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 ؟..ملاذا َكفَّْرُت يُوسَف القرضاوي 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 .احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد 
منذ سنوات قد أصدرت فتوى ـ هي مبثوثة ضمن الفتاوى املنشورة يف موقعي على اإلنرتنت ـ  

إال أن .. اليت محلتين على تكفريه  وقد عللت يف حينها بعض األسباب.. بكفر وردة يوسف القرضاوي 
ـ نشروا الفتوى من دون أن ينشروا األسباب اليت محلتين ـلغرض يف نفوسهم  ـمن الناس املتعصبة للرجل ـ

وى وعن موضعها من الفتا.. مما جعل كثريًا من الناس يسألونين عن هذه الفتوى .. على القول بكفره 
وأظن أن هذا السؤال سيتكرر ما دام .. ا احلكم حبق الرجل صدار هذواألسباب اليت محلتين على إ.. 

.. الطرف املغرض اآلخر ينشر الفتوى من دون أن ينشر األسباب اليت محلتنا على إصدار هذه الفتوى 
ليسهل مراجعته ملن يشاء أن .. لذا أجد نفسي ملزمًا أبن أعيد بيان الفتوى من جديد يف مقال مستقل 

وألقطع دابر األسئلة واملراجعة حول املسألة من .. لتين على إصدار هذا احلكم يعرف األسباب اليت مح
 . جديد
ال بد من ذكر مجلة من .. لكن قبل أن أبني األسباب اليت محلتين على القول بكفر الرجل  

 :األمور، ينبغي أن يعلمها اجلميع
ن دون هللا؛ فيُتابعوهنم يف أن الزمن الذي يتخذ الناس فيه األحبار والرهبان أراباًب م: منها 

قد وىلَّ وانقضى منذ أن منَّ هللا علينا .. الباطل، ويف حتليل ما حرم هللا، وحترمي ما أحل هللا تعاىل 
ومنذ أن أنزل هللا تعاىل قوله يف أهل الكتاب منكراً .. ابإلسالم وبنيب اإلسالم صلوات ريب وسالمه عليه 

َُذوْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْراَباًب مهِّن ُدونِّ اّللهِّ  :راباًب من دون هللاعليهم اختاذهم ألحبارهم ورهباهنم أ اختَّ
وذلك عندما أطاعوهم واتبعوهم يف التحليل والتحرمي من دون سلطان من هللا تعاىل؛ . 31:التوبة

وذلك كان اختاذهم . .فكانت تلك ربوبيتهم من دون هللا .. فأحلوا ما حرم هللا، وحرَّموا ما أحل هللا 
 . أرابابً من دون هللا

َنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد إِّالَّ اّللهَ َواَل  :وقال تعاىل  نَـَنا َوبـَيـْ ُقْل ََي َأْهَل اْلكَِّتابِّ تـََعاَلْوْا إِّىَل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ
َذ بـَْعُضَنا بـَْعضًا َأْراَباًب مهِّن ُدونِّ اّللهِّ  ََّ ُمْسلُِّموَن ُنْشرَِّك بِّهِّ َشْيئًا َواَل يـَتَّخِّ آل  فَنِّن تـََولَّْوْا فـَُقوُلوْا اْشَهُدوْا أبَِّ

 . 46:عمران
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وال من كان .. وبعد، فال يطمع القرضاوي وال من كان على شاكلته من األحبار والرهبان  
يدة أن نتخذهم أراباًب من دون هللا بعد أن منَّ هللا علينا بعق.. وراءهم من اجلماهري الضالة املغفَّلة 

من غري .. والتقبيح والتحسني .. ويف التحليل والتحرمي .. فنطيعهم ونتابعهم يف معصية هللا .. التوحيد 
 .سلطان وال إذن من هللا تعاىل

ـ معصوم  فال يوجد أحٌد ـ بعد النيب دمحم ..  أن العصمة ليست ألحٍد بعد الرسول : ومنها 
فكل يُؤخذ منه .. فر، لو وقع مبقتضاه وانتفت عنه موانعه أو أن ُيشار إليه ابلك.. عن الزلل واخلطأ 

وهذا من أبرز ما ُُييز عقيدة أهل السنة ..  عدا النيب دمحم .. يُقال له أصبت وأخطأت .. ويُرد عليه 
واجلماعة عن غريهم من الفرق الضالة اليت وقع بعضها يف الغلو واإلفراط يف األشخاص، ووقع بعضها 

 ! والتفريطاآلخر يف اجلفاء 
أن قاعدة رفع املالم عن األئمة األعالم ـ اليت كثر عنها احلديث يف اآلونة األخرية : ومنها

أو حىت يف كفر .. فهي تنفع عندما يقع العَلم يف اجتهاٍد خاطئ .. بطريقة خاطئة ـ ليست على إطالقها 
وممن له سابقة .. د والبالء يف هللا وخباصة إن كان هذا العَلم من ذوي اجلها.. متشابه محهال أوجه ومعاٍن 

أما إن وقع يف .. ويُلتَمس له العذر والتأويل ما أمكن .. فُيقدَّم حبقه حتسني الظن .. نصرة هلذا الدين 
وال ُينع .. فحينئٍذ ال يتشفَّع له شيء ..  الكفر البواح الذي لنا فيه برهان من كتاب هللا أو سنة نبيه 

وخباصة إن  .. حىت لو كان من األعالم والنبالء .. يطاله وُُيَمل عليه وال بد من تكفريه شيء؛ فالكفر 
خيدم .. يؤاكلهم وُيشارهبم ويُداهنهم .. كان هذا الَعَلم يُرى كثريًا يف قصور وجمالس الطواغيت الظاملني 

 .كالقرضاوي.. دنياهم وأنظمتهم الباطلة الفاسدة بدينه وعلمه 
سيق أو التضليل واحلكم على شخص معنٍي أبنه كافر أو فاسق أو أن التكفري أو التف: ومنها
ال ألحٍد  فاحلكم له .. مرده هلل تعاىل وحده .. وحنوها من االطالقات الشرعية .. ظامل أو ضال 

.. فمن حكم هللا عليه ابلكفر حكمنا عليه ابلكفر وال بد . 64:يوسف إِّنِّ احْلُْكُم إِّالَّ ّللِّهِّ  .. سواه 
فاملسألة من هذا الوجه مردها .. هللا له ابإلُيان واإلسالم حكمنا له ابإلُيان واإلسالم وال بد  ومن حكم

أو حب .. أو للرغبات .. وهي خاضعة لقواعد ونصوص شرعية ال جمال فيها للهوى .. هلل تعاىل وحده 
 .التشفي واالنتقام

ونرضى حبكم هللا .. ى األشخاص يف األعمال واألقوال وعل.. ال بد من أن حنكم مبا أنزل هللا 
ُ فَُأْولَـئَِّك ُهُم اْلَكافُِّروَن  :تعاىل ونسلهِّم له تسليماً، وإال مُحل علينا قوله تعاىل َا َأنَزَل اّلله .. َوَمن ملَّْ َُيُْكم مبِّ
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ُقونَ ..  فَُأْولَـئَِّك ُهُم الظَّالُِّمونَ  ن حصَر هذه اآلَيت وقد أخطأ م. 64-66:املائدة فَُأْولَـئَِّك ُهُم اْلَفاسِّ
 !يف احلكام والسالطني دون غريهم

فحكم هللا تعاىل ال بد من أن ُُيَمل على مستحقيه؛ على من وقع مبوجبه أَيًَّ كان؛ سواء كان  
أما أن نُكفهِّر من  .. وسواء كان وضيعًا ضعيفًا أو شريفًا .. وسواء كان فقريًا أو غنيًا .. كبريًا أو صغريًا 
مث إذا كَفَر منا الشرفاء .. ونتجرأ عليهم .. والضعفاء وصغار الشأن املغمورين  كَفَر من الفقراء

وأتولنا هلم ـ رهبة أو رغبة ـ فهذا اخللق ليس من .. تركناهم .. واملشهورون .. واألعالم .. واألغنياء 
يتشفع  أن وملا أراد أسامة بن زيد .. وقد حذَّر منه .. فاإلسالم منه بريء .. اإلسالم يف شيء 

أتشفُع يف حدٍه :" وتلون وجهه، وقال.. غضبًا شديدًا  غضب النيبُّ .. للمرأة املخزومية اليت سرقت 
أهنم كانوا إذا سرق فيهم : فنمنا أهلك الناس قبلكم.. أتكلمين يف حدٍه من حدود هللا .. من حدود هللا 

نفُس حممٍد بيده لو أن فاطمة بنت  الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلده، والذي
 . البخاري" دمحم سرقت لقطعت يدها 

ومبا خُيتم به على املرء؛ فاملرء قد يعمل بعمل أهل اجلنة طيلة .. أن العربة ابخلواتيم : ومنها
حياته حىت ال يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبقه الكتاب وما ُكتب يف الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار 

فيدخل النار، وإن املرء ليعمل بعمل أهل النار طيلة حياته حىت ال يكون بينه وبينها إال ذراع فيموت 
فيسبقه الكتاب وما ُكتب يف الكتاب، فيعمل بعمل أهل اجلنة فيموت، فيدخل اجلنة، كما يف احلديث 

ما يكون  فوالذي نفسي  بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت:" أنه قال فقد صح عن النيب 
وإن أحدكم ليعمل بعمل . بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

" أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 
 . متفق عليه

ًَ من دهره أو ال تعجبوا بعمل أحٍد حىت تنظروا مبا خيتم ل:" وقال   ه، فنن العامل يعمل زما
برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه دخل اجلنة، مث يتحول فيعمل عماًل سيئًا، وإن العبد ليعمل 
ًَ من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، مث يتحول فيعمل عماًل صاحلاً، وإذا أراد هللا بعبد  زما

 . نسأل هللا تعال الثبات وحسن اخلتام[. 1"]صاحل، مث يقبضه عليه  خرياً استعمله قبل موته فوفقه لعمل
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لو ..  ُيستفاد منها .. وبعض الكتاابت الطيبة .. وحنن نعرتف أن للقرضاوي بداَيت طيبة  
لكن .. وعن تزكيتهم .. وأنى بنفسه عن جمالسة الطواغيت الظاملني .. ومل يغري ومل يُبدل .. ثبت عليها 

وجتعله فوق أن ُيشار إليه .. وظن أهنا تعصمه من الكفر .. سف ـ قد غرهته بداَيته ـ عما يبدو ولأل
 ! مهما بدر منه من قول أو عمل.. أو الزلل .. ابلكفر 

وكان ممن ُوضع هلم القبول، وقد آاته هللا اآلَيت .. بِّلَعام بن ابعوراء كان أكثر منه عِّلمًا  
فدعا لقومه الكافرين اجلبهارين .. فغرَّه ذلك من نفسه .. د وقيل أن دعاءه كان ال يـُرَ .. والكرامات 

.. ومل يفعل شيئًا آخر غري ذلك .. على موسى ومن معه من املؤمنني أبن يرد هللا أبسهم عن قومه 
لتكون عربة .. وأنزل هللا تعاىل فيه آَيٍت كرُيات تُتلى إىل يوم القيامة .. فانسلخ مباشرة من آَيت هللا 

