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عثمان عثمان :السالم عليكم مشاهدينا الكرام وأهال ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في
هذه الحلقة الجديدة من برنامج الشريعة والحياة ،حلقتنا لهذا اليوم هي مفتوحة ومخصصة
لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم المتنوعة والتي نتلقاها بطبيعة الحال عبر بريد البرنامج أو
عبر صفحة البرنامج على فيسبوك ،يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة
كالعادة فضيلة الشيخ العالمة الدكتور يوسف القرضاوي والذي نرحب به بعد غياب
وربما طال بعض الوقت السالم عليكم فضيلة الدكتور ،أهال بكم بعد هذه الفترة من
الغياب.
يوسف القرضاوي :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته أعزكم هللا يا سيدي.
عثمان عثمان :هناك كم كبير من األسئلة خاصة ما يتعلق منها بالوضع المصري لكن
ابدأ مع السؤال ساقه الكثيرون من المشاهدين وأنقل لكم يعني صيغة المشاهد وصفي أبو
زيد يقول :لماذا غادرتم فضيلة الدكتور القاهرة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي
تمر بها مصر قطعتم إجازتكم وعدتم إلى الدوحة؟
يوسف القرضاوي :بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا
وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهَ { ،ربَّنَا ءاتِنَا
ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمةً َو َهيِّئْ لَنَا ِم ْن أَ ْم ِرنَا َر َشدًا} [الكهفَ { ]21 :ربَّنَا ال تُ ِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ
ك أَ ْن َ
ت ْال َوهَّابُ } [آل عمران ]8 :ونظرا ألن هذه أول
هَ َد ْيتَنَا َوهَبْ لَنَا ِم ْن لَ ُد ْنكَ َرحْ َمةً إِنَّ َ
حلقة أقدمها في شهر رمضان المبارك سأتوجه بخالص التهنئة بهذا الشهر الكريم إلى
أبناء قطر العزيزة ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابها وحكامها ومحكوميها وأميرها
ووزرائها وجميع من فيها أن يجعل هللا تعالى هذا الشهر شهر خير وبركة عليهم وعلى
أمة اإلسالم في مشارق األرض ومغاربها ،وأن يجنبهم كل شر في هذا الشهر وأن يخرج
المسلمين حيثما كانوا من محنهم ويدخلهم في حياة السلم والطمأنينة والرضا إن شاء هللا،
وابدأ يعني إجابتي عن السؤال الذي سأله األخ الدكتور وصفي أبو زيد وهو أخ من
اإلخوة المشتغلين بالفقه اإلسالمي وبالدراسات اإلسالمية وله بحوث طيبة وهو عضو
معنا في االتحاد العالمي للعلماء المسلمين ويعتب عل ّي يقول معاتبا كما يقول في سؤاله
لماذا يعني لم اخرج من مصر هربا مما يجري في مصر؟ أنا حتى وان كنت خارج
مصر أنا مع مصر يعني أنا هنا اآلن مع مصر وأدافع عن مصر في كل أحوالي سواء
كنت في قطر خارج قطر في داخل مصر خارج مصر يعني مسافرا أو حاضرا أنا مع
قضية مصر ومع العدل في مصر ومع الشعب المصري ،فأنا دعيت ألحضر إفطار
األمير المعمول به في كل سنة أن يفطر مع العلماء وأكون عادة يعني في أولهم فحينما
يعني وصلتني الدعوة لم أشأ أن أتأخر ووجدت في هذه المناسبة بالذات مهمة جدا ألنه
على قدر لعلك عرفت بعض ما أشيع.
عثمان عثمان :يعني ما أحبنا أن ندخل في تفاصيله ألنه كالم ال قيمة له.
2

يوسف القرضاوي :الكالم الفاجر الذي ال يخشى هللا وال يتحرى من شيء أشاع إنني
خرجت مطرودا من قطر وقطر أخرجتني بسرعة وأخرجتني بطيارة خاصة يعني كالم
غريب يعني هؤالء الناس يعرفون صلتي بقطر ،أنا صلتي بقطر صلة عميقة جدا من
 2692إلى اآلن وأنا موجود في قطر وموصول بأهلها كل أهلها موصول برجالها
ونسائها بشيوخها وشبابها وأطفالها حتى األطفال وهللا األطفال أحبهم ويحبونني من
شيوخ ومن شباب من الرجال والنساء من الموظفين والعمال األغنياء والفقراء الحكام
والمحكومين األمير ووزرائه كل الناس ،ال أنا في قطر ال اخرج منها ألني أنا مربوطا
بها أصبحت واحدا من أهلها وأنا ال أرى انه هناك فاصل بين البالد العربية بعضها
البعض ،افرض معي جنسية قطرية هذا ال يمنع إني مصري أني أرى كل هذه البالد بالد
واحد ة وشعوب واحدة ال يمنع أخذ الجنسية إني أنا أتمسك بوحدة هذه البالد كلها فأردت
أن آتي إلى قطر وأظهر مع األمير وال يظهر كذب هؤالء الذين أشاعوا الكالم وملئوا
ب الَّ ِذينَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ
الدنيا به وهو شيء ال أساس له ،هللا تعالى يقول{ :إِنَّ َما يَ ْفتَ ِري ْال َك ِذ َ
ت َّ
ك هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ }[النحل ]211:إنما عليه السالم قال :أيكون المؤمن جبانا؟
هللاِ َوأُولَئِ َ
بِآيَا ِ
قال :نعم ،أيكون بخيال قال :نعم ،قيل له :أيكون كذابا؟ قال :ال المؤمن ال يكذب فهذا ليس
من شأن المؤمنين ،فمن أجل هذا جئت إلى قطر ولكن قلبي مع المصريين وهللا وال
يفارق هذه الفئة التي تجاهد في سبيل هللا بالصالة والقيام والذكر والدعاء هلل سبحانه
وتعالى في رابعة العدوية وفي ميادين مصر المختلفة وفي المحافظات وفي كل مكان..
