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أسعدىن كثريا أن مقاىل املنشور ىف اجملموعة )قلوب ىف قلب واحد( بعنوان:شرطان السقاط 
ة هذه مبارك قد أاثر كل هذا اجلدل من الناحية الشرعية و السياسية و هو دليل على حيوي

اجملموعة الىت هى عينة ممثلة حلالة النخبة اجلديدة الواعية املتحرقة شوقا للحقيقة و الباحثة عن 
 اخلالص ، من هذا الوهن الذى أصاب أمتنا .

و أسعدىن أكثر أن معظم املتدخلني كانوا إىل جانب الرؤية الىت حاولت أن أمثلها و أخص 
املصرى ، حممد الريس ، عزت هالل ، رضا الزهريى مصراوى  –و ىف حدود ما وصلىن  –ابلذكر 

 ، آدم آدم ، عصام سليمان ، األمني ، ممدوح .
و حىت الذين اختلفوا ، فهم ىف حقيقة األمر مل خيتلفوا على تشخيص أوضاعنا الراهنة و لكنهم 
أصاهبم القلق من عدم توفر األدلة الشرعية على وجوب اخلروج على احلاكم ، و ظروف هذا 

و ىف  –روج ، ىف ضوء بعض الفتاوى بل و األحاديث النبوية الشريفة ، و ىف مقدمة هؤالء اخل
 حممد مرزوق و هنى و أبو حممود . –حدود ما وصلىن 

و احلقيقة ان النقاش قد استطال و فتح أبوااب مفيدة لبحث املوضوع ، و لكنه كان ميكن أن 
فتاوى الشيخ األلباىن الىت أشار إليها األخ مرزوق و يغلق منذ الوهلة األوىل ، اذا عاد األخوة اىل 

وضع لنا رابطها..فهذه الفتاوى كانت ردا على أسئلة ، متعلقة ابخلروج املسلح أو ابألعمال العنيفة 
)االرهابية( ضد نظم احلكم ، ىف أحداث قدمية متعلقة بسوراي و مصر و اجلزائر عندما كانت 

 عمليات مسلحة ضد نظم احلكم ىف هذه البلدان. و بعض اجلماعات االسالمية منخرطة ىف
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ابلتاىل فان كل ما ورد ىف تصرحيات الشيخ األلباىن ال عالقة له مبا جاء ىف مقاىل )شرطان ضروراين 
السقاط مبارك( ألن احلديث يدور عن خروج سلمى على احلاكم ابستخدام وسائل العصيان 

د عدت إليه و قرأته كله ،يتحدث فيه عن املعارضة املدىن بينما كل حديث الشيخ األلباىن ، و ق
 املسلحة و هذا ما فطن إليه األخ/مصراوى املصرى ىف حلظة ما من احلوار املمتد .

و اصطالح "اخلروج" ىف الفقه ، يشري بشكل خاص اىل الثورة املسلحة ، بينما تطورت وسائل 
مية مدنية أدت إىل إسقاط نظم الكفاح السياسى ىف عصران و شهدان جتارب عديدة لثورات سل

سياسية بوسائل العصيان املدىن ، و هى أكثر الوسائل تواؤما مع االسالم الذى يعلى من شأن 
 حقن دماء املسلمني ، و دماء البشر عموما .

و من انحية أخرى ليس لدى أى اختالف مع رأى الشيخ األلباىن ىف الرابط املذكور ، و أان 
مى ىف تغيري حكام املسلمني سواءا أكانوا ظاملني أو فسقة أو مرتدين ، من أنصار األسلوب السل

ابعتباره األسلوب األكثر جناعة من الناحية العملية ، و األكثر توافقا مع الشرعية ، و الذى ال 
، و الناحية الشرعية ، ففى كل  يعلمه البعض انه ال تعارض بني الناحية العملية و السياسية

ية ىف خمتلف القضااي توصلت دائما اىل أن احلل االسالمى هو احلال األكثر دراساتى االسالم
 واقعية و عملية الذى خيدم مصاحل األمة ، بل و مصاحل البشرية .

