دتت م ن   ف أطم  دميف الش داء، وقاو

 مناالب. وف أسوع ألي    ،وليست لع أي مآرب فع مالر

الومينع كاش الاحب ثورع، أما أنا   القرضاوي أنه داء مالر مثل الومينع، وقاو دونف
اد للشي   ت افن قاخسراتيلية ال ع ود   اخا ما الع وساتل ورد   .دا للثورع فق م     فكنت  

أننع مش الولماء األشد كرها  دال والنفونع ،طبيوع أن م يكرهوننع  القرضاوي، رد مب سما
 افح  و الال يونع. الومليات افس ش ادية ضد   بحل    ل م، حيال أف يت  

نه ف إ  يقاو اش اودع الدك ور يوس  القرضاوي لمالر بود  غير الناام، قاو وحوو ما
ولم   ش بويدع  ،عم ابوا  مالر ليست بويدع ان    .لمالر بشكل ن اتعر امش فع الوودع يفك   
وهلا األمر  ،ع مر ب  بمشرواات المية كثيرع فع الدوحةأسوأ الاروف، ل ن    فع ال    ح د

 وير مطروح امش.
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  وآلاش ايوش 

 (ال وراع ليست  ار وا)

 (م2011 فبراير 23 األربواء)

  الوازش  د اد

 وبر كل    اش يل ينا يكاد الوليع الد المحي  مش الوربية األنامة ضرب اللي الزلزاو
 .الزحام فع  ضيف أش قبل القر اء مف مرادو  ا ر دأ م م ة أور   أوبار ا ثم ة أش وير آور،

 الورب يكرا أميركع ليكودي موقف نشرا موضو  انواش كاش ،(مالر فع دديد ه لر)
 أننع إف ال  لر، هلا اسم ا  شاف أحاوو أش النص   أقرأ أش قبل وحاولت   والمسلميش،
،  .القرضاوي  يوس  الشي  هو ه لر أش أقرأ وأنا وفودتت   ادزت 

 الدموة يوم ال حر ر ميداش فع يوطب الموروف اخس مع والدااية  زامش لمقاوا
ل أش أ مل أش قبل وأر د الماضع،  الشي   الر حات مش كثير الد أا رض أننع أسد  
 بلد أي   يحكم لش أنه ثم موسولينع، أو ه لر لي  أنه إف والسياسية، الدينية وأفكارا ومواقفه
 .المزاومة( ه لر  ه) ليمار  إس مع أو اربع

 ليبرماش، وأفيغدور ن انياهو، بنياميش  اخسراتيلية الحكومة زاماء ه لر إلد كثير ا أقرب
يلع  المطلوب كاش إلا أما. الدديدع الناز ة نمولا هع نفس ا اخسراتيلية والحكومة يشاي، واو
ا ف و الديش رداو مش ه لر  ونز ر، إلد أقرب أددا أننع مف يوس ، اوفايدا الحاوام ح م 
 .مثله الونز ر ابنه ربما أو ه لر، إلد هو مما

http://international.daralhayat.com/
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ا، يق ل لم القرضاوي  يوس  الشي    ق ل اخسراتيلية الال يوناز ة الوالابة ول ش أحد 
 .ق ل م الد  حر  ض أو واألطفاو، النساء

د ثم هلا، أقوو  .منه كثير ضد بل الشي ، فكر أنالار مش لست   أننع الد أشد  

 شبكة مراسلة لوواش، فرا الد افا داء اس غل( بيع فرونت) نفسه الليكودي الموقف
 ب ا الدنسع ال حر ش اش ل كر وما ال حر ر، ميداش فع( أ  بع سع) األميركية ال لفز وش 
 اللحم الد الدنسع ل ا داء اخس م الر) انوانه  حقيق ا لينشر افو الاب، لي  ول ش
 الوحشع الدنسع وال دوم اخس م) الدديد انوانه هل قديم مقاو نشر وليويد ،(المغطد وير
 (.لوواش فرا الد

 ليالبي ال حر ر، ميداش فع المنحرفيش الم طر  فيش المو ديش ي داوز فافا داء وهكلا،
 .المو دي هو نفسه اخس م وك ش

 الليكوديوش  و بقد اخس م ي ادم أش وأرفض الي ودي، الديش م ادمة مش أس ل شعء ف
 أسفارها ففع ال وراع، مش مولومات أسدل ول ش رأي ا، أبدي   ولش. رد    دوش  مش فوش الم طر 
بادع حرب دراتم  زود ه يشغل اللي وهناك مومسات، وهناك ،(الرب) باسم  ر  ب دن  واو
 .وحر   وق ل ردم وهناك ابن يه، مف ينام اللي وهناك من ا، ماف   ليكسب فراوش  اند

 يو دي ثم ال ر م، القرآش فع مثله شعء يودد وف ال وراع، فع بالنص    مودود سب  ما كل  
 .اخس م لنب الدر مة ف البي أميركية امرأع الد ااديوش  مدرموش 

 فع يودد ما الدراتم مش فيه مسلم أو اربع بلد يودد ف  هلا، يومنا الد الديش ومش
 .اخس م أو يحيةالمس أو الي ودية ف المدرموش، وزرها ي حم ل الدراتم أش وير الغرب،

 إننا  وأقوو ال حر ر، ميداش فع له  ور ضت اما لوواش فرا للسيدع أا لر هلا كل بود
ا ا، ي يننا اللي المشيش، افا داء للك نرفض دميو   للمدرميش اقاب ب شد وأطالب دميو 
ا،  بع أي) ومراسلة كوبر، اندرسوش ( أش أش سع) مراسل الد اا دوا الليش في م بم ش دميو 
 .امانبور كر س يش( سع
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رع ز ارع افبش بوش دورا ألغد   دراتم ار  اب ب  مة اا قاله وشية دني  الد مقر 
ا حرب،  بالماء بال وليب سمي ب نه( القرار نقطة) األويرع ملكرا ه فع اا رافه بود والوال 
 .ووان انامو مو قل فع

 حرب، دراتم ار  اب ب  مة بوش فا قاو طلب ا أاد ت كانت اخنساش حقو   دمااات
 الليكودييش الد رامسفيلد ودونالد  شينع ديك ناتبه مش مثله، حرب مدرمو كل ا إدار ه وأركاش
 .وويرهم ابرامز وايليوت وولفوفي ز بوو نو  مش األميركييش، الي ود

 ال درع الد يشدف اللي ،(الموحد اخسراتيلع النداء) دمااة فع وطاب ا سيلقع كاش بوش
ا  ق م لم المزاومة فإسراتيل المح لة، فلسطيش أي يل،إسرات الد  دغرافيا، أو  ار   فع يوم 

 .ب د أي أو ب دنا فع إط ق ا ل م أثر وف دين م، مش سنة أل  بود او  راوا الي ود وأنبياء

 حكم نف لنا ولو مس مر ا، الق ل يزاو وف بوش، حرب فع ق  لوا ومسلم اربع مليوش  مش أ ثر
لبوا أو أ حرقوا أو ر دموا اموروش  والمدرموش  بوش ل اش الحرب، االابة فع ال وراع  .ال 

 اللي الدنابع، الواش أحمد رفيد مف مقابلة( واردياش)الئ نشر مف  زامش سب  ما كل
 فع الشامل الدمار أسلحة اش األلمانية افس وبارات الد  الر حه فع كلب ب نه اا رف
. أهله وق ل الورا  لم ادمة ملف   أنه  ورف وهع الر ا، شبو  إدارع اس ومل ه اللي الورا ،
 .بوش االابة مالير يس ح  والدنابع

 مش يوم بود يوم ا  الدر ال ع حكوم  ا، فع شعء ككل    كالب وهو هلف، فع إسراتيل
 مالالي الد( إرهابية) هدمات شش يو زم هللا حزب أش اش( مولومات) أسبو  حوالد

ل الوارا، فع إسراتيلية  أولق ا واسطنبوو أنقرع فع اخسراتيلي يش القناللي يش أش دردة دواو
ا ا أسبوا   .ل دوم  وق و 

 وده فع وطنع  مر د حركة أنه إف واردية، هدمات هللا حزب يشش أش ي من وش  هم
 .ير   يو ش وم شْ  فق ، الموركة أرض فع ونضاله اخسراتيلع اخرهاب
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 رئيس الموس د الس بم يدعو نت ني هو للتف وي مع "القرض وى"
 

 م(2011فبراير  24 )الومي 
 محمود محيى                                                

 
اخسئئئئراتيلية ائئئئش أش، أفئئئئرايم هليفئئئئد، رتئئئئي  د ئئئئاز  كشئئئئفت الئئئئحيفة، يئئئئديووت أحرانئئئئوت،

، بنياميش ن انيئاهو، لفئ ي اخسراتيلع"الموساد" الساب  داا رتي  الوزراء  اخسراتيلعالموابرات 
لولمئاء المسئلميش، ف قئاء  الوئالمع، رتئي  اف حئاد القرضئاوي حوار مطوو مف الشئي ، يوسئ  

