رسالة العالمة د .القرضاوي
إلى المعتقلين والمعتقالت
في سجون الظالمين بمناسبة شهر رمضان

العسكر.

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه (وبعد)،
فهذه رساليت إىل أبنائي وبنايت ،وإخواين وأخوايت املأسورين واملأسورات يف سجون االنقالب ،واملعتقلني واملعتقالت لدى حكومة
يا أبناء مصر األبرار  ..يا إخواننا األحبة ،وأغصان شجرتنا الحية ،ويا أبناءنا وحبات قلوبنا وفلذات أكبادنا  ..يا عدة

المستقبل وعتاده  ..يا أصحاب القلوب النقية والضمائر الحية :خلف قضبان ال يعرف أصحابها معنى العدل وال معنى الرحمة ،وال

يتورعون عن الظلم والقسوة.

بداية أهنئكم حبلول شهر رمضان املبارك ،الذي ندعو اهلل أن يهله علينا باألمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم ،وأن جيعله بشري خري
ونصر ،وأن منأل أيامه ولياليه بفعل اخلريات ،واجتناب السيئات.
أعلم كم تُبتلون يف إنسانيتكم ،وُُتتحنون يف كرامتكم ،وتُفتنون يف دينكم ،على أيدي أقوام غالظ القلوب ،معدومي الضمائر ،ال
َّ ِ
ِِ
ين
ين فَ تَ نُوا ال ُْم ْؤمن َ
خيافون خالقا ،وال يرمحون خملوقا .وكم ابتلينا مبلثل هلال الذين يففلون عن وعيد اهلل مهم ،وقدرته عليهم (إِ َّن الذ َ
ِ ِ
ْح ِر ِيق) (الربوج .)10
َّم َول َُه ْم َع َذ ُ
َم يَتُوبُوا فَلَ ُه ْم َع َذ ُ
اب ال َ
َوال ُْم ْؤمنَات ثُ َّم ل ْ
اب َج َهن َ
ومع هذا فإنين أرى فيكم طالئع الفجر الباسم ،وصوت احلرية املشرق ،وعزمية الرجال اليت ال تنلثين ،وقوة احلق الذي ال يلني .فواهلل
لوقفة أحدكم الصابرة احملتسبة خلف قضبان الظلم الواهية خري من الدنيا وما فيها.
أبنائي وبناتي األسرى في معتقالت الظالمين ..
ما علمت أن اهلل نصر أمة بفري أبطال وجماهدين ،صربوا واحتسبوا وتواصوا بينهم على اللثبات والعزة والكرامة ،ورفض الظلم
واجلور ،واخلنوع واالستكانة ،وأحسب أن اهلل اختاركم لتكونوا طليعة املناضلني اللثابتني على احلق ،املتمسكني به ،وجعلكم ممن حيمل مشعل
العزة ،لتُحيوا قضايا احلرية والعدالة والكرامة ،يف عقول وقلوب املاليني يف مصر والعامل أمجع ،لتبقى جذعة ال تنطفئ جذوهتا ،وال خيفت
نورها.
لقد خلق اهلل اإلنسان يف هذا الكون وقرن به سنة االبتال  ،قال تعاىل (إِنَّا َخلَ ْقنَا ِْ
اج نَ ْبتَلِ ِيه) .وقال
شٍ
سا َن ِم ْن نُطْ َف ٍة أ َْم َ
اْلنْ َ
ت وال ِ
ِ
س ُن َع َم ًال).
ْحيَا َة ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
سبحانه (الَّذي َخلَ َق ال َْم ْو َ َ َ
َح َ
يث ِم َن الطَّيِّ ِ
ب) (األنفال  .)37وأحسبكم مجيعا من الطيبني األطهار األبرار.
وإمنا ُجعل هذا االبتال (لِيَ ِم َيز اللَّهُ الْ َخبِ َ
وإذا كان اهلل تعاىل قد أرشدنا أن نشكر يف السرا  ،فقد أمرنا أن نصرب يف الضرا  ،قال صلى اهلل عليه وسلم (عجبا ألمر
المؤمن ،إن أمره كله خير ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر ،فكان خيرا له ،وإن أصابته ضراء ،صبر فكان خيرا

له) كما يف الصحيح من حديث صهيب رضي اهلل عنه.
ِ
صبَ رتُم ل َُهو َخ ْي ر لِ َّ ِ
ص ْب ُر َك إَِّال بِاللَّ ِه) (النحل  .)127-126وقال صلى اهلل عليه
ين * َو ْ
اصبِ ْر َوَما َ
وقال سبحانه ( َولَئ ْن َ ْ ْ َ ٌ
لصاب ِر َ
وسلم (وأن النصر مع الصبر ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا) كما يف مسند أمحد وغريه ،من حديث ابن عباس.

أبناء مصر األحرار خلف القضبان ..

