
 كلمة عن األحداث
 الحكام لىوالمظاهرات والخروج ع

 

 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد

كمته يمنع الخروج على الحكام وما يؤدي إلى الخروج، كمال هديه وكمال ح  فإن اإلسالم ل  

 .والمفاسد إلفساداكيمة البعيدة عن ويأمر بالنصيحة والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الح

ون بالكبيرة ر  ف  ك  يعني إذا كانوا ي   -مبارك اهلل فيك–ج على األئمة روالخ لكن الخوارج يرون

 ،الخروج عليهاستحلوا وقع يف معصية و إذا خالف ،أو الحاكم فرون اإلمامك  فهم ي  

المسلمين وسبي أخذ أموال  ويستبيحونفيخرجون يسفكون الدماء وينتهكون األعراض 

إلى آخر مخازيهم التي وقعوا فيها بسبب هواهم وبسبب خالفهم لمنهج اهلل تبارك  ؛ذراريهم

وتعالى ولما قرره الرسول عليه الصالة والسالم وقرره القرآن وسار عليه العلماء وسار عليه 

 .الخلفاء الراشدون

حق  البد  بعد ذل،، هم خالفوا هذا بأهوائهم فأثخنوا يف األمة ومزقوهم شر ممزق، وتال

قتلهم، ، لهذا أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم ببل أبواب الشرور والفتن فتحوا هذا الباب

مْ ) (والخليقة الخلق   ر  م ش  ه  ) :فقال اْقت ل وه  ْم ف  وه  يت م 
ق  ا ل  ْين م  أ  ق مر  ا ي  م  ك   ين  ن الد  م   ون  ق  ر  مْ ي  ) (ف 

  هم  الس  
 .قة الخوارج يف كل زمان ومكانفهذه طري (ةي  م  ن الر  م 

أما  ،-بارك اهلل فيكم–دائًما يدعون إلى سف، الدماء وإلى الخروج على حكام المسلمين 

على األئمة  الشريعة ففيها الحكمة وفيها مراعاة المصالح وفيها درء المفاسد، فإن الخروج

 .له مفاسد عظيمة جًدا

لى ما سيحدث يف األمة من انحراف يف الحكام ع ع اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلمل  طْ لقد أ  

ون ها)  :فقال عن الحكام ويف غيرهم ر 
نْك  وٌر ت  ٌة وأ م  ر  ي أث 

ت كون  ب ْعد  ا س  ال وا  ،إن ه  ول اهلل  ي ا: ق  س  ر 

ر   ْأم  ا ت  ت سأ ل ون  اهلل ا: ؟ ق ال   من أدرك منا ذل، ، ف م  ْم ، و  ل ْيك  ي ع 
ق  ال ذ  ون  اْلح  دُّ مْ ت ؤ  ي ل ك  ( ل ذ 



 .متفق عليه

 .ن ألوان الفسادفلم يأمرهم بالخروج وال القتال وال المظاهرات وال غيرها م  

ائ يل  ): وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ان ْ  ب ن و إ ْسر  ك 

، و   ٌّ
ه  ن ب ي ل ف  ٌّ خ 

ل ،  ن ب ي ا ه  ل م  ، ك  م  األ ْنب ي اء  ه  وس  ون  ت س  ي ْكث ر  اء  ف  ل ف  ون خ  ي ك  س  ي، و 
  ب ْعد 

إ ن ه  ال  ن ب ي

ال وا ن ا ق ال  : ق  ر  ْأم  ا ت  م  ة  : ف  ل ف وا ب ب ْيع  ، األ و  ل  ا وف األ و  م  ْم ع  ل ه 
ائ  ن  اهلل  س 

إ  ْم، ف  ه  ق  ْم ح  أ ْعط وه 

ْم  اه   .متفق عليه (اْست ْرع 

فلو كان صرب المسلمين على جور حكامهم منطلًقا من ؛ ر إلى هذا التوجيه النبوي الحكيمانظ

ه  )هذه التوجيهات النبوية الحكيمة لجعل اهلل لهم فرًجا ومخرًجا  ل ل   اهلل  ي ْجع 
ت ق  ن ي  م  و 

جًا  ْخر  ْيث  ال  م  ْن ح 
ْقه  م  ْرز  ي  ب   و 

ْحت س   .(ي 

 وأن  رق ن الف  ا عيًض وكما تحدث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن واقع الحكام تحدث أ

أطلعه اهلل سبحانه وتعالى ، ستفرتق إلى ثالث وسبعين فرقة كلها يف النار إال واحدة هذه األمة