كان ميكن أن أكتفى هبذه املالحظة ، و لكن اصرار األخ حممد مرزوق على سوق احلجج و 
بعد أن وحد بني الطريقني للخروج على  األحاديث النبوية الىت حتذر من اخلروج على احلاكم ،

أعىن الطريق السلمى و الطريق احلرىب ، يعطى لنا فرصة ملناقشة هذا الرأى و هو أمر مهم  احلاكم 
، ألن انتشار هذا الرأى بني الشباب املسلم يؤدى إىل تعطيل قوى أساسية من قوى األمة ، و 

 يزيد من عمر الطاغية و الطغيان .
ى ميكن االطالع عليها ىف كتاب )االسالم و احلكم ( من اصدار املركز تفصيل وجهة نظر 

العرىب للدراسات.. و لكن ميكن اآلن ىف عجالة و تفاعال مع اآلراء الغنية الىت طرحت أن أطرح و 
 ابهلل التوفيق عددا من النقاط :

لفة للخروج أوال: النقطة السابقة و هى أن تطورات العمران البشرى طرحت علينا أشكاال خمت
على احلاكم ، ال تقتصر على اخلروج املسلح وحده . و كما قلت فان املصطلح الفقهى كان 

و حىت حديث الرسول عليه الصالة و السالم املشار اليه يتعلق  مقصورا على اخلروج املسلح.
 ابلقتال : "أنقاتلهم؟ قال: ال ما صلوا" .
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االسالمى و غري االسالمى سنجد جتارب خمتلفة لتغيري و احلقيقة إننا اذا أمعنا النظر ىف التاريخ 
احلكام دون اراقة دماء و دون أعمال عنيفة. و جند ىف حياتنا املعاصرة مناذج عديدة على تغيري 
نظام احلكم بدون استخدام السالح )كما حدث ىف الثورة االيرانية الىت أسقطت الشاه ، و 

االنتفاضات الىت أسقطت نظام منريى ىف السودان .. الثورات الىت أسقطت النظم الشيوعية ، و 
 اخل اخل(.

  
اثنيا: إن تغيري احلكم و األنظمة ليس مشروطا بتكفري احلاكم ، أو اعالن احلاكم نفسه عن  
كفره ، فالظلم و الفسق يكفيان ، مع القدرة ، فالقدرة هنا أساسية . و قد انشغلت بعض 

حلاكم و كأهنا هى الوسيلة الشرعية الوحيدة للخروج عليه اجلماعات ىف السابق بواثئق لتكفري ا
سلما أو حراب. بينما دعاان هللا عز و جل لرفض احلاكم الظامل ، )ال ينال عهدى الظاملني( البقرة 

. حيث يقول أبو بكر اجلصاص مفسرا هلذه اآلية )فال جيوز أن يكون الظامل نبيا و ال خليفة 124
لزم الناس قبول قوله ىف أمور الدين ، فثبت بداللة هذه اآلية بطالن لبىن و ال قاضيا و ال من ي

إمامة الفاسق و أنه ال يكون خليفة و ان من نصب نفسه ىف هذا املنصب و هو فاسق مل يلزم 
 الناس اتباعه و ال طاعته" .

اثلثا: الشئ احملزن حقا / أن بعض العاملني ىف احلقل الدعوى يروجون لبعض األحاديث دون 
، و دون ربطها بباقى األحاديث و اآلايت القرآنية  رح أو تفصيل ، و دون توضيح مناسبتهاش

املتعلقة بذات املوضوع . و هذا ما جيعل املفهوم الديىن لذات املسألة عدة مفاهيم ، و هذا غري 
 ىف األمور األصولية ، فاألمور األصولية االعتقادية ال خالف حوهلا ، و إمنا اخلالف ىف صحيح

 الفروع .
إن املوقف الفقهى السليم البد أن يستند إىل األصلني العظيمني : القرآن و السنة. و كل 
العلماء الثقاة يؤكدون أن القرآن هو املصدر األول يليه السنة كمفسرة لألول و مفصلة و مطبقة 

كافة أشكال له. و ابلتاىل فإن أى موضوع البد أن يبدأ حبثه ابلقرآن مث السنة مث االمجاع و  
 االجتهاد بعد ذلك .

