كلمة عن األحداث
والمظاهرات والخروج على الحكام
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإن اإلسالم لكمال هديه وكمال حكمته يمنع الخروج على الحكام وما يؤدي إلى
الخروج ،ويأمر بالنصيحة والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الحكيمة البعيدة عن
اإلفساد والمفاسد.
لكن الخوارج يرون الخروج على األئمة –بارك هللا فيكم -يعني إذا كانوا يكفرون
بالكبيرة فهم يكفرون اإلمام أو الحاكم ،إذا خالف ووقع في معصية استحلوا الخروج
عليه ،فيخرجون يسفكون الدماء وينتهكون األعراض ويستبيحون أخذ أموال المسلمين
وسبي ذراريهم؛ إلى آخر مخازيهم التي وقعوا فيها بسبب هواهم وبسبب خالفهم لمنهج
هللا تبارك وتعالى ولما قرره الرسول عليه الصالة والسالم وقرره القرآن وسار عليه
العلماء وسار عليه الخلفاء الراشدون.
خالفوا هذا بأهوائهم فأثخنوا في األمة ومزقوهم شر ممزق ،وتالحق البد بعد ذل،،
هم فتحوا هذا الباب بل أبواب الشرور والفتن ،لهذا أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم
بقتلهم ،فقال( :هم شر الخلق والخليقة) (فأيْنما لقيتموه ْم فا ْقتلوه ْم) (ي ْمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية) فهذه طريقة الخوارج في كل زمان ومكان.
دائ ًما يدعون إلى سف ،الدماء وإلى الخروج على حكام المسلمين –بارك هللا فيكم ،-أما
الشريعة ففيها الحكمة وفيها مراعاة المصالح وفيها درء المفاسد ،فإن الخروج على
األئمة له مفاسد عظيمة جدًا.
لقد أ ْ
طلع هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم على ما سيحدث في األمة من انحراف في
الحكام وفي غيرهم فقال عن الحكام ( :إنها ستكون بعْدي أثرةٌ وأمو ٌر ت ْنكرونها ،قالوا :
يا رسول هللا  ،فما تأْمر من أدرك منا ذل ،؟ قال  :تؤ ُّدون ْالحق الذي عليْك ْم  ،وتسألون
هللا الذي لك ْم) متفق عليه.
فلم يأمرهم بالخروج وال القتال وال المظاهرات وال غيرها من ألوان الفساد.
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :كان ْ بنو إسْرائيل
تسوسهم األ ْنبياء ،كلما هل ،نب ٌّي خلفه نب ٌّي ،وإنه ال نبي بعْدي ،وسيكون خلفاء في ْكثرون
قالوا :فما تأْمرنا قال :فوا ببيْعة األول فاألول ،وأ ْعطوه ْم حقه ْم ،فإن هللا سائله ْم عما
اسْترْ عاه ْم ) متفق عليه.
انظر إلى هذا التوجيه النبوي الحكيم؛ فلو كان صبر المسلمين على جور حكامهم منطلقًا
من هذه التوجيهات النبوية الحكيمة لجعل هللا لهم فرجًا ومخرجًا (ومن يتق هللا يجْ عل له
م ْخرجا ً ويرْ ز ْقه م ْن حيْث ال يحْ تسب).
ضا عن الفرق
وكما تحدث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن واقع الحكام تحدث أي ً
وأن هذه األمة ستفترق إلى ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة ،أطلعه هللا
سبحانه وتعالى على ذل ،،وهذا من معجزاته ،أطلعه هللا على ما سيكون في هذه األمة
من بد وسياسات منحرفة وما شاكل ذل ،،ولكن رسول هللا يراعي المصلحة الكبرى

ويدفع الفتنة الكبرى عن المسلمين وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم.
