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 فتوى

 

 الحمد هلل وكفى وسالم على عباد الذٌن اصطفى، أما بعد 

إامرة التً ٌتعرض لها شعب مٌخفى على ذي بصٌرة حجم ال فقد أصبح جلٌا واضحا ال

وتولى كبر تنفٌذها وزٌر  سالم داخل مصر وخارجها،مصر العظٌم والتً دبرها أعداء اإل

  .الدفاع الفرٌق عبد الفتاح السٌسً وأعوانه

لقد أسفرت هذه المإامرة عن جرائم فظٌعة من أعظمها العبث بؤمن واستقرار الشعب 

المصري ومقدراته ومكتسباته وتقوٌض للحمته واالعتداء على شرعٌته من رئٌس شرعً 

لوسائل الدولة وبانتخابات شهد بنزاهتها كل منتخب وصل السلطة من غٌر إكراه وال استغالل 

المراقبٌن من داخل مصر المحروسة وخارجها ألول مرة فً تارٌخ مصر المجٌد، ومن حل 

لمجلس الشورى المنتخب كذلك، وتعطٌل للدستور الذي وافق علٌه أغلب المصرٌٌن واتفق 

عضهم على عدد المصوتون له والمصوتون ضده أنه أرقى دستور أنتجته مصر رغم تحفظ ب

ت فً صفوف الشرعٌة لألفواه وإغالق للقنوات واعتقاالقلٌل من مواده وما تال ذلك من تكمٌم 

واعتداء على شرفاء الشعب المصري الذٌن صدعوا بالحق فً وجه الظالم بؤسلوب سلمً 

راق، فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، فً شهر رمضان المعظم، ومنهم من قتل أثناء 

التً انتهكت حرماتها، إضافة إلى إحكام الحصار على أهل غزة  ة أو فً المساجدالصال

وتحطٌم األنفاق والتعاون مع الكٌان الصهٌونً الغاصب.. وقد توجت الجرائم بما حصل الٌوم 

من اقتحام للمٌادٌن وقتل للمعتصمٌن السلمٌٌن ومن بٌنهم عشرات العلماء األزهرٌٌن فً أكبر 

ر فً تارٌخها االسالمً.. وكل هذه الجرائم ٌنكرها الشرع الحنٌف وتؤباها جرٌمة عرفتها مص

  .القٌم االنسانٌة

ومن واجب علماء األمة فً مشارق األرض ومغاربها إزاء هذه التطورات الخطرة فً الحال 

والمآل أن ٌبٌنوا الموقف الشرعً الواضح الذي ال غبار علٌه مما ٌجري فً مصر، وذلك ما 

  :ن موقعً هذه الفتوى ـ على النحو التالًنجمله ـ نح



إن ما وقع فً مصر من عزل الرئٌس المنتخب د. محمد مرسً هو انقالب مكتمل  أوال:

م، لما ٌتضمنه من الغدر والخروج على ولً األمر ونقض للعقود م مجرّ األركان، وعمل محرّ 

ا)والعهود التً أمر هللا بالوفاء بها قال تعالى: ) َها ٌَ ٌُّ  :وقال تعالى (،(ِباْلُعقُودِ  أَْوفُوا آََمُنوا الَِّذٌنَ  أَ

 َتْنقُُضوا َواَل  َعاَهْدُتمْ  إَِذا هللاَِّ  ِبَعْهدِ  َوأَْوفُوا))وقال تعالى:  (،(َعاَهُدوا إَِذا ِبَعْهِدِهمْ  اْلُموفُونَ و))

َمانَ  ٌْ َ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  َتْوِكٌِدَها َبْعدَ  اأْلَ ُكمْ  هللاَّ ٌْ َ  إِنَّ ۚ   َكِفٌاًل  َعَل ْعلَمُ  هللاَّ   َتْفَعلُونَ  َما ٌَ