 اداو ه ضد إسراتيل.
ش هليفئد قولئه إش الوفيئات الم حئدع كانئت قئد ف حئت حئوارا مئش ونقلت الالحيفة الوبر ئة ائ

، مئش وئ و لقئاءات اديئدع مئش دانئب بوئض المسئتوليش األمئر كييش بقطئر القرضئاوي قبئل مئف 
منل ادع سنوات، وكاش مش بين م دبلوماسيوش رفيوئو المسئ و ، مضئيفا ب نئه ف يودئد مئا يمنئف 

  ل أبيب مش ا وال مثل  لك الوطوع.
ووت أش هليفئئد الموئئئروف بئئبوض الو قئئئات مئئف ائئئدع دوو اربيئئئة دوش أش وأوضئئحت يئئئدي

 لكر أسماء  لك الدوو أش اخدارع األمر كيئة ارفئت سياسئة الحئوار مئف مثئل  لئك الشوالئيات 
 الئليبئاراك أوبامئا  الحالع األمر كعاخس مية منل ف رع طو لة، ولي  فق  فد االر الرتي  

 ورع ديدع.بال اخس معيقوم بالحوار مف الوالم 
مشئئئيرا إلئئئد أش الوفيئئئات الم حئئئدع كانئئئت قئئئد ف حئئئت حئئئوارا مئئئش قبئئئل مئئئف حركئئئة "اخوئئئواش 

األسئب ،  األمر كئعاالئر الئرتي   فئع الماضئعالمسلميش" بمالر فد الومسينيات مش القئرش 
آيزن ئئاور، حيئئال كئئاش مئئش بئئيش ممئئا حئئاور  م اخدارع األمر كيئئة السئئابقة ندئئل م سئئ  الدماائئة 

 حسش البنا.
يدئئب الئئد  ئئل أبيئئب  بني ئئا  ال ئئعتئئي  الموسئئاد السئئاب  أش الدبلوماسئئية الالئئحيحة ورأ  ر 

الوقئت نفسئه الئد أنئه لئم يغفئل أبئدا حقيقئة أش  فئعالمفاوضات مف أاداء إسراتيل، م كدا  هع

http://youm7.com/
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 القرضئئئاوي اخوئئئواش المسئئئلميش وبوئئئض القيئئئادات الحركئئئات األالئئئولية اخسئئئ مية مئئئش أمثئئئاو 
سراتيل، ول نه بالروم مش للك يدب محاور  م.يوادوش بشدع كل مش الوفيات ال  م حدع واو

وئئ و وطبئئة  القرضئئاوي ونالئئي هليفئئد الحكومئئة اخسئئراتيلية بوئئدم النائئر إلئئد  الئئر حات 
الدموئئة الماضئئية بميئئداش ال حر ئئر بوسئئ  القئئاهرع، وئئ و اح فاليئئة المالئئر يش بان الئئار ثئئور  م 

ي ئئئئا الي ئئئئود بشئئئئكل مباشئئئئر أداش ف ال ئئئئعو نحئئئئد الئئئئرتي  السئئئئاب  حسئئئئند مبئئئئارك ائئئئش الحكئئئئم 
 منئئد في ئئا أيضئئا أش يحمئئل السئئ ح  وال ئئع، الماضئئعبالمسئئتولية ائئش أحئئداال الناز ئئة بئئالقرش 

، مشئددا  الئد أش  ئل أبيئب يدئب ي ئوديوال وده نحو المسئدد األقالئد لمحاربئة كئل مئش هئو 
 أش  ورا مش كل هلا بومل حوار موه الد طر قة واشنطش.

امي  للموساد،  الماضعو ف رع الثمانينات مش القرش الددير باللكر أش هليفد امل و 
كل مش الورا  وسور ا ولبناش واألردش واليمش ب دف   دير الي ود مش  لك الدوو إلد  فع

، بنياميش ن انياهو، و و وفي ه اخسراتيلعاس غل رتي  الوزراء  1997إسراتيل، وفد اام 
ف رع ا قات هليفد مف الوديد مش المستوليش  لك ال فعاألولد لرتاسة الوزراء اخسراتيلية 

بحركة حما ،  القيادي او ياوباألردش، خن اء فضيحة الموساد بود ال ش  اش محاولة 
للحركة، وللك اش طر    السياسعيشغل حاليا منالب رتي  المك ب  الليوالد مشول 

ا  الشي ، لحم الروحعإرساو مضادات وأمالاو طبية لو ا مشول، واخفراا اش الزايم 
 .2002ح د اام  1998أحمد ياسيش، وبود هلا النداح اينه ن انياهو رتيسا للموساد اام 
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 !لزاامة القرضاوي  ف

 م(2011مار   2)

 أن  زاهد

 لست  مش مر دي الشي  يوس  القرضاوي، ولست  مم ش ف يو لفوش موه حوو الوديد مش
النقئاي ال ئئع مي ئزت وطابئئه الئدينع، ل ئئش هئئلا ف يونئع أننئئع ف أ  ئش  لئئه الئاد  افح ئئرام، الئئد 

أداع  اماألقل الردل له  ار   وطنع مشر  ف، وسدل نضالع اايم، ولئم يكئش فئع يئوم مئش األيئ
 .بالح     مش أدوات السلطة، أو بوق ا مش أبواق ا ال ع  لب  الح   بالباطل، و لب  الباطل

الدموئئة  الشئئي  يوسئئ  القرضئئاوي  وئئر ض منئئل أش زار القئئاهرع وأم  المالئئليش فئئع الئئ ع
شئعء  بميئداش ال حر ئر، لحملئة اسئ  دفت ال شئكيك فئع الئد  نوايئاا  دئاا وطنئه وشئوبه. وهئو

ا  !ور ب دد 

نائئام حكمئئه  الئئبوض ا   مئئه بمحاولئئة سئئرقة الثئئورع، ال ئئع قئئام ب ئئا الشئئوب المالئئري ضئئد  
ائئد  المسئئ بد، والئئبوض شئئب ه اود ئئه إلئئد القئئاهرع بوئئودع اخمئئام الومينئئع لط ئئراش، والئئبوض اد 

ا، بئ ش الردئل يسئود إلئد  حو ئل مالئر إلئد م دلئي   واحئد  دم ور ئة إسئ مية الئد  دوش أش ي قئد  
 الولع الفقيه، ح د إش بوض ال  اب والفوا الراحة )بآية هللا القرضاوي(! طراز دم ور ة 

الثئئورع، ولئئم يسئئف  إلئئد  الوديئئب أش الشئئي  يوسئئ  القرضئئاوي لئئم يئئد    شئئرف افشئئ راك فئئع
اموئر، ولئم يفوئل  الحالوو الد ناليبه مش ال وكة، ولم يرو  ا ل يئار سياسئع فئع مالئر دوش 

 .واة، والدااء ل مأ ثر مش   ييد مطالب الثو ار المشر 

هنئئاك بوئئض ال    ئئاب الئئليش ير ئئدوش  حميئئل األمئئور فئئو  مئئا  ح مئئل، وهئئو مئئا ف  بال   يئئد
إف بئئالوودع إلئئد ك ابئئا  م وئئ و الثئئورع، حيئئال انحالئئر طئئرح م الئئد  وو ئئ   يمكننئئا ف  مئئه

http://al-madina.com/node/291066
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ي سئئم د بحالئئة )الفئئراس األمنئئع( و)األدنئئدات الوارديئئة( و)المشئئرو  اخيرانئئع(  الدم ئئور ممئئا
 األمر كع خيداد حالة مش الفوضد الو  قة بالمنطقة. و)الموط 

 مس  دف ا كشوص.  الشي  يوس  القرضاوي لي 

 ال دف األوو  هو ضرب الوحدع الوطنية للشوب المالري.