و الطريقة الىت تدخل هبا األخ/حممد مرزوق منوذجية ىف هذا الصدد فقد مجع جمموعة ال أبس 
هبا من األحاديث الىت يبدو من ظاهرها أهنا تنهى عن اخلروج عن احلاكم بشكل مطلق ، و مل جيد 

، مع التسليم بصحة هذه  آية قرآنية واحدة يضمها اىل هذه السلسلة من األدلة الشرعية
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األحاديث فاملهم كيف تفهمها و تفسرها ، و ملاذا مل جتد ىف موضوع أساسى كهذا إنشغل به 
القرآن الكرمي أميا إنشغال ملاذا مل جتد آية واحدة تسند هذه الرؤية ؟ و أان هنا ال أجادل األخ / 

ملوضوع األساسى و حممد مرزوق فحسب فهناك تيار عريض اسالمى يتحدث هكذا ىف هذا ا
 احملورى )املوقف من احلاكم( .

لتضع املنهج الذى حيكم حياة  –كطبعة هنائية للرساالت   –لقد جاءت رسالة االسالم 
املسلمني إىل يوم الدين ، جاءت رسالة االسالم لتعتق البشرية من كافة أشكال و صنوف 

عدل االسالم(. جاءت لتعيد العبودية. )جاءت لتحرر الناس من جور الناس و األداين اىل 
صياغة رواد البشرية ، أى املؤمنني املتحررين من كافة الطواغيت. و مل أتت لتعلمهم اجلنب و اخلنوع 
و الذل و املهانة ، بل جاءت لتخلق انساان كسلمان الفارسى حياسب عمر بن اخلطاب على ثوبه 

 ب ىف الفقه و يعرتف بصحة موقفها .الطويل أمام اجلمهور ، و لتخلق امرأة ختالف عمر بن اخلطا
جاءت بقمم سامقة و قدوة للبشرية ىف هؤالء الصحابة ! و مل أتت الرسالة لتعلمنا أن نعود مرة 

 أخرى للخنوع و الذل ابسم أن احلاكم قد صار مسلما !!
  

حلالة رابعا: ان كثريا من األحاديث الشريفة و اآلراء الفقهية تتحدث عن حالة خمتلفة متاما عن ا
الىت عليها حكامنا اآلن . تتحدث عن حكام مسلمني يقعون ىف أخطاء وهنات ، بينما هم ال 
يزالون جيمعون الزكاة و ينظمون اجلهاد. بينما حكامنا اخنلعوا عمليا و واقعيا من الدين ، و حياربون 

من الناحية  مرجعية اسالمية حىت و لو مع األعداء ضد أخوهتم املسلمني ، و ال توجد لديهم أى
 الشكلية ىف اختاذ أى قرار أو رسم أى سياسة .

مع أعداء هللا . فهؤالء حكام  و هم يقولون إننا ىف عالقة اسرتاتيجية )أى مبدئية طويلة األمد(
 يفتقدون الشرعية من األساس.

 و من ذلك مثال احلديث )ستكون أثرة و أمور تنكروهنا. قالوا اي رسول هللا فما أتمران؟ قال:
 تؤدون احلق الذى عليكم و تسألون هللا الذى لكم ( .

فجاء ىف فتح البارى بشرح صحيح البخارى: تؤدون احلق الذى عليكم أى بذل املال الواجب 
ىف الزكاة و النفس ىف اخلروج إىل اجلهاد عند التعيني و حنو ذلك . أى أننا إزاء حكام مسلمني 

ملتزمني ابملرجعية االسالمية عموما ، فهل مسعتم ان حكم  يرتكبون بعض األمور املنكرة و ال يزالون
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مبارك نظم مجع الزكاة ، أو رتب أى عمل جهادى على مدار ربع قرن . و ما ينطبق على هذا 
 احلديث ينطبق على ابقى األحاديث املشاهبة .

  
النسان ، خامسا: تعالوا لنعرض رؤية االسالم األصلية و هى حترير االنسان من استعباد أخيه ا

ألن األواثن و األحجار و الشمس و القمر و احليواانت ليست هى الىت تستعبد االنسان ، بل 
االنسان هو الذى يستخدم هذه الوسائل الستعباد الناس. و هلذا ورد ىف القرآن عشرات اآلايت 

يهم ىف الىت تتحدث عن البشر الذين عبدوا من دون هللا و احلوار الذى يدور بينهم و بني عابد
 النار كتلك اآلايت.