ة   َبْعدِ  ِمنْ  َغْزلََها َنَقَضتْ  َكالَِّتً َتُكوُنوا َواَل  ِخُذونَ  أَْنَكاًثا قُوَّ َماَنُكمْ  َتتَّ ٌْ َنُكمْ  َدَخاًل  أَ ٌْ ة   َتُكونَ  أَنْ  َب ًَ  أُمَّ  ِه

ة   ِمنْ  أَْرَبى   َماۚ   أُمَّ ْبلُوُكمُ  إِنَّ ٌَ  ُ َننَّ ۚ   ِبهِ  هللاَّ ٌِّ َب ٌُ ْومَ  لَُكمْ  َولَ اَمةِ  ٌَ ٌَ وقال  ،((َتْخَتلِفُونَ  ِفٌهِ  ُكْنُتمْ  َما اْلِق

ْم عَ )تعالى: ) وَء ِبَما َصَددتُّ َنُكْم َفَتِزلَّ َقَدم  َبْعَد ُثُبوِتَها َوَتُذوقُوا السُّ ٌْ َماَنُكْم َدَخاًل َب ٌْ ِخُذوا أَ ن َواَل َتتَّ

ِ ۖ َولَُكْم َعذَ  ر  لَُّكْم إِن ُكنُتْم َسِبٌِل هللاَّ ٌْ ِ ُهَو َخ َما ِعنَد هللاَّ ِ َثَمًنا َقلٌِاًل   إِنَّ اب  َعِظٌم  َواَل َتْشَتُروا ِبَعْهِد هللاَّ

ْنقُُضوَن اْلِمٌَثاقَ )): َتْعلَُموَن( وقال تعالى ٌَ ِ َواَل  ٌُوفُوَن ِبَعْهِد هللاَّ َوالَِّذٌَن ))الى: وقال تع ((الَِّذٌَن 

ْنقُُضوَن  ٌُْفِسُدوَن ِفً اأْلَْرِض أُوَلِئكَ ٌَ ٌُوَصَل َو ُ ِبِه أَْن  ْقَطُعوَن َما أََمَر هللاَّ ٌَ ِ ِمْن َبْعِد ِمٌَثاِقِه َو  َعْهَد هللاَّ

ارِ  (( وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "آٌة المنافق ثالث إذا حدث لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّ

ائتمن خان" متفق علٌه. وقال صلى هللا علٌه وسلم: "أربع من كن كذب وإذا وعد أخلف وإذا 

فٌه كان منافقا خالصا ومن كانت فٌه خصلة منهن كانت فٌه خصلة من النفاق حتى ٌدعها إذا 

ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" متفق علٌه. وقال رسول هللا 

اء ٌوم القٌامة بقدر غدرته وال غدرة أعظم من صلى هللا علٌه وسلم: "ٌنصب لكل غادر لو

إه عند أسته" أخرجه الترمذي. وقال صلى هللا علٌه سلم: "ٌنصب لك غدرة إمام عامة ٌركز لوا

 غادر لواء ٌوم القٌامة فٌقال هذه غدرة فالن" أخرجه ابن ماجه.

الجرائم، قال  إن قتل المسلمٌن بعٌر حق من اكبر ما ٌمكن أن ٌقع على وجه األرض من ثانيا:

ِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَ هللا تعالى: )) ٌْ ُ َعلَ ُم َخالًِدا ِفٌَها َوَغِضَب هللاَّ ًدا َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ ْقُتْل ُمْإِمًنا ُمَتَعمِّ ٌَ ُه َوَمْن 

((، وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "لن ٌزال المإمن فً فسحة من دٌنه ما َعَذاًبا َعِظًٌما

ما حراما" أخرجه البخاري، وقال صلى هللا علٌه وسلم: "كل ذنب عسى هللا أن لم ٌصب د

 ٌغفره إال من مات مشركا أو مإمن قتل مإمنا متعمدا" أخرجه أبو داود. 