.. أييت بعده من البالعمة الذين يسريون على هنج وسرية سلفهم األول بلعام بن ابعوراء وعظة ملن 
َها  :فيجمعون بني العلم واالنسالخ منه، كما قال تعاىل نـْ َناُه آََيتَِّنا فَانَسَلَخ مِّ ْم نـََبَأ الَّذَِّي آتـَيـْ َواْتُل َعَلْيهِّ

َن اْلَغاوِّيَن  بَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن مِّ َا َولَـكِّنَُّه َأْخَلَد إِّىَل اأَلْرضِّ َواتَـَّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه  . فَأَتـْ َنا َلَرفـَْعَناُه هبِّ ئـْ َوَلْو شِّ
َيَ  بُوْا ِبِّ رُْكُه يـَْلَهث ذَّلَِّك َمَثُل اْلَقْومِّ الَّذِّيَن َكذَّ ْل َعَلْيهِّ يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ تَِّنا فَاْقُصصِّ َكَمَثلِّ اْلَكْلبِّ إِّن حَتْمِّ

 . 444-441:األعرافَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن اْلَقَصَص 
.. نبني اآلن أوجه التبديل والتغيري واالنسالخ عند الرجل .. فنن ُعلم هذا الذي تقدم  

 :واألسباب اليت محلتنا على القول بكفره وردته، أمجلها يف النقاط التالية
وسعيه ـ نزواًل عند .. من دون هللا  إغاثته لكبري األصنام يف أفغانستان الذي يُعبد صراحة: أوالً  

وهذا مما هو معلوم واثبت عنه ال .. وثين اجملاهدين عن حتطيمه وإزالته .. رغبة طواغيت احلكم ـ إلنقاذه 
إال مرة .. فالرجل مل يقصد أفغانستان طيلة مراحل اجلهاد اليت مرت هبا البالد .. ُُيادل يف ذلك أحد 

نقذ الطاغوت كبري األصنام الذي يُعبد من دون هللا من التحطيم واإلزالة وهو عندما أراد أن ي.. واحدة 
بينما من أجل الطاغوت الصنم قد حترك .. مل حُتركه دماء وأشالء مئات اآلالف من املسلمني األبرَيء .. 

 !وشد الرحال نزوالً عند رغبة وإرادة الظاملني
فهو يتناىف مع التوحيد وركنه .. ف فيه ال خال.. وهذا العمل يف شرع هللا تعاىل كفر بواح  

لطَّاُغوتِّ  :كما قال تعاىل.. وشرطه؛ وهو الكفر ابلطاغوت والرباء منه ومن عابديه  َفَمْن َيْكُفْر ابِّ
يٌع َعلِّيٌم  ُ َسِّ ْلُعْرَوةِّ اْلُوثـَْقَى اَل انفَِّصاَم هَلَا َواّلله ّللهِّ فـََقدِّ اْسَتْمَسَك ابِّ فالعروة الوثقى  .614:البقرةَويـُْؤمِّن ابِّ

فهذا الذي يكون قد .. ويؤمن ابهلل .. الكفر ابلطاغوت : فالذي أييت ابلركنني معاً .. هي ال إله إال هللا 
فهذا ال يكون ممن .. أما من أتى أبحد الركنني دون اآلخر .. استمسك ابلتوحيد وشهادة التوحيد 
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وبقوله ابلشيء وضده يف .. إبتيانه لضده  ويكون ممن نقض التوحيد وأبطله.. استمسك ابلعروة الوثقى 
 .  آٍن معاً 

. 34:النحلَوَلَقْد بـََعثْـَنا يفِّ ُكلهِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأنِّ اْعُبُدوْا اّللهَ َواْجَتنُِّبوْا الطَّاُغوَت  :وقال تعاىل
بُوا إِّىَل  :وقال تعاىل ََ ْر عَِّبادِّ َوالَّذِّيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأن يـَْعُبُدوَها َوَأ اّللَِّّ هَلُُم اْلُبْشَرى فـََبشهِّ

وعن حيات .. وجادل عنه .. والقرضاوي مل ُيتنب الطاغوت بل دافع عن الطاغوت . 44:الزمر
وقوله عنه أنه آاثر ..  وبقاء الطاغوت مع علمه أن هذا الصنم الطاغوت يُعبد صراحة من دون هللا 

ومن اجلدال عن الطاغوت الذي يُعبد من دون .. فضوح هو من الكذب امل.. وهو يُدافع عن اآلاثر 
 !هللا

ََّ بـَُراء مِّنُكْم  :وقال تعاىل يَن َمَعُه إِّْذ قَاُلوا لَِّقْومِّهِّْم إِّ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يفِّ إِّبـَْراهِّيَم َوالَّذِّ
ّللَِّّ َوْحَدُه َوممَِّّا تـَْعُبُدوَن مِّن ُدونِّ اّللَِّّ َكَفْرََ بُِّكْم َوبََدا بـَيْـ  َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاء َأبَدًا َحىتَّ تـُْؤمُِّنوا ابِّ نَـَنا َوبـَيـْ

؟...فأين صنيع القرضاوي هذا من هذا الرباء . 6:املمتحنة ! 
رك  ورضي للشرك أن يبقى شاخمًا قائمًا .. فالرجل بفعله هذا ـ أقل أحواله ـ أنه جادل عن الشهِّ

إِّنَّ اّللهَ اَل يـَْغفُِّر َأن ُيْشَرَك بِّهِّ َويـَْغفُِّر َما ُدوَن َذلَِّك  :قال تعاىل.. ر بال خالف والرضى ابلكفر كف.. 
ّللهِّ فـََقدِّ افْـتَـَرى إِّْْثاً َعظِّيمًا   . 64:النساءلَِّمن َيَشاُء َوَمن ُيْشرِّْك ابِّ

ريكا أن الفتوى الشهرية اليت صدرت عن الرجل، واليت تنص على أن للمسلمني يف أم: اثنياً 
وأن يُقاتلوا مع اجليش األمريكي ضد اجملاهدين .. يتجندوا للقتال مع اجليش الصلييب األمريكي 

ـ وأهنم ـ ! من قبيل وتعاونوا على الرب والتقوى ـ كما زعم.. وغري أفغانستان .. واملسلمني يف أفغانستان 
على .. وللوطن األمريكي .. طين حىت ال ُيشكك بوالئهم الوطين ـ ُيب عليهم أن يُغلبوا والءهم الو 

 !!وأخوة العقيدة والدين.. وللعقيدة .. والئهم هلل 
رت، قوله إن هذا السؤال يعرض قضية شديدة :" فمن كلماته يف ذلك اليت أُثِّرت عنه وُنشِّ

التعقيد وموقفًا ابلغ احلساسية يواجهه إخواننا العسكريون املسلمون يف اجليش األمريكي، ويف غريه من 
فهي إذًا فتوى موجهة إىل إخوانه العسكريني )  ..يو  اليت قد يوضعون فيها يف ظروف ُمشاهبة اجل

.. األمريكيني وغريهم من إخوانه العسكريني اآلخرين الذين خيدمون يف جيو  الطواغيت الظاملني 
 (.واملماثلة ظروفهم لظروف إخوانه العسكريني األمريكيني 

على  ُيب.. يكونوا يدًا واحدة ضد الذين يروعون اآلمنني  الواجب على املسلمني كافة أن
معروفنْي جلميع  هذا ـ وأساسه الديين ـ موقفهم ن ُيعلواأمريكي خواننا العسكريني املسلمني يف اجليش األإ
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نرى ضرورة البحث عن الفاعلني احلقيقيني هلذه اجلرائم، واملشاركني فيها .. زمالئهم ورؤسائهم 
وهذا كله من واجب املسلمني املشاركة فيه بكل سبيل ممكنة، حتقيقًا .. يل واملساعدة ابلتحريض والتمو 

مثِّْ َواْلُعْدَوانِّ  :لقوله تعاىل احلرج  ولكن. .. 6:املائدةَوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربهِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإلِّ
ن القتال يصعب ـ أو يستحيل أمصدره  اآلخرين، الذي يصيب العسكريني املسلمني يف مقاتلة املسلمني

ن أبه، وبني األبرَيء الذين ال ذنب هلم يف ما حدث، و  املستهدفني ـ التمييز فيه بني اجلناة احلقيقيني
ذا تواجه املسلمان بسيفيهما، فقتل أحدمها صاحبه فالقاتل واملقتول إ" :يقول الصحيح احلديث النبوي

 والواقع. رواه البخاري ومسلم"  قد أراد قتل صاحبه: فما ابل املقتول؟ قال قيل هذا القاتل النار، يف

ن ينهض للقتال أنفسه فيستطيع  أمر ن احلديث الشريف املذكور يتناول احلالة اليت ُيلك فيها املسلمأ
ي املسلم فيها مواطنًا وجندًَي يف جيش نظام يكون ويستطيع أن ُيتنع عنه، وهو ال يتناول احلالة اليت

وإال كان والؤه لدولته حمل شك مع ما يرتتب على ذلك من  إليه، لدولة، يلتزم بطاعة األوامر الصادرة
 .أضرار عديدة
 نه مغتفرأنه مرفوع، وإما أن احلرج الذي يسببه نص هذا احلديث الصحيح إما أذلك  من يتبني

بوجه  املتحدة بل ويف الوالَيت مريكي،األضرار العامة اليت تلحق جمموع املسلمني يف اجليش األ جبانب
فيه حبقوق املواطنة،  ويتمتعون صبحوا مشكوكًا يف والئهم لبلدهم الذي ُيملون جنسيته،أذا إعام، 
 .ان يؤدوا واجباهتأوعليهم 

ن املسلم ُيب عليه أن ينوي مسامهته يف نف ؛القتال ال متييز فيه كون احلرج الذي يسببه وأما
 ن عمله يستهدف منع العدوان على األبرَيء أو الوصول اىلأيبطل الباطل، و احلق و  ُيق هذا القتال أن

 حرجاً  لتقدُيهم للعدالة، وليس له شأن مبا سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه مرتكبيه

 وهللا تعاىل ال يكلف نفساً وإمنا األعمال ابلنيات، شخصياً، ألنه ال يستطيع وحده منعها وال حتقيقها، 

املسلمني عن القتال يف صفوف جيوشهم ضرر على مجيع  امتناع فاذا كان يرتتب على...  هاوسع إال
عديدة ـ وكان قتاهلم سوف يسبب هلم حرجًا أو أذى روحيًا ونفسيًا،  ماليني املسلمني يف بالدهم ـ وهم

 نكا ذاإو ..  يتحمل لدفع الضرر العام، كما تقرر القاعدة الفقهية األخرى اخلاص الضررنن ف
الوشيكة ـ  املعارك املسلمون يف اجليش االمريكي يستطيعون طلب اخلدمة ـ مؤقتًا أثناء هذه العسكريون

ن يسبب أمن دون  السؤال ـ يف عاشة وما شاهبها ـ كما ورديف الصفوف اخللفية للعمل يف خدمات اإل
أما . عليهم من هذا الطلب نه ال أبسنف ضرراً  كيني، حرجًا والريمهلم ذلك، وال لغريهم من املسلمني األ

يف الشك يف والئهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو  يتمثل أو حرجاً  ضرراً  ذا كان هذا الطلب يسببإ
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و للتشكيك يف وطنيتهم، وأشباه ذلك، فانه ال ُيوز أالوظيفي،  مستقبلهم يذائهم يفالهتام ابطل، أو إل
 .الطلب عندئذ هذا

