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 كالهما علماني إحلادي, الدستور املصري القديم واجلديد
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآلو وصحبو والتابعين.

َُ َرددَاُعوا َلُهدد ْ  قددال اعددالى  وبعددد   ا َِْن بِددِو الل ددوُ ا ِمددنَ  َأْم َلُهددْ  ُرددَاَُ ِْ ِِن َمددا لَددْ  َِدد َأَفُحْكددَ   وقددال اعددالى   ,(ٕٔ الشددور   ( لدددن
ُغوَن َوَمْن َأْحَسنُ   . (ٓ٘ المائدة  (الل ِو ُحْكًما ِلَقْوٍم ُِوِقُنونَ  ِمنَ  اْلَجاِىِلي ِة َِدبدْ

ك لو إنّ  عي والكوني والجزائي هلل وحده ال رِا ومدن اعتقدد , ( ُحْكِمِو َأَحداً  ِفي َوال ُِْشِاكُ  قال اعالى   ُما  الحك  التشِا
دافا بداا العدالمين دللك مدن ردا   ,غيا ِلك فهوُ  دافا  ؛حدام مدا أحد  اهلل وأأحد  مدا حدام اهلل  ع للندا  رداعاً ُو دللكُ  فهدوُ 

ع فهو مشاك باهلل ,باا العالمين اليهود فد ,( ُدوِن الّلوِ  من َأْربَاباً   ْ اّاَخُلَوْا َأْحَباَرُىْ  َورُْىَبانَدهُ  قال اعالى   ,ومن أطاع في التشِا
مددا فددي أول ا ِددة وآ اىددا فددي قولددو  ين بدداهللُ  والنصددار  أطدداعوا ارحبددار والاىبددان فددي التحليدد  والتحددِا  فكددانوا بددللك مشددُا

 . (ٖٔ التوبة  ( َعم ا ُِْشِاُُونَ  َوَما أُِمُاوا ِإال  لِيَدْعُبُدوا ِإَلًها َواِحًدا اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو ُسْبَحانَوُ   اعالى 
ُِات من المسلمات العقائدِة مختصااً  إن الدسدتور المصداق قدِمدو وحدِهدو ىدو دسدتور    –بحمد اهلل  –أقول  ,بعد ما 

 .والهالهة وارربعين  ,المادة ارولى والهانية والخامسة والسادسة ؛على سبي  المهالوالدلي   ,علماني ال دِني إلحادق
فهد   ,ومدن المعلدوم أن الدِمقااطيدة الحكد  فيهدا للشدع  ولديل هلل اعدالى ,ادن  علدى دِمقااطيدة الدولدة : األوىلاملادة ف

ما قال اعالى   ,إن الحك  إال للشع ِقولون   . (ٓٗ ِوسف (  اْلُحْكُ  ِإال  ِلل وِ  ِإنِ  وأما أى  الدِن واإلِمان فيقولونُ 
عة  :واملادة الثانية  عادن  علدى أن مبدادل الشدِا ددون بالمبدادل ,اإلسدالمية ىدي المصددر الائيسدي للتشدِا ِا ار دال    ِو

دون الدِن نفسو بشمولو وعمومو اوحيدداً  عة وأصدوالً  والقي  وا داا العامة وال ِِا , ومدن المعلدوم وفاوعداً  وسدنة وعقيددة وردِا
ع  .فال ِقال رئيسي وال ثانوق ,أن الدِن ىو المصدر الوحيد للتشِا

عة اإلسالوفي الحقيقة أن الش د أو اً رئيسدي اً مصددر  ليسد مية في القدانون المصداق العلمداني ِا رن ىدالالَ المالحددة  اً؛ثانِو
اللق ل  ِجددوه فدي الدسداايا الشئ و  ,المشاعين مع اهلل اعالى وضعوا الدستور من العاف والدساايا ارجنبية و اصة فانسا

ن  عة مضطِا   –ِالفكون  قااله  اهلل أنى –ارجنبية والعاف أ لوه من الشِا
 .السيادة للشع  وليل هلل اعالى  : ويف املادة اخلامصة

ددا بسددب  الدددِن :ويف املااادة الصادشااة  ومعنددى ِلددك المسدداواة بددين المسددلمين  ,التُِيددد علددى حددا المواطنددة وعدددم التفِا
ن داْلُمْجاِِمينَ  قدال اعدالى   ,والكدافِا ْيدفَ  َمدا َلُكد ْ  * َأفَدَنْجَعدُ  اْلُمْسدِلِميَن َُ َأْم َنْجَعدُ  ال دِلَِن آَمنُدوا وقدال اعدالى   ,( َاْحُكُمدونَ  َُ