إائئادع الحيئئاع فئئع أوردع الفز اائئة اخسئئ مية، ال ئئع أد ت دورهئئا وئئ و  وال ئئدف الثئئانع  هئئو
ئد والئ  حم بئيش الثورع  مراحل سابقة. ل ش المالر ة ال ئع شئاهدنا و ل ئا أالئد  مائاهر ال وح 

واألقباي، قضت أو كئادت  قضئع الئد هئلا الفز اائة، ممئا أفئز  أالئحاب المالئلحة  المسلميش
  .قيد الحياع فع بقات ا الد

و إلد زايم سياسع .. وهلا بال حديد ما يزاع  سيال القرضاوي رمز ا وطني ا، ولش ي حو 
 ..الشوب والومه ووالوم
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 رواية ش ئعة تكذيب

 (م2011 م رس 3)

 فهمي هويدي                                                   
 

ميداش  عألقاها ف عثورع شوب مالر بالوطبة ال  ي القرضاو   الشي  يوس او ط 
حيش ااد إلد  ع(، وأااد إلد األلهاش الورع اخمام الومين18/2ر )ال حر ر يوم دموة النال

ولم  ي،نفسه مرشدا أالد للثمانيش مليوش مالر  بنال   ط راش بود سقوي الشاا. ومش ثم  
 فدير الثورع، إل منووا مش  عأش يا ر إلد دانبه أحد الشباش الليش أس موا ف اسهيح مل حر  

وبفول ه الشنواء  لك فإش وطرا داهما بات  ،  المح شدعلمواطبة الدمو  ةالالوود إلد المنال  
 اس نفارهم للحيلولة دوش   رارها. عثورع الشوب، لللك فإش الدميف ينبغ دي د   

كادت  عمالر، وال  عأبرز  ا أولب المنابر اخا مية ف عالالورع ال  ع لك ه كانت
نقد مش دانب بوض الرموز الارت موضواا لل نديد وال ومش ثم   ،الودداش الوام عف  س قر  

والالاتديش  رب  اليشالمح رمة، وف  س و اش أالدات ا لد  وير المح رميش مش الم 
بحوار يرسم الورع مغايرع للمش د، داءت الد النقيض  ماما  فودتت   عوال داتيش. إف أنن

الزميلة فبراير(، وأدر ه  23)ادد  ر لك المنابر، هلا الحوار نشر ه مدلة المالو    د همما رو  
قيل إنه منف واتل ونيم أحد رموز  يأحد المناميش الل الو ،مروع سنبل مف الشاب سيد أبو 

 إلد الدماهير.  يالالثورع مش الحد
  عالمنشور دار كما يل الحوار

 ع؟ما هو ان ما ك السياس ●
 .عحزب سياس يأل ووير من م   ،باألفكار اليسار ة م مش

 ة يوم الدموة؟!كاش يقود  نايم المليوني شوم   ●

http://www.shorouknews.com/Default.aspx
http://www.shorouknews.com/Default.aspx


 178 

مش دميف  اشباب   لس ة ات  فات شبابية  مث    و ضم   ،ال نسيقية لدماهير الثورع اللدنة
باخضافة لمدمواات كبيرع مش  ،في م شباب اخوواش شافن ماءات وال يارات السياسية بم  

ي  الشباب وير الم   يداش ( ممليونياتال نسيقية  نايم ) نةهلا اللد دإط قا. و  ول   س 
 ال حر ر.

 افح فاو؟ ةواتل ونيم مش الالوود إلد منال   لمالا منوت   ●
دلدينا برنامع م   كاش  عاش افت  فات الس ة. وواتل ف يشارك ف ثيشمسبقا لس ة م حد    حد 

(، فلمالا مليونيةباخضافة إلد أنه داا إلد ادم  نايم ) ،مالر امش عف عات  ف شباب يأ
اندما طلب مش  ،نفسه وامور ش مش شباب الثورع ح     عم أوط  فداء إلد الميداش؟ وني
لللك هناك انقسام حوله بسبب  الر حا ه وآراته المو لفة  ،النا  مغادرع الميداش

 والم ناقضة.
 دار بينك وبيش ونيم؟ ي فااليل الحوار الل عما ه ●
د اا  ء الثانية ا را وأرا عحوال عحوارا مق ضبا، حيال حضر ونيم للميداش ف كاش
 اوش م طو    وهم -المنالة  ل م نايم س   وش فقامت مدمواة مش الشباب الليش ي ول   ة،المنال  
كما  ؟لودم ال ااهر .. فلمالا أ يت   له  أنت داوت   وقلت   بمنوه، فلهبت   - سي سيشوير م  

 ل لا اليوم. رضمش البرنامع المقر   أنك لست  
 فوله؟ ومالا كاش رد   ●

هلا  علإلوواش ف ع. ولم يكش هناك دور فولالموق  اند هلا الحد    وان  د انالرف،
 األمر.
 الميداش؟ عالال ع والوطبة ف لي م   ي او ار القرضاو  يالل شم   ●

الدمو يش  عأش يحضر للال ع ف ميشطلب مش الشباب المنا    ي يوس  القرضاو  الشي 
 ع،مس مر   زالتألش الثورع ما  ؛هو   ديل هلا األمر ناوكاش رد   ،السابق يش الد دموة النالر

 بيشوقد اس شرنا وق تل مدمواة مش الولماء المقر   ع،وهو ال نح    ،مطلب ا األوو بود  ولم  حق   
وكانت بوض المطالب قد  ،الدموة ال الية عالفكرع ف ررأينا. وحيش كر   دواف ي   ي،مش القرضاو 

 .افقةالمو فكاش قرار اللدنة ال نسيقية ب ،بالفول قت حق  
 للك؟ عومالا اش دور اخوواش ف ●
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ول ش  ع،الثورع لل يار الدين حسبح د ف     ي،الد حضور القرضاو  اا حف   دواأب   اخوواش
 ال نسيقية. دنةلل   عكاش القرار الن ات

 رواب مر اخوواش الليش  الد   البوض يو بر أش منف ونيم مش المنالة يوم الدموة  م   ●
 المش د؟
إف أنه ف يس طيف أحد أش ينكر  ،.. اخوواش كغيرهم مش ال يارات المشاركة يحدال هلا لم

الد أن م ف يقودوش  دالثورع بشكل كبير. وأ ك    عوقد شاركت ف ،أن م مش أ ثر القو   نايما
 امل مش األاماو الثور ة. ي  أ

 بللك؟ عمالا  ون ●
 سي  وشباب وير م   يشقل   الثورع مش المس  عأش النسبة األ بر مش المشاركيش ف أقالد

ميداش ال حر ر وويرها مش مياديش مالر، ول ن م وير  عالنسبة األ بر واألهم ف عوه
 المش د اخوواش، ألن م األ ثر  نايما. علللك ا ر ف ميش،منا  

* * * 
 م حا اش الد هلا الش ادع  اندي
محاوفت  عف   اد  الب   ،أنه كانت هناك مساراة إلد ال  و ل وال نديد واف  ام  األولى

 عألقاها واحد مش أ بر الماء المسلميش ف ،ح د مش وطبة شديدع ال وازش  ،ال وو   وال رويف
 تحيش أش األ ثر ة ال   عف ع،يوم الدموة. وقليلوش هم الليش وقفوا اند مضمون ا اخيداب

ب ا الناقموش  بح  ور  ،ل ا أبوا  أمش الدولة دترو   عال  ،(اخس موفوبيا حت   ثير ااهرع )
 وال ارهوش.

بوض  ق اأش  لك الالورع الشات ة لما در  يوم دموة النالر الد   الث نية  مالحظتي
أحاديث م  عف واالدولة، مثل رتي  الوزراء وبوض أاضاء مدل  الدفا ، ودا   عالمستوليش ف

 عال حيش يف رض أش ه فء يس قوش مولوما  م مش مالادرهم  عإلد الحلر مش   رارها. ف
مازالت  عال  ،أو البرامع ال ليفز ونية ارعولي  مش الالح  السي   ي،حقات  ما يدر      حر  

قرارا  م بناء الد مولومات مالادرها  ولوش (! ولو أن م ي   الدمااة ويش أدواء مسلسل )
 !عمش للك النو  األوير ألالبحنا بالدد مشكلة كبير 
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 البلد أوفد

 الولمانية  رفض المدنية مالر

 (م2011 مار  6 األحد)

 
 القدو  ابد محمد

 حكم ال    وفع!! إس مع هو ما كل    مش( أر  ار ا) اندهم المثق فيش مش به ب   ف ادد
 دوش  داوا أش ببوض م الالفاقة بلغت بل ال يار، ل لا محارب ه فع له اوش  وير كانوا مبارك
 المادع واالة ،مسلمة مالر أش الع ال   يد فع الدس ور اليه نص   ما إلغاء إلع ودل
 وقاموا لل شر ف، الرتيسع المالدر اخس مية الشر وة مباد  أش الع   ك  د ال ع الثانية
 ! القديم لناامبا المستوليش إلع رفووها ار ضة الع بال وقيف

ا يوب  روش  ف وه فء  فع االية أالوا  م ل ش مالر، أبناء مش الساحقة الغالبية اش أبد 
وا الوايمة ثور نا نداح وبود الثقافة، ووزارع واخا م الالحافة  األسطوانة  لك فع اس مر 
ا شديدع حملة يشن وش  ورأيناهم!  غي رت الدنيا أش مف! المشرووة  الدليل شيونا الع دد 
 أش مف ال حر ر، ميداش فع النالر دموة وطبة ألقع بودما القرضاوي، يوس  الدك ور
 وه فء. الال ع حضروا الليش الثو ار بيش راتف الدي ل ا كاش وطب ه وموضو  ك مه

