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ﻣﻐﺗﺻﺑو سلطان اﻷﻣة ﻻ يُسﺗأذنون في ﺑناء الﻣساجد
وﻻ يجوز لهم هدم ﻣساكن الناس
الخﺑر:
ذكرت بوابة اﻷهرام السبت 2020/9/12م ،أن ﻣﻔﺗﻲ ﻣصر شوقﻲ عﻼم قال إن اﻷرض غير
الﻣﻣلوكة ﻷحد ﻻ يجوز اغﺗصابها ،وﻻ البناء عليها إﻻ بإذن صاحبها ،وأضاف خﻼل لقائه ﻣﻊ
اﻹعﻼﻣﻲ حﻣدي رزق ،ببرناﻣج "نظرة" ،الﻣذاع علﻰ قناة صدى البلد ،أن الﻔقهاء قالوا إن بناء
الﻣسجد علﻰ أرض ﻣﻣلوكة للدولة دون ﺗصاريح أو اسﺗئذان هو ﻣسجد ﻣبنﻰ علﻰ أرض ﻣﻐﺗصبة
ويأثم ﻣن يذهب للصﻼة ،وأكد علﻰ أنه ﻻ يجوز اﻻعﺗداء علﻰ الﻣلكيات ﻷنها ﻣحﻣية ،وإﻻ أصبحنا
ﻓﻲ غابة ،وﻣن يأخذ شبرا ً ﻣن اﻷرض ﻻ ﺗحﻖ له يطوق بها يوم القياﻣة ،وأوضح ﻣﻔﺗﻲ الديار
الﻣصرية ،أن الﻣسجد الﻣبنﻰ علﻰ أرض ﻣﻣلوكة للدولة ﻻ ﺗجوز الصﻼة ﻓيه إﻻ بعد الحصول علﻰ
ﺗصريح ﻣن الدولة.
الﺗعليق:
غياب ﻣﻔهوم الدولة وﻣﻔهوم الرعاية ﻣﻊ الﺗﻔكير علﻰ أساس وجهة النظر الرأسﻣالية هﻲ اﻷساس
الذي خرجت ﻣنه كلﻣات الﻣﻔﺗﻲ الﺗﻲ ﻻ ﺗرقﻰ لﻣسﺗوى الﻔﺗوى ﻓضﻼ عن كونه عالم سلطان يرسخ
لحكﻣه ويعﻣل علﻰ ﺗثبيت سلطانه ويدعو الناس لﻼنصياع له وطاعة قراراﺗه ،ﻓلم يسﺗند إلﻰ دليل
شرعﻲ واحد ،واﻷدلة الشرعية بخﻼف ﻣا يقول واغﺗصاب الحاكم الذي يعﻣل له لسلطان اﻷﻣة
ﻣصيبة أعظم ﻣن اغﺗصاب شبر ﻣن اﻷرض.
إن الﺗصور الرأسﻣالﻲ للﻣلكيات الذي ﺗكلم علﻰ أساسه ﻣﻔﺗﻲ ﻣصر يقسم الﻣلكيات إلﻰ خاصة
وعاﻣة ويطلﻖ علﻰ الﻣلكية العاﻣة ﻣلكية الدولة ،ﻓيخلط بين الﻣلكيات وﺗﺗوزع الﻣلكية العاﻣة بين
ﻣلكية الدولة والﻣلكية الخاصة ،ولهذا ﺗسﻣح الرأسﻣالية لﻸشخاص بﺗﻣلك واحﺗكار ﻣا هو ﻣن الﻣلكية
العاﻣة ،واﻷرض الﻣوات أو غير الﻣﻣلوكة ﻷحد هﻲ ﻣلكية عاﻣة وردت ﻓيها نصوص شرعية ﺗبين
ي لَهُ« وﻓﻲ روايةَ » :ﻣ ْن أَحْ يَا
كيﻔية اسﺗﻐﻼلها وﺗﻣلكها وحيازﺗها ،ﻓقال ﷺَ » :ﻣ ْن أَ ْحيَا أَ ْرضا ً َﻣيِّﺗَةً فَ ِه َ
ق ِﺑ َها« ،ﻓإحياؤها بالزرع والبناء واﻹعﻣار هو ﺗﻣلك ﻻ يجوز للدولة نزعه بل
أَ ْرضا ً َﻣ ْيﺗَةً فَ ُه َو أَ َح ﱡ
يجب عليها إقراره.
أﻣا الﻣساجد الﻣقاﻣة علﻰ أرض ﻣﻣلوكة للدولة والﺗﻲ يدعﻲ الﻣﻔﺗﻲ أنها ﻣﻐﺗصبة وأن ﻣن يصلﻲ
س ِ ّم ﻣنهم أحدا ،ورغم أن هذه اﻷرض ﺗدخل ﻓﻲ الﻣلكية
ﻓيها آثم ﻣسﺗشهدا بقول ﻓقهاء ﻣجاهيل لم يُ َ
العاﻣة كﻣا أسلﻔنا إﻻ أن هذه الﻣساجد بنيت عليها لحاجة الناس ﻓﻼ يجوز هدﻣها ،قال ابن قداﻣة ﻓﻲ
الﻣﻐنﻲ" :وإن بنﻰ ﻓﻲ طريﻖ واسﻊ ﻓﻲ ﻣوضﻊ ﻻ يضر البناء ﻓيه لنﻔﻊ الﻣسلﻣين كبناء ﻣسجد يحﺗاج
إليه للصﻼة ﻓيه ﻓﻲ زاوية ونحوها ،ﻓﻼ ضﻣان عليه ،وسواء ﻓﻲ ذلك كله أذن اﻹﻣام أو لم يأذن".
