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٢٦

التقوى

قضايا  هنا� 
9ال  حتتمل  ال 
طبيعي  موقفني:  �حد 
لك  �ليس   ،Ôمتطر�
�حد�ا،   �ýتا  3� 9ال 
ال  �جلبنا«  بعض  لكن 
Ùر«�3 على مو�جهة من 
 ،Ôملتطر�  ���لر يتبّنْو3 
ثالثا  قوال  فيخترعو3 
معاكس  باجتا¾  متطرفا 
�غم   ،Ôملتطر� للقو� 
�3 هذ� �لقو� �لثالث ال 
يتبـّنْو3   ú له،   Rجو�
�لطبيـعي  �ملـوقـف 
 � ¤ن  ها  �يقولو3: 
موقفي  بـني  �لوسـط 
��لتفـريط،   îإلفـر��
�حلق،  هي  ��لوسـطية 

فنحن على �حلق. 
قصة  ملخص  هذ� 
 Rجلها� مع  �لقرضا�� 

�موقفه منه. 
 � فقهّيا3  �يا3 � هنا� 
�لقتا�   Rجلها� تفس, 
�حد�ا  ¹ما،  ثالث  ال 
�لقو� بعد\ قتا� 9ال َمن 
يبد� بالعد��3. �ثانيهما: 

�جوÀ قتا� �لناÇ كافة، سو�« �عتد�� �\ Â يعتد��. 
�حجة هذ� �لقو� �3 �إلسال\ Rين عاملي ال بّد من 
�لسلمية،   zلطر� تتيسر   Â  39 بالقو�  شريعته  فر¥ 
9سالمي  قو�  هنا�  �ليس  حجج.  من  pلك  �غ, 

ثالث يقو�: من هاDك 
 �� به،  ب  فرحِّ بيتك   �
�لقو�،  تعّد   3� Ùو§  ال 
للذ�  عاشقا  كن  بل 
��غًبا  �كن  ��¹و�3، 
�ألعد�«  يهاDك   3�  �

ليقضو� عليك. 
�لقرضا�� يقو� بالقو� 
هذ�   39 �حيث  �أل��، 
¹جو\  يعّرضه  �ملوقف 
�لسلفيني �جلهاRيني �َمن 
حيث  شاكلتهم،  على 
"قاRيا�"  بأنه  �ִדمو¾ 
 Rّ3 ير� R��لقوله هذ�، فأ
�لتهمة  هذ¾  نفسه  عن 
 Â يانيني" ماRبتقويل "�لقا
لُيفهم من pلك  يقولو¾، 
�ملوجهة  �لتهمة  بطال3 
�نه �فترÈ على  ��ضد¾. 
من  نفسه   è�لي غ,¾ 
ִדمة Ù  Âرÿ فيها على 
Rليًال  خصومه  مو�جهة 
"فهنا�  فقا�:  بدليل. 
من يريد 9لغا« �جلهاR من 
حيا� �ملسلمني، �هذ� من 
 �قدمي، ح± 39 �الستعما
معر�فة  Rينية  ¤لة  �نشأ 

القرضاوي.. 
االفDاء والغموض

بقلم �ألستاp: ها� طاهر
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� �¹ند �µها �لقاRيانية، 
�كا3 �هم ما جا«? به 
�لقاRيانية ...9لغا« �جلهاR؛ 
بزعم �3 �جلهاR كا3 � 
��لصحابة  �لرسو�  �يا\ 

��آلÂ 3 يُعد". 
يناقش   3� R����ما حني 
 Àصحا��لقو� �لذ� له 
 � يفلح  فلم  حقيقيو3 
نقاشهم، بل �كتفى بنقل 
 Rّ� غ,  من  حججهم 
 Ôلطر�" فقا�:  عليها، 
 3��آلخر هو �لذ� يريد 
 Âلعا� كل   ،Âلعا� يقاتل 
�نه  Èير ،À��� حا Âسا
على �ملسلمني �3 �ا�بو� 
 ���لعاÂ كله، ح± يسلم 
يعطي �جلزية عن يد �هو 

صاغر" 
"�هؤال«  بقوله:  �عّلق 
�، أل3  كالمهم خط, جدًّ
ما�p؟   /9 ينتهو3  هؤال« 
 3�يقو� لك ال Ùو§ لنا 
ندخل � �ألمم �ملتحد�، 
مبيثاقها  نؤمن   3� �ال 
عضويتها،  نقبل   3� �ال 
تقبل عضوية  �Rلة   ���

تكو3  �ملتحد�  �ألمم 
لك  يقو�  ملا�p؟  ÖÓة، 
من  �ملتحد�  �ألمم  أل3 
 Rحد� �حتر�\  ميثاقها 
 ªمع� �إلقليمية،  �لد�� 
ليس  �نه   Rحلد�� �حتر�\ 
 R3 نغز� بال�لنا حق � 
 Rبال �غز�  �آلخرين، 
 ú .آلخرين فر¥ علينا�
�يًضا ميثاz �ألمم �ملتحد� 
�لنـز�عا?  حل  يفر¥ 
�ليس  �لسلمية،   zبالطر

"...Rباجلها
عليهم   Rّير  Â �هكذ� 
 ?ُ�قر �قد  بشي«. 
من  �لتعليقا?  بعض 
 �� �الجتا¾  �صحاÀ هذ� 
�حد  على  منه  �ملقربني 
فقا�   ،���ملشهو �ملو�قع 
 üعن س �pحدهم: "ما�
 ����إلغا �لعد�؟،  نسا« 
 Rغم �جو� �على �لكفا
��لتترÇ؟  مسلمني؟، 
�� قتـل �ملسلم خطأ )
حني يستهدÔ �لكافر)، 
�إلسالمية؟  ��لفتوحا? 
��ستهد�Ô نسا« ��طفا� 

هم   ��ÿبتد�  p9  ��لكفا
بأ3  ��لقو�  بذلك؟ 
�لكافر �حلرR ñمه �ماله 
جو�§  �Rلة   � حال�؟ 
 3Óلقر� من  pلك  كل 
معلومة...  ��لسنة 
حاجتنا �ليو\ حلكم هذ¾ 
�جب  �كيد�،  �ملسائل 
على �لكاتب بيا¢ا. هل 
هذ¾  على   ��لدكتو مّر 

�ملسائل؟"
�قا� �آلخر: " كل علم 
من  يؤخذ  �لشريعة   �
�هله. ففقه �جلهاR يؤخذ 
 �Rلقا� عبد  �مثا�  من 
 ��ملختا �عمر  �جلز�ئر� 
�ما  �¤وهم،   .....�
فلم  �لقرضا��  �لشيخ 
مما�سة   �� عنه   Ôيعر
للجهاR �لعسكر� �لذ� 
فقها« �إلسال\  له  يعنو3 
 Â�  ،Rجلها�  Àبكتا
��حد�  �صاصة  يطلق 
 Â� ،ساحا? �لوغى �
مثال   - �فغانستا3   �يز
- 9ال مر� ��حد� �pلك 
تدم,  عن  طالبا3  لث¼ 

هو  فليس   .�pبو �صنا\ 
 .Àلبا� هذ�   � �ملرجع 
تنغص  قد  مؤملة  كلمة 
على �لكث,ين من *بيه، 
لكنها حق، ��هللا �علم."

�ُيؤخذ   " ثالث:  �قا� 
�جا§  ممن   Rجلها� فقه 
للمسلم �ألمريكي �لقتا� 
�ألم,كي  �جليش  مع 
لكم  ما  �فغانستا3؟   �
حتكمو3؟...  كيف 
�ملسلم  �يقاتل   3� �Ùب 
لكم  ما  3p9؟  مسلما 
كيف حتكمو3. هلَ بّين 
�لعلما«  قو�   ��لدكتو
قدميهم � حديثهم بكفر 
على   ��لكفا �عا3  من 
فهذ¾  �ملسلمـني؟".. 
�لتعليقا? تبني �3 كتابه 
ناقص ��3 كالمه ناقص 
على  �Ùيب  �غامض 
كل شي« 9ال �ملسألة �ل¬ 

يتحدÃ عنها.
عن   Ãحتد حني  �ما 
منهجه �لذ� µا¾ �سطا 
�لتناقضا?؛  Dَع  فقد 
عن  �ملقّد\  سأله  فحني 
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٢٨

التقوى

�فغانستا3   �  Rجلها�
 Àلشبا� "بعض  بقوله  
يتعني  �نه  هذ�  من  يفهم 
عليه �3 يتر� �هله ��لد¾، 
��طنه، Ñاهًد� � سبيل 