ا الوالية أبراد م فع ف م الدموة، ال ع أو بال حر ر( داوع مال مش) المثقفوش   اش بويد 
 !النا 
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 المنارع الاحب الالاوي، ابدالمنوم محمد الراتف الشاب الع للك بود  مهدوم وان قل
 وكبيرع دديدع إضافة فوله وما الراحل، والدا اسم  حمل ال ع بالزمالك، الوايمة الثقافية
 ه فء فشش   الثقافة، وزارع  ول ع وقد اليوم، ح ع مس مر ع  زاو ف الثقافة مداو فع لحيا نا

   فو    إندازا ه أش مف مالر، فع المثق فيش اش يوب  ر ف أنه بحدة ه،الي حملة الولمانيوش 
ا، الي م  ف الليش ه فء مواد ة فع الواقف، أرض الع م  امل مشرو  اش ابارع وهع دميو 
 !ك م فع وك م الالالونات ثرثرع إف يمل وش 

   مة مش ل ا اوي! م دي  ش ب نه الدديد الوز ر ا   موا اندما أنفس م ه فء فضي وقد
 دينع، مناور مش الالاوي  ساقية فع  قدم ال ع الفنية األاماو إلع ينار إنه  وقالوا! فايوة

 .اخبدا  ضد   وهلا األو  ، مف و  نافع ايب ا يراا ما الع ويو رض

 ف م كلبوا، وقد المدنية، الدولة أنالار أن م يزاموش  المثق فيش مش النفر ه فء أش الغر ب
 قبل ب ركيا، أ ا ورك طر قة الع الدولة، فع لإلس م في ا مكاش ف الر حة، المانية ير دون ا
 برتاسة وال نمية الودالة حزب رتي  يد الع األويرع، السنوات فع في ا األوضا   الحيي

 .ورفاقه( أردوداش طيب ردب)

ا شاسف فار   وهناك  فال طر   يرفض اللي المالري، والشوب الولمانييش ه فء بيش دد 
لا! ب نوااه ! حرام فع حرام ا حيا  م  دول ال ع الدينية، الدولة يرفضوش  مالر أبناء كاش واو
 ال دي ش يدول المانع بناام يقبلوش  ف الوقت لات فع ف م الممنواات، مش طو لة وقاتمة

 كدا، وكفاية وو ص الوبادات و  فع! الحياع فع له مكاش وف الوبادع، دور فع محالور ا
 مش طوي    ب دنا حاربت وقد! األوباش الورب ديران ا  وادي ال ع الفراونية رمال و ويش
 مش المالر يش قدوم مف زاد اللي وال ول  ، الوسارع إف  دش   فلم الفلسطينية القضية أدل
 أوروبا مف االر ة  بقع فزم ومالر الوهابية، باألفكار محم ليش والوليع، السوودية ب د

 مش ضرب الس م بمواهدع النار إاادع فع وال فكير! إسراتيل مف الفل زي  وا قة وأمر كا
 ! الدنوش 
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 ف  إس مية، مدني ة دولة ب دي!! المشمش فع إف   حق   لش  لك أفكاركم  ل  فء وأقوو
ا  ناقض  وثور نا الورب، ل ل    ال بري  والشقيقة واخس م، الوروبة قلوة وس ال   بين ما، أبد 
 . ر دون ا ال ع الود ة إلع ب دنا باو طاف ل م  سمي لش المديدع
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 فو  المنالة

 م(2011مار   7)

          
 د.الع حمزع الومري 

مة الشي  يوس  القرضاوي فع منزله الوامر، قبل ث ثة أسابيف كنت  فع ز ارع الو   
تا له بثمرع ثورع شباب يناير، ووقوفه الشام  منل بدايات الثورع، وادم )هزهزع( موقفه م ن   

لقد سدل ال ار    ر ش، فض   اش ويرهم فع ب د مالر.فيش والمفك   ككثير مش الولماء والمثق  
ع رسمية وضوح فع ثورع مالر، فع اللحاة ال ع كانت  نادي د ات اد   اسمه بكل   

ولش ينسد ال ار   كلمة  سا ية و يارا ية فع مالر ب ش يوود الشباب الثاتر إلد بيو  م!وم س  
اورا مش السلطة الد ردليك، قبل أش يوردك  وي ال ار وية لحا م مالر الشي  القرضا

 الشوب!

فع دلس ع مف الشي  يوس  أنه سيلهب لمالر خلقاء وطبة دموة النالر،  وسموت  
بود أش طلب مدمواة كبيرع مش الولماء والحقوقييش، ف و رمز مالر الشراع األش ر، 

ولم يش  الشي   موة بميداش ال حر ر.أش يشارك إووانه فرح  م فع وطبة الد ويس ح   
ل ع ف يف م الوالم أش الثورع دينية، وأش  ؛القرضاوي أش يلهب فع األسبو  اللي قبله

ف القاالع اخس مييش داءوا ليوطفوا ثمر  ا، وهلا بلساش الشي  لع، ول ش بود النالر ار  
  وار!لوا فع قاتمة الد   ش س  والدانع دور الدميف مش المشاركيش، ودور م  

http://al-madina.com/home
http://al-madina.com/files/03214613426973545.jpg
http://al-madina.com/files/03214613426973545.jpg
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ال يارات  والثقة مش كل    وفع يوم دموة النالر حضر الشي  القرضاوي محاط ا بالحب   
اللي لم يحالل فع  ار   األمة  ،المالر ة، وأدزم أنه لو لم يكش هو لما حضر هلا الدْمف

لد يومنا هلا! أش يد مف   إنه حدال اس ثناتع و ار وع اخس مية منل بدايات فدر البوثة، واو
 د له. وش، ويشكروش المنوم دل   ثة م ييش مسلم، يسمووش، و داوش، ويالل  فع وطبة ث

مت و يا ال فكير وبود هلا الفرحة واللحاة ال ار وية ألرض اخس م والوروبة،  قز  
والمنط  السليم، و شرلمت أواية الدماء ح د الارت قليلة دم! لد  دملة مش ك اب 

ا  الشي  القرضاوي منووا ا بمولومة زور، أش حر  موا دميو  الحفنا ولألس ، الليش   ل  
 ة، ليس  ثر الشي  القرضاوي ب ا!ا  الثورع مش الالوود للمنال  الشاب )واتل ونيم( أحد الن  

  وك ش الشي  القرضاوي بحادة إلد م ش يبرزا!!

دوا رواية مو لقة، ونسدوا الي ا م حاات دقيقة فع إش ه فء ال  بة المسا يش  وم  
م، ول ن ا لألس    زم ا ويوي انكبوت الغار شباب )الفيسبوك(، فض   اش الشباب ناره
واألورب مش هلا أش ي  ع كا ب الحفع، وله برنامع فضاتع مش ور، ليسند  فيش!!والمثق  

الوبر إلد وكالة فرنسية، ولو أراد ال   د فإش مراس   فع المحطة ال ع يشارك فع إدار  ا 
لد هلا الحد فطر قة ه فء فع  رو ع يمكش أش ينفع له فع ثو  اش  الوبر المكلوب! واو

روش بنف  طر ق  م فع الساب ، أش الشاتوات موروفة، ل ش المشكلة أن م ف يزالوش يفك   
)اخوواش المسلميش( فع مالر أرادوا كسب الثمرع، و قوية نفولهم بحضور الشي  

أش ي وطد المنبر للشاب )واتل  القرضاوي، وألن م )ديمقراطيوش( اق رحوا اش قو  واحدع
  ونيم(!

  م السابقة، ال ع  دول م إش ه فء ال  بة المسا يش ف يزالوش يويشوش بنف  اقلي  
ا  الدوو وال يارات واف داهات والغايات. إن م يانوش أنفس م الن   ا اش كل   مس وليش فكر   

أش شباب مالر  ، غافلوا  سوا أو فقلالدوو، ول ل األدياو! ن ال  ثير وال غيير والقرار فع كل   
هم األحرار الليش  وردال ا ونساءها هم أالحاب القرار الحقيقع، وهم أدر  بش وش ب دهم.

النووا الثورع، وشاركوا في ا، سواء كانوا إوواش مسلميش، أو سلفييش، أو ليبرالييش، أو فنانيش، 
أو ف حيش. ه فء المشاركوش وحدهم أ اديمييش  ،ة الشوبيش، أو اام  أو ر اضييش، أو مس قل   
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ش ل م م  أش يمث    ولوا قرارهم، ويالنووا ب دهم، ه فء وحدهم ل م الح   أش ي    ل م الح   
يشا وش، وأش ينالوا ثمرع د دهم واطات م، لي  فع واحد واشر ش يوم ا، بل فع ث ثيش اام ا 

 مضت.