وقال صلى هللا علٌه وسلم: "من قتل مإمنا فاعتبط بقتله لم ٌقبل هللا منه صرفا وال عدال" 

سلم: "ال ٌزال المإمن معنقا صالحا ما لم ٌصب دما أخرجه أبو داود. وقال صلى هللا علٌه و

 حراما فإذا أصاب دما حراما بلح" أخرجه أبو داود.

إن العبث بؤمن مصر ومقدراتها وإرادة شعبها العظٌم جرٌمة فادحة ٌنطرها الشرع  ثالثا:

جمٌع على رجل واحد ٌرٌد الحنٌف، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "من أتاكم وأمركم 

أن ٌشق عصاكم أو ٌفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم. وقال صلى هللا علٌه وسلم: "من باٌع 

إماما فؤعطاه صفقة ٌده وثمرة قلبه فلٌطعه إن استطاع فإن جاء آخر ٌنازعه فاضربوا عنق 



متً فاضربوا اآلخر" أخرجه مسلم. وقال صلى هللا علٌه وسلم: "أٌما رجل خرج ٌفرق بٌن أ

 عنقه" أخرجه النسائً.

نثمن الموقف الشجاع الذي وقفه أنصار الشرعٌة من جموع الشعب المصري بمختلف  رابعا:

أطٌافه حٌث خرجوا فً مختلف المحافظات فً المسٌرات الملٌونٌة واعتصموا فً المٌادٌن 

سلحة من فوقهم بكل سلمٌة وحضارٌة وتعاون وصمدوا صمود الجبال وهم ٌهاجمون بؤنواع األ

ومن أسفل منهم، وهذا الموقف ٌوجبه علٌهم الشرع الحنٌف، وال ٌنقص من آجاله مشٌئا، قال 

َها ٌَاهللا تعالى: )) ٌُّ اِمٌنَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُكمْ  َواَل  ِباْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  هلِلَِّ  َقوَّ ْجِرَمنَّ  أاَلَّ  َعلَى   َقْوم   َشَنآنُ  ٌَ

ْقَوى   أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُوا َتْعِدلُوا قُوا لِلتَّ َ  َواتَّ َ  إِنَّ   هللاَّ َها((، وقال تعالى: ))َتْعَملُونَ  ِبَما َخِبٌر   هللاَّ ٌُّ اأَ ٌَ 

اِمٌنَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  نِ  أَوْ  أَنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  هلِلَِّ  ُشَهَداءَ  ِباْلِقْسطِ  َقوَّ ٌْ ((، وقال َواأْلَْقَرِبٌنَ  اْلَوالَِد

ْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوَتَعاَوُنواْ تعالى: )) ة   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ ((، وقال تعالى: ))َوالتَّ ْدُعونَ  أُمَّ رِ  إِلَى ٌَ ٌْ  اْلَخ

ؤُْمُرونَ  ٌَ ْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َو ٌَ ِئكَ ۚ   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َو قُواَتفَ  َكالَِّذٌنَ  َتُكوُنوا َواَل  اْلُمْفلُِحونَ  ُهمُ  َوأُولَ   رَّ

ٌَِّناتُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْخَتلَفُوا ِئكَ ۚ   اْلَب َها الَِّذٌَن ((، وقال تعالى: ))َعِظٌم   َعَذاب   لَُهمْ  َوأُولَ  ٌُّ ا أَ ٌَ

اِدِقٌنَ  َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ قُوا هللاَّ  .((آَمُنوا اتَّ

اوامتثال لقول هللا تعالى ))ونرى أن اعتصامهم لنصرة الشرع والشرعٌة رباط فً سبٌل هللا  ٌَ 

َها ٌُّ قُوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ َ  َواتَّ ((، وٌتحقق للصادقٌن من ُتْفلُِحونَ  َلَعلَُّكمْ  هللاَّ

أهل هذه االعتصامات الوعد الصادق والفضل العظٌم الذي بٌنه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما علٌها وموضع سوط أحدكم من الجنة خٌر فً قوله: "رباط 