اإلعالم المصري والتحريض على السوريين والفلسطينيين
عثمان عثمان :طالما تطرقتم إلى موضوع اإلعالم واالفتراءات التي يسوقها اإلعالم في
كثير من األحيان لدي سؤال من خليل الصمادي عن ما يبثه اإلعالم المصري كما يقول
من ثقافة الكره والبلطجة حول السوريين والفلسطينيين وربما األتراك ،هذا الكم الكبير
من التحريض على العنف والكراهية ما سببه برأيكم فضيلة الدكتور؟
يوسف القرضاوي :لألسف يعني مما بثته هذه الطائفة التي انقلبت على الوضعية
الشرعية في مصر جاءت بأفكار عجيبة حول الفلسطينيين وأهل غزة والسوريين ويعني
تحاول أن تجعل هؤالء الناس كأنما يمثلون خطرا على البالد ،المفروض انه مصر تقوم
بدورها ،مصر البلد الكبير اكبر بلد عربي عليه حقوق للذين تغتال حقوقهم وتداس
حرماتهم وتقتل أنفسهم وتخرب ديارهم ويفعل بهم ما يفعل ،مصر لها حق حينما أعلن
محمد مرسي إننا سنقف مع السوريين وسنقف ضد الذين يقاتلونهم هاجت الدنيا وهاجت
إيران وهاج حزب هللا الذين من يسمون أنفسهم حزب هللا وما هم إال حزب الشيطان
وحزب الطاغوت ،فهؤالء الناس يريدون أن يكرّهوا الشعب المصري بالسوريين ليتخ َل
عن السوريين ،يتقربون إلى اإليرانيين الذين يقاتلون يعني في سوريا في الحقيقة هم
أساسا اإليرانيون ،اإليرانيون يقاتلون السوريين يقاتلوهم بسالحهم ،السالح جاي من
إيران ومن العراق ومن روسيا ،وبرجالهم وقد رأينا رجالهم من قبل إيرانيين وعراقيين
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ورأينا أخيرا من فترة حزب هللا الذين جاءوا يقاتلون السوريين بكثافة وانتصروا عليهم
في القصير ،وبأموالهم راصدين المليارات ألن هذا أمر مليارات مفتوحة وكانوا يشاوروا
اإلخوان في مصر انه مستعدين نديكم بالعشرات المليارات بس سيبونا في سوريا ولكن
اإلخوان رفضوا ،فهذا الكالم الذي يقال في هذه األشياء لمصلحة هؤالء ضد اإلخوة
السوريين ،وأنا أقول أن نصرة اإلخوة السوريين واجب على كل مسلم كل مسلم يؤمن
بشهادة أن ال اله إال هللا وأن محمد رسول هللا وأن المسلمين امة واحدة وأن واجب المسلم
أن يدافع عن المسلم (المسلم اخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه) ما معنى ال يسلمه؟ يعني ال
يتخلى عنه يدافع عنه المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فكل مسلم
عليه بقدر ما يستطيع أن يدافع عن إخوانه في سوريا إذا كان عنده مقدرة عسكرية ليست
موجودة عند الناس اللي هناك خبرة في حرب الدبابات في إسقاط الطائرات في تعليم كذا
أو كذا يروح يؤديها لإلخوة هناك ليس كل إنسان مطلوبا هناك إنما مطلوبا من عنده
خبرة ال تتوفر إال للقليلين من الناس ،فالمسلمون مطالبون ،ما لم يستطع أن يذهب يدفع
بماله بقدر ما ،من لم يستطع في ماله يدعو هللا سبحانه وتعالى ،أن أدعو المسلمين في
إنحاء العالم خصوصا في شهر رمضان المبارك وفي السحر أدعو المسلمين جميعا أن
يدعو هللا إلخوانهم في سوريا وإلخوانهم في مصر ،كنا ندعو هللا لإلخوان في سوريا في
الشهور الماضية وفي السنتين الماضيتين وما بعدهما اآلن دخلت مصر أيضا مطلوب
الدعوة لها أن ينصرها هللا على عدوها وأن يخرجها من محنتها.