]و برزت اجلحيم للغاوين ، و قيل هلم أين ما كنتم تعبدون ، من دون هللا هل ينصرونكم أو 
ينتصرون ، فكبكبوا فيها هم و الغاون ، و جنود إبليس أمجعون ، قالوا و هم فيها خيتصمون ، 

نا إال اجملرمون ، فما لنا من اتهلل إن كنا لفى ضالل مبني ، اذ نسويكم برب العاملني ، و ما أضل
 شافعني ، و ال صديق محيم [ .
(الغاون 2) -( البشر الذين نصبوا أنفسهم آهلة1أصناف : ) 3اذن الذين كبكوا ىف النار 

 ( إبليس و جنوده.3الذين اتبعوهم. )
و قد رصدت ىف دراسىت )اجلهاد صناعة األمة( أكثر من ألف آية تتناول اخلروج على احلاكم 

مقاومته أو معارضته أو تقوميه ابملوعظة احلسنة و ابألمر ابملعروف و النهى عن املنكر ، و أن أو 
رساالت األنبياء و ان كان جوهرها األساسى هو التوحيد فان وجه العملة اآلخر هلا كان اخلروج 

السالم ، على احلاكم )ابملعىن السلمى غالبا( بدءا من سيدان نوح حىت سيدان حممد عليه الصالة و 
و سنجد القرآن الكرمي يغص أبنباء املواجهات بني األنبياء و الرسل من انحية و احلكام من انحية 

 أخرى .
عندما يعلن حكامهم فعليا أن رجعيتهم هى  21و ابلتاىل فما موقف املسلمني اآلن ىف القرن 

جملتمع الدوىل برائسة الشرعية الدولية و قرارات اجلمعية العمومية و جملس األمن ، و توجهات ا
الوالايت املتحدة و الصهيونية خارج حىت هذه املنظمات الدولية و أننا ال منلك أن نعص هلم أمرا 
، هل البد أن خيرج احلاكم و يقول ىف التلفزيون : انه يرفض القرآن و السنة ، و إنه يدعو الناس 

من  ليا عرب سنوات و عقودلعدم الصالة و انه شخصيا لن يصلى ! أال يكفى أن يقوهلا عم
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حكمه. حنن أمام حكام ال يصلون الصالة املفروضة ىف املساجد و هو دليل على أهنم ال يصلون. 
 و لدينا حكام يفطرون ىف رمضان علنا و يقولون ذلك ىف أحاديث صحفية .

االة و احلقيقة فان حمالفة الصهيونية و أمريكا أخطر من شرب اخلمر أو ترك الصالة ، ألهنا مو 
لألعداء و املشركني. و هنا نص قرآىن واضح "و من يتوهلم منكم فانه منهم". فكيف نسوى بني 
هكذا حكام و حكام آخرين ىف املاضى كانت هلم أخطاؤهم و احنرافاهتم ، و لكنهم نظموا 

 الفتوحات و نشروا االسالم و التزموا آبراء العلماء عندما وجد العلماء األقوايء.
كاما يصادقون الطاغوت )أمريكا( و قد أمروا أن يكفروا به )يريدون أن مباذا نصف ح

 إىل الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به(  يتحاكموا
 و أين نذهب هبذه اآلايت ؟

  3"اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم و ال تتبعوا من دونه أولياء". األعراف 
 37هللا من وىل وال واق" الرعد "و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من

هكذا خاطب هللا سبحانه و تعاىل نبيه املصطفى املعصوم ، فكيف خناطب حنن حاكمنا 
 اجلهول ىف اتباعه ألمريكا و اليهود.

 18"مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها و ال تتبع أهواء الذين ال يعلمون" اجلاثية 
–45–44الفاسقون" املائدة –الظاملون  –ك هم الكافرون " و من مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئ

47 
 فعليك أن تضع حكامنا ىف احدى هذه اخلاانت الثالث .

