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المقرئ مصطفى محمد بقلم؛

المرجففع إليففه الففذي والرزأاق، النأفففس مالك لله الحمد
إإْن محكففم في القائل والمساق، َو ّلففُه َيْمَسْسففَك التنزيففل: ( ال

إشَف َفلَ إبُضّر َو إإّل َلُه َكا إإْن ُه ٍر َيْمَسْسَك َو ْي َو إبَخ ُهفف َلففىَ َف ُكففّل َع
ٍء إديٌر)ٌ (النأعام: َشْي ].17َق

والبيففان، بالحجففة المبعففوث علففىَ والسففلَم والصففلَةا
لئففم، لومة الله في يخش لم والجان، للنأس بالحق الصادع

اقم، لنقمفة يضفعف ولم يهن ولم وا أن أتبفاعه فعلفم نأ يقول
ًا، كففان وإن الحففق ًى يهففابون ل مففر ًا، يخشففون ول أذ ضففر

كلمففة الجهففاد وسلم: (أفضففل عليه الله صلىَ قوله متمثلين
].1)ٌ [ جائر سلطان عند حق

بعد..     أما     ثم

علففىَ رسففوله وطاعففة طففاعته أوجففب تعففالىَ اللففه فإن
ًا المر أولي طاعة وأوجب المؤمنين، بشففرط أي لففذلك، تبع

بغيففر يسففتقيم ل النففاس أمر أن ذلك والرسول، لله طاعتهم
مال. أو اعوج الرأس إذا يستقيم ل وكذلك تديره، رأس

إذا سراةا وللهم سراةا ل فوضىَ الناُس َيصلح ل
ُلهم سادوا جها

المففر لولففي طاعففة المففؤمنين علففىَ ُتفففرض لم ولذلك
وطاعففة تعففالىَ اللففه بطاعففة طففاعتهم قيففدت بففل مطلقففة،

وعلَ: جففل الله قول في كما ، وسلم عليه الله صلىَ رسوله
َيا َها ( ّي أ

إذيَن َ ّل ُنففوا ا ُعففوا آَم إطي ّلففَه َأ ُعففوا ال إطي َأ إلففي الّرُسففوَل َو ُأو َو
إر َْلْمفف ُكففْم ا ْن إإْن إم ُتْم َففف ْع َنففازَأ ٍء إفففي َت ُه َشففْي ّدو َلففىَ َفففُر إه إإ ّلفف ال

إل ُتففْم إإْن َوالّرُسو ْن ُنففوَن ُك إم ْؤ إه ُت ّل إم إبففال ْو َيفف ْل إر َوا إخفف إلففَك اْل ْيففٌر َذ َخ
َأْحَسُن إويلَ)ًٌ (النساء: َو ْأ "أطيعففوا" مففع فعففل يكرر )ٌ فلم59َت

يطففاعون وإنأمففا مسففتقلة، لهففم طاعة ل إنأهم إذ المر؛ أولي
إقف ولذلك وللرسول، لله بطاعتهم والرعيففة)ٌ - (الراعففي أو

إإْن الشرع أمام - كلَهما التنازأع عند َف ُتْم سواء.. ( ْع َنازَأ إفففي َت
والطففبرانأي، مففاجه، وابففن وأحمففد، سعيد، أبي عن ماجه ابن رواه 1

فففي تخريجففه تمففا وانأظففر أمامففة، أبففي عن "الشعب"، في والبيهقي
)1100ٌالجامع": ( و"صحيح )ٌ،491"الصحيحة": (
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ٍء ُه َشْي ّدو َلىَ َفُر إه إإ ّل إل)ٌ، ال يتنازأعون ما ردهم وجعل َوالّرُسو
إإْن - بعففدها فقال إيمانأهم، شرط والرسول الله إلىَ فيه ) :-

ُتْم ْن ُنوَن ُك إم ْؤ إه ُت ّل إم إبال ْو َي ْل إر َوا إخ .)ٌاْل

إلففىَ العففودةا إلففىَ الحاجففة أمففس لفففي اليوم المة وإن
أمرهففا، عصففمة هففو الففذي بففدينها والحتمففاء ربهففا، شففريعة