فتوى عزل مرسي من السلطة
عثمان عثمان :موالنا بعد عزل الرئيس محمد مرسي أصدرتم بيانا وصفتم فيه عزل
الرئيس بأنه حرام ويؤدي إلى الفتنة في البالد دعوتم المصريين إلى إعادة الشرعية
والحفاظ عليها درءا للفتنة ،أين موقع هذا من الحديث وهو حديث حذيفة بن الي ّمان الذي
يوجب فيه النبي عليه السالم طاعة ولي األمر وعدم الخروج عليه ،وما الفرق بين
مرسي اآلن ومبارك في العهد السابق؟
يوسف القرضاوي :وهللا أصبحنا اآلن نقول يا ريتهم يعاملوا مرسي كما عاملوا مبارك،
يعني تصور مبارك الذي ظل  21سنة يعيث في األرض فسادا ويعبث بأموال البالد و
بحرمات البالد وبدماء البالد وبكل شيء له قيمة في البالد ال يبالي ببشر وال بحجر وال
بأي شيء 21 ،سنة ولم يكتف يريد أن يزيد يعني أن يورثها ألوالده من بعده ،حسني
مبارك لم يعزل إنما هو تنازل كل اللي فعلوه أجبروه على أن يتنازل للجيش فشوف
حسني مبارك لم يجبر على التنازل وأجبر محمد مرسي الذي انتخب انتخابا حرا شرعيا
باإلجماع لم يشك في ذلك أحد أنه صحيح فش فرق كبير إنما هذه هي الديمقراطية ،هذا
الرجل انتخب فأصبح رئيسا شرعيا ،الرئيس الشرعي يأتي مجلس عسكري يعزله،
مجلس عسكري من الذي أعطاه الحق في عزل الرئيس الشرعي؟ بعد سنة يا ريتهم حتى
صبروا عليه سنة ده بعد شهر بدؤوا يحاربونه ،والمعروف أن هذا األمر بُيت له قبل 21
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يونيو مش  21يونيو هو الذي أوحى ،ال الذين وسمعنا من األخ وائل قنديل في الجزيرة
من أيام قليلة يومين وال ثالثة أنه قال هذا أمر مبيت وعرف ومعروف من قبل هذا ،هذا
ما لوش عالقة وحتى لو قلنا انه الجيش المصري عمل هذا بعدما وجد الشعب طافح
الكيل ،من قال أن طفحان الشعب يغير الرئيس يغيره ،يغيره بعد سنة؟ بقى صبرت 21
سنة على حسني مبارك و 91سنة على حكم العسكريين ولم تصبر سنة واحدة على
الرئيس المعزول ،ومن أعطاك هذا أنت يا سيسي؟! من الذي جعلك قائدا عاما؟ محمد
مرسي ،من الذي جعلك وزيرا؟ محمد مرسي ،من الذي جعلك فريقا وكنت لواء؟ محمد
مرسي ،أنت واللي جيت تقول ووقفت أمامنا وتقول أعاهد هللا على السمع والطاعة على
كذا سمعناك كلنا رأيناك ،من الذي أعطاك الحق انك تصبح أنت الرئيس وتعزله وترميه
في الزبالة وحطه بمكان ال يعرفه أحد ما نعرفش هو فين ومعه  11واحد هل هذا منطق؟
من قال هذا؟ اإلسالم يحرم هذا تحريما باتا ألن األصل أن ترعى الشرعية ،الشرعية لها
قيمتها ما حصلش ليه الناس يقعدوا  4سنين؟ ما جعلوها  21وال  11وال معادش خالص
كان زمان يقولوا مدى الحياة ،دي الوقت بقت أربع سنين وخمس سنين وست سنين
وممكن إنما بعد سنة وحتى بعد شهر تقف ضد الرجل ،اإلسالم يعني يمنع هذا هللا تعالى
هللا َوأَ ِطيع ْ
وا أَ ِطي ُع ْ
يقول{ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُول َوأُولِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم}[النساء]16:
ُوا ال َّرس َ
وا َّ َ
هذا ولي أمر شرعي بايعناه ،االنتخاب هذا بمثابة البيعة كأننا وضعنا أيدينا في يده هذا
بمثابة وضع اليد في اليد وقولنا نعاهد هللا على أن نسمع لك ونطيع في المنشط والمكره،
هذا ما جاء به اإل سالم ،اإلسالم يأمر بطاعة ولي األمر أنا سأقرأ لك بعض األحاديث
وا أَوْ فُ ْ
التي جاءت يعني في هذا أوال هللا تعالى يقول{ :يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا
بِ ْال ُعقُو ِد}[المائدة ]2:االنتخاب هو يعني عقد وبيعة بين رئيس الدولة واألمة..