أمر هللا سبحانه وتعالى بتغيير المنكر (كنت ْم خيْر أم ٍة أ ْخرج ْ للناس تأْمرون ب ْالمعْروف
وت ْنهوْ ن عن ْالمنكر وت ْؤمنون باهلل) ،وقال تعالى( :و ْلتكن منك ْم أمةٌ ي ْدعون إلى ْالخيْر
ويأْمرون ب ْالمعْروف وي ْنهوْ ن عن ْالمنكر وأوْ لـئ ،هم ْالم ْفلحون).
ومع ذل ،الحاكم له شأن آخر ،وهو أن ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة ،ألن تغيير
منكره إذا كان دون الكفر البواح يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر وأكبر من المفسدة التي
هو واقع فيها والتي تريد أن تستريح منها وتزيلها ،تقع في مفسدة أكبر وأكبر من
الفوضى وسف ،الدماء وانتهاك األعراض وسلب األموال وما شاكل ذل ،،أمرنا بالصبر
عليه الصالة والسالم ،قال عبادة بن الصام رضي هللا عنه" :بايعنا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن ال
نناز األمر أهله حتى تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من هللا برهان" ،كفر بواح ال يحتمل
التأويل ،وال يقبل تأويالً ،واضح كالشمس فحينئ ٍذ للمسلمين أن يخرجوا على هذا الحاكم
الذي وقع في الكفر الواضح بشرط أن ال يكون في خروجهم مفسدة أكبر من بقاء هذا
الحاكم الكافر –بارك هللا فيكم -ألنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفت ،بهم ويضيع
الدين والدنيا ،فتكون المفسدة أكبر! فال يخرج المسلمون على الحاكم الكافر إال إذا كان
الخروج أرجح وأنجح وأن المسلمين سيسقطونه دون سف ،دماء ودون انتهاك أعراض
ودون ودون.
أما إذا بقي في دائرة اإلسالم "ال ما صلوا" تروي أم سلمة رضي هللا عنها أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قال " :إنه يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ،فمن عرف
فقد برئ ،ومن أنكر فقد سلم ،ولكن من رضي وتابع ،قالوا :أال نقاتلهم يا رسول هللا؟
قال :ال ! ما صلوْ ا" ،فما دام يصلي فال يجوز الخروج عليه ،ما قال :ما أقاموا الصالة،
قال :ال ما صلوا ،مادام يصلي ظاهره اإلسالم وأنه في دائرة اإلسالم فال يجوز الخروج
عليه ،ألن الخروج يؤدي إلى سف ،الدماء وانتهاك األعراض.
وما استفاد الناس من الخروج على الحكام أبدًا ،لم يستفيدوا من الخروج على الحكام
أبدًا ،خروج أهل المدينة على يزيد ترتب عليه مفاسد عظيمة ،خروجهم على بني أمية
وعلى بني العباس ما يترتب عليها إال الفساد والهالك والدمار ،فلم يستفد المسلمون من
هذه الخروجات أبدًا ،ودائ ًما تأتي مفاسدها أكبر وأكبر وأشد من مصالحها ،واعتبروا
بالصومال كان حاكمهم ظال ًما فاجرًا فخرجوا عليه فاستمروا في دوامة من الفتن
والدماء إلى يومنا هذا.
صدام الفاجر البعثي انظر لما أسقط ماذا يحصل للعراق إلى يومنا هذا ،وماذا سيحصل
اآلن لهؤالء الذين يتظاهرون في البلدان العربية؟! ما الذي سيترتب على أعمال
هؤالء؟!
وهللا أنا آسف ،آسف األسف الشديد أنه ال ذكر لإلسالم في هذه المظاهرات كلها!
وبعض الكتاب يحكي اإلجما على هذه الديموقراطية ،ينطلقون من الديموقراطية،
المطالب الشعبية كلها تنطلق من الديموقراطية! ليس فيها أي مطلب ينطلق من اإلسالم
أبدًا ،والعياذ باهلل ،والحلول من بعض الحكام ديموقراطية ،فيا غربة اإلسالم.