�هللا عز �جل؟" 
�جاÀ:  "لألسـف بعض 
�ملتحمـس،   Àلشبـا�
�لعلمـا«  بعض  �ح± 
�ملتحمسني، يفهمو3 هذ� 
سديد،  غ,  فهًما  �ألمر 
�ناقش  جعل¼  ما  �هذ� 
 Àيا\ حر�بعض 9خو�ننا 
قالو�:  حينما  �فغانستا3، 
�صبحت   Àحلر�  39
فر¥ عني على �ملسلمني، 
�¤ا«   � �ملسلمني  �على 
لنجد�  يهبو�   3�  Âلعا�
�فغانستا3.   � 9خو�¢م 
 3�  � ناقشتهم  �نا �
�حلرÀ فعًال فر¥ عني، 
فر¥   ªمع ما  �لكن 

�لعني؟"
بأمثلة   Ãيتحد �خذ   ú
للقضية،  يؤصل  �ال 
فائد�  بال  كالمه  فجا« 

منه  يفهم  كالعا�R.. �ال 
�Ùب  �ملسلم   Àلشا�
عليه �3 يذهب �آل3 9/ 
�فغانستا3 �\ ال Ùب... 
�لطريقة  هي  �هذ¾ 
�إلجابة   � �لقرضا�ية 
�¹امة؛  �ملسائل  على 
�لغمو¥   �  �Rيا§ 9¢ا 
 �ÿلتسا�� �حل,�   �
 �Rيؤ ��لذ�  ��خلربطة، 
جديد�  �نقساما?   /9
�تبا¶   � �لزمن  ع� 
�ملد�سة �ل¬ ينتمي 9ليها.

 Rجها عن   Ãحتد �حني 
�لطلب جعل �ألمر غامضا 
 �pته، فقد سئل: "ماRكعا
�لطلب؟"   Rجها عن 
�لطلب   Rجها" فقا�: 
 � �ملسلمو3  يكو3   3�
 � �عد�ÿهم � Rيا�هم، 
�لذين  �¤ن  Rيا�هم، 
من  لسبب  نطلبهم 

" ...Àألسبا�
�ل¬  �لقاعد�  يضع   Â  ú
 Â� ،Àحتكم هذ¾ �ألسبا
 Rجها  ªمع بدقة   Rد�

�لطلب �ما �لذ� يشمله 
�ما �لذ� ال ينطبق عليه، 
�مثلة   Àيضر �خذ  بل 
ֲדا  �يكتفي  �قصصا، 

كعاRته. 
 3� �ألخ,   � بّين   úّ
�نتهى.  قد  �لطلب   Rجها
مع �3 عبا��ته هذ¾ ميكن 
من  يتهمو¾   3� خلصومه 
 ،Rجلها� بنسخ  خال¹ا 
حيث قا�: "9ننا � عصرنا 
 /9 *تاجني  َنُعد   Â هذ� 
قتا� �لطلب 9طالًقا؛ أل3 
�مامنا  مفتحة   Àألبو��
�لسنا  �لعاملية،  للدعو� 
�3 نذهب  � حاجة 9/ 
 /9 ���با، �� /9 باجليو
�لصني،   /9  �� �مريكا، 
�� 9/ �¹ند، فالفضائيا? 
��إل�pعـا?   ،�Rموجو
 ،�Rموجـو �ملوجهـة 
 ،Rمـوجو ��إلنـترنت 
 Âلعا� تغز�   3� �تستطيع 
 � لسنا  �آل3  ¤ن  ֲדا. 
تقاتل   جيو  /9 حاجة 
بالسيف ��ملدفع، ¤ن � 

 ��حاجة 9/ جيو جر�
��لعلم،  بالقلم،  جتاهد 
 /9 ��لدعو�،  ��لفكر، 
 Ôعشر�? �آلال� ÔالÓ
��لدعا�  �إلعالميني  من 
��ملعلمني �لذين ðاطبو3 

�لناÇ بلغتهم".
مع �3 قوله هذ� يتضمن 
 3� للمسلمني  Ùو§  �نه 
 Èألخر� �لد��  يهاDو� 
�لدعو�.  من  َمَنعتهم   39
به  يقو�  ما  عني  �هذ� 
 Çلنا� بقتا�  �لقائلو3 
 3� ير�3  أل¢م  كافة، 
�لدعو� ال ميكن �3 تنفع 
�3 يكو3 �ُحلْكم  3�R ِمن
�هكذ�  للمسلمني. 
بني  �لقرضا��  Ùمع 