عثمان عثمان :هل ينطبق هذا أيضا على الدستور الذي استفتي عليه؟
يوسف القرضاوي :هو نفس الدستور (المسلمون عند شروطهم) حديث يقول (المسلمون
عند شروطهم) اشترطوا أمر واتفقوا عليه يجب أن يلتزموا به إال شرطا احل حراما أو
حرم حالال ،والرجل ال حرم حالل وال حلل حراما فهذا الدستور يجب الوفاء به { َوأَوْ فُ ْ
وا
{والَ تَ ُكونُ ْ
هللا إِ َذا عَاهَدتُّ ْم َوالَ تَنقُض ْ
وا َكالَّتِي
بِ َع ْه ِد َّ ِ
ُوا األَ ْي َمانَ بَ ْع َد تَوْ ِكي ِدهَا} [النحلَ ]62:
وا أَوْ فُ ْ
ت َغ ْزلَهَا ِمن بَ ْع ِد قُ َّو ٍة أَن َكاثًا}[النحل ]61:وهللا تعالى يقول{ :يَا أَ ُّيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ض ْ
وا
نَقَ َ
بِ ْال ُعقُو ِد}[المائدة ] 2:فالوفاء بالعقود وصدق الحديث وانجاز الوعد ،كل هذه من صفات
المؤمن وضدها من صفات المنافقين كما ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم في أحاديث
صحيحة متفق عليها ،ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم(( :كانت بنو إسرائيل تسوسهم
األنبياء كلما هلك نبي خلفهم نبي وإنه ال نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون ،قالوا :فما
تأمرنا يا رسول هللا؟ قال :فوا ببيعة األول فاألول أعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم عما
استرعاهم)) ،حتى لو في أكثر من واحد حتى لو بويع حتى ،ال األول هو الذي يجب أن
يوفى له ،والكل يجب يوفي له حتى لو جاء واحد وسيعمل انقالب ال حق له ،إنما عليه
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الصالة والسالم يقول أيضا(( :ثالثة ال ينظر هللا له ))..وهذا البخاري ومسلم مش حديث
ضعيف وال حديث أيضا البخاري ومسلم يروي(( :ثالثة يَنظُ ُر إِلَ ْي ِه ْم يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َوالَ
يُ َز ِّكي ِه ْم َولَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم ،من هؤالء الث الثة رجل بايع أمام ال يبايعه إال لدنيا)) من أجل
الدنيا فقط (فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سقط) هذا..
عثمان عثمان :النفاق السياسي.
يوسف القرضاوي :هذا نفاق ال يقبله اإلسالم ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم ((ستكون
هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة ،وهي جميع ،فضربوه بالسيف كائنا من
كان)) يكون هناك غلطات هناك عيوب هذا ال بد ما فيش واحد خالي ،إنما هذا ال يوجب
أنك تخرج على اإلمام يعني فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع أضربوه
بالسيف كائنا من كان ،هذا ما جاء به اإلسالم ،فاألصل الشريعة اإلسالمية تحرم الخروج
على اإلمام ال ُمعاهد أو المختار أو المنتخب( ،إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من هللا
برهان) هذا حديث سيدنا عبادة ابن الصامت أبان الرسول على المنشط والمكره وكما لم
أنازع األمر عن أهله قال :إال أن تروا كفرا بواحا ،إذا كفر الحاكم كفر بواح يعني
صريح ال يحتمل تأويال عندنا فيه من هللا برهان واضح هذا الذي ينبغي نخرج عليه على
طول ،ومحمد مرسي لم يكفر ولم يرتكب معصية صريحة أبدا ،الرجل اإلعالم المصري
المشكل أن في مصر يعني إعالما فاجرا ال يخاف خالقا وال يرحم مخلوقا ،إعالم يفتري
الكذب وينكر الحقائق تصور ما يجري في مصر اآلن ،مصر فيها ماليين عند رابعة
العدوية رأيتهم بنفسي ورأيناهم على شاشة الجزيرة والحوار واليرموك وبعض الناس
لكن األعالم المصري ال يري شيئا من هذا أبدا ،الناس بدها تعرف شيئا من هذا.
عثمان عثمان :لكن في المقابل هو لنا حديث عن ماليين أيضا في ميدان التحرير تدعم
السلطة الجديدة.
يوسف القرضاوي :قلت لك هذا حدث في  21يونيو 21 ،يونيو اجتمع أناس طبعا منهم
أناس لهم موقف وأنا ألوم المسلمين على يعني تقصيرهم في تواصلهم مع األقباط ،ال
يزال األقباط يخافون اإلسالم ويخافون اإلسالميين هذه هي الحقيقة فمعظم األقباط إال
بعض األقباط مع المسلمين رأينا معظمهم واقف هائلة ورائعة لكن األغلبية الساحقة من
األقباط تخاف من اإلسالم وضد اإلسالم السياسي هذا مهما يعني لم يصرحوا بهذا ،لكن
الحقيقة راح األقباط وحزب حسني مبارك الحزب الوطني والبلطجية الذي كان
يستأجرهم والمستأجرين من اإلمارات والبالد اللي تدفع باآلالف بالماليين بالمليارات
يدفع لهؤالء ال والداخلية والشرطة أصبحوا أعلنوا أنهم ضد هذا ما يسمى اإلسالم
السياسي ما فيش شيء اسمها أسالم سياسي كل اإلسالم سياسي في إسالم من غير سياسة
ما فيش فصل بين الدين والسياسة هذا وهم ال أساس له من الصحة فهؤالء شوف
الماليين هذه كلها بعدين جاءوا بعض الشباب من شباب دعوا اللي بسموهم شباب إيه؟
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عثمان عثمان :تمرد.
