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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  الشريف زھرلأل مذكرة نصيحة

  زھر"بخصوص "وثيقة األ

  صلى هللا عليه وسلم:رسول هللا قال  
   
يُن النَِّصيَحةُ ( تِِھْم):قَاَل  ؟لَِمنْ : قُْلنَاالدِّ ِة اْلُمْسلِِميَن َوَعامَّ ِ َولِِكتَابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَئِمَّ َّ   أخرجه مسلم. ِ
   
  ،زھراأل حمد الطيب شيخأالدكتور فضيلة خ الكريم/ األ

  فاضل،زھر األعلماء األ خوة الكرام/األ

  ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  أما بعد،

حزاب الليبرالية وسارعت في تأييدھا األ ،زھر الشريفقة األفقد نشرت مختلف الصحف الصادرة في مصر وثي
ن أفعال من مختلف القطاعات بأوما صاحبھا من ردود  ،جھزتھاأغيرھا من مختلف مؤسسات الدولة و والديمقراطية قبل

  .زھر تؤسس لمدنية الدولةوثيقة األ

نا وجدنا في تلك نباعتباره تكليفا شرعيا، وألويمارس العمل السياسي مة ويعمل معھا وفيھا، ن حزب التحرير من األوأل
دستورية سيس الدولة الوطنية الأييدكم ودعمكم لتأيغضب هللا سبحانه وتعالى من تسالم ويخالف اإلالوثيقة ما 

زھر الشريف حتى في ة، وھذا ما لم يشھده الناس من األزام بالمواثيق والقرارات الدوليكيد االلتأالديمقراطية الحديثة، وت
 ،لمذكرة ناصحينبھذه ا ليكمإن نتوجه أالى وتعلذمتنا عند هللا سبحانه  براءً إلينا عكان لزاما لذا عھد النظام البائد، 

، عظيم مرفاألن تتدبروھا، أمل أوكلنا فتفوزوا بخيري الدنيا واآلخرة، ن يشرح صدوركم ويفتح عليكم وبكم أداعين هللا و
  ما يلي:ونوجزھا ب

 غيرھا منذ عھدونظام حكم، ولم يعرف المسلمون  سماً اللمسلمين ھي دولة الخالفة شكال ون الدولة الشرعية إ .1
في اسطنبول على يد مصطفى كمال الكافر الغربي  ن ھدمھا االستعمارألى إالرسول صلى هللا عليه وسلم 

 سالمية وتظلّ ف الحياة اإلستأنِ لتَ  يجادھاإعاد ن يُ ألخالفة وحدھا ھي التي يجب . وام1924سنة  تاتوركأ
ن المنھج وإ. جمعأتحل مشاكل مصر فحسب بل العالم  التي لنو ،المسلمين وغير المسلمين بعدلھا ورعايتھا

قال صلى ل. عدْ  مامٍ ينص على وجوب الخالفة ووجوب نصب إزھرية انوية األس للمعاھد الثرّ دَ الذي ال زال يُ 
 ."ثم سكتهللا عليه وسلم "ثم تكون خالفة على منھاج النبوة 

 
وتعني   ،الرأسماليوھي نظام الحكم في المبدأ عقيدتھا فصل الدين عن الدولة، ، ن الديمقراطية كلمة غربيةإ .2

التي - فالديمقراطية و دين، أره كله البشر وال عالقة له بوحي فھو مصد حكم الشعب  للشعب وبتشريع الشعب،
ريب وال من بعيد، وھي سالم، ال من قھي نظام كفر ال عالقة لھا باإل -لى بالد المسلمينإسوقھا الغرب الكافر 

والعقيدة التي  سالم تناقضا كليا في الكليات والجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه،حكام اإلأتتناقض مع 
و أا و تطبيقھَ أھا خذُ أھا. لذلك يحرم تت بأنظمة التي فكار واألليه، وفي األساس الذي قامت عانبثقت عنھا، واأل

 كتيبا عن الديمقراطية يبين تفاصيل ذلك.يديكم أونضع بين اليھا.  الدعوةُ 
 

ساس الدولة المدنية العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وھذا أالقائم على ھذه الديمقراطية ھو  ن الدستورإ .3
على للقوات المجلس األلنظام البائد ويسير بموجبھا واضح في القوانين ومواد الدستور التي كان عليھا ا

 ھذا لهالذي عدّ  2011لسنة  12بقانون رقم  مرسوم حزاب السياسية لى قانون األإ مثال فانظر، المسلحة حاليا
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بمواد  حزاب السياسيةالخاص بنظام األ 1977لسنة  40رقم من القانون  4استبدال المادة رقم المجلس ومنھا 
عضائه أو أقيادته و في اختيار أو مباشرة نشاطه أو برامجه أعدم قيام الحزب في مبادئه  -جديدة منھا "ثالثا