رفففع إلففىَ سففبيل ل لنأه نأجاتها، فيها التي بعقيدتها والتحصن
وشففقاء.. إل بففؤس مففن تعففانأيه ومففا بلَء، من بها نأازأل هو ما

إإّن ما بتغيير ّلففَه بهففا.. ( ّيففُر ل ال َغ ٍم َمففا ُي ْو َقفف ّتففىَ إب ّيففُروا َح َغ َمففا ُي
إهْم إس ُف ْنأ َأ َذا إب إإ َد َو ّلُه َأَرا ٍم ال ْو َق ًا إب ّد َفلَ ُسوء ُهففْم َوَما َلُه َمَر إمففْن َل

إه إنأ ].11 الية َواٍل)ٌ (الرعد: من إمْن ُدو

رعيتففه يعيففن مففن أولففىَ أنأففه المففر ولي في والمفترض
الفلَحا، سففبل إلففىَ بيففدها يأخذ  من]2[ وأحجىَ الصلَحا، علىَ

الرائفد لهفا وهفو العفادي، سفهاَم به َتتقي ُجنة للمة فالمام
ويتصففدى والزلففل، الهلكة مواطن يجنبها والهادي، والمرشد

ممففا ذلففك غيففر والجلففل... إلففىَ دقيقه بها، يحدق خطر لكل
عففن الراعففي ومسففؤولية الشففرعية، الوليففة أمانأففة تقتضففيه
من وسلم: (ما عليه الله صلىَ الله رسول قال وقد الرعية،

إل لهففم؛ غففاش وهففو فيمففوت المسلمين، من رعية يلي واٍل
].3)ٌ [ الجنة عليه اللُه حرم

عليففه، بويففع مففا الحففاكم يضففيع الغففش: أن أعظففم وإن
إكَل ما ويهدر ويغففدر فيففه، استأمنته فيما المة ويخون إليه، ُو

يففوم لففواء غففادر الصففحيح: (لكففل وفففي بففه، وثقففت حيث بها
ًا أعظففم غففادر ول أل غففدره، بقدر له يرفع القيامة مففن غففدر

].4)ٌ [ عامة أمير

ًا ًا حسبتهُُم وحكام للعادي ولكن فكانأوها دروع
ًا وخلتهُم فؤادي في ولكن فكانأوهاصائبات سهام

ّوَت إذا أنأفه الشففريعة محكمففات فففي تقففرر وقد ولففُي ففف
َد المففر (عزلففه)ٌ، خلعففه الشففرعية: وجففب الوليففة مقاصفف

ول طاعة، ول سمع الرعية علىَ له يبق ولم بيعته، وسقطت
َيا الله لقول الجماعة، علىَ لوليته اعتبار َها تعالىَ: ( ّي أ

إذيَن َ ّل ا
ُنوا ُعوا آَم إطي ّلَه َأ ُعوا ال إطي َأ إلي الّرُسوَل َو ُأو إر َو َْلْم ُكْم)ٌ الية ا ْن إم

من يكن لم المؤمنون... فمن أيها أي: منكم )ٌ،59(النساء:
النففاس فففي حكففم (بأن والرسول الله يطع لم أو المؤمنين،

أحجىَ: أجدر 2
)3686ٌ"المشكاةا": ( وانأظر عليه، متفق 3
)3727ٌالمشكاةا": ( وانأظر مسلم، رواه 4
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اللففه رسففول ولقففول طاعففة، ول لففه سمع فلَ السلَم)ٌ؛ بغير
يعففاديهم ل قريش في المر هذا وسلم: (إن عليه الله صلىَ
ىَ الله كبه إل أحد ه عل ا وجه اموا م دين)ٌ [ أق ول5ال ]. ولق

وإن وأطيعففوا وسففلم: (اسففمعوا عليه الله صلىَ الله رسول
فيكففم أقففام مففا زأبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل

].6الله)ٌ [ كتاب

تغييففره عند الحاكم عزل وجوب علىَ المنعقد وللجماع
فلففو(فقففال:  عيففاض؛ القاضي عن النووي نأقله كما الشرع،