القتال يف  يف ـ على العسكريني املسلمني من املشاركة ن شاء هللاإنه ال أبس ـ أ :ةواخلالص
له ويتيحون هلم  املمارسني أو يؤوون، ضدهاهنم ُيارسون اإلرهاب تـَُقرهِّر دولتهم أ ضد مناملعارك املتوقعة 

على النحو الذي أوضحناه،  الصحيحة فرص التدريب واالنطالق من بالدهم، مع استصحاب النية
 للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعماالً  ومنعاً  هبم يف والئهم ألوطاهنم،دفعًا ألي شبهة قد تلحق 

، وتوجب حتمل الضرر األخف لدفع الضرر تبيح ابلضرورات ارتكاب احملظوراتللقواعد الشرعية اليت 
  [.إسالم أون الين : املصدر]  ـاه"وأحكم  أعلم األشد، وهللا تعاىل

منظور واقع الفتوى وأثرها، ومنظور موقف : نظورينيُرد على كالمه أعاله، من وجهني أو م
 . الشهرع منها

: منهاأما منظور واقع الفتوى وأثرها، فقد وقع صاحبها يف مزالق وتناقضات خطرية جدًا، 
وفاته ـ أو .. اعتباره أن العسكريني املسلمني األمريكيني ال خيار هلم سوى الرضى واملوافقة على القتال 

.. ة العسكرية يف اجليش األمريكي، وغريه من اجليو  األوربية تطوعية ال إكراه فيها تعاَمى ـ أن اخلدم
يُقدم طلبًا .. ومن دون أن يُطلب منه أو يُكره على شيء .. ومن تلقاء نفسه .. فالفرد هو بنفسه 

 كالم ساقط ال.. والضرورات .. حديثه عن اإلكراه .. وابلتايل .. لاللتحاق بعساكر تلك اجليو  
 ! ولكي يربر جرمه الذي أقدم عليه.. وهو من قبيل التلبيس على الناس .. اعتبار له 

فهي عملياً .. عندما تقرر أمريكا وغريها من الدول الصليبية حماربة اإلرهاب واإلرهابيني : ومنها
وهذا أمر .. حتت ستار وغطاء حماربة اإلرهاب واإلرهابيني .. وواقعًا تقرر حماربة اإلسالم واملسلمني 

.. فكيف فات وغفل عن هذه احلقيقة العالَّمة الفههامة .. يعلمه صغار املراقبني واملتابعني لألحداث 
 ! وحيد عصره؟

هل جملرد أن تقرر هذه الدول : فقيه عصره.. والسؤال الذي يُطَرح على العالمة الفههامة 
وواقعًا تعين اإلسالم واملسلمني ـ ُيب على الصليبية أهنا تريد حماربة اإلرهاب واإلرهابيني ـ وهي حقيقة 
.. وينخرطوا يف عساكرهم ملقاتلة املسلمني .. املسلمني يف تلك الدول أن يلبوا النداء للقتال معهم 

 !وكما يقررون؟.. كما يزعمون .. اإلرهابيني 
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من وبعد أن لىب من لىب .. بعد مرور سنوات على كالمه والفتوى اليت أصدرها أعاله : ومنها
وكيف استخدمت أمريكا كالمه .. ما الذي حصل .. املسلمني األمريكيني للقتال مع اجليش األمريكي 

 !وكالم أمثاله من شيوخ الضاللة؟.. أعاله  
" .. الطالبان " ها هم قد غزوا بلداً بكاملها وأسقطوا دولته اإلسالمية املتمثلة يف حينها  بدولة 

وقتلوا املسلمني يف مساجدهم ركعًا .. كافرة مسلوبة اإلرادة والقرار واستبدلوها حبكومة عميلة خائنة  
ًَ .. إن مل يكن بعشرات اآلالف .. وابآلالف .. سجدًا  كم من عرس وفرح قلبوه على أهله مأمتًا وحز

وقتلوا .. فغزوها .. فأتبعوا أبفغانستان العراق .. ومل يكتفوا بذلك .. بواسطة صوارخيهم وقاذفاهتم 
وهم فعلهم .. ومجيع احلرمات .. وانتهكوا األعراض .. اآلالف من أهلها املسلمني املساملني  عشرات
.. وفتوى العالمة الفهَّامة .. بضرورة مالحقة وحماربة اإلرهاب واإلرهابيني زعموا .. يربرونه .. هذا كله 

 ..!!إلرهابيني تلزم ابلقتال مع اجليش األمريكي مىت يقرر قادته أهنم ُُياربون اإلرهاب وا
فأنت َي قرضاوي ـ بفتواك أعاله ـ شريك الغزاة الصليبيني يف مجيع جرائمهم اليت ارتكبوها يف 

عندما يكون خصمك يوم احلساب .. فاستعد للقصاص واحملاسبة .. ولك مثل وزرهم .. بالد املسلمني 
.. مساجدهم وهم ركعًا سجدًا وآالف الشيوخ الذين قـُتهِّلوا يف .. آالف النساء اليت انتهكت حرماهتن 

وأعد للسؤال جوااًب من .. استعد للحساب .. وآالف األطفال الذين يُتموا على أيدي الغزاة املعتدين 
 !!اآلن

وحتمل عليه ـ كذاًب وزورًا وتلبيسًا .. أهذا هو الرب والتقوى الذي أتمر الناس أبن يتعاونوا عليه 
مثِّْ َواْلُعْدَوانِّ َوتـَعَ  :على الناس دينهم ـ قوله تعاىل  اَونُوْا َعَلى اْلربهِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإلِّ

6:املائدة. 
 !وأن تقول على هللا غري احلق؟.. ما أجرأك على الكذب 

.. وتستخدم مهاراتك الكالمية واجلدلية .. وتنافق كالثعلب .. تسخر من حمدثيك .. يف الدنيا 
وأهنم من العوام الذين يُغلهبون فقه الظواهر على .. م مل يفهموا فتواك وال كالمك أبهن.. وترمي خمالفيك 

يف حمكمة قاضيها رب .. لكن ما عساك أن تقول يوم احلساب .. هذا تقوله يف الدنيا .. املقاصد 
 ! ؟وخالق اخللق .. العاملني 

َ بغريِّ :" أنت ـ َي قرضاوي ـ تعلم أكثر من غريك قوله  ". علٍم كان إْثه على من أفتاه  َمن ُأفيتِّ
 !وتتهرب ـ كالثعلب وكما هي عادتك ـ من املسؤولية؟.. فحذار أن تتملص 



 9 

أن الرجل قد ميهع الدين كله عندما وجد يف القاعدة الشرعية الصحيحة اليت تنص على : ومنها
ت وضرورة ترجيح املصاحل عند تضارهبا  فجعل املرجوح راجحاً . .ولباطله .. مدخاًل هلواه .. فقه املواَز

ًَ، واإلمث والعدوان براً .. واحلق ابطاًل .. والباطَل حقًا .. والراجح مرجوحًا ..  والرب والتقوى إْثًا وعدوا
.. واملفاسد مصاحل .. واملصلحة الكربى مصلحة صغرى واملصلحة الصغرى مصلحة كربى .. وتقوى 

.. واجلهة اليت تطلب منه .. وما يُطَلب منه .. اسبة وحبسب املن.. حبسب ما يهوى .. واملصاحل مفاسد 
إذ نراه كلما .. وهذا منهج أدى ابلرجل للوقوع يف الزندقة .. أو املستمعون .. وما يريده اجلمهور 

ع يف خطأ من أخطائه  سرعان ما يتفلهت كالثعلب ـ .. وُبني له أن خطأه خمالف لنصوص الشريعة .. ُروجِّ
فقه " إىل قاعدته اليت يقبع خلفها قاعدة .. ه ـ ويرد املنتقدين واملخالفني له ومن دون أن يعرتف خبطئ

ت   ! وأن املخالفني له من العوام الذين يُغلبون فقه الظواهر على املقاصد؟" .. املواَز
وما الذي تقضي به .. أين تكمن املصلحة الكربى .. نسأله .. وفيما يتعلق بكالمه أعاله 

أن يقتل املسلم أخاه املسلم ويُعني الكافر على : وما الذي يقرره النقل والعقل.. ت قاعدة فقه املواَز
أم .. مقابل أن ُُيافظ على مستقبله الوظيفي، وحىت ال ُيساء به الظن، وُيشكك بوالئه الوطين .. قتله 

ء بصورة وال أن يقتل املسلمني سوا.. ُيضحي مبستقبله الوظيفي وإن سيء به وبوالئه الوطين الظن 
 !!؟...مباشرة أو غري مباشرة عن طريق مساعدة اآلخرين على قتلهم 

ت يقضي بتقدمي ومراعاة ! .. العالمة الفههامة يقول ـ كما يف كالمه أعاله ـ أن فقه املواَز
 ! على مصلحة حرمات ودماء املسلمني؟... مصلحة املستقبل الوظيفي، والسمعة الوطنية اجليدة 

مني يعلمون أن هذا الذي ذكره الرجل ـ ابلنص وإمجاع مجيع العلماء والعقالء بينما صغار املسل
فضاًل عن أن يكون .. من تقدم منهم ومن أتخر ـ ال يربر للمسلم أن يعتدي على ظفر أخيه املسلم 

 !مربراً لقتله أو التعاون على قتله
َب اّللهُ َعَلْيهِّ َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤمِّنًا مُّتَـَعمهِّدًا َفَجَزآُؤُه  :قال تعاىل َجَهنَُّم َخالِّدًا فِّيَها َوَغضِّ
 . 33:النساءَلُه َعَذاابً َعظِّيماً 

املسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمَّتهم " :أنه قال ويف احلديث فقد صح عن النيب 
دُُّهم على ُمضعِّفهم، وُمَتَسرهِّعِّهم على  أدَهم، وُُيرُي عليهم أقصاهم، وهم يٌد على َمن سواُهم، يَردُّ ُمشِّ

   [.6334:صحيح سنن أيب داود]"قاعِّدهم، ال يُقَتُل مؤمٌن بكافٍر، وال ُذو عهٍد يف عهده 
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ما من امرٍئ خَيُذُل امرءًا مسلمًا يف موطٍن يُنتقُص فيه عِّرُضه، ويُنتهُك فيه من :" وقال 
يه نصَرَتُه، وما مِّن أحٍد ينصُر ُمسلمًا يف موطٍن يُنتَقُص فيه ُحرَمتِّه، إال خَذَله هللُا تعاىل يف موطٍن ُُيبُّ ف

 [. 1434:صحيح اجلامع]"من عِّرضهِّ، ويُنتهُك فيه من ُحرمتِّه، إال نصَرُه هللاُ يف موطٍن ُُيبُّ فيه نصرَتُه 
ُيان،  املؤمُن من أهلِّ اإلُيان مبنزلة الرأسِّ من اجلسد، أيمَلُ املؤمُن ملا ُيصيُب أهَل اإل:" وقال 

  [.4413:صحيح اجلامع]"كما أيمَلُ الرأُس ملا يصيُب اجلسَد 
ترى املؤمنني يف ترامحِّهم وتوادهِّهم، وتعاطُفِّهم، كمثلِّ اجلسدِّ إذا اشتكى عضواً :" وقال 