اْلُمْفِسِدِنَ  اْلُفج ارِ  ِفي َوَعِمُلوا الص اِلَحاِت َُ  وفي الحدِث   ال ِقت  مالمن بكافا ( البخارق. ,( اَرْرِض َأْم َنْجَعُ  اْلُمت ِقيَن َُ
ددة اإلعتقدداد م :ويف املااادة الثالثااة واأل   اا   ددة ممارسددة الشددعائا الدِنيددة وإقامددة دور العبددادة حِا صددونة واكفدد  الدولددة حِا

لك على النحو ال ة ِو مدا ادا  ابديف الكفدا واُ  لق ِتضدمنو القدانون,لألدِان السماِو دللك اغد  فيدو وىدله المدادةُ  واحميدو ُو
دة رخصدية وىدالالَ  ن العلمدانيين حِا المندافقون الزنادقدة أحياندا ِسدتدلون الادة عن اإلسالم رنها في نظدا القدانونيين والمفكدِا

حافونهددا عددن معانيهددا لكددي ِنصدداوا أىددوا (  َفَمددن َردداَ فَدْليُددداْلِمن َوَمددن َردداَ فَدْلَيْكُفدداْ  ُاسددتدالله  بقولددو اعددالى    ؛ى َبآِددات ِو
ما ِااىا أى  العل  ارما فيه ,(ٜٕالكهف   َأْعتَدْدنَا ِللظ داِلِميَن  ِإن ا بدلي  بقية ا ِة   ا للتهدِد وليل للتخييا واإلباحة,وا ِةُ 

للك في الحدِث الصحيف    ,(ٓٗفصل    ( اْعَمُلوا َما ِرْئُت ْ  ومهلو قولو اعالى   ,(نَارًا َأَحاَط ِبِهْ  ُسَااِدقُدَها إِا لد  اسدتف ُو
 فاصنع ما رئ (.
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َواْليَددْوِم  آَمدَن بِالل دوِ  َمدنْ  َوالن َصداَر  َوالص دابِِئينَ  ِإن  ال دِلَِن آَمنُدوْا َوال دِلَِن َىداُدواْ  لقدد سدمع  بعضده  ِسدتدلون بقولدو اعدالى  
قولدون إن اردِدان الموجدودة  ,(ٕٙ البقداة  ( ا ِ ِا َوَعِمَ  َصاِلحاً فَدَلُهْ  َأْجُاُىْ  ِعنَد رَبنِهْ  َواَل َ ْوٌف َعَلْيِهْ  َواَل ُىْ  َِْحَزنُدونَ  ِو

للك الصاب النصاانية واليهودِة ُو  .صحيحة في العاا   ئةفي اررض ا نُ 
وىد  الدلِن ِتبعدون مدا اشدابو مدن  ,أولئدك الدلِن سدمى اهلل فاحدلروى  ( بقولدو   وىالالَ اللِن حلرنا منه  رسدول اهلل 

لدو دون المحكد  البدين الواضدف, ِتعلقدون بهدله ا ِدة السدابا  ؛القاآن والحدِث ابتغاَ الفتندة وابتغداَ اِِو تُا ِتبعدون المتشدابو ِو
ون تُا ْسداَلِم ِدِنًدا فَدلَدْن ُِدْقبَدَ  ِمْندُو َوُىدوَ  قولدو اعدالى   ُِاىا ِو دَا اإْلِ  ,(٘ٛ آل عمداان (  اْلَخاِسداِِنَ  ِمدنَ  اْ َِ دَاةِ  ِفدي َوَمدْن َِدْبتَدِ  َغيدْ
 . (ٚٔ ىود (  ۚ  َفالن اُر َمْوِعُدُه  اْرَْحَزااِ  ِمنَ  َوَمْن َِْكُفْا ِبوِ    وقولو اعالى
ورون في سورة البقاة ى  من آمن قبد  البعهدة ومدن أدرك البعهدة المحمدِدة مدنه  فالبدد أن ِدالمن بمحمدد الوىالالَ   مُل

ان من أصحاا النار   .وإالُ 
فهدله المدادة ال انسدل المدواد التدي  ,وال ابالي ِا أ ي بمادة أضافوىا ان  على الاجدوع لألدلدة التدي ِعتمددىا أىد  السدنة

 وبددين ,مددع ِلددك لدد  ِدداض بهددا العلمددانيون, وغيددا ِلددك ال ِجددوا الجمددع بددين الحددا والباطدد و  ,ارددتمل  علددى الكفددا ارُبددا
 اإلِمان والكفا والشاك ارُبا.