كذلك فان حكامنا ال يطيعون الرسول عليه الصالة و السالم و ال يتحرون سنته الشريفة حني 
 يتخذون أى قرار. فهم خيالفون الركن أو املصدر الثاىن للعقيدة:

 64من رسول إال ليطاع ابذن هللا" النساء  "وما أرسلنا
  80"و من يطع الرسول فقد أطاع هللا" النساء 

" و ما ااتكم الرسول فخذوه و ما هناكم عنه فانتهوا و اتقوا هللا ان هللا شديد العقاب". 
 7احلشر

 مث أتتى اآلية احلامسة و ابلقسم االهلى:
هم مث ال جيدوا ىف أنفسهم حرجا مما قضيت "فال و ربك اليؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بين

 65و يسلموا تسليما( النساء 
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من يستطع أن حيصى عدد األحكام الواردة ىف السنة النبوية الشريفة الىت يتجاهلها حكامنا بل 
طريق وزارة املالية و السياحة ، و حيللون و يعملون بعكسها ، حكام ميارسون امليسر رمسيا عن 

ألف طلعة جوية أمريكية لضرب العراق و  36اخلمر ، و حيرمون احلجاب ، و يفتحون األجواء لـ
أفغانستان ، و يديرون قنوات الفيديو كليب ، و يفتنون الناس ىف دينهم ، و يتعاملون ابلراب ، و 

م احتالهلم للقدس و املسجد األقصى و كل يتعاونون مع األعداء اليهود ىف زمن احلرب رغ
 فلسطني .

الذين جاهدوا منكم و مل يتخذوا من دون هللا و ال رسوله و ال  "أم حسبتم أن ترتكوا و ملا يعلم
 . )وليجة أى بطانة(16املؤمنني وليجة" التوبة 

كان أمره   و عندما أيمران هللا عز و جل " و ال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران و اتبع هواه و
، كيف نتبع حاكما فاسدا ألنه مل يستخدم بعد األمن املركزى ملنعنا من  28فرطا" الكهف 

 الصالة !!
األوامر متوالية ىف القرآن الكرمي )و ال تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون ىف األرض و ال 

أال يعىن ذلك  . اذا اتبعنا نصائح البعض ابلعبودية للظاملني 152 – 151يصلحون( الشعراء 
إلغاء كل هذه اآلايت ، و إلغاء رسالة االسالم كمحرر للبشر من الطغيان و اقامة دين جديد من 
أتويالت ىف غري موضعها. ملاذا مل يلحظ هؤالء العلماء أو األخوة كم اآلايت الىت يوقفون مفعوهلا 

 و لنستمر ببعض النماذج:
 لكم قياما( . )و ال تؤتوا السفهاء أموالكم الىت جعل هللا

 أما أوامر هللا فتذهب سدى.
  48)فاحكم بينهم مبا أنزل هللا و ال تتبع أهواءهم( املائدة 

و عندما قرر هللا سبحانه و تعاىل صفات املؤمنني و خصائصهم فجعل الشورى من أهم هذه 
 الصفات بل و وضعها بني الصالة و الزكاة ..

ة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون ( ) و الذين استجابوا لرهبم و أقاموا الصال
 38الشورى

و أتبعها مباشرة حض املؤمن على العزة و الكرامة ) و الذين اذا أصاهبم البغى هم ينتصرون( 
 39الشورى 

 41مث ) و ملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل( الشورى 
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ىف األرض بغري احلق أولئك هلم عذاب أليم(  مث )امنا السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون
  42الشورى 

 58و اذا حكمتم بني الناس أن حتكموا العدل ( النساء 
و هذه الرؤية القرآنية الىت تقرن احلكم ابملرجعية االسالمية و ابلعدل و الكفاءة و الشورى و 

لشريفة و ال أدرى كيف تسقط الرقابة املتبادلة بني احلاكم و احملكوم ، هى نفسها الرؤية النبوية ا
أحاديث لصاحل أحاديث ىف ذات املوضوع و اذا وضعت معا مجيعا أمكننا أن نفهم املوقف 
االسالمى بصورة متكاملة و نضع كل حديث ىف مكانه الصحيح بني العام و اخلاص أو بني هذا 

 املستوى أو ذاك .. اخل 
مل حتت بند عدم اخلروج خوف من احداث الذين يروجون ألكذوبة الطاعة العمياء للحاكم الظا

 فتنة ملاذا خيفون عشرات األحاديث :
)السمع و الطاعة على املرء املسلم فيما أحب و كره ما مل يؤمر مبعصية فاذا أمر مبعصية فال    ·