 . متفق عليه" تداعى لُه سائُر اجلسدِّ ابلسَّهرِّ واحلُمَّى 
اي ال ُيسلِّمه للظلم، . متفق عليه" لِّمه املسلُم أخو املسلمِّ ال َيظلِّمُه وال ُيسْ :" وقال 
 .ولعدوان املعتدين
مالُه، وعِّْرُضه، وَدُمه، َحْسُب امرٍئ من الشرهِّ أن : كلُّ املسلمِّ على املسلم حرامٌ :" وقال 

 .  مسلم" ُيقَر أخاه املسلم 
أال :" ، خطَب الناَس ـ وذلك يوم حجة الوداع ـ فقالوعن أيب بكرة الثقفي، أنَّ رسوَل هللا 

:" فسكَت حىت ظننَّا أنه سُيسمهِّيه بغريِّ اَسه، فقال:" هللا ورسولُه أعلم، قال: قالوا" تدرون أي يُوٍم هذا؟
بلى َي : قلنا" أي بلٍد هذه؛ أليست ابلبلدةِّ احلرام؟:" بلى َي رسوَل هللا، قال: قلنا" أليس بيوم النحر؟
اَضكم، وأبشارَكم عليكم حرام، كحرمة يومِّكم هذا يف فنن دماءَكم، وأمواَلُكم، وأعر :" رسوَل هللا، قال

اللهم اشهد، فليبلهِّغ الشاهُد الغائَب؛ فننه : نعم، قال: قلنا" شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال هل بلَّغت؟
ال ترجعوا بعدي كفَّارًا َيضرُِّب بعُضكم رِّقاَب :" فكان كذلك، قال" ُربَّ ُمبَـلهٍِّغ يُبلهُِّغه َمن هو أوَعى له 

 . متفق عليه" عٍض ب
ه؛ وذلك لشدَّة ما حرَّم رسوُل هللا :" وقال  ال ُيلُّ للرجلِّ أن أيخَذ َعصا أخيه بغري طِّيبِّ نفسِّ

  ِّ[. رواه أمحد وغريه]"من مالِّ املسلمِّ على املسلم 
 . متفق عليه" ُسباُب املسلمِّ فسوٌق، وقتالُه كفٌر :" وقال 
سالحًا؛ فال تزاُل مالئكُة هللا تلعُنه حىت َيشيَمُه عنه  إذا شَهَر املسلُم على أخيهِّ :" وقال 

 .[3343:السلسة الصحيحة]"
" إنَّ املالئكَة لتلعُن أحدَُكم إذا أشاَر إىل أخيه حبديدٍة، وإن كان أخاُه ألبيه وأُمهِّه :" وقال 

ن والصواريخ ـ ويقتل من املسلمني ـ بواسطة الطريا.. فكيف ابلذي يرميه ابلصواريخ والقنابل . مسلم
وغريها عشرات من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة اليت تبني غِّلظة حرمة املسلم .... اآلالف 
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واملستقبل الوظيفي .. لكن هذه النصوص الشرعية ـ عند الرجل ـ كلها يف كفة .. على أخيه املسلم 
للجندي املقاتل مع العدو ومصلحة املستقبل الوظيفي .. للجندي املقاتل مع العدو الكافر يف كفة 

وعلى مصلحة املسلمني ودمائهم .. على هذه النصوص الشرعية كلها .. الكافر ترجح عند القرضاوي 
ت " كما متلي عليه قاعدته .. وحرماهتم كلها   "!!فقه املواَز

وأن ُيضحي مبا هو أقل منه قيمة .. اإلكراه الصريح احملقَّق يربر للمرء أن يقول كلمة الكفر 
حىت لو ُهدهد وأكره ابلقتل ـ وليس فقط خسرانه ملستقبله .. لكن ال يربر له قتل أخيه املسلم .. وحرمة 

ويؤثر .. فالنص واإلمجاع على أن املُكَره يُقَتل .. الوظيفي ـ وكان قتله حمققًا إن مل يفعل ما يُطَلب منه 
 !فال ُيوز أن يفدي نفسه أبخيه.. ة لتساويهما يف القيمة واحلرم.. القتل لنفسه وال يَقُتَل أخاه 

ت كما يفهمه الرجل  ولو .. وكيف يسيء استغالله واستعماله .. هذا مثال عن فقه املواَز
ت .. أردَ أن نتتبع ما ُيرره الرجل من ابطل صراح  لكتبنا .. وفقه املصاحل .. حتت عنوان فقه املواَز

 ! وليس جملداً واحداً .. يف ذلك جملدات 
فهو يعين من .. يثري الضحك واحلَزن يف آٍن معًا " استصحاب النية " أن حديثه عن : ومنها

عندما يقتلون املسلمني .. أن على إخوانه من اجلنود األمريكيني املسلمني .. قوله عن استصحاب النية 
.. رهابيني أهنم يقتلون اإل.. أن يقصدوا وينووا من فعلهم هذا .. ويقتلون أطفاهلم ونساءهم .. األفغان 

وهذه النية تظل تصحبهم ـ حىت ال .. وأن مرادهم ونيتهم من قتل املسلمني التعاون على الرب والتقوى 
 !؟....يقعوا حتت طائل الشعور ابلندم واملؤاخذة ـ طيلة الفرتة اليت ُُيارسون فيها عملية القتل للمسلمني 

فأَ .. وعن سابق علم وإصرار ..  والقول على هللا غري احلق.. والكذب .. أرأيتم التضليل 
وأن .. وأن النية احلسنة ال تربر فعل اخلطأ .. متيقن أن الرجل يعلم أن هذا الكالم ابطل نقاًل وعقاًل 

وأن يكون العمل .. سالمة القصد والنية، واإلخالص : أي عمل ُيشرتط له شرطان ال يُقبل إال هبما معاً 
 ! ويُفيت خبالف ما يعلم.. ومع ذلك يتنكر ملا يعلم .. ا كله فالرجل يعلم هذ.. مباحاً ومشروعاً 

.. أشد بكثري من أن يفيت املرَء ابلزىن .. فقوله عن استصحاب النية واملسلم يقتل أخاه املسلم 
أو ينصح املرَء أبن يسرق .. أو نية التقوي على الطاعة .. شريطة أن يستصحب نية التحصن وهو يزين 

فنن النيات ـ عند القرضاوي ـ تربر فعل .. ة التصدق واإلحسان على الفقراء شريطة أن يستصحب ني
 ! واملوبقات.. واملنكرات .. اجلرائم 

وما نتج .. هذا بعض ما يؤخذ على فتوى الرجل وكالمه أعاله من حيث واقع وأثر الفتوى 
 :فبيانه كالتايل.. أما من حيث املنظور أو البعد الشرعي العقدي .. عنها 
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 :يتضمن مزالق عقدية عدة.. كالمه أعاله كفر بواح : قولفأ
يُقاتل مع الكافرين .. أنه أجاز وأابح للمسلم أن يكون جندًَي يف عسكر الكفر والشرك : منها
ُذوْا اْليَـُهوَد  :ضد املسلمني، وهذا كفر بواح، لقوله تعاىل.. واملشركني  ََي َأيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ

ُهْم إِّنَّ اّللهَ اَل يـَْهدِّي الْ َوا نـْ نُكْم فَنِّنَُّه مِّ ُم مهِّ نَي لنََّصاَرى َأْولَِّياء بـَْعُضُهْم َأْولَِّياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَّ َقْوَم الظَّالِّمِّ
ولقوله تعاىل. 14:املائدة:  ذِّ اْلُمْؤمُِّنوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياء مِّن ُدْونِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َوَمن يـَْفَعْل َذلَِّك الَّ يـَتَّخِّ

هِّ َوَما أُنزَِّل إِّلَْيهِّ َما  :ولقوله تعاىل. 64:آل عمرانفـََلْيَس مَِّن اّللهِّ يفِّ َشْيٍء  هلل والنَّيبِّ َوَلْو َكانُوا يـُْؤمُِّنوَن ابِّ
ُقوَن  ُهْم فَاسِّ نـْ َُذوُهْم َأْولَِّياء َولَـكِّنَّ َكثِّريًا مهِّ على انتفاء اإلُيان ابهلل فاختاذهم أولياء دليل . 44:املائدةاختَّ

ََّ  :وقال تعاىل. وما أنزل إليه والنيب  ُذوا عَِّبادِّي مِّن ُدوينِّ َأْولَِّياء إِّ َب الَّذِّيَن َكَفُروا َأن يـَتَّخِّ َأَفَحسِّ
ََ َجَهنََّم لِّْلَكافِّرِّيَن نـُُزاًل الكهف خرجوا .. فنن قدروا على أن يتخذوهم أولياء من دون هللا . 446:َأْعَتْد

وغريها كثري من اآلَيت القرأنية اليت تدل على كفر .. ومن صفة كوهنم عباد هللا .. ن دائرة العبودية هلل م
كما أن إمجاع أهل العلم منعقد .. ودَيرهم وحرماهتم .. من يُظاهر الكافرين املشركني على املسلمني 

 .على كفر من ظاهر الكافرين املشركني على املسلمني
وهو .. وملا هو معلوم حرمته من ديننا ابلضرورة .. حتليل ما حرم هللا تعاىل  أنه يتضمن: ومنها

فتحليل ما حرم هللا تعاىل كفر بال .. فهذه زَيدة يف الكفر .. مظاهرة الكافرين املشركني على املسلمني 
بل أحله وحسَّن مظاهرة الكافرين واملشركني على .. فهو مل يُظاهر املشركني وحسب .. خالف 

وخاطب .. والتطوع يف عسكر وجيو  الكافرين واملشركني ألغراض دنيوية واهية .. سلمني امل
.. وهذا زَيدة يف الكفر .. أبهنم إخوانه املسلمني .. املتطوعني منهم للقتال يف جيو  الكفر والشرك 

نَـُتُكُم الْ  :قال تعاىل. يُغلهظ الكفر وُيضاعفه ُف َأْلسِّ َكذَِّب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم َواَل تـَُقوُلوْا لَِّما َتصِّ
 :وقال تعاىل. 444:النحللهِّتَـْفتَـُروْا َعَلى اّللهِّ اْلَكذَِّب إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اّللهِّ اْلَكذَِّب اَل يـُْفلُِّحوَن 

َرةِّ َوَأنَّ اّللهَ  نـَْيا َعَلى اآلخِّ َنَـُّهُم اْسَتَحبُّوْا احْلََياَة اْلدُّ  .  444:النحلاَل يـَْهدِّي اْلَقْوَم اْلَكافِّرِّيَن  َذلَِّك أبِّ
والذي اقتصر .. مث نسأل أيهما أشد جرمًا وإْثًا بلعام بن ابعوراء الذي تقدم احلديث عنه 

َفَمثـَُلُه   :جرمه فقط على أن دعا هللا لقومه الكافرين على املؤمنني املسلمني، فأنزل هللا فيه قوله تعاىل
َيَ  بُوْا ِبِّ رُْكُه يـَْلَهث ذَّلَِّك َمَثُل اْلَقْومِّ الَّذِّيَن َكذَّ ْل َعَلْيهِّ يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ تَِّنا َكَمَثلِّ اْلَكْلبِّ إِّن حَتْمِّ