  م، وأش يف موا ديل م، وأش يس شوروا باأ مند مش ه فء ال  بة ال رام أش يس يقاوا مش س  
لقد الود الشي   ال ع ربما ف  ودو محي  موقو م اخل  رونع!! ،دورهم، ومآو كلما  م

ة وقاو وطب ه ال ار وية، الودها ألنه رمز شراع، ومكانه منبر الدموة، القرضاوي المنال  
فع الالوود فع  الح    ومنالة الدموة، إنه مكانه ال ت  به، ودورا ال ت  به. وويرا ل م

لي  ألن م  ة لو شاءوا فع وير وطبة الدموة.منابر ال غيير األور ، بل الد نف  المنال  
ميداش  (، ل ش ألش ألهل مالر منابرهم، ول ل   ةب  ( والقرضاوي يلب  )د  ايلبسوش )بنطلون  

 رداله!

لد لقاء آور أي  ا الزم ء فع مواسم  غيير أور ، واند افن  اء م ش النااة ال غيير، واو
لقاء البيانات والوطب، والنااة الحياع الدديدع، يمكنكم ال ولي ، وز ارع المنال   ات فل قاي واو

 الالور!!
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 مراكز صهيونية  القرض وي ك بوس إلسرائيل

 م(2011م رس  10)الخميس 

 محمد كماو الديش

امونئئئة  فئئئع ،حائئئع الشئئئي  يوسئئئ  القرضئئئاوي رتئئئي  اف حئئئاد الوئئئالمع لولمئئئاء المسئئئلميش
ال ئئع اكفئئت  ،والمرا ئئز البحثيئئة اخسئئراتيلية اخائئ موسئئاتل  فئئعاألويئئرع باه مئئام ويئئر مسئئبو  

حئئئئوو شوالئئئئي ه ومورفئئئئة أبوادهئئئئا  ،الئئئئد نشئئئئر ال قئئئئار ر والدراسئئئئات األ اديميئئئئة والموابرا يئئئئة
 ،الشئئئئئار  المالئئئئئري ب فكئئئئئارا اخسئئئئئ مية فئئئئئع ا  ئئئئئا، لرالئئئئئد مئئئئئد  قدر ئئئئئه الئئئئئد ال ئئئئئ ثير و ود  

   ه السياسية.وأيديولوديا

أش القرضئئئاوي أ ثئئئر وطئئئورع الئئئد إسئئئراتيل  ،واا بئئئرت وسئئئاتل اخائئئ م والمرا ئئئز البحثيئئئة
 شعء آور فع المرحلة الراهنة. الشر  األوس  مش أي    فع ،ومس قبل ا

أش هئئئلا  - الوبيئئئر فئئئع الشئئئتوش افسئئئ را يدية اخسئئئراتيلية -وقئئئاو الئئئدك ور سئئئامي ابئئئا  
ئئئ لدردئئئة أن ئئئا أفئئئردت لئئئه دراسئئئات  ،ب حليئئئل شوالئئئية القرضئئئاوي ت بدردئئئة كبيئئئرع المرا ئئئز اه م 

سواء الوطنية أو الدينية، لمورفئة  ،ال ار   ومواقفه الد مر    ، ومل الد دراسة  ار وه ،نواية
 رع الد قطااات كبيرع مش المسلميش.أسرار  لك الشوالية الم ث   

حئئئد أ بئئئر المسئئئتوليش وأ ،الوبيئئئر افسئئئ را يدع اخسئئئراتيلع -وأشئئئار إلئئئد أش إيلئئئع أفيئئئدار 
الوبر ئة، أش  (إسئراتيل هيئوم) قئاو فئع مقالئة نشئرها بالئحيفة - السابقيش بالواردية اخسراتيلية

وهئئئو أش  (،  بمسئئئ قبل مالئئئرالوربئئئع الم ول  ئئئ  ال ئئئابو )ل بموئئئاش كثيئئئرع الشئئئي  القرضئئئاوي يمث  ئئئ
أوئئر  بئئيش ألر  ع إقليميئئة الئئورع سئئني ة مالئئر ة لثئئورع آيئئات هللا فئئع إيئئراش، ممئئا يسئئق  قئئو   يكئئوش 

 اخس م السياسع.
 غليئئئئب  إلئئئئدووالئئئئ  الوبيئئئئر الالئئئئ يونع دائئئئوع الشئئئئي  القرضئئئئاوي فئئئئع ميئئئئداش ال حر ئئئئر 

ر سياسئئع ليبرالئئع، بئئل مئئش حسئئاب    يكئئع ب ن ئئا لئئم  نبئئف مئئش  الئئو   ،الديمقراطيئئة الئئد الدولئئة
ي أ -هئئاد ، وأنئئه كئئاش ي ئئدف  وديئئه رسئئالة إلئئئد الوئئالم، ب نئئه ف قلئئ  مئئش حكئئم  يئئار دينئئئع 

 لمالر و و الف رع القادمة. - اخوواش المسلميش
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لئئه الشئئي  الئئلي يمث    ،وممئئا يوكئئ  مئئد  الموئئاوف الالئئ يونية مئئش الرمئئز الئئدينع اخسئئ مع
أاقبئت  ال ئعة ب ن ئا كانئت أحئد األحئداال الم م ئ ،القرضاوي، وال  أفيداو اود ئه إلئد مالئر

 .اخس معفع الوالم الد اا بار أنه الزايم الدينع األهم  ،إسقاي ناام مبارك
ألقاهئا القرضئاوي أمئام الم يئيش  ال ئع ، حليئل وطبئة الدموئة فئعوشر  الوبير الالئ يونع 

ا، وقئاو  ا وواردي ئمش المالر يش، الد اا بار أن ا  حمئل ال ثيئر مئش الموئانع والرسئاتل داولي ئ
ع مو دلئئة يمكئش أش  بئئدو لئئأللش ويئئر الوبيئئر  ،دقيقئئة (27)إش وطبئة القرضئئاوي ال ئئع اسئئ غرقت 

 ودار ة الد النم .
ئو ابف  ل ش روئم ام داحئه للدئيش المالئري وأو قي    اه لئه بئيش السئطور   ديئدا ئه، ل نئه ود 

د الدئئيش المالئئري ألننئئا ف نولئئم هئئل يفئئع ف      ئئ  هنئئا اخوئئوعانئئدما أالئئش  قئئاو لئئع  ا،الئئارو
ممكئش, فالحئديال  هئلا ويئر أش ل ننئع أدبئت    قئاو القرضئاوي للدمئاهير !بواودا بنقل السئلطة

نئئئه سئئئيووش ك مئئئه أدافئئئف ائئئش مالئئئر داتمئئئا. ف اا قئئئد  ،ائئئش دئئئيش مسئئئ قيم وأو قئئئع وبطئئئل
 وشوبه ودول ه.

ثئارع الف نئة بئيش  وال  أفيئداو، بطر قئة مو ئودع ووبيثئة لئد  الي ئود، ال ئدف من ئا الوقيوئة واو
ش مئئئئش انئئئئدما ي قئئئئاو هئئئئلا ال ئئئئ م أمئئئئام مليئئئئوني القرضئئئئاوي وقيئئئئادات الدئئئئيش المالئئئئري قئئئئات   

 المالر يش، فله موند واص قوي بالنسبة لقادع الديش الليش ف موا.
للشئئي  القرضئئاوي هئئو هدومئئه المباشئئر  ،ولوئئل مئئا أثئئار اه مئئام أفيئئداو فئئع وطبئئة الدموئئة

مشيرا  إلد أش الفلسطينييش أيضئا  .ب إسراتيل اش وطبة القرضاوي وقاو  لم  غ   ،إسراتيل ضد  
ووائد بئ ش موبئر رفئي سئي ف ي أمئامكم، ك نئه ي قئر حقيقئة  ،هم مش بيش من الري الثئورع المالئر ة

 يف ي الموبر. أشطلب مش الديش المالري  إلدر للك محسومة. بود للك  غي  
  فئع وطبئة القرضئاوي  -ولئي  هئو فحسئب  - و بدو أش أ ثر ما أقل  الوبير الالئ يونع

شئئئر  ، وسئئئ  يش بئئئ ن م سئئئيحاوش قر بئئئا بالالئئئ ع فئئئع المسئئئدد األقالئئئد الهئئئو داو ئئئه للمالئئئل   
 نداءات الدم ور الوالية فع الميداش باليحات، آميش.