الوليففة مففن خففرج بدعففة أو للشففرع وتغييففر كفففر عليففه طرأ
]. 7[ الله رحمه كلَمه آخر  إلىَ)ٌطاعته... وسقطت

لشففروط الحففاكم: تفففويته عففزل وجففوب فففي والمنففاط
عليهففا، بويع التي المامة مقاصد تحقيق عن وقعوده توليته،
ً للخوض لنا حاجة المقاصد.. فلَ تلك بنقيض عمله عن فضلَ

لبهففا، عففن القضية يخرج قد ما كفره، لثبات عقيم جدل في
فيها: ما وغاية الحكم، في لها أثر ل عارضة صفة إلىَ وينقلنا

ثففم ومففن فيففه، نأحن ما علىَ الشغب فرصة البعض تمنح أن
اللففه، لشففريعة المعطففل الحففاكم وليففة اسففتمرار تسففويغ

ً إنأجازأه، في المة فوضته ما إقامة عن المعرض عمففا فضففلَ
المففة أعففداء وممففالةا الخيانأففة، ورطففات من ذلك إلىَ انأضم

أهففل مفوالةا علففىَ الشفرك أهففل مفوالةا وتقففديم المة، ضد
َيت السلَم... نأعم.. قد مففا المففر ولةا منازأعففة عففن المة ُنأه

ل ... وأن(الصففامت:  بففن عبففادةا حففديث فففي كمففا فيه، ُولوا
ًا تروا أن إل أهله، المر نأنازأع ًا كفر الله من فيه عندكم بواح

تفولىَ إذا تشفرع المنازأعفة أن علفىَ الحفديث ففدل )ٌ،برهان
عففن يخرجففه مففا المتولي علىَ طرأ إذا وكذا أهله، غيُر المر
أن فقففال: "إل - الكفففر، - هنففا وهففو الشففرعية، الولية أهلية
ًا"، تففروا ل الكفففر فوقففوع والكففافر، الكفففر بيففن وفففرق كفففر

- هففو الحففديث - بنففص والتزامنففا بالضرورةا، التكفير يقتضي
لففم أو فففاعله كفففر سففواء الكفففر، وقففوع علففىَ برهففان بقيام
ل مففا وهففو أصففلًَ، شففرعية بيعة وجود افتراض مع هذا يكفر،
قلنففا: وإنأمففا المتغلففب، إمامففة بجوازأ عورضنا فإن به، نأسلم

فففي يقيففم - أن بالمامففة لففه ُيقّر - كي المتغلب في يشترط
هففذا لففزوم أدلففة مففن طرف ذكر تقدم وقد الله، كتاب المة

السففتدامة فففي وشففرط البتففداء، فففي شففرط وهو الشرط،
ًا. جميع

البخاري رواه 5
تخريجففه تمففام وانأظففر أنأففس، عففن مففاجه وابففن والبخففاري، أحمد، 6

)985ٌالجامع": ( و"صحيح )ٌ،2455في"الرواء": (
)12/242ٌالنووي": ( بشرحا مسلم وانأظر"صحيح 7
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المصففرية، الدولففة رئيففس عففزل وجففب كذلك ذلك ولن
وإل نأفسففه، بإقالففة يبففادر وأن خلعه، لفتوى يذعن أن ولزمه

ًا اعتبففاره المسلمين علىَ يحرم فإنأه تقففع حيففث للمففر، وليفف
ًا، بها يعتد ل كلها، باطلة بالباطل المتولي تصرفات ول شرع

تقففدم: يتففوجب مففا علففىَ وبناء الشرعية، آثارها عليها تترتب
بففأي المففة اعتففداد عففدم يففدرك أن الففدولي المجتمففع علففىَ

كمففا المصري، النظام طرف من تعقد معاهدات أو اتفاقات
ًا يصير عقده سبق ما أن - المففة موافقة علىَ إمضاؤه معلق
. والعقد الحل أهل من يمثلها من أو

علقققى     الفتقققوى     هقققذه     ابتنيقققت     وققققد
التآية:     الحيثيات

 أولً:

حففاكم، كقانأون السلَمية الشريعَة البلَد رئيس استبعاد
بأحكففام بالعمففل اللزام وتعطيل الشرعية، الحدود وتعطيل
الحرام بتحليل التشريع فوضىَ وإطلَق بل والحرام، الحلَل

وإبفدالها الشفريعة، تنحيففة صفور آخفر الحلَل.. إلفىَ وتحريم
ُتففرع الكفر، بلَد من بعُضها ُجلب وضيعة، وضعية بشرائع واخ
والهوى. العقل بمجرد َمحليين متشرعين من الخر بعُضها

بففدعوى الشففريعة بأحكففام العمل تأخير في عذر ل وأنأه
مضففىَ وقد سيما ول ماضية، حقب عن القائم الوضع توارث

وعشففرين ثلَث نأحففو الحكففم تففوليه في الحالي النظام علىَ
الصففلَحا لنأجففازأ وافيففة وفرصففة كافيففة مففدةا وهففي سففنة،

أن علففىَ المففوروث، الفسففاد حجففم كففان مهمففا المنشففود
تففردت حيففث ذلففك، مففن العكس هو المر واقع في الحاصل
ًا، كمففا الفسففاد وتضففاعف أسففوء، هففو مففا إلىَ الوضاع وكيففف

ًا والخاصة. العامة الحياةا مناحي مختلف في جذوره ضارب

ًا:  ثاني

والففبراء الففولء عقيففدةا مقتضففىَ البلَد رئيففس مخالفففة
الكامففل منهففا: التطففبيع أمور؛ في ذلك تمثل وقد وأحكامها،

واسفتتبعه ذلففك تضفمنه ومفا الصفهيونأية، اليهودية الدولة مع
ينففم ممففا ذلففك غير إلىَ وتصريحات، وسياسات مواقف من

العففتراف وكامففل الغاشففم، بعففدوانأهم القففرار صففريح عففن
خاٍف.  غير المحرم استحلَل من نأوع وهو الغاصبة، بدولتهم

)4ٌ(والجهاد التوحيد منبر
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ًا المريكيففة المتحففدةا الوليففات  اتخففاذومنهققا: صففديق
ًا بففه والتعففالن ذلففك، علففىَ (اسففتراتيجيا)ٌ والصففرار مصففيري
ًا عموم في كامل بشكل معها والتحالف مواربة، غير تصريح

فففي سففيما ل السففلَمية، المففة ضففد العدوانأيففة سياسففاتها
"فلسطين" و"أفغانأستان" و"الشيشان" وغيرها. 

عففدوانأها في المريكية المتحدةا الوليات  إعانأةومنها:
ن العفراق، علفىَ ماحا خلَل م القواعفد باسفتخدام لهفم الس

مياههففا فففي أو المصففرية الراضي علىَ الموجودةا المريكية
المتجهففة طائراتهففا أمففام الجويففة المجففالت وفتح القليمية،

الحربيففة وبوارجهففا لسفففنها والسففماحا بالعراق، إخوانأنا لدك
عففبر المففة بعض علىَ المعتدية لقواتها إمداد خطوط بإقامة

السويس. قناةا

الففدول سياسففات تففوجيه علففىَ الحففثيث  العملومنها:
ولففو والغففرب، المتحففدةا الوليففات مصالح لتحقيق السلَمية

المسلمة. المة مصلحة بتضييع ذلك كان

ًا:  ثالث

العلمفففانأيين مفففن-  وأذنأفففابه الغفففرب حلففففاء تمكيفففن
التففأثير وسففائل فففي التحكففم  مففن- وغيرهففم والتطففبيعيين

ًا سففمي مففا-  القففرار صففنع ومراكففز  -الفكففر" "حريففة زأور
والسففيطرةا وهويتهففا، المففة ثقافففة تغيير في أيديهم وإطلَق
اقتصفففادها بمصفففادر والعبفففث وثرواتهفففا، مقفففدراتها علفففىَ

المتعمففد تخريبهففم علففىَ ]. والتسففتر8[ معاشففها ومقومففات
وبصره. النظام سمع تحت ،]9[ البيئة وسلَمة الناس لصحة