ھا تكريس للنظام الديمقراطي الذي يفصل نّ أ يجد ھاوموادّ والمتتبع لتفاصيل ھذه القوانين  ،.."ساس دينيأعلى 
بتعديل بعض  2011لسنة  11رقم  بقانون. ومثال مرسوم النظام السابق عليه كثر مما كانأالدين عن السياسة 

يعاقب باإلعدام أو السجن  بغير رضاھا"من واقع أنثى  267مادة  1937لسنة  58حكام قانون العقوبات رقم أ
 !!العظيم؟ ھا الصرح العلميّ أترضون ذلك أيّ  ن واقعھا بغير رضاھا!!!إأي كأن الجريمة ھي  !د "...المؤب

الم عن الحكم كليا، سقصاء اإلإصراحة ھذا يعني إن  لنا؟! مقراطية التي يريدھا الغربأليست ھذه ھي الدي
ن احكم أوتلك الدولة المدنية الديمقراطية وهللا سبحانه وتعالى يقول (وسس زھر بوثيقته ھذه األفكيف يدعم األ

مفصال وكل مادة فيه كامال ا سالميإرا دستو يديكمأبين نضع إنّنا . )ھواءھمأوال تتبع  نزل هللاأبينھم بما 
 .دلتھا) وھو قابل للتطبيق فوراأالموجبة (سبابھا أمتبوعة ب

 
 ر الشريف الذي تمثلونهزھمن األ ن ذلك اعتراف صريحإت الدولية، فكيد االلتزام بالمواثيق والقراراأاما ت .4

رض أوما حوله من  قصىالمسجد األقامة عالقات معھا وتزويدھا بالغاز الطبيعي وھي تحتل إو "سرائيلبإ"
الجائرة وھيئاتھا  مم المتحدةبكل قرارات األ القبول أيضا يعني االلتزام وھذا. تحريرھاوجب مباركة سالمية إ
 .لدول الكبرىامريكا وقرارات مجلس األمن التي تتحكم بھا أخصوصا ، ونحاء العالمأحق المسلمين في شتى ب

 
و أن نلتزم أهللا، ويحرم علينا ليھا وتطبيقھا ھي شرع إالتي يجب االلتزام بھا والرجوع  ن الشرعية الوحيدةإ .5

(أفحكم الجاھلية  .ليل نھار جھارا سالمرب اإللى الشرعية الدولية وقراراتھا التي ما فتئت تحاإو نرجع أنتحاكم 
 .يبغون)

 
ھلك رض الفساد وأالذي عاث في األ لنظام البائدمصر بدمائھم وصنعوا ثورة ليسقطوا ا بناءُ أى حّ لقد ضَ   .6

من نه، ليعيد األحكامه وقوانيأودستوره ووشكله واسمه شخاصه أويغيروه من جذوره ب الحرث والنسل،
ستبدل ن يُ أ، ال ولىاألالخالفة الراشدة دولة يام أكانت ھل الكنانة جميعھم كما ألوالعيش الكريم ة والعدل والعزّ 

لى المضمون ويغير بقي عسمالي يفصل الدين عن الدولة، يُ أساس ديمقراطي علماني رأيقوم على  مثله بنظام
  الظلم والذل والفقر والھوان.ذاقتنا وربيبتھا دولة يھود أي مريكا التأويسبح بحمد ، سلوبالشكل واأل
لى إلغاء تلك الوثيقة لما فيھا من تضليل للناس الذين ينظرون بثقة إونه وجب عليكم الرجوع عن ذلك إوعليه ف

حكام جميع األ ال تخفى عليكمنتم أونبياء، فالعلماء ورثة األ ذلك الصرح العلمي العظيم، زھر وعلمائه،األ
على للقوات المسلحة ، بل تطلبون من المجلس األالحد د ھذامر عنوال يقف األ .دلتھا لما سبقأالشرعية و

، والجنة يذھبون ويأتونفالقادة بخيري الدنيا واآلخرة، وُھْم  فتفوزوا بإعالن دولة الخالفة الراشدة الثانية،
  بنصر هللا.ويومئذ يفرح المؤمنون  ،هللا ھذا الدين نّ عزّ صر والتمكين مضمون. ولي، ووعد هللا بالنّ والنار باقيتان

  

 نكْم فإْن تناَزعتْم في شيٍء فرّدوهُ إلى هللاِ والرسوِل إنْ وأطيعوا الرسوَل وأولي األمِر مِ نوا أطيعوا هللاَ يا أيُّھا الّذين ءامَ (
ِ واليوِم اآلخِر ذلَك خيٌر وأحسُن تأويالً)ؤمنوَن نتْم تُ كُ    با

  لھم فاشھدغنا الّ ا قد بلّ نّ إاللھم 

  

  حزب التحرير                ه 1432شعبان الثاني من 
  والية مصر                  م 3/7/2011الموافق  

 