 ابن ماجه –النسائى  –أبو داود  –مسلم  –مسع و ال طاعة( البخارى 
 النسائى  –أبو داود  –عة ىف املعروف( مسلم )ال طاعة ىف معصية امنا الطا       ·
 )ال طاعة ملن عصى هللا(       ·
 )ال طاعة ملخلوق ىف معصية اخلالق(       ·
 )ال طاعة ملن مل يطع هللا (       ·
 )من أمركم من الوالة مبعصية اخلالق فال تطيعوه( كنز العمال       ·
 –أبو داود  –الرتمزى -اىل آخر احلديث( مسلم )من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ..       ·

 ابن ماجه
"مث اهنا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون و يفعلون ما ال يؤمرون فمن    ·

جاهدهم بيده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن و 
 ليس وراء ذلك حبة خردل من االميان( مسلم

ابن  –النسائى  –الرتمزى  –أفضل اجلهاد كلمة حق عن سلطان جائر" أبو داود "       ·
 ماجه
"ان الناس اذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منه" أبو        ·

 الرتمزى –داود 
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ت "انه سيكون بعدى أمراء من صدقهم بكذهبم و أعاهنم على ظلمهم فليس مىن و لس       ·
 منه " النسائى

"سيكون عليكم أئمة ميلكون أرزاقكم حيدثونكم فيكذبونكم و يعملون فيسيئون العمل ال    ·
يرضون منكم حىت حتسنوا قبيحهم و تصدقوا كذهبم فأعطوهم احلق مارضوا فاذا جتاوزوا فمن قتل 

 على ذلك فهو شهيد". كنز العمال عن الطرباىن و مسند أمحد
 طاان مبا يسخط ربه خرج عن دين هللا" ."من أرضى سل       ·
 "خري الشهداء محزة و رجل قام اىل إمام جائر فأمره و هناه فقتله"       ·

و هكذا جند هذه السلسلة من األحاديث ) و هناك كثري غريها يسري ىف نفس االجتاه( .. 
م يضع ضوابط عامة تتساوق و تتناغم مع اآلايت القرآنية لرتسم لوحة مجيلة موحدة .. ان االسال

للحكم و اجملتمع قائمة على احلرية و الشورى و العدل و حرية التعبري و حرية النقد و االنتقاد ) 
األمر ابملعروف و النهى عن املنكر حتدد كفريضة لكل مسلم و مسلمة ( ، و جتعل احلاكم يتم 

 اختياره ابلشورى و استمراره ابلشورى و خلعه الشورى .
لماء الثقاة استخدموا تعبري )أمجع العلماء( على أن احلاكم وكيل لألمة هى الىت بل ان بعض الع

تعينه و ختلعه و هذا دليل على اسقاط اآلراء املرجوحة األخرى. و هذا يعىن أن هذه اآلراء 
املرجوحة اذا أخذ هبا ألصبحنا أمام دين جديد متاما غري الدين الذى أنزل على حممد صلى هللا 

. فيكون املسلمون جمرد جمموعة من األذالء و النعاج يسوقهم احلاكم كما يريد و ال  عليه و سلم
ميلكون له شيئا. حىت قال أحدهم و كأنه يقول بديهية )ان رسولنا الكرمي كان بعيد النظر عندما 

 رأى عدم اخلروج على احلاكم الظامل( !!
هم ، و هو عدم استسهال اخلروج و احلقيقة ان فقهاء القرون املاضية كانوا مشغولني بشئ م

اذا مل يكن مؤسسا على  –، ألن ذلك من شأنه  املسلحو جيب وضع عدة خطوط حتت  املسلح
 –عن حق  –رؤية شرعية اثقبة و قدرة فعلية على التنفيذ أو ما أمساه األخ حممد مرزوق 

ة املسلمني إىل فنت السالحني: املادى و املعنوى ، من شأن استسهال اخلروج املسلح أن حيول حيا
دموية دائمة. و لذلك وضعوا املعادلة و هى صائبة ابلتأكيد : اذا كان اخلروج على احلاكم الظامل 
يؤدى اىل فتنة أكرب من ظلمه فال داعى هلا. و ىف ذلك يقول فتح البارى ىف صحيح البخارى ) و 

أن طاعته خري من اخلروج قد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب و اجلهاد معه و 
عليه ملا ىف ذلك من حقن الدماء و تسكني الدمهاء و مل يستثنوا من ذلك اال اذا وقع من السلطان 
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الكفر الصريح فال جتوز طاعته ىف ذلك بل جتب جماهدته ملن يقدر عليها. و جاء هذا الكالم ىف 
فانه من فارق اجلماعة شربا  معرض تفسري احلديث ) من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليه

 فمات إال امات ميتة جاهلية( .
و كانت هذه اشارات حلالة بعض احلكام املسلمني ىف الدويالت و الدول العديدة الىت نشأت 
بعد خالفة على ابن اىب طالب رضى هللا عنه كانوا هؤالء احلكام يقومون ابلغزوات دفاعا عن 

بيعة شرعية صحيحة ، بل عرب )التغلب( أى استخدام االسالم و نشرا له و مل يكن حكمهم ب
القوة العسكرية ، فالحظ التعبري )طاعة السلطان املتغلب و اجلهاد معه( أين هو اجلهاد الذى 

 خيوضه حسىن مبارك حىت جناهد معه .
و هكذا كما ان الفتوى تقدر بزماهنا و مكاهنا و بواقعتها ، فال جيوز تعميمها دون دراسة الواقع 

جلديد. فمن ابب أوىل ال جيوز استخدام أحاديث تدور حول حاكم مسلم يقع ىف بعض األخطاء ا
لتحديد موقف حاكم خرج من ربقة االسالم كلية فهو ال يقيم سياسة و ال يتخذ قرارا بناء على 
أدلة شرعية من قرآن أو سنة أو آراء للعلماء. و أصبحت سياسته العليا قائمة على مصادقة 

مهما فعلوا.. حبجة احلكمة. إن الصمت على هذا احلاكم خيرج املسلمني من ملتهم. األعداء 
لذلك عجبت لقول أحدهم ىف احلوار )و أان أظن ان ماحدش أرغمك انك تسيب دينك(. اي 
أخى الدين ليس جمرد أداء الصالة ، ألن انبليون بوانبرت املستعمر لبالدان مل حيرم الصالة و ال 

الصهاينة ىف فلسطني. و ابلتاىل فإن مساح احلكام لنا أبداء الصالة ال يعىن أن االجنليز ، و ال 
حكم االسالم قائما و إال لقبلنا حكم هؤالء الغزاة ، خاصة انبليون بوانبرت الذى أعلن اسالمه  
كذاب!! حنن نرتك ديننا عندما نرضى أن حنكم بقوانني و شرائع خمالفة للشريعة االسالمية ، و نرتك 

نا عندما نتحالف مع الكفار و نواليهم من دون املؤمنني فتكون عالقاتنا االساسية مع أمريكا و دين
 اسرائيل، ال فلسطني و لبنان والعراق و ايران .

حنن جنرب على ترك ديننا أو االبتعاد عن جوهره ، اذا تركنا حاكمنا يستخدم كل امكانيات 
% ، 99زة حىت التجويع ، و أهلها مسلمون بنسبة بالدان خلدمة أمريكا و اليهود ، و حماصرة غ

 مع أن ديننا حيرم جتويع أى إنسان بل أى كائن حى .
حنن جنرب على ترك ديننا عندما نقيم عالقات تعاون مع اسرائيل و هى تستوىل على فلسطني و 

ا ، و املسجد األقصى. )و قد حرم املفىت السابق د.نصر فريد واصل التعاون مع اسرائيل و أمريك
 قال ان التطبيع مع اسرائيل حرام (.
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و يتصور أحد االخوة املتحاورين أننا جيب أن نقيم الدين من أسفل أوال ، و احلقيقة ان الناس 
عقود )من أواخر السبعينيات( و لكن أحوال املسلمني العامة مل  3تعود إىل دينها منذ أكثر من 

ح من أعلى )أى من خالل تغيري السلطة( كما تتغري بل تزداد سوءا و هذا يؤكد ضرورة االصال
فعل الرسول عليه الصالة و السالم ابقامة دولة ىف املدينة مث فتح مكة و اقامة دولة اسالمية على  

 لنشر الدعوة خارجها. كامل تراب اجلزيرة العربية كمقدمة
 –ائد البنوك ( فو 1و ابلتاىل فاننا كمسلمني خارج احلكم غري مسئولني عن كثري مما ذكرت: )

هذه سياسة عليا و تشريعات جملس الشعب ، و هو ما يؤكد عالقة الدين ابلسياسة و أن اقامة 
 الدين ال تكتمل إال ىف اطار دولة اسالمية .