يوسف القرضاوي :تمرد ،شباب التمرد دعوا إلى كثير من الشباب الذين شاركوا بالثورة
وهو مع بعضهم ال يعرفون الحقائق ،الحقائق غائبة عن هؤالء ،بعضهم اآلن بدءوا
يتراجعوا حينما تبين لهم أن الذي وعدوا به ما فيش انتهت الحرية في مصر اآلن ،اآلن
ال توجد حرية في مصر ،كل الناس يشعرون بهذا خصوصا الذين يعملون في اإلعالم،
اإلعالم كله موجه لما تريده الدولة ،أما اإلعالم الحقيقي ليس هناك إعالم حقيقي ومن
يعيش في مصر يرى هذا ولكن هذه فترة  9ساعات اآلن شوف الذين يعيشون من 18
يونيو إلى اآلن أكثر من عشرين يوما  11يوم أو أكثر اآلن يعيشون ماليين تصلي وتذكر
هللا وتهتف وتنشد أناشيد ويقرءون القرآن ويصلون التراويح ويصلون القيام ،من يصبر
على هذا؟ هؤالء كأنهم الجبال في الثبات وكأنهم األسود في الشجاعة وكأنهم األقدار في
العزم ،فنحن أن أردنا أن نقارن اآلن هم يظلون أياما يدعون الناس تعالوا إلى التحرير
فين على ما يجوا لهم عاملين لهم طربيزات ومأكوالت ومشروبات وحفالت ورقص
وأشياء ال تليق برمضان ،رمضان بتاعهم يعني..
عثمان عثمان :نتابع موالنا إن شاء هللا بعد الفاصل مع أسئلة السادة المشاهدين ،نعود
إليكم بإذن هللا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل فابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
آلية التعامل مع البلطجية في الدولة المصرية
عثمان عثمان :أهال وسهال بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى حلقة هذا األسبوع من
برنامج الشريعة والحياة والتي هي حلقة مفتوحة مخصصة لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم
وإن كان الجزء األول من هذه الحلقة قد أخذ الجانب المصري منه الحيز األكبر ،موالنا
أدخل إلى أسئلة السادة المشاهدين وفي الموضوع المصري بالذات أيضا ،نادر عزام
يسأل نريد معرفة رأيكم في التعامل مع ما سماهم بالبلطجية الذين يقتلون ويفسدون في
ظل الدولة القائمة ،وما هي نصيحتكم لمن اسماهم الثائرين في ميادين مصر هل الحوار
أم االستمرار؟
يوسف القرضاوي :حوار مع مين؟
عثمان عثمان :مع السلطة القائمة.
يوسف القرضاوي :تحاورهم في إيه؟! إحنا نريد أن يعيدوا الرجل المبايع شرعا هو
رئيس ،ليس من حقهم أن يعزلوه ،إن هذا تصرف باطل يجب أن يعرف هذا المصريون
جميعا ،أنا أقول لكل علماء الدنيا ال يستطيع عالم يعرف هللا ويعرف الشرع ويعرف
القرآن ويعرف السنة ويعرف الفقه اإلسالمي يقول أن هذا أمر جائز هذا أمر ال يجوز
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ولو وجزنا هذا ال يمك ن أن تقوم ديمقراطية في مصر وال في أي بلد إذا كان بعد ما
الحاكم نختاره بعد شهرين نثور عليه وبعد سنة نعزله ،ال تكون حياة ،لقد صبرنا  91سنة
على الطغيان الذي أكل األموال وأذل البالد وأفسد العباد ،نأتي نعزل الحاكم الشرعي
ونذهب إلى فضاء ال شيء فيه أنا في الحقيقة..
عثمان عثمان :لكن هناك بعض..
يوسف القرضاوي :هذا ال يجوز قط يعني األحاديث أقرأ لك بعض األحاديث أيضا،
يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم (ومن بايع أمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه
أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر) رواه مسلم ،والحديث اآلخر
أيضا رواه مسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق
جماعتكم فاقتلوه).
عثمان عثمان :هل هي دعوة للقتل اآلن في مصر؟
يوسف القرضاوي :ال أنا أقول هذا ،اإلسالم يحرص على وحدة األمة وأن تظل محتكما
إلى شرعيتها ،ال يقبل أن أحد يجيء يمزق هذه الشرعية ،اللي يجي قفوا ضده اقتلوه ولو
بالقتل إذا رجع من غير قتل خالص هو األصل نحن نقول لهم نرد بالسالم فإذا رد
بالسالم خلص كفاه هللا منا القتال ،إذا لم يكتفي إال بالقتل نقتله ،ألن األصل هذا ،هذا هو
األصل ،فيه ولى شرعي ال بد أن يسمع ويطاع ((اسمعوا وأطيعوا وأن ولى عليكم عبد
حبشي كأن رأسه زبيبة ما دام يقودكم لكتاب هللا)) عبد حبشي لكن مهما يكن األمر ،أمر
الولي هذا ،أنه عندك ضعيف وال بسيط إنما ال ،فهو له حقه ال بد أن يسمع ويطاع ،هذه
أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم فال يجوز التطاول على القرآن وال التطاول على
السنة و ال التطاول على الفقه اإلسالمي وال على المناهج اإلسالمية وال على أئمة الفقه
هذا يعني هناك أناس لم يعرفوا كتاب هللا وال سنة رسوله وال تبحروا وتعمقوا في هذه
األشياء عندهم سطحيات يعني يأخذ حديث واحد والعرف ويرد به عشرات األحاديث
ويرد به القرآن ويرد به اإلجماع هذا..