ومع هذا البال العظيم ،وتلك املعاناة الكبرية ،فقد أخربنا ربنا سبحانه (إِ ْن تَ ُكونُوا تَأْل َُمو َن فَِإنَّ ُه ْم يَأْل َُمو َن َك َما تَأْل َُمو َن َوتَ ْر ُجو َن
ِم َن اللَّ ِه َما َال يَ ْر ُجو َن) (النسا  .)104إنكم تتأملون من بطشهم ونكامهم ،لكنكم ال تدرون كيف يكون بطش اهلل ونكاله هبم يف يقظتهم

ومنامهم  ..مع أبنا ئهم وزوجاهتم  ..كيف حيرمون لذة احلياة ،وكيف يتحول الطعام والشراب غصة يف حلوقهم ،وكيف حيرمون البسمة
امهانئة ،والنومة امهادئة ،أو السعادة الصادقة.
َّ ِ
صابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّ ُقوا اللَّهَ ل ََعلَّ ُك ْم
آمنُوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
ين َ
وقد أمرنا اهلل سبحانه باللثبات واملصابرة واملرابطة فقال (يَا أَيُّ َها الذ َ
تُ ْفلِ ُحو َن) (آل عمران  ،)200فهذا طريق الصاحلني واملصلحني ،وهذه سبيل الصادقني واملخلصني الذين
أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم * * والناس تزعم نصر الدين مجانا
أعطوا ضريبتهم صبرا على محن ** صاغت بالال وعمارا وسلمانا

وإن شعر الكلثريون منكم اليوم بالعجز وقلة احليلة ،وإن دب الضعف والوهن يف قلوب بعضكم فلن تستمر هذه احلال ،ولن يدوم
ام نُ َدا ِول َُها بَ ْي َن الن ِ
َّاس) (آل عمران .)140
هذا الظلم ،وصدق اهلل سبحانه وتعاىل حني قال ( َوتِل َ
ْك ْاألَيَّ ُ
إن معركتنا هي معركة اإلنسان على هذه األرض ،وحقه يف تقرير مصريه ،ومباشرة حرياته ،والفوز مبا رزقه اهلل وسخر له من
سى اللَّهُ أَ ْن يَأْتِ َي بِالْ َف ْت ِح أ َْو أ َْم ٍر ِم ْن ِع ْن ِدهِ) (املائدة
الطيبات ،اليت ينهبها هلال دون وجه حق ،فيزداد الفين غىن ،والفقري فقرا .فاثبتوا (فَ َع َ
.)52
أبنائي وبناتي ،وإخواني وأخواتي في معتقالت الظالمين ..
لستم وحدكم ،فإخوانكم املسلمون والعرب من أبنا أمتنا ،معهم أحرار العامل أمجع يقفون خلفكم ،ويتضامنون معكم،
ويتضرعون إىل اهلل يف األسحار ،أن يلثبتكم ويعينكم ،ويفك أسركم ،ويزيل مهكم وكربكم ،وينصركم على من ظلمكم.
كونزا على ث قة أن اهلل معكم ،ولن خيذلكم ،ولن يرتككم وجالديكم طويال ،فإن النصر فوق الرؤوس ينتظر كلمة كن ،فيكون ،وما
ص ْب ًرا َج ِم ًيال * إِنَّ ُه ْم يَ َرْونَهُ بَِعي ًدا *
أقرب الساعة املوعودة خلالص األنفس ،وحترر البالد والعباد من أسر هذه الطفمة الفاسدة( ،فَ ْ
اصبِ ْر َ

َونَ َراهُ قَ ِريبًا) (املعارج .)7-5

وإليكم أنتم يا أمهات وآباء وزوجات وأبناء المعتقلين والمعتقالت..
يا من ُتزقت قلوبكم ،وجرت دموعكم ،وحتطمت مشاعركم ،ورأيتم من البأسا والضرا واألذى ما مل تكونوا تتوقعونه  ،ثقوا أن
ص ْب ًرا َج ِم ًيال * إِنَّ ُه ْم يَ َرْونَهُ بَِعي ًدا * َونَ َراهُ قَ ِريبًا) (املعارج  ،)7-5و(ما
لكل أجل كتابا ،ولكل ليل فجرا ،وأن مع العسر يسرا( ،فَ ْ
اصبِ ْر َ

يُصيب المسلم من نصب وال وصب ،وال هم وال حزن ،وال أذى وال غم ،حتى الشوكة يُشاكها :إال كفر اهلل بها من خطاياه) تدبروا

سنن اهلل يف الكون ،ودوروا مع احلق حيث دار ،وال يفرنكم سطوة الظامل اليوم ،فواهلل إنه ألهون على اهلل من بيت العنكبوت ،وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون.
عن أم سلمة رضي اهلل عنها ،قالت مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول (ما من ٍ
عبد تصيبه مصيبة فيقول :إنا هلل وإنا
إليه راجعون ،اللهم أجرني في مصيبتي ،واخلف لي خيراً منها ,إال آجره اهلل في مصيبته ،وأخلف له خيراً منها).
فلرب أم ر مح زن *** لك في عواقبه الرضا

ولربم ا اتسع المضيق *** وربما ضاق الفض ا

اللهم إني أسألك  -يا أكرم األكرمين ،ويا أرحم الراحمين  -أن تربط على قلوب المعتقلين والمعتقالت وعلى قلوب

آبائهم وأمهاتهم ،وذويهم ،وأن تجمع كلمتهم على الهدى وقلوبهم على التقى ،وأنفسهم على المحبة ،وعزائمهم على الرشد

والخير ،وأن ترفع الظلم والبالء عنهم ،وأن تبلغهم مما يرضيك آمالهم ،وأن تأخذ الظالمين أخذا أليما شديدا.
والحمد هلل رب العالمين.