(التدخني: ال شك ان هذه مسئولية املدخنني ، و لكن امتناعنا عن التدخني لن يقيم الدين 2)
وروبيني أكثر الشعوب اقالعا عن التدخني ألسباب مادية ىف السلطة )الحظ ان االمريكيني و اال

، أى لالستمتاع ابحلياة و طول العمر ! ( ال أدافع عن التدخني ، و لكن أقول مهما أصلحنا 
 أنفسنا فالبد من صالح احلكام و مهمتهم )حراسة الدين و سياسة الدنيا( كما قال املاوردى.

لية احلكومة الىت جعلت منها مؤسسات شرعية ، (الكباريهات.. و هذه واضحة فهى مسئو 3)
 بينما األحزاب و التنظيمات االسالمية حمظورة .

( التربج: من الذى يقود التربج ، أليست هذه املؤسسات االعالمية و الفنية الىت ترعاها 4)
 الدولة ، بينما متتنع حىت عن تنفيذ حكم القضاء بظهور مذيعات حمجبات ىف التلفاز .

ك تضرب بعض األمثال و تقصد أننا جيب أن نصلح أنفسنا أوال ، و احلقيقة لقد فعلنا  أعلم أن
كل ما ميكن فعله تقريبا من موقع املعارضة ، و لكن الدولة مبا متلكه من وسائل جبارة تقود عملية 

 وسائل ترفيه .. ( –اعالم  –فتنة الناس عن دينها. )تعليم 
الم و هو خري املصلحني و خري املربني تقول لنا ، البد ان سرية املصطفى عليه الصالة و الس

من االصالح من أعلى ، و البد من بناء الدولة الصاحلة و ال يكفى االستمرار ىف اعداد النشئ 
 من أسفل .

* * * * 
 خنتصر املوقف ىف النقاط التالية :

و الظروف السابق ان اخلروج على احلاكم الظامل ىف االسالم مشروع بل و واجب ابالشرتاطات 
 االشارة اليها. و ان ذلك اثبت بنصوص القرآن و السنة و إمجاع الفقهاء الثقاة .
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ان اخلروج ال يعىن االنتفاضة املسلحة ابلضرورة بل األغلب ىف عصران الراهن ، و ىف غيبة 
السالح الشخصى ) الذى كان هو األصل ىف اجملتمعات السابقة( أن يكون اخلروج مدنيا و 

يا ، خاصة و ان الدولة أصبحت متلك أسلحة متطورة ليست ىف متناول األفراد و ابلتاىل فان سلم
 الصدام املسلح لن يكون متكافئا ىف أغلب األحيان .

أن اخلروج على احلاكم قد يكون للظلم البني الذى مل يعد حمتمال ، أو عدم االلتزام أبساسيات 
ة و السالم )ابلكفر البواح( و اذا مل يكن التحالف مع الدين ، و هو ما وصفه الرسول عليه الصال

 اليهود و الصهاينة و األمريكان كفرا بواحا فماذا يكون ؟! 
ان الكفر حبكم مبارك و مقاومته ابلوسائل السلمية مسألة عقائدية و دينية قبل أن تكون 

 مسألة سياسية ابملعىن التقليدي للسياسة .
وحيد تتلون ىف كل عصر بتحدايته ، فلكل عصر طواغيته و أهنا قضية التوحيد و قضية الت

أصنامه ، و كل ما يتبع من دون هللا فهو شرك. فاذا كان نظام مبارك يطرح مواقف و آراء و 
سياسات متعارضة مع القرآن و السنة ، فان اتباع مبارك و ان كان ابلصمت و اخلوف فهو إشراك 

مة مبارك و استبعاد حلكمة هللا سبحانه و تعاىل ، على ابهلل سبحانه و تعاىل ، ألنه تسليم حبك
أرض الواقع عمليا. فاملشركون كانوا يؤمنون بوجود هللا و يقسمون ابهلل ، )و لئن سألتهم من خلق 

 السموات و األرض و سخر الشمس و القمر ليقولن هللا( .
يش ال تلك األحجار و لكن أشركوا مع هللا آهلة أخرى و كانوا ىف احلقيقة يتبعون سادة قر 

 الصماء ) و قالوا لقد اتبعنا سادتنا و كرباءان فأضلوان السبيال(. صدق هللا العظيم
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