عثمان عثمان :لكن موالنا اآلن في مصر هناك أصوات ارتفعت من بعض العلماء من
بعض الجهات الدينية التي دخلت العمل السياسي حديثا تتحدث عن الرضا باألمر الواقع
أن الذهاب إلى الصدام سيؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى قتال في مصر؟
يوسف القرضاوي :من يذهب إلى الصدام من يقولون هذا لم يدخلون إلى قلوب من
دعاهم اللي يقول الكالم هذا يقول للجماعة اللي جه وحضروه أحمد الطيب بابا واألنبا
تواضروس كان المفروض يقولون لهم ال أنتم ستعملون فتنة في البلد ينبغي إن نحنا نعمل
على أننا نجمع الناس إنما هذا األمر سيحدث فتنة كبيرة سيقسم البلد قسمين ويعرضها
إلى حرب أهلية ويعرضها إلى فتن ،صحيح اإلسالميون ال يقابلون أحدا باألذى أبدا ،ال
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يدخلون في حرب يدوية وال أي مشكلة من المشكالت أبدا أبداً يرفضون هذا ،ولكن
هؤالء هم الذين قاتلوهم أنا كان يجب أن أبدأ كالمي بتعزية اإلخوة في مصر تعزيتهم
على ما أصابهم خالل هذه المدة كلها أصابهم يعني في مجزرتهم األولى فقدوه أكثر من
 211كانوا يقولوا كذا و 11إنما تبين أكثر من  211وحوالي ألف من الجرحى..
عثمان عثمان :الحرس الجمهوري..
يوسف القرضاوي :قتلهم العسكريون يعني يقولون دائما هم اللي قتلونا ،مين اللي راح
للثاني هم موجودين عند..
عثمان عثمان :الحرس الجمهوري.
يوسف القرضاوي :الحرس الجمهوري ،من الذي ذهب إليهم هم اللي جاءوا وال أنتم
اللي جئتم ،اللي عايز يذهب يقاتل الناس يأخذ أوالده األطفال كان من المقتولين أربعة من
األطفال أو خمسة اللي عايز يقاتل يأخذ أطفاله معه ،ناس رايحين يصلون ويقفون في
عامة هذا تقتلونهم قتال ،وهللا أنا أعزي األخوة ممن قتل منهم عند الحرس الجمهوري
ومن قتل منهم أيضا هناك عند..
عثمان عثمان :المنصورة؟
يوسف القرضاوي :ال قبل المنصورة..
عثمان عثمان :إذن هناك حراك دائم في مصر..
يوسف القرضاوي :قتلوا في القاهرة نفسها والذين قتلوا في المنصورة وسمعت إن في
اليوم قتل ناس وقالوا أنهم سيصلون عليهم صالة الغائب ،يعني هؤالء إن شاء هللا ليسوا
قتلى { َوالَ تَقُولُ ْ
وا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسبي ِل ّ
هللاِ أَ ْم َو ٌ
ات بَلْ أَحْ يَاء َولَ ِكن الَّ تَ ْش ُعرُونَ } [البقرة:
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم* َسيَ ْه ِدي ِه ْم َويُصْ لِ ُح َبالَهُ ْم* َويُ ْد ِخلُهُ ُم
َ { ]214والَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي َسبِي ِل هللاِ فَلَن يُ ِ
ال َجنَّةَ َع َّرفَهَا لَهُ ْم}[محمدَ { ]9-4 :ويَتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُشهَدَاء}[آل عمران ]241 :هؤالء ربنا
اتخذهم شهداء ولكن نعزي أهاليهم هم في جنة الفردوس إن شاء هللا ،ونسأل هللا أن
يحشرنا معهم ومع أفاضلهم وأن يجعلهم في الفردوس و يغفر لهم ويرحمهم..
عثمان عثمان :موالنا..
يوسف القرضاوي :ونعزي األخوة في هؤالء األحبة يعني األخ اللي قتلت ابنته هالة أبو
شعيشع هذه أبوها وأمها رأيتهم وهللا يعني األب مثال لألب الصابر الثابت الطود األشم لم
يهزه قتل ،كانت ابنته تتمنى الشهادة بنت ثالثة عشرة سنة قتلها البلطجية الذين يستأجرهم
رجال الداخلية من زمن وأيام مبارك ،مبارك عهده يحكم..
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عثمان عثمان :نعم.
يوسف القرضاوي :اآلن فلألسف ساد عهد مبارك وأثاره استئجار البلطجية الذين
يعتدون على الناس تحت غطاء الداخلية وتحت غطاء رجال الشرطة ،هؤالء الناس قتلوا
النساء يعني دكتورة إسالم عبد الغني واألخت آمال متولي واألخت هالة أبو شعيشع
هؤالء البنات والنساء يقتلهن هؤالء البلطجية بالنار في رؤوسهن يعني أشكوا هؤالء إلى
هللا ،هللا ينتقم من هؤالء ومن كل من يسلطهم ،ربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل { َوالَ
تَحْ َسبَ َّن ّ
هللاَ َغافِالً َع َّما يَ ْع َم ُل الظَّالِ ُمونَ } [إبراهيمَ { ]41:و َسيَ ْعلَ ُم الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا أَ َّ
ب
ي ُمنقَلَ ٍ
يَنقَلِبُونَ } [الشعراء.]117:
عثمان عثمان :موالنا أنا لدي الكثير من األسئلة ألحاول أن آخذ بعضها اآلن ،لكن أريد
أن أعود معكم إلى مسألة ذكرتم ّ
أن اإلسالميين ال يلجئون إلى العنف والقتال إذا أنتم
تدعون إلى استمرار التظاهر بشكل سلمي في مواجهة ما جرى
يوسف القرضاوي :نعم أنا أؤيد هذا االستمرار بالسلمية هم يدعون إن السلميين ه ّم اللي
يقاتلوهم ،ألن اإل عالم كاذب وهم يزودون اإلعالم بالكذب ويأمروه بالكذب وبعض
األخوة الذي يعملوا يقولون ماذا نفعل؟ هذا ما نأمر به وال نملك غير ذلك ،حتى اللي عنده
ضمير ال يستطيع أن يفعل يعني شيئاً ،المصريون ال يرون ما يجري في ساحة رابعة
العدوية وال ما يجري عند النهضة وال ما يجري عند رمسيس وال ما يجري..