ًا:  رابع

سيما ل المعارضين، ضد قمعية بوليسية سياسة اعتماد
علىَ الخناق علم)ٌ وتضييق وطلبة ودعاةا (علماء السلَميين

منففابر مففن الشففرفاء واسففتبعاد الله، إلىَ الدعوةا صور جميع

- بحسب دولر مليار عنه: مئتي المعلن المهرب المال مجموع بلغ 8
تأكد رسمية، وثيقة - وبحسب م8/2/2002 في المصري التلفزيون

- بففرزأرزأ"  - يهوديففة "سيمون شركة لدى مرهونأة السويس قناةا أن
!! دولر مليار مائتي مقابل

ب"فيففروس" الكبففد مصففابة المصففري الشعب من الغالبة النسبة 9
السويس، قناةا جامعة أساتذةا % حسب75بف تقدر )ٌ حيثc( الوبائي

"king-s college" كينجز كلية هازأك" من د. "دين إحصائية % حسب80
بريطانأيا.
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الفتوى التي لم 
يصدرها الزأهر

وتففأميم الفعالففة، الرسففمية الوظففائف عففن وإقصائهم التأثير
نأشاطهم. ومراكز وصحفهم مساجدهم

ًا:  خامس

خلَل مففن وتشففجيعه الخلَقففي والنأحلَل الفساد تقنين
الدولففة، ميزانأيفة مفن مخصصفات ومنحفه الرذيلفة، فن دعم
هد لفم الفتي القتصفادية المعانأفاةا مفن الرغم علىَ البلَد تش
- والمسلسففلَت الفلَم ميزانأية وصلت حتىَ قبل، من مثلها

أربعففة يعففادل مففا وهففو جنيففه، مليففار عشففر  ثلَثففة- م1999
ميزانأيففة أضففعاف وسففتة الصففحة، وزأارةا ميزانأيففة أضففعاف

تحت المصريين % من60 يعيش حين في والتعليم، التربية
الفقر!! خط

ًا:  سادس

مففن كإنأسففان، حقففوقه وسففحق المففواطن كرامة إهدار
ومففا العسففكرية، والمحففاكم الطففوارئ قففوانأين فففرض خلَل
ً متاحا هو ما - فوق ذلك أتاحه الجهففزةا يففد إطلَق - من أصلَ

العففرض، وهتك الشرف وهدر الكرامة امتهان "المنية" في
ودمه. وحريته النأسان إنأسانأية واستباحة

ًا:  سابع

الشففريعة، بأحكام يتعلق فيما العلم أهل فتاوى مخالفة
الدولففة سياسففات مجمففل فففي المففة إجمففاع علىَ والخروج
 الشورى. مبدأ وإهدار والخارجية، الداخلية

الول البنففدان منهففا حسففبنا بففل السففبع، هففذه وحسففبنا
ًا والثانأي علففة وحففده كاف أحدهما بل المتقدم، للحكم مناط

العلة. تعدد قبيل من ذكر ما عليهما زأدنأا وإنأما الحكم، لذلك

بعد..      أما     ثم

ّنففُه العلففم أهففل علففىَ الميثففاق أخذ تعالىَ الله فإن ُن ّي َب ُت َل )
إس ّنا َنأُه)ٌ (آل َول إلل ُتُمفو ْك وأثنفىَ )ٌ،187اليفة عمفران: مفن َت
إذيَن وهففم منهففم، طائفففة علففىَ ّلفف ُغففوَن (ا ّل َب إت ُي إه إرَسففال ّلفف ال

َنأُه ْو َيْخَش ْوَن َول َو ًا َيْخَش ّلففَه)ٌ (الحففزاب: مففن إإّل َأَحففد اليففة ال
بففالحق الصادع  وسلم عليه الله صلىَ النبي بشر وقد )ٌ،39

بن حمزةا الشهداء فقال: (سيد الشهداء، بين العليا بالمنزلة
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الفتوى التي لم 
يصدرها الزأهر