على ذل،، وهذا من معجزاته، أطلعه اهلل على ما سيكون يف هذه األمة من بد  وسياسات 

 عنالكربى  ولكن رسول اهلل يراعي المصلحة الكربى ويدفع الفتنة ،منحرفة وما شاكل ذل،

 .المسلمين وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم

وف  )ر المنكر يبتغي أمر اهلل سبحانه وتعالى ْعر  ون  ب اْلم  ر  ْأم  ْ  ل لن اس  ت  ج  ٍة أ ْخر  ْير  أ م  نت ْم خ  ك 

ْؤم ن ون  ب الل ه   ت  ر  و  نك  ن  اْلم  ْون  ع  ت نْه  ْم أ م  ): وقال تعالى، (و  نك  ن م  ْلت ك  ْير  و  ون  إ ل ى اْلخ  ٌة ي ْدع 

ون   ح 
ْفل  م  اْلم  ،  ه 

ـئ  أ ْول  ر  و  نك  ن  اْلم  ْون  ع  نْه  ي   و 
وف  ْعر  ون  ب اْلم  ر  ْأم  ي   .(و 

 ألن تغيير منكره وهو أن ي نصح بالحكمة والموعظة الحسنة، له شأن آخر،ومع ذل، الحاكم 

وأكرب من المفسدة التي هو واقع  يرتتب عليه مفسدة أكرب وأكرب إذا كان دون الكفر البواح

فيها والتي تريد أن تسرتيح منها وتزيلها، تقع يف مفسدة أكرب وأكرب من الفوضى وسف، 

مرنا بالصرب عليه الصالة أ   ،عراض وسلب األموال وما شاكل ذل،الدماء وانتهاك األ

عليه وسلم على بايعنا رسول اهلل صلى اهلل ": والسالم، قال عبادة بن الصام  رضي اهلل عنه

 اروكره وعلى أثرة علينا وعلى أن ال نناز  األمر أهله حتى ت  م  السمع والطاعة يف المنشط وال



، كفر بواح ال يحتمل التأويل، وال يقبل تأويالً، واضح "كفًرا بواًحا عندكم فيه من اهلل برهان

اضح بشرط الو ذا الحاكم الذي وقع يف الكفركالشمس فحينئٍذ للمسلمين أن يخرجوا على ه

ألنه قد  -بارك اهلل فيكم–من بقاء هذا الحاكم الكافر أكرب خروجهم مفسدة  يف أن ال يكون

فال  !مفسدة أكربالتكون فيخرج بعض الناس والضعفاء فيفت، هبم ويضيع الدين والدنيا، 

يخرج المسلمون على الحاكم الكافر إال إذا كان الخروج أرجح وأنجح وأن المسلمين 

 .ودون انتهاك أعراض ودون ودوننه دون سف، دماء سيسقطو

لو"اإلسالم أما إذا بقي يف دائرة  تروي أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى  "اال ما ص 

ئ، ومن  ": اهلل عليه وسلم قال ف فقد ب ر  ر  ن ع  إنه يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فم 

 وتابع،
 
ي ض  م، ولكن من ر 

ل  ل ْوا! ال : أال نقاتلهم يا رسول اهلل؟ قال: قالوا أ نكر فقد س  ، "ما ص 

ال ما صلوا، مادام : ما أقاموا الصالة، قال:دام يصلي فال يجوز الخروج عليه، ما قال  ماف

يصلي ظاهره اإلسالم وأنه يف دائرة اإلسالم فال يجوز الخروج عليه، ألن الخروج يؤدي إلى 

 .سف، الدماء وانتهاك األعراض

استفاد الناس من الخروج على الحكام أبًدا، لم يستفيدوا من الخروج على الحكام أبًدا،  وما

عظيمة، خروجهم على بني أمية وعلى بني  مفاسدخروج أهل المدينة على يزيد ترتب عليه 

العباس ما يرتتب عليها إال الفساد والهالك والدمار، فلم يستفد المسلمون من هذه 

ًما تأيت مفاسدها أكرب وأكرب وأشد من مصالحها، واعتربوا بالصومال الخروجات أبًدا، ودائ

 .فاجًرا فخرجوا عليه فاستمروا يف دوامة من الفتن والدماء إلى يومنا هذا ظالًماكان حاكمهم 

ط ماذا يحصل للعراق إلى يومنا هذا، وماذا سيحصل اآلن ل   انظرصدام الفاجر البعثي  ما أ سق 