مئئش ناحيئئة أوئئر ، اا بئئر وبيئئر الشئئتوش الوربيئئة دئئاي بئئاوور ائئودع القرضئئاوي إلئئد مالئئر 
إلئئد  ،ا ائئش موئئاوف  ئئل أبيئئب مئئش سئئود القرضئئاوي ا، مورب ئئوادئئه إسئئراتيل حالي ئئ أ بئئر وطئئر 

 ة. حو ل مالر إلد دولة وامنتية سني  
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   (دئئع ب نئئت)مقالئئة نشئئرها الئئد موقوئئه الوئئاص الئئد شئئبكة افن رنئئت  فئئعوقئئاو بئئاوور 
ف ئئو  إسئئ مية،ة وي ئئإش ائئودع القرضئئاوي إلئئد القئئاهرع دئئاءت ل وطئئع الثئئورع المالئئر ة ود ئئا وه  

وهئو مئئا  ،للشئر وة فئع مالئئر إسئئ معوبئالطبف هئئو مئف نائام  ،الوفيئات الم حئئدع والشئيوة ضئد  
ئئ ل ئئل    ،يو بئئر ضئئربة شئئديدع ئئ ،مالئئر  سئئير نحئئو الديمقراطيئئة شأش اا قئئد م   را لمئئا هئئو آت  وم ش  

 فد مالر.
 فئئعزائئم بئئاوور  ،وفئئد محاولئئة لل حئئلير وال رهيئئب مئئش ائئودع الشئئي  القرضئئاوي إلئئد مالئئر

ل ئئا إلئئد إيئئراش الثانيئئة, فمثلمئئا هئئو  حو   ،امقال ئئه أش السئئينار و األ بئئر وطئئورع الئئد مالئئر حالي ئئ
ومئف  ،خسئقاي الشئاا ،و اليسئار الولمئانعانئدما كئافي م ائاهر م 1978ط ئراش ائام  فئعحدال 

 و ولد مقاليد الحكم هناك. ،أزاح م اش الطر   ،اودع الومينع خيراش
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 !فز ااة اخس م

 م(2011 مار  21 الومي (

 ودد. حلمع القاا           

م سقطت فز ااة اخس مييش، ال ع رفو ا 2011فع ثورع الشوب المالري الاافرع يناير 
ام الورب والنوب الثقافي ة المحلي ة؛ ال ع ف   مش املي ا  الغرب افس وماري وأنالارا مش الحك 

ش كانت   سم د ب سماء المسلميش.  باخس م، واو

ا فع م يداش ال حر ر، الماركسع والولمانع، داور الفرقاء المو لفوش بوض م بوض 
األزهري واخووانع والسن  ع والسلفع، المثق   والوامل واألم  ع، المسلم والنالرانع، الالويدي 
والبحيري والمنوفع والشرقاوي والفيومع، الرداو والنساء واألطفاو .. لم   ش هناك فرو  أو 

يش وردوا خسقاي الناام الفراونع حساسيات  منف ال قارب بيش أفراد الشوب المالري، الل
 الاالم، اللي ألو  الوباد وهزم الب د!

ا، وحزنوا  ا، ضحكوا مو  ا واحدع ، س روا الليل  حت البرد والمطر مو  كاش المالر وش يد 
ا، و حق قت  ا، والل وا فع الميداش دمااة ، وااشوا الوحدع فع ال   ال نو   مو  الد الش داء مو 

ا، وسق  الناام، و م  حل  الحكومة ومدلسع الشوب أمني  م فع الح ادي اشر مش فبراير مو 
والشور ، وأ لغع د از الراب وال رويف، و  او   رموز الفساد واخرهاب الحكومع دمااات  

، بود أش حشروا فيه األبر اء بالباطل.  ووحدان ا، وشر فوا سدش طرع بالح   

ا مويف ا، ولم يكش اخس م يمث  ل فزااة فع و و هلا الف رع لم يكش اخس مي وش ب وبو 
ر اخس م  مويفة  ل لا الطرف أو لاك، ح د الغرب افس وماري الالليبع اللي طالما الو 
 الو ر ا مراب ا مويف ا، وسم اا  ارع  باخرهاب، وأور  بال طر ف، وثالثة باألالولي ة؛ لم يس طْف 
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رع أو اخس مييش، وقد رأ  الوالم كل ه كي  أبلد الشباب أش يدد ثغرع  ي سل ل من ا إلد الثو 
اخس مع ب ء  حسن ا، وهو يدافف اش الثورع والثو ار فع ميداش ال حر ر وميداش ابد المنوم 
ر اض، بود أش  قد مت دحافل الغزاع فع موقوة )الدمل( الش يرع، مسل حة بالسنع والسيوف 

الثو ار، والقضاء الد الثورع، ول ش  بسالة الشباب  والمطاوي والحدارع والسياي؛ لق ر
 اخس مع رد ت الغزاع الد أاقاب م، وشد وت بقي ة الثوار الد مطارد  م وهز م  م.

ر؛  د الراتف اللي ب ر الدنيا، واب ر اش ال سامي وال حض  فد ع  انقلب هلا الموق  الموح 
ا يد اع أش اخس مييش  أنزلوا شاب ا مش فو  المنالة فع ميداش ال حر ر لندد ك م ا رويال 

بود ال ع دموة النالر، وأش الشي  القرضاوي يمث  ل دور الومينع اللي ااد إلد الب د بود 
نداح الثورع، وأش اخس مييش يوطفوش الثورع، وأش ما يسم د )الدولة الديني ة( قادمة .. ثم  بدأ 

دليل طار  البشري ولدنة  وديل الدس ور، حم ت رويالة ل شويه الورع المس شار ال
وا    ام ا باألالولي ة والردوي ة، والومل الد  قنيش الدولة الديني ة، و ر فف أالوات منكرٌع ل غيير 
ة إقامة الدولة المدني ة وما يسم د )المواطنة(، ثم يبدأ لغ   المادع الثانية مش الدس ور؛ بحد 

دي ت الدس ور  ة، وا   ام ا ب ن ا  رقيٌف لدس ور فاسد، ور ب لداوع النا  إلد رفض ال و
وأن ا   ي  ئ لسيطرع الحزب الوطنع واخوواش الد مدل  الشوب، ثم الراخ واو ل؛ ألش 
ال ليفز وش المالري اس ضاف بوض اخس مييش المفرا ان م فع قضايا سياسي ة، مف 

ف اء، وضرورع وضف دس ور  دديد فع ال نادي لمواد ة الوطر اخس مع القادم ب  ديل افس 
الحاو، و مديد الف رع افن قالي ة ح د ي م  إنداز هلا الدس ور، وا    ام الموافقيش الد ال ودي ت 
بالويانة وموافع الناام الباتد وال حال  مف الحزب الوطنع .. إلد وير للك مش ا    امات 

ااءات!  واد  

ف اء الد ال ودي ت الدس ور  ة فع ال ش ير بالحركة ثم كاش اس غ و أيام ما قبل افس 
اخس مي ة، وال ركيز الد افس قطاب الطاتفع، وشحش األقلي ة ضد  األولبي ة، وال وو   مش 
مشاركة اخس مييش فع افن وابات، وال حر ض السافر الد المادع الثانية مش الدس ور؛ ال ع 

لألس  الشديد فقد قام اليسار وش بقيادع الحملة ضد   ونع إس مي ة الدولة واروب  ا، و 
اخس م، ورفف الفز ااة اخس مي ة خوافة النا ، و حقي  الحلم اليساري الشر ر باس مرار 
الوضف افس ثناتع، اللي يواف  هواهم ومالالح م، ويوو  ض قالورهم السياسع، وادم ودود 
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ع يسار ة الد الشاشة الضوتي ة، فوددت اناو ن ا قاادع شوبي ة ل م، وقد   م لت الفحة در د
ا بوض هلا الوناو ش يوم إدراء   نضي بم مي هلا الحملة وللك الحلم الشر ر، ولنقرأ مو 

م  ))حشود مش الطبقة الوسطد فع اللداش .. و)نوم( السلفييش مش 19/3/2011افس ف اء 
ات دينية( .. إقباو شديد فع شبرا أدل المادع الثانية.. و)ف( األقباي لئ)منف الوود  يار 

الويمة وأالحاب اللحد  الس ات الور انيش والولمانييش وب و  الوطنع بيقولوا )ف( للمادع 
الثانية .. طوابير الد أبواب اللداش فع اخسكندر ة .. وسلفيوش يكف  روش م ش يداو 

ل  للوطنع واخوواش لل الو ت بئ)ف( .. إقباو شديد الد لداش افس ف اء بالفيوم .. و حا
والسلفييش يداو لل الو ت بئ)نوم( .. ابود الزمر لئ)رو  رز(  االر افح  ام إلد الس ح 

% 41% مش القراء يرفضوش ال ودي ت الدس ور ة .. و58ول د فع مالر الحر ع .. 
ا بين م .. و.. و.. يرفضوش ال ودي ت الدس ور  ة((. 50يوافقوش ..   مثقف 

وح ميداش ال حر ر، وأش ن قب ل أالوو المباراع الديمقراطي ة، وأش  ح رم يدب أش نوود إ لد ر 
األولبي ة رأي األقلي ة، وأش ف  الادر األقلي ة قرار األولبي ة، وأش   ول د اش اخقالاء 

ا.  وافس تالاو، فال واف  وال فاهم أ ثر ددو ، وأفضل ربح 
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 )تحذف( موقع

 

 لد الم الحكام والطغاعلقرضاوي الفقيه الثاتر اا
 م(2011إبر ل  11 )افثنيش

 أ رم كساب
مش مي د المسيي ايسد بش مر م اليئه السئ م وبزوئت موئه ثئورات  2011بزس فدر اام 