أم القرضاوي الذي أابح للمسلمني أبن يُقاتلوا مع الكافرين املشركني ضد املسلمني .  444:األعراف
ومتىن هلم النصر والظفر .. وأوجب عليهم طاعة املشركني يف ذلك .. بهم فيه ورغ.. وحضههم عليه .. 
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ومن التعاون على الرب .. وزعم ـ ضاحكًا عليهم ـ أن ذلك من الدين .. على املسلمني اجملاهدين 
 !  ال شك أن القرضاوي بفعله هذا أشد جرماً وإْثاً وكذابً من سلفه وأستاذه بلعام بن ابعوراء.. والتقوى 

وتُقدم املواالة .. يُعَقد فيه الوالء والرباء .. أنه جعل من الوطن وثنًا يُعَبد من دون هللا : ومنها
وحقوق املواطنة على .. وتُقدم حقوقه .. فيه وعلى أساس االنتماء إليه على املواالة يف هللا ويف العقيدة 

وما أكثر كلمات الرجل الدالة .. د وما توجبه عقيدة التوحي.. وحق أخوة اإلسالم .. حق هللا تعاىل 
َومَِّن  :قال تعاىل.. وهذا كفر بواح .. على هذا املعىن لو أردَ أن نتتبع كلماته يف مقاالته األخرى 
ُذ مِّن ُدونِّ اّللهِّ َأنَدادًا ُيِّبُّونـَُهْم َكُحبهِّ اّللهِّ  ؛ أي يوالون فيهم ويُعادون كما يوالون النَّاسِّ َمن يـَتَّخِّ

َة ّللِّهِّ  يف هللا ويعادون  مجِّيعًا  َوالَّذِّيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبهًا ّللهِّهِّ َوَلْو يـََرى الَّذِّيَن ظََلُموْا إِّْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
َ َشدِّيُد اْلَعَذابِّ   . 441:البقرةَوَأنَّ اّلله
ُموَن  :وقال تعاىل إِّْذ ُنَسوهِّيُكم بَِّربهِّ .  ن ُكنَّا َلفِّي َضاَلٍل مُّبِّنيٍ اَتّللَِّّ إِّ . قَاُلوا َوُهْم فِّيَها خَيَْتصِّ

واملواالة .. والطاعة .. أي يسوون األنداد واألواثن برب العاملني يف احملبة . 34:الشعراءاْلَعاَلمِّنَي 
ن فتلك كانت تسويتهم لألنداد واألواث.. فيوالون هبم ويعادون كما يوالون يف هللا ويُعادون .. واملعاداة 

 !برب العاملني
 استخفافه واستهانته ابخلالق .. من األسباب كذلك اليت محلتنا على القول بكفره : اثلثاً 

بعد أن حىي االنتخاابت الدُيقراطية .. وعرب األثري .. وعلى املأل .. وهو على املنرب يف خطبة اجلمعة 
ت اليت حتصل لبعض حكام العرب الذين وأثىن عليها خرياً، وقارن بينها وبني االنتخااب.. اإلسرائيلية 

هذا مما حنمده يف إسرائيل، نتمىن أن تكون بالدَ مثل :" قال%  33,33ُيصلون فيها على نسبة 
هذه البالد؛ من أجل جمموعة قليلة يسقط واحد، والشعب هو الذي ُيكم، ليس هناك التسعات األربع 

لو أن هللَا ، % (33,33) عني وتسعني من املائة أو التسعات اخلمس اليت نعرفها يف بالدَ؛ تسعة وتس
، ما هذا الكذب والغش واخلداع، حُنيي إسرائيل على ما عَرَض نفَسه على الناس ما أخَذ هذه النسبة

 . هـ -ا"...فعلت 
أعوذ ابهلل، ُيب أن يتوب، يتوب من " :عثيمني قالالضت مقولته هذه على الشيخ ابن وملا ُعرِّ 

ألنه جعل املخلوق أعظم من اخلالق فعليه أن يتوب إىل هللا، وهللا يقبل التوبة من  هذا وإال فهو مرتد؛
 . هـ -ا"عباده، وإال وجب على والة األمور أن يضربوا ُعنَقه 

وقول من يقول أبن الشيخ ابن العثيمني رمحه هللا مل يكن يعلم أن صاحب هذه املقولة : قلت
 ..!م أبنه هو الذي قال هذا الكالم ملا قال فيه ما قال الكفرية هو يوسف القرضاوي، ولو كان يعل
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فالذي يدعي .. وهو افتئات على الشيخ ابن العثيمني وتقويل له ما مل يقل .. هذا ظن : أقول
ومل يبلغنا .. مث عالم بلغنا كالم الشيخ األول بلفظه وصوته .. عليه هذا االدعاء عليه ابلبينة وأىن 

 ! ؟..ظه وصوته استدراكه املشار إليه بلف
وال .. مما ال يُعذر فيه كبري وال صغري ..  وأًَي كان األمر، فنن االستخفاف والطعن ابخلالق 

وال مانع من موانع التكفري .. وال يتشفع فيه أتويل وال جهل .. وال عَلم وال مغمور .. عامل وال متعلم 
فهو .. متكربًا قد أخذته العزة ابإلمث  ـوال يزال ـ ـبل كان ـ.. والرجل يقينًا مل يكن مكرهًا .. إال اإلكراه 

ومل يتب .. ومل يستغفر .. مل يرتاجع .. ومن قَِّبل عدد من أهل العلم .. على ما قيل فيه ويف مقولته 
 ! ويعتذر إىل خالقه

ما أمجلها منه لو .. وإمنا يعتذر خلالقه؛ فيتوب ويستغفر هللا .. ال نريده أن يعتذر للمخلوق 
وهذا الكالم ال .. قد قلت يف اخلطبة السابقة كذا وكذا :  اخلطبة اليت تلت خطبته اآلنفة الذكرقال يف

.. وأستغفر هللا وأتوب إليه .. وقد سقط مين سهواً وأَ ال أريده وال أقصده .. ُيوز أن يُقال يف حق هللا 
 !والتذلل للحق.. ىل احلق والرجوع إ.. لكنه الكرب قد صده عن احلق .. ما أمجلها منه لو فعل ذلك 

 :وقال تعاىل. 46-43:نوحَوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا .  مَّا َلُكْم اَل تـَْرُجوَن ّللَِِّّّ َوقَاراً  :قال تعاىل
ْم  ّللهِّ َما قَاُلوْا َوَلَقْد قَاُلوْا َكلَِّمَة اْلُكْفرِّ وََكَفُروْا بـَْعَد إِّْساَلمِّهِّ ّللهِّ  :تعاىل وقال. 46:التوبةَُيْلُِّفوَن ابِّ ُقْل َأابِّ

والذين نزلت فيهم . 44-41:التوبةاَل تـَْعَتذُِّروْا َقْد َكَفْرُُت بـَْعَد إُِّيَانُِّكْم  .َوآََيتِّهِّ َوَرُسولِّهِّ ُكنُتْم َتْستَـْهزِّئُوَن 
ومع ذلك قال .. هذه اآلَيت فكفروا بعد إُياهنم قالوا كالمًا أقل خطورة من كالم القرضاوي أعاله 

 . َقْد َكَفْرُُت بـَْعَد إُِّيَانُِّكمْ  :عنهمتعاىل 
لو أن :" جعلوا مقولة القرضاوي الكافرةأن جدال املتعصهبة للقرضاوي، من أتباع حزبه، ومن 

 :، كقوله تعاىل% "!33،33هللا عَرض نفسه على الناس ما أخَذ هذه النسبة يف االنتخاابت 
  ُِّْؤمِّنِّنَي َوَما َأْكثـَُر النَّاسِّ َوَلْو َحَرْصَت مبوبني   ،فلم ُيسنوا التفريق بني اآلية الكرُية. 443:يوسف

ويف احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم يف  ..فأعماهم التعصهب .. كلمة القرضاوي الكافرة 
جابُُه النُّوُر، لو َكَشَفُه أَلْحَرَقْت ُسُبحاُت وْجهِّهِّ :" صحيحه ما انـْتَـَهى ــ أي نور وهباء وجالل وجهه ــ حِّ

 ما أخَذ هذه النسبة لو أنَّ هللا عَرض نفَسه على الناسِّ :" بينما القرضاوي يقول، "إلَْيهِّ َبَصُرُه مِّن َخْلقِّهِّ 
 !..جاُ وال يرون فيها أبسًا وال حرَ ، اآلنفة الذكر ته اآلْثةيستهينون ويستخفون مبقول، واملتعصبة له .."

: ي، ومطالبته بفرضها على املسلمني يف بالدهمقوله ابلدُيقراطية مبعناها اإلابحي الكفر : رابعاً 
 وحرية تشكيل وتعدد األحزاب الكفرية املرتدة، بكل اجتاهاهتا مبا.. حرية االعتقاد واالرتداد عن الدين 
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وما يتبع ذلك من نشاطات لتلك األحزاب الكافرة املرتدة مؤداها .. فيها األحزاب الشيوعية امللحدة 
مث التحاكم إىل .. وإغراق السفينة ومجيع من فيها .. وصدهم عن دين هللا ..  إىل إفساد البالد والعباد

والشعب هو الذي خيتار النظام الذي .. األكثرية املزعومة من الشعب واجلماهري عرب صناديق االقرتاع 
فر حىت لو اختار الك.. يعلو وال يُعلى عليه .. وخياره مقدس ال يُرد .. واحلاكم الذي يشاء .. يشاء 

فدولة اإلسالم حينها ـ وحبسب .. ورَفض اإلسالم ودولته .. واختار الكافر امللحد املرتد .. واإلحلاد 
هذه احلرية اإلابحية ـ مبعناها اآلنف الذكر ـ والعمل " .. اتروح يف داهية : " تعبري القرضاوي الدُيقراطي ـ

والعمل من أجل .. لبة بتحكيم شرع هللا من أجلها واملطالبة هبا مقدم ومفضل ـ عند الرجل ـ عن املطا
وهو ال يرتدد يف أن يوصي املسلمني يف بالد الغرب وغريها أبن ينخرطوا وينتموا إىل .. تطبيق شرع هللا 

على مال تتضمن تلك األحزاب من تصورات واعتقادات .. األحزاب العلمانية املتنفذة يف تلك البالد 
وإليك أيها القارئ بعض كلماته الدالة على هذه املعاين .. م تناهض وتغاير اإلسالم وعقيدة اإلسال

ابلنسبة ألي حزب ينشأ يف اجملتمع اإلسالمي :" الكفرية اآلنفة الذكر، واليت أكثرها منشور يف موقعه
.. يعين ُيرتم األدَين كلها .. أن ُيرتم اإلسالم وغري اإلسالم : والدولة اإلسالمية يهمين أمران أساسيان

القول أبننا نطالب اآلخرين .. أن ال يكون هذا احلزب امتدادًا جلهة خارجية كأمريكا أو روسيا  الثاين
مث إذا وصلنا إىل احلكم ال نسمح للشيوعيني والعلمانيني .. أبن يسمحوا لنا بتشكيل حزب شيوعي 

إن : ولونهذا طرح خالف الفقه الذي ندعو إليه ونؤمن به، بعض الناس يق.. بتشكيل أحزاب سياسية 
مبا فيهم الشيوعيني إذا  ... اإلسالميني من حقهم فقط واآلخرون ال وجود هلم، ال؛ حنن نسمح لآلخرين 