يعني هذا حاكم تونس غادر تونس والفوضى باقية وهللا أعلم كيف ستنتهي األمور؟!

وما أظن أنها ستنتهي بحكم اإلسالم.
وحاكم مصر طلب مهلة لمدة بسيطة ثم يتخلى عن الحكم فأصر المتظاهرون إصرارًا
شديدًا على تنحيته فورًا فتنحى ،فما هو البديل عن الديموقراطية أو الحكم العسكري؟ إذا
لم يكن البديل هو اإلسالم بعقائده ومناهجه الصحيحة في كل المجاالت ومنها مجال
السياسة ،إذا لم يكن اإلسالم هو البديل فلم يصنعوا شيئًا ،إذا كان البديل هو
الديموقراطية الغربية المناهضة لإلسالم فبئس البديل.
أنا آسف اآلن على ما يحصل في العالم اإلسالمي من هذه المظاهرات الجاهلية الهمجية
الفوضوية التي ال وجود لإلسالم في مطالبها وال للمتظاهرين مما يدل ،على أنهم
جاهلون باإلسالم ،وأنهم ال أمل لهم أو ال رغبة لهم في أن تقوم دولة إسالمية مثالً ،ما
عندهم هذا ،ديموقراطية! ديموقراطية! ديموقراطية! ديموقراطية! يعني طالب
جامعات ودكاترة وأساتذة وعقولهم أدنى وأدنى من عقول األطفال! وهم يركضون من
وراء أفكار الغرب وتشريعات الغرب وقوانين الغرب ،ومطالبهم ال تقوم إال على هذه
األمور التي جاءت من أوروبا " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ،وذراعًا بذرا
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه" أهل البد فعلوا هذا والسياسيون فعلوا هذا مع
األسف الشديد.
نسأل هللا تبارك وتعالى أن يهيئ لألمة علماء ناصحين يقودونهم بكتاب هللا وبسنة
رسول هللا ،وأن يهيئ لهم حكا ًما صالحين ناصحين يحكمون بشريعة هللا تبارك وتعالى،
بكتاب هللا وبسنة رسول هللا عليه الصالة والسالم  ،إن الحكم هلل وحده سبحانه وتعالى
فال حكم ألحد معه وال شري ،له في حكمه  ﴿ :إن الحكم إال هلل ،أمر أن ال تعبدوا إال إياه
﴾  ،الحكم هلل وحده ،ربكم الذي خلقكم وخلق األرض وخلق السماء وأمدكم باألنهار
والجنان وكل شيء ثم تنسونه! وتنسون تشريعاته! وتتعلقون بتشريعات اليهود
والنصارى!
ما أحد ذكر اإلسالم في هذه المظاهرات ،حتى صوت الخوارج ما وجد عندهم مع
األسف الشديد ،نحن نذم الخوارج ونذم خروجهم ونحاربهم لكن هؤالء مطالبهم تح
مطالب الخوارج بدرجات ودرجات ،مع األسف الشديد.
فنحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى هللا تبارك وتعالى ،أن يعودوا إلى كتاب هللا عز
وجل ،ويكون ال هم لهم إال االلتزام بهذه الشريعة وتطبيق هذه الشريعة الغراء ،تطبيق
نصوص هذا الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،والسعادة كل
السعادة فيه وفي بيانه السنة ،والهالك والدمار والشرور والفتن والمحن كلها تنصب
على من يخرج عنهما.