فاالئئة فئئع الوديئئد مئئش دوو االمنئئا الوربئئع واخسئئ مع، وكئئاش القرضئئاوي في ئئا ثئئاترا من فضئئا، 
ماما مود ا.  ومسلما ويورا، واو

قرضئئئاوي فئئئع هئئئلا الثئئئورات يم طئئئع مود ئئئا الوئئئالع لي بئئئوأ مكانئئئة بئئئيش وائئئش الئئئبوض أش ال 
الشووب، ورماا البوض ب نه طالما سئكت ائش الئم الائالميش وبغئع البئاويش، ومئا در  هئ فء 
أش القرضئئاوي ائئاش طيلئئة حيا ئئه ثئئاترا الئئد الالئئم والطغيئئاش، ح ئئد نالئئه مئئش سئئياي البغئئع مئئا 

 ا هلا. رك آثارا فع بدنه ما زالت   لمه ح د يومن
والح  أش القرضاوي فع هلا الثورات كاش إماما فع درأ ه كما كاش إماما فئع كلم ئه، لئم  

نمئئئا كئئاش فئئئع ميئئداش الموركئئئة مئئش وراء الشاشئئئات  يك ئئ  ب  الئئئيل الف ئئاو  و قر ئئئز البيانئئات، واو
دئئاهرا بكلمئئة الحئئ ، مئئدافوا ائئش المالئئوميش، راميئئا الائئالم بمئئا يئئراا مئئش حكئئم الشئئر ، فكانئئت 

ردا وس ما الد الشباب فع مياديش الثورع، وبلسما شافيا لمئش أالئاب ه حيئرع أو  ئردد، كلما ه ب
 بسبب ف و  داءت مش االم آثر الس مة لنفسه، أو واف الد كرسع وهبه له سيدا.

ولئئتش كئئاش مئئش الولمئئاء مئئش آثئئر السئئ مة لنفسئئه فسئئكت ائئش الد ئئر بئئالح ، ومئئن م مئئش  
اا زو الحياع السياسئية م ئ ثرا  بالنزائات الالئوفية, فئإش  ساير الحكام روبة أو رهبة، ومن م مش

نش ع القرضاوي اخووانية دول ه ف يسكت ائش قئوو الحئ ، وف يف ئ  أش يبالئر النئا  بمئا ل ئم 
 مش حقو  اند الحكام، وما الد الحكام مش وادبات للمحكوميش.

ووانئه، والغيئور ش الئد الئوطش نسئمة اليلئة مئش نسئ  مات الردئاء وكاش ودود القرضئاوي واو
ال ع هبئت الئد قلئوب الياتسئيش، وومضئة مئش ومضئات النئور ال ئع أضئاءت ديئادير الائ م، 

 وسوطا  مش سياي الح  سلطه هللا الد ا ور الطغاع الاالميش.
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ووانه الب ء ال ثير، والح  أش هئلا الئب ء كئاش وف   وقد كل  الالد  بالح  القرضاوي واو
بئئالورود؛ ول نئئه محفئئوف بالموئئاطر والموئئاوف، وقئئد بئئد؛ فئئإش طر ئئ  الئئداوات لئئي  مفروشئئا  

هدمئئة )سئئدل الشئئي  شئئورا  ينئئاطي فيئئه الطغئئاع مئئش الحكئئام؛ فيقئئوو فئئع قالئئيدع  حئئت انئئواش 
  (الدند

 إم او ربع لي  باخهمئئاو قل للطغاع الحا ميش ب مئئئرهم
 فمآل م وهللا شر مئئئئئآو إش كاش يومكمو الحت أدئوا ا
 ح مئا ، و  لش المكم بزواو لو س روش مش وضب السموات ا
 يوما ، وما أا اا مش زلئزاو ! و زلزو األرض ال ع دانت ل ئئم
ش اح مد بالدند واألمئواو البغع فع الدنيا قالير امئئئرا  واو
 ببليء أقواو، وسوء فوئئاو يا دند فراوش الليش  ميئئئزوا

 ما ازددت وير  مسك بحبالع ف  حسبوا ال وليب يومد دلو ع
نمئا مئش  وفع هئلا ال لمئات سئ بيش موقئ  القرضئاوي مئش الحكئام لئي  فئع أيئام الثئورات، واو
قبل الثئورات، ح ئد ي ضئي للدميئف موقئ  القرضئاوي الثابئت، الئلي دولنئع أالئفه ب نئه الشئي  

 .1الثاتر

                                                 
فيها الظلم والديكتاتورية واالستبداد، ويطالب بالحرية  أورد الكاتب في مقاله نصوصا من كتاب سماحة الشيخ العالمة يوسف القرضاوي، ينكر -1

  والعدالة والمساواة.
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 الثوري اخس م .. و القرضاوي 

 (٢٠١١ مايو ٦)
 المديد وحيد ابد                                                 

 

  حئئئوو إلئئئد ثئئئورع امش،  ال ئئئعان فاضئئئة السئئئور يش،  القرضئئئاوي انئئئدما سئئئاند الشئئئي  يوسئئئ  
ودائئئئا ل ئئئئا والئئئئلد الئئئئد شئئئئ دات ا الئئئئ ع الغاتئئئئب، سئئئئب  بموقفئئئئه هئئئئلا كئئئئل أنالئئئئار الحر ئئئئة 

. فقئئئد سئئئب  ليبئئئرالييش يو بئئئروش الحر ئئئة مئئئردوي  م الوربئئئعالوئئئالم  فئئئعالمناضئئئليش مئئئش أدل ئئئا و 
سئئ مييش  دئئر    فئئع« إوئئوان م»وقيمئئ  م الوليئئا، ويسئئار يش يسئئاندوش المالئئوميش والمسئئ غليش، واو

 سور ا وي ت القمف ما لم يلقه ويرهم.

مبكر للغايئة، وسئاهم وقت  فعيناير  ٢٥وق  مف ثورع  الليولي  هلا ور با الد الشي  
حماي  ئئا ونداح ئئا انئئدما ناشئئد المالئئر يش المشئئاركة في ئئا. فقئئد نقئئض بموقفئئه  فئئعبئئدور مو بئئر 

هئئلا ف ئئاو  سئئلفية حر مئئت ال ائئاهر والنئئزوو إلئئد الشئئار ، وزامئئت أن مئئا يولقئئاش ف نئئة ن ئئد هللا 
 ال ئئعع، ان ئا. ويالئئوب امش  قئدير مئئا كئاش يمكئئش أش ي ر ئب الئئد  لئك الف ئئاو  المواديئة للثئئور 

أسئكت  الئليبئالموق   القرضئاوي الدر بوض ا ائش شئيوخ ل ئم شئوبي  م، لئو لئم يبئادر الشئي  
 الباطل بالح ، فانشرحت له الدور النا ، ونزلوا فراد  ودمااات سويا إلد إحقاقه.

دار ال  ئب المالئر ة  فئعينئاير، سئواء  ٢٥وليت الباحثيش الليش يقوموش امش ب وثيئ  ثئورع 
في ئئا مئئش حيئئال  وقيئئت  دولئئه، وا وئئالا الموقئئ  الشئئدا ،  القرضئئاوي دور أو ويرهئئا، يونئئوش بئئ

أ د مدددا أش اخس م هو ديش الحر ة روم كل مئا يالئدر ائش بوئض مئش يرفوئوش راي ئه  اللي
م مئئئئ  م ال وثيقيئئئئة الدليلئئئئة، ببحئئئئال أثئئئئر موقئئئئ   فئئئئعدوش وائئئئد أو إدراك. ولول ئئئئم ي  مئئئئوش، 

 لمورفة، ولي  فق  خاطاء الح  إلد أهله.مسار الثورع مش أدل الحقيقة وا فع القرضاوي 

يح اا إلئد بوالئلة  سئااد  الليحادة إلد  قدير أو   ر م. ول ش شوبنا هو  فعف و لي  
موئئئارك  فئئعي سئئاء فيئئه اسئئ ودام اخسئئ م، و  ئئزا بئئه  الئئليالوقئئت  فئئعالئئد ال قئئدم إلئئد األمئئام 

 امش.لم  حق  أهداف ا كاملة ح د  ال عطاتفية وسياسية   دد الثورع، 
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سئاند ثئورع شئوب م  الئلي« الثئوري اخسئ م »يح اا البسطاء الم دينوش إلد مش يلك رهم بئ ش 
موئارك الئغيرع م  اف ئة، فيمئا الموركئة  فئعف يمكش أش يالبي ضد هلا الثورع أو يس ودم أداع 

حادئة إلئد مئش ينئب  م إلئد  فئعالميداش. وهم  فعال بر  مش أدل مالر الحرع الوادلة ف  زاو 
ا اخسئئ م ال بيئئر ف  ز ئئدا أو  ئنقص منئئه سئئيدع أو سئئيد اش يو قئد الئئبوض أن مئئا أسئئلم ا، أش هئل

 فيما يقوو آوروش إن ما الد مسيحي  ما باقي اش.