عثمان عثمان :نعم.
يوسف القرضاوي :في المحافظات المختلفة ألن هذا تجيبه الجزيرة والحوار واليرموك
وبعض القنوات األجنبية لألسف.
عثمان عثمان :أحمد سيلوم يسأل عن حكم استنشاق الغازات السامة ،الغازات المسيلة
للدموع خالل شهر رمضان المبارك هل تفطر أم ال؟
يوسف القرضاوي :ما هو هم هؤالء الذين ينشقون الناس هذه الغازات السامة ،رجال
الداخلية والشرطة هم الذين ينشرون هذه الغازات السامة على المصلين الراكعين
الساجدين الذين يتضرعون إلى هللا سبحانه وتعالى ،هؤالء هم المسؤولون ،ومن يستنشق
شيء من هذا يعني له أجره عند هللا هذه من المحن في سبيل هللا ،هللا تعالى يقول{ َما َكانَ
ب أَ ْن يَتَ َخلَّفُوا ع َْن َرسُو ِل َّ
هللاِ َوال يَرْ َغبُوا بِأَنفُ ِس ِه ْم ع َْن
ِألَ ْه ِل ْال َم ِدينَ ِة َو َم ْن َحوْ لَهُ ْم ِمنَ األَ ْع َرا ِ
ُصيبُهُ ْم َ
صةٌ" جوع
نَ ْف ِسه َذلِ َ
صبٌ " يعني تعب" " َوال َم ْخ َم َ
ظ َمأٌ"عطش" َوال نَ َ
ك بِأَنَّهُ ْم ال ي ِ
هللا َوال َي َ
ب لَهُ ْم بِ ِه
طئُونَ َموْ ِطئًا َي ِغيظُ ْال ُكفَّا َر َوال يَنَالُونَ ِم ْن َع ُد ٍّو نَي ًْال إِ َّال ُكتِ َ
" فِي َسبِي ِل َّ ِ
ص ِغي َرةً َوالَ َكبِي َرةً َوالَ
ضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِينَ َوالَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً َ
َع َم ٌل َ
هللا ال يُ ِ
صالِ ٌح إِ َّن َّ َ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َكانُ ْ
ب لَهُ ْم لِيَجْ ِز َيهُ ُم ّ
يَ ْق َ
وا َي ْع َملُونَ } [التوبة ]212-211 :
طعُونَ َوا ِديا ً إِالَّ ُكتِ َ
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أنا وهللا أشفق على هؤالء األخوة حينما أراهم بالليل وبالنهار في ركوعهم وسجودهم
ومعهم تمرات أو أشي اء قليلة وهذا من رحمة هللا ألن ما في كيف سيعمل هؤالء الناس
من أين تأتي بمراحيض تسع الماليين هذه ،من رحمة هللا أن يقل طعامهم ليقل أيضا ً
إفرازهم ،فنسأل هللا سبحانه وتعالى أن يكون معهم دائما ً وهللا معهم وال يترهم أعمالهم.
أحكام فقهية رمضانية ووجوب نصرة السوريين
عثمان عثمان :نعم بعيداً عن الوضع المصري هناك بعض األسئلة ،عماد أبو الرب
يقول سؤالي لفضيلة الشيخ حول إمكانية مبادرة إتحاد علماء المسلمين للتوفيق بين الرؤية
والحسابات الفلكية خاصة أننا نعاني سنويا ً لألسف الشديد في الغرب من هذا الموضوع،
هل هناك مبادرة ما أن هناك من دراسة فقهية معينة؟
يوسف القرضاوي :نحن من زمان يعني اتخذنا خطوة يعني في سبيل التوفيق على األقل
يعني نأخذ بالحساب في النفي ال في اإلثبات يعني إذا قال الحساب إن مش ممكن أن
القمر يرى ّ
ألن لسه ما حصل عملية إيه االقتران اللي يقولوا عليها هي األرض والقمر
والشمس يبقوا في خط واحد ال يمكن أن ترى رؤية إالّ إذا حدث هذا تحدث في كل شهر
عربي مرة واحدة إذا حدث االقتران بعده بكم ساعة يمكن يرى الهالل ،إنما لما يجي
واحد قبل هذا يقول أنا شفت الهالل هذا ال ينبغي أن يصدق وال يجوز أن تفتح للشهادة
في أي بلد إال بعد ثبوت االقتران ،هذا ما يجب أن يتفق عليه وهذا ما نادينا به في اإلتحاد
وسنظل ننادي به ،هذا لو عملنا هذا نقلل  %61من االختالف يعني في ناس ييجي في
بعض البالد ويروح يقول لك أنا شفت الهالل وشافه واحد في بلد ثاني ما شافه مع بعض
وتهيئ لهم ،يهيئ لإلنسان إنه شاف شيء من بعيد قال هذا هو الهالل هذا هو الهالل يا
أخي تيجي ثاني يوم تقول للناس ثاني يوم شوف بعد ما نصوم يوم ونييجي نقول للناس
حد شاف الهالل يعني واحد يقول لك آه أنا شفت هالل إزاي ده بقى له يوم وثاني يوم
الزم يرى في الهالل كبيرا ،ويظل أكثر من ساعة فنحن ندعو إلى هذا.