ال .. ال يليق حىت أخالقيًا إذا وصلنا عن طريق التعددية أن مننع اآلخرين .. كانوا سيحرتمون الدستور 
نفسنا إننا نسقط يف االنتخاابت؟ وهللا بعدما حنكم ابإلسالم يعين نعرض أ: فالبعض يقولون.. ُيوز هذا 

إذا بعد أن حكمت يف اإلسالم وصارت السلطة يف يدك، ويف يدك مقاليد األمور مث أسأت حىت فقدت 
التعددية الدينية، والتعددية الثقافية، والتعددية احلزبية كل .. يستهلوا إيروحوا يف داهية .. ثقة الناس 

ن ندعو املسلمني يف اجملتمعات األوربية واألمريكية أن يشاركوا وال حن.. هذه التعددَيت شرعها اإلسالم 
حىت يف الدين من حق اإلنسان أن خيتار الدين .. وحىت ال مانع أن ينضموا إىل أحد األحزاب .. ينعزلوا 

 كل احلرَيت.. اإلسالم يُقاتل من أجل تقرير احلرية للبشر .. ُشرع القتال من أجل احلرية .. الذي يراه 
احلرية الدينية، واحلرية املدنية، واحلرية الفكرية، واحلرية السياسية؛ كل احلرَيت : متاحة لغري املسلمني

وبني من خرج على .. يفرق يف حد الردة بني من خرج من اإلسالم وكانت ردته عادية .. متاحة هلم 
واآلخر هو الذي ..  حد عليه فاألول ال.. اإلسالم وكانت ردته مثرية للفتنة وتشكل خطراً على اجملتمع 
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إحنا قلنا إنه ليس العقاب على اخلروج من الدين، العقاب على الفتنة اليت يثريها .. يُطبق عليه احلد 
.. مثل كتاب آَيت شيطانية لسلمان رشدي .. الكتب خُتَدم ابملنع .. كل شيء ممنوع مرغوب .. املرتد 

أَ أفضل .. أَ ال أدعو إىل مصادرهتا إطالقًا .. اب الشهرة حينما مننع هذه الكتب التافهة نفتح هلا أبو 
قلت يف بعض براجمي إن حتقيق احلرَيت العامة .. حتقيق احلرَيت على تطبيق الشريعة اإلسالمية 

إطالق احلرَيت يف العامل العريب أهم من تطبيق .. للشعوب مقدم عندي على تطبيق الشريعة اإلسالمية 
حكم النظام العلماين يف بعض البالد اليت ال توجد هبا أغلبية دينية ظاهرة قد . .الشريعة اإلسالمية 

كما يف .. يكون أفضل من احلكم الديين املتعصب؛ ألنه يقسم السلطة والثروة ويتيح الفرص للجميع 
لها هل الدُيقراطية اليت تتنادى هبا شعوب العامل، واليت تكافح من أج.. هل الدُيقراطية كفر .. اهلند 

هل هذه الدُيقراطية منكر أو كفر كما يردد بعض السطحيني .. مجاهري غفرية يف الشرق والغرب 
وغريها كثري من . هـ -ا"الواقع الذي يتأمل جوهر الدُيقراطية ُيد أنه من صميم اإلسالم .. املتعجلني 

إلابحية املطلقة حتت غطاء اليت تدعو إىل ا.. االطالقات والعبارات اليت ُتصيب قارئها ابلصداع والتقيء 
واليت مؤداها ـ وال بد ـ إىل تغييب وإلغاء فريضة األمر .. والدعوة إىل الدُيقراطية .. واحلرَيت .. احلرية 

واليت من دوهنا .. اليت هبا أصبحت أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس .. ابملعروف والنهي عن املنكر 
.. رق السفينة يف حبور من املنكرات والفنت والكفر والشرك واألهواء وتغ.. تفقد األمة املناعة واملقاومة 

 !وتفقد مباشرة صفة اخلريية والرَيدة بني األمم
.. فاستقصاء كلمات الرجل حول هذا املوضوع .. واإلحصاء .. مل نُرِّد مما تقدم االستقصاء 

وهو يقوم جبمع كلمات وعبارات وجهدًا مضنيًا على صاحبه أن يستعد للتقيء .. يستغرق جملدًا كاماًل 
.. وصحة مأخذَ عليه .. وإمنا أردَ فقط التدليل على منهجه .. وهذا ما ال نقدر عليه اآلن .. الرجل 

لرمبا كتبنا أيضًا .. ونبني وجه الباطل والكفر فيها .. كما أننا لو أردَ أن نرد على كلماته عبارة عبارة 
كما أنين رددت على .. يف كلمات الرجل أعاله معلومة للجميع  وأحسب أن الباطل.. يف ذلك جملدًا 

حكم " بعض كلمات الرجل حول الدُيقراطية واإلابحية ـ اليت ُيلو له أن يسميها ابحلرَيت ـ يف كتايب 
 .فلرياجعه من شاء.. ما يغين عن اإلعادة هنا " اإلسالم يف الدُيقراطية والتعددية احلزبية 

.. عقيدة املواالة واملعاداة يف هللا .. ئه لعقيدة الوالء والرباء يف اإلسالم تغييبه وإلغا: خامساً 
دقة امللحدين .. أوثق عرى اإلُيان وأمتنها  وأثىن خريًا على كثري من الطواغيت .. فآخى الكافرين والَز

وقال عنهم  ..إال وجادل عنها .. والزندقة .. مل يدع ملة من ملل الكفر والشرك .. الظاملني احلاكمني 
حىت األيزيدية عبدة الشيطان يف .. هلم ما لنا وعليهم ما علينا .. هم منا وحنن منهم .. هم إخواننا 
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.. وقد َسعته بنفسي ـ حبجة أهنم مواطنون .. العراق قد قال عنهم ذلك ـ يف اتصال هاتفي للجزيرة معه 
وأن اإلسالم كفل هلم حرية عبادة .. وأن حقوق املواطنة تستوجب هلم مثل هذه احلقوق واملواالة 

خيلط بني اإلحسان وأدلته وبني املواالة .. ولكي ُيرر ابطله .. ويف كثري من األحيان خلبثه .. الشيطان 
ممن دخلوا يف سلمهم وأماهنم .. وُيمل األدلة الدالة على إحسان املسلمني على غريهم .. وأدلتها 
وأىنَّ للقارئ أو .. على املواالة .. م وعهد وأمان اإلسالم ممن ُيوز هلم أن يدخلوا يف سل.. وعهدهم 

الذي يُعطى للمسلم ولغريه .. املستمع العامي ـ أو حىت املثقف ـ أن ُييز بني اإلحسان والرب والقِّسط 
 !وبني املواالة واألخوة اليت ال تُعَطى إال للمسلمني.. ممن يدخل يف أمان وعهد وذمة اإلسالم 

واليت أكثرها .. رئ بعض كلماته وعباراته الدالة على هذا الكفر واملروق وإليك أيها القا
كن سنيًا، كن شيعياً، كن كردًَي، كن أَيًَّ ما تكون، والكن الوحدة هي سبيل اخلالص :" منشورة يف موقعه

ال .. ار أَ منذ ثالثني سنة ألفت كتااًب َسيته غري املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي، مرضيتش أقول الكفَّ .. 
يعتمد املنهج اإلسالمي يف خماطبة غري املسلمني على مجلة من األسس .. داعي أن تقول مثاًل الكفار 

استخدام كلمة غري املسلمني بدل كلمة : الفكرية واألخالقية ُيب أن تُراعى، نذكر منها أمهها وأبرزها
جلوامع املشرتكة وتقوية نقاط االتفاق الرتكيز على ا.. الكفار، وكلمة املواطنني بدل كلمة أهل الذمهة 

.. وتعميقها وتوسيعها، وعدم الرتكيز على نقاط التمايز واالختالف إال يف جمال البحث العلمي اخلالص 
ومن اخلطوات العملية اليت ُيب اختاذها يف التعامل مع غري املسلمني وخماطبتهم سواء يف الداخل أم 

ليس جمرد .. وم على احلب ال البغض، على التنوع ال االنفراد إنشاء ثقافة وسطية جديدة تق: اخلارج
كل القضاَي بيننا ـ .. حنن  نعادي من يُعادينا ونوايل من يوالينا .. الكفر هو املانع للوالء، ال؛ إمنا احملادهة 

أي بينه وبني نصارى مصر ـ مشرتكة، فنحن أبناء وطن واحد، أمتنا واحدة، أَ أقول عنهم إخواننا 
َا اْلُمْؤمُِّنوَن إِّْخَوٌة  سيحيني، البعض ينكر علي هذا كيف أقول إخواننا املسيحيني؟ امل إِّمنَّ
األقباط إخوان لنا هلم ما لنا وعليهم ما .. نعم حنن مؤمنون، وهم مؤمنون بوجه آخر . 44:احلجرات

.. مصطلح أهل الذمة هناك كلمات مل تعد مقبولة لدى إخواننا من األقليات غري املسلمة وهي .. علينا 
ومن التعبريات املطلوبة يف عصر العوملة التعبري .. فال أجد مانعًا من استخدام كلمة املواطنة واملواطن 

املشكلة مع اليهود ليست .. ابإلخوة عن العالقة بني البشر كافة، واملراد هبا اإلخوة اإلنسانية العامة 
سبب العداء بيننا وبني اليهود املظامل اليت ارتكبوها ..  مشكلة عقيدة وال شريعة وإمنا هي مشكلة أطماع

املعركة بيننا وبني اليهود ليست من أجل العقيدة، بعض الناس ُيكن بيظن أن إحنا بنحارب اليهود .. 
من أجل عقيدهتم، هذا خطأ، حنن ال حنارب اليهود من أجل عقيدهتم؛ حنارب اليهود من أجل األرض 
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اليهود الذين يربؤون مما تفعله إسرائيل أَ .. هلها، من أجل أهنم احتلوا األرض اليت اغتصبوها وشردوا أ
حنن كما قلنا ليس بيننا وبني اليهود كدين أية مشكلة، حنن ال نعادي .. أرحب هبم وأكون معهم 

 شكرتُ ر و ذكَ الذي كان له مواقف تُ  ـابب الفاتيكان ـ نقدم عزاءَ يف هذا البااب .. الصهاينة ألهنم يهود 

 مواقف الرجل العامة وإخالصه يف نشر دينه ونشاطه حىت رغم شيخوخته وكرب سنه، فقد طاف .. له

شطاً  ومنها بالد املسلمني نفسها، فكان خملصاً  اً العامل كله وزار بالد النشطاء يف نشر  من أعظم لدينه َو
قدَّم من خري  ه ويثيبه بقدر ماال نستطيع إال أن ندعو هللا تعاىل أن يرمح..  دعوته واإلُيان برسالته

عزاءَ للمسيحيني يف أحناء العامل وألصدقائنا  ونقدم، لإلنسانية وما خلف من عمل صاحل أو أثر طيب
أَ ..  خرياً  تيديو يف روما ونسأل هللا أن يعوهِّض األمة املسيحية فيه يف روما وأصدقائنا يف مجعية سانت

. هـ -ا..."أشهد أنه ال إله إال هللا : وهو يصلي ويصوم، ويقول ال أكفر العلمانيني؛ فكيف نكفر أحداً 
وقد تقدم  ..وغريها كثري من االطالقات والعبارات ـ الثابتة عنه ـ اليت تدل على املعىن الذي أشَر إليه 