�ملتناقضا?. 
ليس  حا�،  �ية  على 
�ال  �لرجل،  نقد  مهًما 
على  جر�ته   Èمد تبيا3 
من  غ,¾  على  �الفتر�« 
�ملهم  لكن  بينة،   �� غ, 
�ملسيح   3� توضيح  هو 
 Â �لسال\  عليه   Rملوعو�
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 �� ُيْلِغ   Â�  Rجلها� ُيْلِغ 
حرÔ � �لقر3Ó �لكرمي، 
بل قا� 39 �حلرÀ �لدينية 
 Â�  ،Âلعا� من  �نتهت 
بسبب  تقتتل  �لد��  تُعد 
بل  �لدي¼،   Ôخلال�
�خرÈ. �بالتا�  Àألسبا
ُيرفع سيف   3�فال Ùو§ 
يعتد   Â من  ضد   Rجلها�

علينا لديننا. 
 Àالغتصا �لعد��3  �ما 
 ��  ¥��أل  �� �ملا� 
مسألة  فهذ¾  �لثر��، 
 Àصحا�� Rنيوية. 
 3��يقر َمن  هم  �لقضية 
�لعد��3.   3�Rير كيف 
عليه   Rملوعو� �ملسيح  �ما 
يتحدÃ عن  فلم  �لسال\ 
�لدنيوية،  �ملسألة  هذ¾ 
بشؤ�3   È�R� �نتم "�
Rنياكم".. فاملعتدÈ عليه 
يقاتل  �قد  يفا�¥  قد 
�قد يعقد هدنة.. ��ملسلم 
ال ðتلف عن pلك 9ال � 
مهما   zباألخال تقّيد¾ 
مو�جهة   �  ¾�خيا كا3 

�ملعتد�.
�ختتم بفقر�? للمسيح �
�لسال\  عليه   Rملوعو�

حيث قا�: 
 Àر¿ يأمر  ال   3Óلقر�"
مينعو3  بالذين  9ال  �حد 
به  يؤمنو�   3� �هللا   Rعبا
�َيدخلو� � Rينه �يطيعو¾ 
�حكـامه،  Dيـع   �
�ِمر��. ُ كما  �يعبد�¾ 
بغ,  يقاِتلو3  �لذين  �ما 
�حلق، �ðرجو3 �ملؤمنني 
��طا¢م، � Rيا�هم  من 
 � �خللق  �ُيدخلو3 
�قهًر�،  جً��  Rينهم 
 �نو يطفئو�   3� �يريد�3 
 Çإلسال\، �يصّد�3 �لنا�
فأ�لئك  يسلمو�،   3� من 

عليهم  �هللا  غضب  �لذين 
 3���جب على �ملؤمنني 
�ا�بوهم Â 39 ينتهو�."

يأمر  �لكرمي   3Óلقر�  39"
صر�حة �ال ترفعو� �لسيف 
قدِّمو�  بل  �لدين،  لنشر 
��جذبو�  �حلسنة،  ميز�ته 
�لناÇ من خال� �سوتكم 
 3� تظنو�  �ال  �حلسنة. 
�ألمر  بد�ية   � �إلسال\ 
كال،  �لسيف.  برفع  �مر 
p 39لك �لسيف Â ُيرفع 
لنشر �لدين، بل ُ�فع Rفاًعا 
 ��عن هجما? �ألعد�«، 
�ألمن؛  لدعائم  توطيًد� 
منه   Ô¹د� يكن   Â�
�لدين  سبيل   � �إلكر�¾ 

9طالًقا."

على أية حال، ليس مهًما نقد الرجل، وال تبيان مدى 
جرأته على االفNاء على غ�ه َمن غ� أي بينة، لكن 
املهم هو توضيح أن املسيح املوعود عليه السالم � 

ُيْلِغ اجلهاد و� ُيْلِغ أي حرف ! القرآن الكرمي، 

 �"كانت �حلاجة � صد
حر�ًبا  تقتضي  �إلسال\ 
Rفاعية �حر�ًبا ماRية أل3 
ر باإلسال\  �لذ� كا3 يبشِّ
Â يكن يلقى �Rًّ� باألRلة 
بالسيف،  �9منا  ��ل��هني 
�ملسلمو3  �ضطر  لذلك 
 � �لسيف  الستخد�\ 
ال  �لكن  عليهم.   Rلر�
بل  بالسيف  �ليو\   Rُّير
بالقلم  �إلسال\  ُيطعن � 
�هللا   R��� لذلك  ��ألRلة، 
 3� �لزمن  هذ�   � تعا/ 
عمل  �لقلم  من  نأخذ 
 ¶�نصا  3�� �لسيـف، 
�ملخالفني بالكتابة، لذلك 
 Rّ3 ير�ال يليـق بأحـد 

على �لقلم بالسيف." 