 !ما الذي سيرتتب على أعمال هؤالء؟! ؟البلدان العربيةيف  لهؤالء الذين يتظاهرون

ف األسف الشديد أنه ال ذ   ف، آس  وبعض ! كر لإلسالم يف هذه المظاهرات كلهاواهلل أنا آس 

، ينطلقون من الديموقراطية، المطالب موقراطيةيالكتاب يحكي اإلجما  على هذه الد

سالم أبًدا، والعياذ نطلق من اإلي مطلبأي ليس فيها ! الشعبية كلها تنطلق من الديموقراطية

 .اإلسالمفيا غربة  الحلول من بعض الحكام ديموقراطية،، وباهلل



 وما !والفوضى باقية واهلل أعلم كيف ستنتهي األمور؟ غادر تونسيعني هذا حاكم تونس 

 .أظن أهنا ستنتهي بحكم اإلسالم

ثم يتخلى عن الحكم فأصر المتظاهرون إصراًرا شديًدا وحاكم مصر طلب مهلة لمدة بسيطة 

على تنحيته فوًرا فتنحى، فما هو البديل عن الديموقراطية أو الحكم العسكري؟ إذا لم يكن 

مجال السياسة، إذا البديل هو اإلسالم بعقائده ومناهجه الصحيحة يف كل المجاالت ومنها 

لم يكن اإلسالم هو البديل فلم يصنعوا شيًئا، إذا كان البديل هو الديموقراطية الغربية 

 .المناهضة لإلسالم فبئس البديل

من هذه المظاهرات الجاهلية الهمجية  على ما يحصل يف العالم اإلسالمي ف اآلنأنا آس  

متظاهرين مما يدل، على أهنم جاهلون الفوضوية التي ال وجود لإلسالم يف مطالبها وال لل

باإلسالم، وأهنم ال أمل لهم أو ال رغبة لهم يف أن تقوم دولة إسالمية مثالً، ما عندهم هذا، 

يعني طالب جامعات ودكاترة وأساتذة ! ديموقراطية! ديموقراطية! ديموقراطية! ديموقراطية

أفكار الغرب وتشريعات  وهم يركضون من وراء! وعقولهم أدنى وأدنى من عقول األطفال

 "هم ال تقوم إال على هذه األمور التي جاءت من أوروبا ومطالب   ،الغرب وقوانين الغرب

 "دخلوا جحر ضب لدخلتموه لولتتبعن سنن من كان قبلكم شربًا بشرب، وذراًعا بذرا  حتى 

 .أهل البد  فعلوا هذا والسياسيون فعلوا هذا مع األسف الشديد

وتعالى أن يهيئ لألمة علماء ناصحين يقودوهنم بكتاب اهلل وبسنة رسول اهلل، نسأل اهلل تبارك 

بكتاب اهلل  ،وأن يهيئ لهم حكاًما صالحين ناصحين يحكمون بشريعة اهلل تبارك وتعالى

د  وحده سبحانه وتعالى فال حكم ألحإن  الحكم هللوبسنة رسول اهلل عليه الصالة والسالم ، 

الحكم هلل  ، ﴾ الحكم إال هلل، أمر أن ال تعبدوا إال إياهإن  ﴿:  معه وال شري، له يف حكمه

م باألهنار والجنان وكل وخلق األرض وخلق السماء وأمدك مالذي خلقك ربكموحده، 

 ! بتشريعات اليهود والنصارى ونوتتعلق! تشريعاته نوتنسو! هنتنسوثم شيء 

جد عندهم مع األسف  ، حتى صوت الخوارجذكر اإلسالم يف هذه المظاهراتما أحد  ما و 

تح  مطالب  هؤالء مطالبهمالشديد، نحن نذم الخوارج ونذم خروجهم ونحارهبم لكن 



 .الخوارج بدرجات ودرجات، مع األسف الشديد

إلى اهلل تبارك وتعالى، أن يعودوا إلى كتاب اهلل عز وجل،  افنحن ننصح المسلمين أن يعودو

لشريعة وتطبيق هذه الشريعة الغراء، تطبيق نصوص هذا هبذه ا االلتزامويكون ال هم لهم إال 

ويف بيانه  الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، والسعادة كل السعادة فيه

 .ام، والهالك والدمار والشرور والفتن والمحن كلها تنصب على من يخرج عنهالسنة

فقـد حـرم اهلل الحاكم إذا لم ي نصح لألمـة  ألن   ؛ونسأل اهلل أن يهيئ للمسلمين حكاًما ناصحين