ونسأل هللا أن يهيئ للمسلمين حكا ًما ناصحين؛ ألن الحااكم إذا لام ينصاح لألماة فقاد حارم
اار  -رضااي هللا عنااه  ، -قااال  :ساام ْع رسااول هللا -
هللا عليااه الجنااة ،فعاان معْقاال باان يسا ٍ
صالى هللا عليااه وساالم  ، -يقاول  ( :مااا ما ْان عبْا ٍد يسااترْ عيه هللا رعياةً  ،يماوت يااوْ م يمااوت
ق علياه  .وفاي رواياة  ( :فلا ْم يح ْ
وهو غاشٌّ لرعيته  ،إال حارم هللا عليْاه الجناة ) متفا ٌ
طهاا
أميار يلاي أماور المسْالمين ،
بنصْ حه ل ْم يج ْد رائحة الجنة )  .وفي رواية لمسلم  ( :ما م ْن
ٍ
ثم ال يجْ هد له ْم وي ْنصح له ْم  ،إال ل ْم ي ْدخلْ معهم ْالجنة ) .

فالحاكم يجاب علياه أن ينصاح ،ومان نصاحه لألماة أن يطباق فايهم أحكاام هللا وينفاذ فايهم
شريعة هللا ويربي األبناء واألجيال والجيوش على كتاب هللا وعلى سنة رسول هللا صالى
هللا عليه وسلم ،هذا الذي يجب على المسلمين وحكامهم.
هللا الذي خلقكم وبوأكم هذه األرض ،األرض التي فتح باإلسالم ،مصر فتح
باإلسالم ،ليبيا تونس غيرها الجزائر المغرب ،الشرق الغرب ،العراق خراسان كلها
فتح بكتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ،كيف ينسى كتاب هللا وسنة
الرسول؟! كيف ينسى هللا؟! كيف تنسى أحكامه سبحانه؟!
الحكم له وحده سبحانه وتعالى ،ليس ألحد حاكمية مع هللا تبارك وتعالى ،فنسأل هللا
العافية.
على كل حال الخروج ال يجوز ألنه يترتب عليه مفاسد ال أول لها وال آخر.
والتأريخ يدل على هذا والواقع الذي عاصرناه وعايشناه يدل على هذا ،فاألمور ال
تعالج إال بالحكمة.
كان على هؤالء أن يذهب العقالء إلى الحاكم ويذكروه باهلل ويخوفوه باهلل ،ويقولوا له
وهللا نريد اإلسالم ،كيف نقول ديموقراطية!؟ هو يقول ديموقراطية ،الديموقراطية فيها
وفيها وفيها!! بعضهم عدد للديموقراطية حوالي مائة مفسدة أو ما أدري مائة وخمسين
مفسدة ،أنا رددت على عبد الرحمن عبد الخالق وبين له مفاسد الديموقراطية قال
أزيدكم أن مفاسد الديموقراطية تبلغ مائة وخمسين مفسدة ،قل له إذا كان تزيد على
مائة وخمسين مفسدة فهي أكبر من الشرك ،هي أم الشرك هي أم الخبائث اآلن وليس
فيها عدل أبدًا ،أول ما يسقطون حق هللا ،فأين العدل؟! أول ما يسقطون حق هللا وحق
رسوله وحق كتابه وحق اإلسالم فأين العدل؟! بارك هللا في ،،يزعمون أن فيها الحرية!
لكن ما هي هذه الحرية! تدين بما شئ  ،كن يهوديًا كن نصرانيًا كن شيوعيًا كن بعثيًا
كن قبوريا كن ما شئ –بارك هللا في -،إلبس ما شئ ! تعر! امش عاريا ً! ازن ! اسرق
! ال تخف من إقامة الحدود –بارك هللا في -،راب ! تعامل بالربا ! افرض المكوس! أين
العدل؟! كلها ظلم وظلمات بعضها فوق بعض ،فالحرية الصحيحة الحقيقية في اإلسالم،
يحرر اإلنسان من كل العبوديات التي تبيحها الديموقراطية وغيرها من التشريعات
الجاهلية ،فكيف المسلمون يطالبون بالديموقراطية ديموقراطية ديموقراطية!
نسأل هللا أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.
وسبحان ،اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أن  ،أستغفرك وأتوب إلي.،
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