معنا كيف أن الرجل يغلهب الوالء الوطين، وللجنسية، وللمستقبل الوظيفي على املواالة يف هللا ويف 
ت، والرتجيح بني املصاحل.. يدة العق  [. 2]بزعم فقه املواَز

أن يقرأ قوله .. ويكفي القارئ النبيه لكي يعلم بطالن وكفر ما تقدم من كالم الرجل أعاله 
ذِّ اْلُمْؤمُِّنوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياء مِّن ُدْونِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َوَمن يـَْفَعْل َذلَِّك فـََلْيسَ  :تعاىل مَِّن اّللهِّ يفِّ َشْيٍء  الَّ يـَتَّخِّ

رُي  ُهْم تـَُقاًة َوُُيَذهِّرُُكُم اّللهُ نـَْفَسُه َوإِّىَل اّللهِّ اْلَمصِّ نـْ رِّ  :وقوله تعاىل. 64:آل عمرانإِّالَّ َأن تـَتـَُّقوْا مِّ َبشهِّ
نَّ هَلُْم َعَذااًب َألِّيمًا  ُذوَن اْلَكافِّرِّيَن َأْولَِّياء  .اْلُمَنافِّقِّنَي أبَِّ تَـُغوَن عِّنَدُهُم اْلعِّزََّة الَّذِّيَن يـَتَّخِّ نِّنَي َأيـَبـْ مِّن ُدونِّ اْلُمْؤمِّ

ُذوْا اْلَكافِّرِّيَن  :وقوله تعاىل. 433-434:النساءفَنِّنَّ العِّزََّة ّللِّهِّ مجِّيعًا  ََي َأيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ
ًَ مُّبِّينًا َأْولَِّياء مِّن ُدونِّ اْلُمْؤمِّنِّنَي َأتُرِّيُدوَن َأن جَتَْعُلوْا ّللِّهِّ  ََي   :وقوله تعاىل. 466:النساء َعَلْيُكْم ُسْلطَا

                                                 
وموقفه .. فهي أكثر من أن حتصى .. ض كذلك لو أردَ أن حنصي عباراته يف الثناء على إخوانه الشيعة الرواف 2

األخري الذي يُطالب فيه الشيعة الروافض أبن ُيسكوا عن الدعوة إىل التشيع والرفض يف بالد املسلمني، واملناطق اليت 
.. مقابل أن ُيسك املسلمون السنة عن الدعوة إىل اإلسالم يف املناطق ذات األغلبية الشيعية .. فيها أكثرية سنية 

فهو إىل .. ال يغري شيئاً من حقيقة موقفه السابق واملضلل من الشيعة الروافض .. ذا على بطالنه وعدم واقعيته قوله ه
.. والسماحة .. العالمة : ويطريهم ويضفي عليهم ألقاب املديح.. الساعة ال يزال أيخذهم وأيخذونه ابألحضان 

ماء املسلمني ـ الذي ال ُيثل إال نفسه وما حواه من أعضاء كثري كما أن َئبه على رائسة االحتاد العاملي لعل.. واآلَيت 
، والذي ابَسه وبعد توقيعه "دمحم علي تسخريي " منهم مشبوهون ـ هو من كبار آَيت التشيع والرفض الصفوي 

 !! للناس.. تصدر فتاوى وتعليمات احتادهم العاملي .. وموافقته 
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ُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِّياء بـَْعُضُهْم َأْولَِّياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّ  ُهْم َأيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ نـْ م مهِّنُكْم فَنِّنَُّه مِّ
ُذوْا الَّذِّيَن  :وقوله تعاىل. 14:املائدةَم الظَّالِّمِّنَي إِّنَّ اّللهَ اَل يـَْهدِّي اْلَقوْ  ََي َأيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ

َن الَّذِّيَن ُأوتُوْا اْلكَِّتاَب مِّن قـَْبلُِّكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِّياء َواتَـُّقو  َُذوْا دِّيَنُكْم ُهُزوًا َوَلعِّبًا مهِّ نِّنَي ْا اّللهَ إِّن ُكنُتم مُّْؤمِّ اختَّ
وقوله تعاىل. 14:املائدة:  ًَُذوُهْم َأْولَِّياء َولَـكِّنَّ َكثِّريا هِّ َوَما أُنزَِّل إِّلَْيهِّ َما اختَّ هلل والنَّيبِّ َوَلْو َكانُوا يـُْؤمُِّنوَن ابِّ

ُقوَن  ُهْم فَاسِّ نـْ َنٌة يفِّ  َوالَّذيَن َكَفُروْا بـَْعُضُهْم َأْولَِّياء بـَْعٍض إِّالَّ  :وقوله تعاىل. 44:املائدةمهِّ تـَْفَعُلوُه َتُكن فِّتـْ
ُذوْا آاَبءُكْم َوإِّْخَواَنُكْم  :وقوله تعاىل. 43:األنفالاأَلْرضِّ َوَفَساٌد َكبِّرٌي  ََي َأيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا اَل تـَتَّخِّ

نُكْم فَُأْولَـئِّ  ُم مهِّ ُيَانِّ َوَمن يـَتَـَوهلَّ وقوله . 63:التوبةَك ُهُم الظَّالُِّموَن َأْولَِّياء َإنِّ اْسَتَحبُّوْا اْلُكْفَر َعَلى اإلِّ
ْن َأْولَِّياء مثَّ اَل تُ  :تعاىل يَن ظََلُموْا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مهِّن ُدونِّ اّللهِّ مِّ نَصُروَن َواَل تـَرَْكُنوْا إِّىَل الَّذِّ
وقوله تعاىل. 443:هود:  َُذوا عِّب َب الَّذِّيَن َكَفُروا َأن يـَتَّخِّ ََ َجَهنََّم َأَفَحسِّ ََّ َأْعَتْد ادِّي مِّن ُدوينِّ َأْولَِّياء إِّ

ْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يفِّ إِّبـَْراهِّيَم َوالَّذِّيَن َمَعُه إِّْذ قَ  :وقوله تعاىل. 446:الكهفلِّْلَكافِّرِّيَن نـُُزاًل 
نُكْم َوممَِّّا تـَْعُبُدوَن مِّن ُدو  ََّ بـَُراء مِّ َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاء قَاُلوا لَِّقْومِّهِّْم إِّ نَـَنا َوبـَيـْ نِّ اّللَِّّ َكَفْرََ بُِّكْم َوبََدا بـَيـْ

ّللَِّّ َوْحَدُه  وغريها كثري من اآلَيت القرآنية اليت تدل على بطالن كالم . 6:املمتحنةَأبَدًا َحىتَّ تـُْؤمُِّنوا ابِّ
 .الرجل أعاله

يف، وبشار األسد، وحسن لطغاة الظاملني اجملرمني؛ صديق القذالاحلميم صديق الفهو : سادساً 
.. وهذا اثبت عنه ابلصوت والصورة .. غريهم و .. ، والثورة اإليرانية، وآَيهتا ةنصر الالت، وأبو تفليقى
مج اليوتوب، وغريها من الربامج البحثيةعن الرجل بحث بقليل من ال ،وملن يريد التثبت مما ذكَر  يف بَر

وتغيري موقفه مؤخرًا جتاه البعض منهم، جاء  ..وُيد صدق ما ذكَر .. فسوف ُيد العجب العجاب .. 
لذي ُيب اوقف العقيدة، مل ليس استجابةو ..  لثورات وهدير الشعوب الغاضبة ومواكبة.. بعد الثورات 

 !أن يكون قبل الثورات، وبعد الثورات
من التأمل واملتابعة جتد أن منهج الرجل كله حيث بقليل : منهجه القائم على الزندقة: بعاً سا

ت، والرتجيح بني املصاحل : يقوم على أمرين فهو حتت عنوان .. وانتهاج التيسري والتسهيل .. فقه املواَز
ت الذي خيضع هلواه  ُيلل وُيرم من تلقاء نفسه ومن دون سلطان من .. وهلواه وحسب .. فقه املواَز

فهو ـ كما مر .. وُيضحي مبصلحة التوحيد ألدىن مصلحة مادية موهومة وُيرر الكفر والشرك .. هللا 
ويربر مواالة ومظاهرة املشركني على املسلمني واجملاهدين حىت ال تُفوهت .. معنا ـ يضحي ابلتوحيد 

ويربر االنتماء واملشاركة يف األحزاب .. مصلحة مستقبل الوظيفي، أو ُيشكك بوالء املرء الوطين 
.. ويربر العمل التشريعي النيايب الشركي .. كما يف الدول األوربية وغريها ـ ويربر انتخاهبا العلمانية ـ  
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والذي يتحقق منها ال يقوى أن .. كثري منها ال يتحقق .. ومرجوحة .. مقابل مصاحل مادية موهومة 
 أفغانستان وعلى هذا األساس واالعتبار نراه قد أغاث كبري األصنام يف.. يرجح على مصلحة التوحيد 
ونصح وأفىت طاغوت اجلزائر أبن ُيذف مادة الشريعة اإلسالمية يف املدارس .. الذي يُعبد من دون هللا 
وأن تُبىن الكنائس يف جزيرة .. وأن ُيرم الشباب من حقهم يف تعلم اإلسالم .. جلميع املراحل الثانوية 

ع إبشراف ورعاية الغزاة  وأثىن خريًا على الدستور العراقي احلايل ـ الذي.. العرب  مزهق البالد ووضِّ
وأثىن ويُثين خريًا على كثري من طواغيت احلكم والكفر الذين ال ينبغي أن خيتلف .. الصليبيني ـ وابركه 
ت عند الرجل أدىن قيمة أو اعتبار .. على كفرهم اثنان  فهو .. فليس ملصلحة التوحيد يف فقه املواَز

ًَ بال أعظم وأعلى وأغلى وأجل املصاحل، .. مصلحة ـ ُيضحي مبصلحة التوحيد  ألدىن مصلحة ـ وأحيا
وخلق .. وأنزل الكتب .. واليت من أجلها أرسل هللا الرسل .. واملقاصد اليت جاء اإلسالم لتحقيقها 

هذا اإلجرام حبق دين هللا يرده ـ لكي ُيد لرتوُيه مستساغًا وقبواًل عند الناس ـ إىل فقه .. اخللق 
.. ليظن الناس أن له مستند شرعي فيما يؤصل ويُفيت به .. والرتجيح بني املصاحل واملفاسد .. َت املواز 

ت ـ عند الرجل ـ يف كثري من األحيان كلمة حق  وعلى القارئ لكتب .. يُراد هبا ابطل .. فقه املواَز
 . أو املستمع حلديثه أن يتنبه لذلك.. الرجل 

ويتتبع .. فهو ألجل التيسري والتسهيل ُيل احلرام وُيرم احلالل .. أما مبدأ التيسري والتسهيل 
والشاذ من مذهبهم وأقواهلم ـ ليظن املرء أن له مستندًا معتربًا من علماء األمة ـ مث .. ذالت العلماء 

فقد .. وشكل منها مذهبًا جديدًا لنفسه .. من تتبع زالت العلماء : وقد صدق من قال.. يُفيت به 
 ! تزندق