ونأهففاه، فففأمره جففائر إمففام إلففىَ قففام ورجففل المطلففب، عبد
المتسففلط هففذا بفه يوصففف مفا لقل الجور وإن ،]10)ٌ [فقتله
عليففه، للنأكففار ضففريبة القتففل يكن فإن المصرية، المة علىَ

عن باذلوها بأنأفسنا جوادون فإنأنا شأنأه؛ في الله حكم وبيان
لففدين نأصففرةا - سواه، - عندئذ يسعنا ل ما وهو خاطر، طيب
ًء العلمففاء، علففىَ لهففم يجب بما للمسلمين ووفاء الله، وإبففرا

اللففه أن مففوقنين فيففه، التلففبيس أو الحففق كتمان من لذممنا
الله. من يمنعنا ل الظالم وأن الظالم، من يمنعنا تعالىَ

:  السلما     أمة     فيا

ًا ينففزع أن إل هففذه فتوانأا تبلغه لمسلم يحل ل إنأه أل يففد
بقلبففه، ينكر أن من أقل فلَ وإل ذلك، علىَ قدر ما طاعة من
لقراراتففه اعتبففار ل وأنأففه البلَد، حاكم ولية بطلَن يعتقد وأن

تحففرم ثففم ومففن وقضففاياه، بأحكففامه اعتففداد ول وتصففرفاته،
بالعتقاد تعلق ما سيما وليته، شؤون من شيء علىَ إعانأته

- لمففن الله - أمام عذر ل وأنأه الناس، مظالم أو الشريعة أو
يمتثله. ولم بذلك علم

الشففر وظهر الخيانأة، ووضحت الولية، بطلت قد إنأه أل
متسففع الشففرع فففي يبففق ولففم والعبففاد، البلَد فعم والفساد،

تكلففم أئمتنففا: "إذا بعففض قففال وقففد المففداراةا، أو للسففكوت
الحق؟!". يعرف - فكيف يجهل - والجاهل تقية العالم

فاشهد..  اللهم بلغنا؟ هل أل

بففالله إل قففوةا ول حول ول بعد، ومن قبل من المر ولله
.العظيم العلي

ٍد، نأبينففا علىَ وبارك وسلم الله وصلىَ آلففه وعلففىَ محمفف
فأه. بيته وأهل وصحبه

:  الكريم     القارئ     أيها

َوقع لو وددُت - علماؤنأففا مثلهففا - أو الفتففوى هففذه علىَ ُي
هففم فهففل الشففرفاء، الزأهففر رجففال مففن الجلَء، الثقففات

 فاعلون؟

جفففابر، عفففن والضفففياء، "المسفففتدرك"، ففففي الحفففاكم رواه 10
)3675ٌالجامع": ( و"صحيح )ٌ،374وانأظر"الصحيحة": (
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الفتوى التي لم 
يصدرها الزأهر

مففن لي النظففام امتثففال فففي أمففل ول جففدوى ل إنأففه
كفتففوى بففالحترام، جففديرةا صففحيحة كففانأت مهمففا-  فتاواهم
.لهم مناص فلَ ثم  ومن- المريكان مجاهدةا وجوب

هففذه مثففل مففن المسففتبدين أولئففك مففع للتعامففل ول
أقوام. حلوق بها غصت وإن بها، فليجودوا الفتوى.. أل

ّوغَّ رخصة - فلَ بلغ ما المر بلغ - إذ ترى ولو كتمففان ُتَس
وقففت عففن البيففان تففأخير أن علففم وقففد بيانأه، تأخير أو الحق

عظيم. إثم الحاجة

:  الفاضل     السادة     أيها

من أقل فلَ وإزأالته، المنكر تغيير عن المة عجزت لئن
أضففعف وذلففك بحرمتففه، اعتقففاد علففىَ وهففي ربهففا توافي أن

ُقْل أعناقكم.. في أمانأة ولتلك اليمان. َو َء ( ّق َجا ْلَحفف َق ا َهفف َوزَأ
إطُل َبا ْل إطَل إإّن ا َبا ْل ًا)ٌ (السراء: َكاَن ا ُهوق .)81ٌزَأ

مصطفى محمد ؛وكتب
المقرئ

إسلَمي داعية
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