عثمان عثمان :راما تقول يعني ّ
أن الزكاة هي فرض هل هناك فضل خاص لتأديتها في
رمضان ،وهل يجب أو يجوز أن تعطى أموال الزكاة في سوريا للجهاد في سبيل هللا من
دواء وسالح للمجاهدين أو طعام للنازحين دون أن تصرف في باقي أوجه الزكاة
كالعاملين عليها والغانمين؟
يوسف القرضاوي :طبعا ً الزكاة تعطى لسوريا وهي أول من يستحق الزكاة ألننا يعني
هذه الزكاة يستحقوها بصفة ّ
أن هناك جائعين يريدون أن يأكلوا وهناك عرايا يريدون أن
يلبسوا وهناك يعني أناس يريدون أصول الحياة العادية نعطي لهؤالء ونعطي لمن خربت
ديارهم ،يريد مكانا يجلس فيه يريد أشياء أساسية نعطيهم من الضروريات الحياة ث ّم
نعطي المجاهدين ،المجاهدون يحتاجون منا أيضا ً ألنفسهم وألسلحتهم وليقفوا أمام الجيش
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يحاربوا الجيش السوري ،الجيش السوري يحاربهم باألسلحة الروسية واإليرانية
ويحاربهم بالطائرات يضربهم بالطائرات وباألسلحة البحرية وبالدبابات وبالمدافع
وبراجمات الصواريخ وبكل األسلحة المتطورة ،هم مهما كان أسلحة بسيطة فهؤالء
يحتاجون للذين من يأخذ منا زكاتنا ويوديها لهم ينبغي أن نعين هؤالء هم أولى الناس
بالزكاة ومن يعينهم يعينه هللا عز وجل في الدنيا واآلخرة.
عثمان عثمان :نعم السؤال وهو األخير في هذه الحلقة خالل دقيقة ونصف ،موسى تمام
يسأل ما هي عالمات قبول التوبة من هللا عز وجل للعبد التائب؟
يوسف القرضاوي :قبول التوبة؟
عثمان عثمان :نعم ،هل هناك من عالمات تدل على قبول هذه التوبة؟
يوسف القرضاوي :طبعا ً أول عالمة من عالمات القبول أن يوفق هللا العبد لترك
المعاصي واإلقبال على الطاعات ،هذا يدل على ّ
أن هللا سبحانه وتعالى قد كان يحب
المعاصي أصبح ينفر منها كان يتكاسل عن الطاعات أصبح يدخل فيها فهذا دليل على ّ
أن
هللا سبحانه وتعالى قبله ،وما دام هو أقبل على هللا عز وجل بصدق يدل على ّ
أن هللا
سبحانه وتعالى قد قبل منه ،السيدة رابعة العدوية سئلت :هل إذا تاب هللا عل ّي يعني تبت؟
قال لها :ال بل إذا تبت تاب هللا عليك ،قالت :ال بل إذا تاب هللا علي إذا تاب هللا علي تبت
اب َعلَ ْي ِه ْم لِيَتُوبُوا} [التوبة :
يعني توبة هللا علي مقدمة قبل توبتي كما قال هللا تعالى {ثُ َّم تَ َ
 ]2فأعظم دليل على قبول التوبة النشاط في طاعة هللا ،الوالء هلل عز وجل ،المحبة ألهل
أهل الخير ،المحبة إلعانة المحتاجين ،المحبة للمجاهدين ،المحبة للصائمين ،الكراهية
للظالمين الذين يعيثون في األرض فساداً ،هذا من عالمات التوبة ونسأل هللا سبحانه
وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل منا ويتقبل من إخواننا الذين يعملون بطاعة هللا في
صيام رمضان وقيام الليل والتهجد هلل سبحانه وتعالى نسأل هللا سبحانه وتعالى أن
يرحمهم ويغفر لهم ويعفو عنهم ويعزهم ويعز بهم وينصرهم على عدوهم ويأخذ أعداءهم
أخذ عزيز مقتدر يأخذه وينزل عليهم بأسا ً الذي ال يرد عن القوم المجرمين { َو َس َي ْعلَ ُم
الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا أَ َّ
ب يَنقَلِبُونَ } [الشعراء.]117 :
ي ُمنقَلَ ٍ
عثمان عثمان :في الختام نشكركم سماحة شيخنا العالمة الدكتور يوسف القرضاوي
على هذه اإلفاضة الطيبة ،كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ،أعتذر من
الذين لم نستطع اإلجابة على أسئلتهم وإن شاء هللا نرحلها لحلقة قادمة ،أنقل لكم تحيات
معد البرنامج معتز الخطيب والمخرج منصور الطالفيح وفي المتابعة عبير العنيزي،
وهذا عثمان عثمان يترككم في أمان هللا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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