: األمثلة الدالة على هذا املنهج يف التيسري والتسهيل ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ قوله من
على  وهيملرأة ا وأن تغين.. بتحليل االختالط؛ اختالط الرجال مع النساء وبضرورة وغري ضرورة 

لنشرة كما جاء ذلك يف ا..  احملرمة الربوية بعض املعامالت والبيوعأحل و .. املسارح وابملعازف 
القرضاوي، حيث جاء يف النشرة كخالصة  يرتأسه الصادرة عن اجمللس األوريب لإلفتاء والبحوث والذي

أابح اجمللس بيع اخلمر وحلم :" الذي ُعقد يف إيرلندا الثاين للتوصيات اليت توصلوا إليها يف مؤمترهم
س أن تكون نسبة تلك املواد إذا كان ال بد من بيعها، وشرط اجملل مسلمون اخلنزير يف متاجر ُيلكها

 من وحرم اجمللس بيع اخلمر يف املطاعم ألهنا حتتل نسبة عالية.. مجلة التجارة العامة  من احملرمة قليلة

أابح اجمللس  .. ابألقساط وأابح اجمللس اشرتاء املنازل والسيارات بواسطة البنوك والدفع.. املبيعات 
جمالس العلم واحملاضرات  مثل  إطار ضوابط الشرعاشرتاك الرجال والنساء يف مكان واحد، يف
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النساء والرجال من ابب واحد  دخول وجوز اجمللس.. والدراسة، والنشاطات االجتماعية وغريها 
.. اختالط كلمة دخيلة على املصطلح اإلسالمي  كلمة للقاعات واجملالس، ومل ير يف ذلك أبساً، واعترب

على كميات قليلة من مواد حمرمة مثل حلم اخلنزير وشحمه  حتتوي وأابح اجمللس أكل املطعومات اليت
وأجاز اجمللس املشاركة يف االنتخاابت البلدية والنيابية يف الدول  ..  %4 نسبتها شرط أن ال تتجاوز

 !ُيقق مصاحل املسلمني مبا الغربية
ح للمرأة وأاب.. ومما حلله كذلك شرب اخلمر إذا كان بنسبة قليلة مع الطعام أو الشراب 

وأن كفر الرجل ال ُيوز أن يكون .. ومل ير يف ذلك حرجًا .. املسلمة أن تبقى يف ذمة زوجها الكافر 
ومن طوامه كذلك الثابتة مبنطوقه جحوده حلد الرجم، .. سببًا للتفريق بني الرجل وزوجته املسلمة 

وهكذا ..  واألئمة األربعة وغريهم واإلمجاع؛ إمجاع الصحابة والتابعني، رغم ثبوته ابلنصواستخفافه به، 
ومما خُيالف ما .. ومن دون سلطان من هللا .. م ما يشاء ومن تلقاء نفسه ُيلل وُيره يغري ويُبدهل، و فهو 

.. ففنت الناس عن دينهم .. حتت رغبة وزعم التيسري والتسهيل .. هو معلوم من الدين ابلضرورة 
 ! وأضلهم ضالاًل بعيداً 
نَـُتُكُم اْلَكذَِّب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم لهِّتَـْفتَـُروْا َعَلى اّللهِّ  َوالَ  :قال تعاىل ُف َأْلسِّ تـَُقوُلوْا لَِّما َتصِّ

 . 444:النحلاْلَكذَِّب إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اّللهِّ اْلَكذَِّب اَل يـُْفلُِّحوَن 
ْنُه َحَرامًا َوَحاَلاًل ُقْل آّللهُ َأذَِّن َلُكْم  ُقْل َأرََأيـُْتم مَّا َأنَزَل اّللهُ َلُكم :وقال تعاىل مهِّن رهِّْزٍق َفَجَعْلُتم مهِّ
 .13:يونسَأْم َعَلى اّللهِّ تـَْفتَـُروَن 

ال يفوته بني الفينة واألخرى أن .. والرجل لكي ُيد لنفسه السعة الكافية يف الكذب على هللا 
أن لإلسالم ثوابت ال تتغري وال تتبدل : منه، وهييكرر مقولته املشهورة واملتكررة حىت ملها السامعون 

واملساحة املرنة وهي اجلزء .. والظنيات .. وهناك الفرعيات .. وهو اجلزء اليسري القليل من اإلسالم .. 
وأنخذ منها .. هذه املساحة ُيق لنا أن جنتهد فيها ونغري ونبدل .. األكرب واألرحب واألوسع من الدين 

وهو على استعداد من أجل ذلك أن .. ونرد منها ما ال نشاؤه وما ال يناسبنا .. سبنا وما ينا.. ما نشاء 
ويرد الدليل الصحيح، واألقوال .. وابلشاذ من أقوال العلماء .. يستدل ابلدليل الضعيف ويصححه 
 !القائم على اهلوى.. لينصر مذهبه التيسريي التسهيلي .. الراجحة الثابتة من أقوال أهل العلم 

وما فيها من مفاهيم وخري .. هو من أجل ذلك ال يرتدد أبن ُيذر من كتب السلف القدُية و 
ليخلو له اجلو أبن يؤصل ملنهجه .. وهي مل تعد تصلح لزماننا .. وأهنا وجدت لزماهنا .. ومصطلحات 

، وعلى احلب اجلديد القائم على التسهيل والتيسري ـ مبعىن التفريط ـ وعلى التعارف والتعايش ال التناكر
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اإلسالم يرى البشرية " ال البغض بني ملل وطوائف األرض كلها، كما يقول يف مقال له حتت عنوان 
تنقية ثقافاتنا العامة اليت نلقنها للتالميذ يف املدارس، وللجماهري يف اإلعالم من بعض ":" أسرة واحدة 

ئتها، وال ُيوز أن نعممها على األجيال؛ ما حوته كتبنا القدُية من مفاهيم مغلوطة حتمل طابع عصرها وبي
وعلى احلب .. وإنشاء ثقافة وسطية جديدة تقوم على التعارف ال التناكر .. فقد انتهت ابنتهاء ظروفها 

 "!!ال البغض، على التنوع ال االنفراد، على السالم ال احلرب 
ومل تسلم .. "آَيت شيطانية " سلمت من القرضاوي كتب سلمان رشدي وروايته الشيطانية 

 !!منه ـ ومن شره ـ كتب السلف الصاحل
ه عن الرجل أعاله وبعد حكمت ـ وال أزال ـ إبراًء للذمة، .. ، ألجل مجيع ما تقدَّم وذكَر

جُترى عليه مجيع أحكام الكفر والردة ..  كافر مرتد زنديقأبنه  " يوسف القرضاوي " ونصحاً لألمة على 
 .وتقدم ذكره أعاله.. عليه  إىل أن يتوب مما ثبت.. والزندقة 

.. أو على طريقة املتهورين املتسرعني .. هذا احلكم مل يصدر عين عن هوى أو رغبة يف التشفي 
وقد ترددت وراجعت نفسي مرارًا وتكرارًا قبل إصدار هذا .. من دون النظر يف شروط وموانع التكفري 

وأمسكنا عن اخلوض يف .. انبها وأطرافها وعدت النظر فيها من كل جو .. وقد قلبت األمور .. احلكم 
فلم يرتك لنا فسحة وال منفذًا .. حىت سدَّ علينا مجيع منافذ التأويل واإلعذار .. الرجل دهرًا طوياًل 

وخشينا على أنفسنا اإلمث والوزر لكتمان ما ُيب علينا بيانه حبق هذا الرجل .. للتأويل أو حتسني الظن 
ـ لغرٍض خبيث يف نفوس ـوخباصة أن اإلعالم الفاسد .. البالد والعباد  الذي شاعت وعمهت فتنته على

محل .. أصحابه والقائمني عليه ـ قد صنع للرجل رهبة بني الناس وعند بعض أهل العلم وطالبه 
ال  فنن أمة حممدٍه .. فكان ال بد مما ال بد منه .. الكثريين منهم على اإلحجام عن بيان احلق فيه 

 ! مع على ضاللة أو كتمان حق أو علمُيوز أن جتت
ـ أود أن أملس أو أَسع من الرجل كالمًا ـوال أزال  ـكنت ـ.. هذا احلكم الصادر عين أعاله 

وأن الكرب يصده .. لكن األَيم أتيت لُتثبت أن الرجل يف غيه وضالله مستمر .. ُُيرئين على الرجوع عنه 
وأن أخطاءه واحنرافاته مل تكن َجتة عن هفوة أو زلهة .. عن الرجوع إىل احلق أو إنصاف احلق من نفسه 

وهي يف .. ومتييع الدين .. وإمنا عن منهج وأتصيل وختطيط ُمسبق يُراد منه هدم اإلسالم .. أو اجتهاد 
.. وأخطاؤه اليوم هتون جتاه أخطاء الغد .. توسع وازدَيد؛ فأخطاؤه يف األمس هتون جتاه أخطائه اليوم 

.. أراده الطغاة كاسحة ألغام ملآرهبم وابطلهم .. أي مستنقع آسٍن سينتهي حال الرجل  وال ندري إىل
 ! ففعل ما فعله بلعام بن ابعوراء وأشد.. فأجاهبم ـ ولألسف ـ ملا يريدون .. وسياساهتم الظاملة الكافرة 
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ـ ـذكره يتعصبون الَسه و .. ومشبوهون يقتاتون بضالله .. أعلم أن للرجل أتباع وعوام ورعاع 
وال أن يسمعوا حلكم .. ـ ال يقدرون على أن ينصفوا احلق منه ـقد صنعتهم الدعاية واإلعالم الفاسد 

.. وجهاالتكم .. كفوا عنا صراخكم : وهلؤالء أقول.. ويولولون .. سيصيحون ويصرخون .. احلق فيه 
ة واملنحرفني على هدم الدين ويتقوهى غريه من الطغا.. واستكرب .. بكم وأبمثالكم تقوَّى الرجل وطغى 

فنن كان عندكم .. وإمنا هو هلل تعاىل وحده .. واحلكم ليس يل وال لكم .. املورد ليس يل وال لكم .. 
فاحلق .. ونرحب به .. وحنن سنصغي إليه ونستفيد منه .. فأظهروه .. علم تردون به كالمنا أعاله 

فالرجوع إىل احلق أحب إىل أنفسنا من أنفسنا .. احلق وليس لنا غاية وال مطلب غرَي .. مطلبنا وغايتنا 
.. فننين ال أقف عندها .. والكلمات السوقية النابية .. والعصبيات .. أما غري ذلك من اجلهاالت .. 

فوفهِّروا .. ولو مررت عليها مررت مرور الكرام .. وال أَسح لبصري أبن يقع عليها .. وال أستمع إليها 
 ! يل ملناسباٍت أخرى خري لكمعليكم الصراخ والعو 

  ّللهِّ َعَلْيهِّ تـَوَكَّْلُت َوإِّلَْيهِّ أُنِّيُب ْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوفِّيقِّي إِّالَّ ابِّ  . 44:هودإِّْن ُأرِّيُد إِّالَّ اإلِّ
 .وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلَّم

 .وآخر دعواَ أن احلمد هلل رب العاملني
 

 د املنعم مصطفى حليمةعب
 "أبو بصري الطرطوسي " 

 .م 4/44/6444. هـ 3/44/4663
 

 www.abubaseer.bizland.com 

http://www.abubaseer.bizland.com/