و الغدوة خٌر من الدنٌا وما روحها العبد فً سبٌل هللا تعالى أوما علٌها وروحة ٌ من الدٌنا

علٌها" متفق علٌه، وقوله صلى هللا علٌه وسلم: "رباط ٌوم ولٌلة خٌر من صٌام شهر وقٌامه 

لٌه عمله الذي كان ٌعمل وأجري علٌه رزقه وأمن الفتان" رواه مسلم، وإن مات فٌه جرى ع

وقوله صلى هللا علٌه وسلم: "كل مٌت ٌختم على عمله إال المرابط فً سبٌل هللا فإنه ٌنمى له 

عمله إلى ٌوم القٌامة وٌإمن من فتنة القبر" رواه أبو داوود والترمذي وقال حدٌث حسن 

سلم: "رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من ألف ٌوم فٌما سواه من صحٌح، وقوله صلى هللا علٌه و

المنازل" رواه الترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح، وما كان من هذا الرباط فً رمضان أو فً 

صٌام غٌره له فضل أعظم لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "من صام ٌوما فً  سبٌل هللا 

متفق علٌه. وٌرجى لهم فٌما ٌجدون من الغبار والغاز َبعد هللا وجهه عن النار سبعٌن خرٌفا" 

الذي ٌقصفون به فضل عظٌم، فقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: "ما اغبرت قدما عبد 

رجل بكى من فً سبٌل هللا فتمسه النار" رواه البخاري، وقال صلى هللا علٌه وسلم: "الٌلج النار

ٌجتمع على عبد غبار فً سبٌل هللا ودخان جهنم"  خشٌة هللا حتى ٌعود اللبن فً الضرع وال

 رواه الترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح.



نرى أن من قُتل فً هذه االعتصامات أو المسٌرات من المسلمٌن المسالمٌن الصادقٌن  خامسا:

من قتل دون ماله فهو شهٌد"   ل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:شهداء فً سبٌل هللا، فقد قا

متفق علٌه، وقال صلى هللا علٌه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهٌد ومن قتل دون دمه فهو 

شهٌد ومن قتل دون أهله فهو شهٌد" رواه أحمد وأبو داود والنسائً والترمذي وقال حدٌث 

ه النسائً حسن صحٌح، وقال صلى هللا علٌه وسلم: "من قتل دون مظلمته فهو شهٌد" روا

 وأحمد.

بل هم من أعظم الشهداء عند هللا أجرا لقول النبً صلى هللا علٌه وسلم: "سٌد الشهداء حمزة بن 

 عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فؤمره ونهاه فقتله" أخرجه الحاكم وصححه.

وجل:  ونرى أن دماء الشهداء الزكٌة لن تذهب هدرا فهم منصورون ال محالة، فقد قال هللا عز

ِه ُسْلَطاًنا)) ٌِّ ٌُْسِرف ِفً اْلَقْتل َوَمْن قُِتَل َمْظلُوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِ ُه َكاَن َمْنُصوًرا َفاَل   .(( نَّ

نسجل اعتراضنا ودهشتنا من مسلك بعض الدول التً بادرت باالعتراف باالنقالب،  سادسا:

مع أنه ضد إرادة الشعب المصري، وخروج على حاكم شرعً منتخب، وهذا من التعاون على 

 .((َوالَ َتَعاَوُنوْا َعلَى اإلِْثِم َواْلُعْدَوانِ اإلثم والعدوان وقد قال هللا تعالى: ))

رأٌت أمتً تهاب فال تقول للظالم ٌا ظالم فقد تودع منها" أخرجه الحاكم فً وفً الحدٌث: "إذا 

 المستدرك وصححه.

 وهللا من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير                                          

 محمد الحسن بن الدَّدَوْ

 رئٌس مركز تكوٌن العلماء

 رئٌس جامعة عبد هللا بن ٌاسٌن

 جمعٌة المستقبل.. رئٌس

 عضو مجلس األمناء لالتحاد العالمً لعلماء المسلمٌن.