اهـ .ونقل ابن ﺗيﻣية ﻓﻲ الﻔﺗاوى الكبرى عن إسﻣاعيل بن سعيد الشالنجﻲ قال" :سألت أحﻣد عن

طريﻖ واسﻊ وللﻣسلﻣين عنه غنﻰ ،وبهم إلﻰ أن يكون ﻣسجدا حاجة هل يجوز أن يبنﻰ هناك ﻣسجد؟
قال :ﻻ بأس إذا لم يضر بالطريﻖ" .اهـ .ثم قال ابن ﺗيﻣية بعدها" :ﻓأحﻣد أجاز البناء هنا ﻣطلقا ،ولم
يشﺗرط إذن اﻹﻣام" .اهـ.
هذا كله ﻓﻲ حال ولﻲ اﻷﻣر الشرعﻲ الﻣبايﻊ ﻣن اﻷﻣة ويحكﻣها باﻹسﻼم والذي له حﻖ الطاعة
علﻰ الناس ،وليس هؤﻻء الحكام العﻣﻼء ﻣﻐﺗصبﻲ سلطان اﻷﻣة ،ﻓهؤﻻء ﻻ طاعة لهم أصﻼ ﻓﻼ
طاعة لﻣن عصا ﷲ.
اﻷصل يا ﻓضيلة الﻣﻔﺗﻲ أن ﺗﻔكر علﻰ أساس اﻹسﻼم وﺗنظر ﻣن زاويﺗه حين إصدار الحكم علﻰ
ﻲ عنﻖ اﻷدلة لﺗبرر قبيح ﻓعال النظام
الوقائﻊ واﻷشياء ،وهذا ﻣا لم ﺗﻔعله! بل طوعت علﻣك لل ّ
الﻣصري الذي يهدم الﻣساجد والﻣساكن بحجة أنها ﻣخالﻔة أو علﻰ أرض ﻣﻣلوكة للدولة ،بينﻣا
ﺗناسيت أن هذا النظام ﻻ شرعية لحكﻣه وﻻ وﻻية وﻻ سلطان وأن بناء الﻣساجد وﺗﻣكين الناس ﻣن
بناء الﻣنازل ﻣن ﻣسؤولية الدولة وﻣن واجباﺗها لرعاية شؤونهم ،وﺗقصيرها وإهﻣالها وﺗﻔريطها ﻓﻲ
هذا الجانب إثم يسﺗوجب ﻣحاسبﺗها ﻣن اﻷﻣة الﺗﻲ يﻔﺗرض أن ﺗكونوا أنﺗم صوﺗها الﻣطالب بحقوقها
ﻓكيف لو كنﺗم عونا للظالم علﻰ ظلﻣها وﺗركيعها؟!
يا ﻓضيلة الﻣﻔﺗﻲ ويا كل علﻣاء ﻣصر! ﻣﺗﻰ ﺗﻐسلون أيديكم ﻣن إثم هذا النظام وﺗديرون له
ظهوركم انحيازا ﻷﻣﺗكم ودينكم؟ وﻣﺗﻰ ﺗقوﻣون بﻣا أوجبه ﷲ عليكم نصحا لﻸﻣة وقياﻣة علﻰ وعيها
وﺗبيانا لحقوقها وﻣا يجب لها ﻣن رعاية ﻣن الدولة وﻣا عليها ﻣن واجبات؟! هذا دوركم وهذا ﻣا
سيسألكم ﷲ عنه يوم القياﻣة ولن يﻐنﻲ عنكم حاكم ولن ﺗنﻔعكم سلطة وﻻ ﻣكانة وﻻ أﻣوال.
يا علﻣاء ﻣصر! إن واجبكم اﻵن هو بيان ﻣا عليه النظام ﻣن ﻣخالﻔة للشرع ﺗوجب خلعه وﻣا
يجب علﻰ اﻷﻣة ﻣن عﻣل لﺗطبيﻖ اﻹسﻼم ﻓﻲ دولﺗه الخﻼﻓة الراشدة علﻰ ﻣنهاج النبوة ﺗكونون أنﺗم
ﻓﻲ طليعﺗه وﺗحريضا وحثا للﻣخلصين ﻓﻲ جيش الكنانة علﻰ نصرة العاﻣلين لﺗطبيﻖ اﻹسﻼم ﺗطبيقا
كاﻣﻼ شاﻣﻼ ﺗقر به أعين الناس ويﺗم ﷲ به نوره ﻓﺗقام دولة الخﻼﻓة الﺗﻲ ﺗعز ﻣصر وأهلها وﺗرعاهم
خير رعاية ،هذا دوركم وواجبكم وهذا ﻣا يرضﻲ ربكم عنكم ،ﻓسارعوا عسﻰ ﷲ أن يﺗقبل ﻣنكم
ويكﺗب الﻔﺗح والنصر علﻰ أيديكم ﻓﺗﻔوزوا ﻓوزا عظيﻣا ،وسﺗذكرون ﻣا أقول لكم وأﻓوض أﻣري إلﻰ
ﷲ وﷲ بصير بالعباد.
﴿يَا أَيﱡ َها الﱠذ َ
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سعيد فضل
عضو الﻣكﺗب اﻹعﻼﻣي لحزب الﺗحرير في وﻻية ﻣﺻر
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