لمددة التوحيددد  ك لددو ادددل علددى الكفددا بالطدداغوت ال إلددو إال اهلل( ُو فددا  (ال إلددو  ,واإلِمددان بدداهلل وحددده ال رددِا نفددي وىددوُ 
 فالبد من التخلية قب  التحلية أق البااَة من الكفا وأىلو قب  اإلِمان . ,إثبات أق إِمان باهلل وحده (إال اهلل بالطاغوت, 

 اقتبسدو مدن ملد  ردتى وأردياَ مدن عنددحيث  ؛ا التتاق اللق وضعو ملكه  جنكيز انسوما أربو الدستور المصاق باليا
ُغوَن َومَ    قال اعالى نفسو, ثُ   َجَعْلَناَك  قال اعالى   ,(ٓ٘ المائددة  ( الل ِو ُحْكًما ِلَقْوٍم ُِوِقُنونَ  ِمنَ  ْن َأْحَسنُ َأَفُحْكَ  اْلَجاِىِلي ِة َِدبدْ

 . (ٛٔ الجاثية  ( اْرَْمِا َفاا ِبْعَها َواَل اَدت ِبْع َأْىَواَ ال ِلَِن اَل َِدْعَلُمون مننَ  َعَلى َراَِِعةٍ 
ددون دسدتوراً  دة  وغالة العلمدانيين فدي مصدا ِِا دد مدن الكفدا وانحدالل ار دال  وإرداعة الفاحشدة باسد  الحِا ِتضدمن المِز

يا ولبنان وغياىا من دول الكفا واإللحاد كا وأوروبا واُا قة أمِا وىالالَ من أمهال الباادعي وحمدِن صباحي وندوال  ,على طِا
ددز ابددن  لدددون العلمدداني اإللحددادق ,السددعداوق بدد   –ِدددة المصدداق اليددوم وأصددحاا جا  ,وسددعد الدددِن ابددااىي  صدداح  مُا

اً  - الملحد اليوم دون مصِا  .قااله  اهلل أنى ِالفكون  ,بال دِن ملحداً  ِِا
عدادِه  وال  ,وعلى ىلا فيج  على المالمن باهلل ورسلو أن ِعتقد بطالن ىلا الدستور دبغه أىلدو ِو وأن ِتاك العمد  بدو ِو

عة اهلل التي أنزل  على قل  محمد  ْن اَدنَداَاْعُت ْ  اعدالى قال  ,ِتحُا  إال إلى رِا َردْيٍَ فَددُادهوُه ِإلَدى الل دِو َوالا ُسدوِل ِإْن   ِفدي فَدِِ
ندُتْ  اُداْلِمنُدوَن بِالل دِو َواْليَددْوِم ا ِ داِ  َِِلُكدُ  الل دُو رَبندي  َردْيٍَ َفُحْكُمدُو ِإلَدى الل دوِ  ِمدنْ  َوَمدا اْ تَدَلْفدُتْ  ِفيدوِ  وقدال اعدالى   ,(ٜ٘النسداَ   (ُُ

ْلُ    . (ٓٔالشور    ( َوِإلَْيِو أُنِي ُ َعَلْيِو اَدَوُ 
ين وبدعة ضاللة مهد  مدا ِسدمى باإلنتخابدات  ,ومسِلة اإلستفتاَ من أصلها باطلة ون ىلا اإلستفتاَ من سنن المشُا معُ 

هيدداة ,البدعيددة التددي ِسددو  فيهددا بددين المددالمن والكددافا ين وفيهددا محدداِِاُ  فاجتنبهددا أ ددي المسددل  وال  ,وىددي مددن سددنن المشددُا
 ابالي بدستورى  وال باإلستفتاَ عليو فهلا باط  وضالل مبين .

ُِدات ىدلا الدلق اقددم عمدالً  َحدي  َعدْن بَديدننَدٍة َوِإن  الل دَو َلَسدِميٌع  َمدنْ  َىلَدَك َعدْن بَديدننَدٍة َوَِْحيَدى مَدنْ  لِيَدْهِلدكَ  بقولدو اعدالى   وقدد 
 (. َوَلَعل ُهْ  َِدتد ُقونَ  رَبنُك ْ  ِإَلى َمْعِلرَةً    وقولو اعالى ,( َعِلي ٌ 
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