ل بن ي ساٍر فعن  ،عليه الجنة
ْعق  ْع   رسول اهلل : ، ق ال   -رضي اهلل عنه  -م  م  صلى اهلل عليه  -س 

ه  ، : ) ، يقول  -وسلم  ي تـ 
ع  ر 
ٌِّ ل  ـا ـو  غ  ه  ـوت  و  ـْوم  ي م  وت  ي  ي ًة ، ي م 

ع   اهلل  ر 
يه  ْبٍد ي ست ْرع  ْن ع 

ا م  إ ال  م 

ن ة   الج 
ْيه  ل  م  اهلل  ع  ر  ة : ) ويف رواية  .متفٌق عليه ( ح  نـ  ـة  الج  ح 

ائ  ـْد ر 
ـْم ي ج   ل 

ه  ا ب ن ْصـح  ْطه  ل ْم ي ح   ( .ف 

ـْم : ) ويف رواية لمسلم  ـْم ، إ ال  ل  ه  ـح  ل  ي نْص  ـْم و  ه  ـد  ل  مين  ، ث م  ال ي ْجه 
ْسل  ْن أميٍر يلي أمور الم 

ا م  م 

ْل  ن ة  ي ْدخ  م  اْلج  ه  ع   . (م 
فيهم أحكام اهلل وينفذ فيهم شـريعة  ن نصحه لألمة أن يطبقي نصح، وم   الحاكم يجب عليه أنف

اهلل ويربي األبناء واألجيال والجيـوِ علـى كتـاب اهلل وعلـى سـنة رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه 

 .وحكامهم وسلم، هذا الذي يجب على المسلمين

ذه األرض، األرض التي ف تح  باإلسالم، مصر فتح  اهلل الذي خلقكم وبوأكم ه

باإلسالم، ليبيا تونس غيرها الجزائر المغرب، الشرق الغرب، العراق خراسان كلها ف تح  

كيف ! بكتاب اهلل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، كيف ي نسى كتاب اهلل وسنة الرسول؟

 !كيف تنسى أحكامه سبحانه؟! ي نسى اهلل؟

ة مع اهلل تبارك وتعالى، فنسأل اهلل يحده سبحانه وتعالى، ليس ألحد حاكمالحكم له و

 .العافية

 .ب عليه مفاسد ال أول لها وال آخرألنه يرتتعلى كل حال الخروج ال يجوز 

إال تعالج ال والتأريخ يدل على هذا والواقع الذي عاصرناه وعايشناه يدل على هذا، فاألمور 



 .بالحكمة

يذهب العقالء إلى الحاكم ويذكروه باهلل ويخوفوه باهلل، ويقولوا له واهلل كان على هؤالء أن 

؟ هو يقول ديموقراطية، الديموقراطية فيها وفيها !نريد اإلسالم، كيف نقول ديموقراطية

أنا  مائة وخمسين مفسدة،ما أدري أو بعضهم عدد للديموقراطية حوالي مائة مفسدة !! وفيها

أن مفاسد الخالق وبين  له مفاسد الديموقراطية قال أزيدكم ت على عبد الرحمن عبد درد

مفسدة  مائة وخمسين مفسدة، قل  له إذا كان  تزيد على مائة وخمسين تبلغالديموقراطية 

الشرك هي أم الخبائث اآلن وليس فيها عدل أبًدا، أول ما  فهي أكرب من الشرك، هي أم

حق اهلل وحق رسوله وحق كتابه وحق أول ما يسقطون ! العدل؟ فأينيسقطون حق اهلل، 

 !الحرية لكن ما هي هذه! الحريةيزعمون أن فيها بارك اهلل في،، ! دل؟الع فأيناإلسالم 

، ك   ي ن بما شئ   بارك –كن ما شئ  كن قبوريا ا ا كن بعثي  ا كن شيوعي  ا كن نصراني  ن يهودي  ت د 

ر  ! شئ إلبس ما  -اهلل في، بارك – ال تخف من إقامة الحدود!  اسرق!  ازن! عاريًا امش! ت ع 

اب   -اهلل في، كلها ظلم وظلمات بعضها  !أين العدل؟! افرض المكوس! تعامل بالربا !  ر 

م، يحرر اإلنسان من كل العبوديات التي فالحرية الصحيحة الحقيقية يف اإلسال فوق بعض،

مون يطالبون كيف المسلف الديموقراطية وغيرها من التشريعات الجاهلية، تبيحها

 !ديموقراطيةبالديموقراطية ديموقراطية 

 .نسأل اهلل أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم

 .سبحان، اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أن ، أستغفرك وأتوب إلي،و
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