 وليال م مش الالئم  فع« الثوري اخس م »كما يح اا كثير مش المالر يش إلد إبراز دور 
 ب وئئد انئئا روح ئئا يومئئا بوئئد  عال ئئينئئاير،  ٢٥ثئئورع  فئئع القرضئئاوي والطغيئئاش، ابئئر  وثيئئ  دور 

 يوم.

أش يقفئه المئاء  ينبغئع الئليوف يقل أهمية اش للك كله  قئديم نمئولا مل ئم بشئ ش الموقئ  
اخسئئ م وداا ئئه، ومئئش يرفوئئوش راي ئئه مئئف شئئووب م ومئئش أدئئل مالئئلحة أوطئئان م، بمنئئ   ائئش 

مئش نئو  الحئ  قئد ف يسئ طيف البسئطاء إدراك أن ئا  ال ئعاألهداف الضيقة والمطالب الالغيرع، 
 ي راد به باطل. اللي

 

مرحلة  س يقظ في ا الشووب الوربية مش سئبات  فع القرضاوي يقفه  الليوهلا هو الموق  
طو ئئل، سئئويا إلئئد اسئئ رداد حر   ئئا، دوش أش يحسئئب حسئئابا إف لمئئا يمليئئه اليئئه دينئئه ووادبئئه 

 وضميرا.

طلوئوش إلئد نيئل حئر   م ولي  هناك دليل الد للك أ ثر مش مساند ه السور يش، الئليش ي 
حسئئئابا  م الواالئئئة  فئئئعف يئئئزاو موائئئم المئئئاء الئئئديش وال يئئئارات اخسئئئ مية  الئئئليالوقئئئت  فئئئع

، اخسئئراتيلعي وئئل مواقئئ  قويئئة ضئئد طغيئئاش الوئئدو  الئئليوئئارقيش. فبيئئن م مئئش يائئش أش النائئام 
ردديش لا  ا، يح  له أش يطغد و  دبر. وف يئزاو أولئب اخسئ مييش م ئ فعوهد مواق  مقد رع 

، ويشئئئدف قئئئو  وحركئئئات اربيئئئة الئئئد القرضئئئاوي ي وئئئلا  الئئئلي الثئئئوري افل حئئئا  بئئئالموق   فئئئع
ينئئئئاير مئئئئث   ي ح ئئئئل  انئئئئدما أالنئئئئوا مئئئئ ورا  ٢٥مثلئئئئه. ومئئئئف للئئئئك ضئئئئرب بوئئئئض شئئئئباب ثئئئئورع 

 السلمية. السوري  ضامن م مف ان فاضة الشوب 

دوا هئلا الشئوب، أحد أبرز مش أضاءوا الطر ئ  أمئام م وويئرهم ممئش سئان القرضاوي وكاش 
المقئئئئئد ر والمح ئئئئئرم ضئئئئئد الطغيئئئئئاش  السئئئئئوري يثيرهئئئئئا موقئئئئئ  النائئئئئام  ال ئئئئئعبئئئئئالروم مئئئئئش البلبلئئئئئة 

 .اخسراتيلع
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  ئئئددها فئئئ ش ائئئدع يسئئئاهم  ال ئئئعمالئئئر،  فئئئعامش  القرضئئئاوي ويئئئر أش م مئئئة أ بئئئر  ن ائئئر 
الئئنف ال ثيئئر من ئئا. ويفئئرض هئئلا الوطئئر اليئئه ال ئئدول  فئئعبوئئض مئئش ين سئئبوش إلئئد اخسئئ م 

ين ائئر الم يئئيش  الئئلي  شئئول نيئئراش قئئد يالئئوب إطفا هئئا فحقئئا، وأش يقئئوو كلم ئئه وهئئو  قبئئل أش
 رأيه.

وربما  فرض الووبة الم مة أش ي لحئ  كلم ئه المنشئودع ب حئرك يقئوم بئه لراايئة حئوار دئاد 
 بال واوش مف فق اء والماء وسياسييش ومثقفيش يدركوش دسامة هلا الم مة وحيو   ا.
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 " الثورة المصر 

 فا صور
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 الثورة في بدايته  مظ هرة سلمية تن دي ب لحرية والعدالة

http://www6.mashy.com/home/tahrir-egypt/25
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ب لقوة، وذلف قبل اختف ئهم من  المظ هرة لمتظ هرين ومح ولة فيعلى ااألمن اعتداء 
 شوارع مصر كله 

http://www.aldafla.com/wp-content/uploads/2011/01/jan25_protests_egypt_revolution_0131.jpg
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نزول الجيش وتض منه مع المتظ هرين وحم يته لهم بعد الغي ب األمني في البالد
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، والتي لم يسلم منه  المتحف المصري، ووقوف الجيش بجوار والنهب ةعملي ت السرق

 اللج ن الشعبية في حم ية البيوت والمنشآت
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اعتداء البلطجية على المتظ هرين، ونزولهم إلى الميدان ب لجم ل والخيول والبغ ل، فيم  
 البغ ل والجم ل والخيول( وقوةسميت بعد ذلف با)
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لعدم  ؛لطجيةالبه جمهم  أنحد المتظ هرين بعد أ أم ميبكي  القوات المسلحة أفراداحد 

 من حم يتهم تمكنه

 

 الخيول والجم ل وقوةوقوف الجيش بين المتظ هرين والبلطجية بعد 
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 القبي على أحد البلطجية وتسليمه للجيش

 

 انضم م الشعب بجميع أطي فه لشب ب الثورة لتصبح ثورة الشعب كله
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 صورة تظهر مدى امتالء ميدان التحرير ب لمتظ هرين

 
 ون المحتجالتي يطلبه  مط لب كتب عليه  الالفتة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:A_sign_with_with_the_protests_demand.jpg&filetimestamp=20110208102654
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 بع  نجاح الثورة ودنيا مبارك

 

 

 
 فرحة الثوار برحيل مب رف ونج ح الثورة ومش ركة الجيش لهم
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 التحرير بعد الثورةمش ركة الشب ب في حملة تنظيف ميدان 

http://www.shbab-2day.com/vb
http://www.shbab-2day.com/vb
http://www.shbab-2day.com/vb
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مداخلة الشيخ القرض وي على الجزيرة، وهو في شدة تأثر  لم  يحصل في مصر، وفيه  

 يقول للرئيس حسني مب رف  ارحل ي  مب رف ال تخرب مصر

 
م، وختمه  بدع ء 2011فبراير  2كلمة الشيخ القرض وي على قن ة الجزيرة يوم 
 للمتظ هرين
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لمهرج ن الذي أق مته الج لية المصرية في قطر بعنوان )فرحة الشيخ القرض وي في ا
 م ونقلته قن ة الجزيرة مب شر2011فبراير  16مصر( 
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لق ء خطبة جمعة م إلى الق هرة إل 2011فبراير 17وصول الشيخ القرض وي يوم الخميس 

يس ر  المهندس أس مة على النصر وعلى يمينه الدكتور محمد يوسف القرض وي. و 
 يوسف القرض وي، ويرافقه بعي أفراد ع ئلته

 
 وصول الشيخ القرض وي إلى المنصة في ميدان التحرير،

 والشيخ محمد جبريل يرفع األذان



 211 

 

 

 
 القرض وي يخطب خطبة جمعة النصر بميدان التحرير
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 ميدان التحريركثير من القنوات اإلعالمية تنقل خطبة الشيخ القرض وي في 
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 كثير من القنوات اإلعالمية تنقل خطبة الشيخ القرض وي في ميدان التحرير
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 نقل خطبة الجمعة والصالة على قن ة يورونيوز األوروبية 

 

 جمع كبير يحتشد لصالة الجمعة خلف الشيخ القرض وي بميدان التحرير



 215 

 

 

وعلى ان التحرير يوم جمعة النصر إم مة الشيخ القرض وي للمصلين صالة الجمعة بميد
 يمينه الشيخ صفوت حج زي، وعلى يس ر  ابنه المهندس أس مة يوسف القرض وي 
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نحو أربعة ماليين يصلون صالة الجمعة بميدان التحرير خلف الشيخ القرض وي في 
 جمعة النصر
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 دع ء الشيخ المؤثر في صالة الجمعة بميدان التحرير
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 ملدق ئ الشيخ القرض وي يحيي الشب ب ويحيو ، وقد استمرت هذ  التحية
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التف ف الشب ب حول الشيخ القرض وي أثن ء خروجه من ميدان التحرير بعد أدائه خطبة 
 جمعة النصر
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 التحرير بعد خطبة جمعة النصر تدخل الجيش لتيسير خرو  الشيخ القرض وي من ميدان
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 م 2011فبراير  19ك نت جمعة النصر يوم 
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