 ::الحجت الساطعت في فتنت الخٌارج الٌاقعت ::
 )1(...الذي ُحجب عن مساجد البلد عدة سنوات ،وأنا اليوم أتكلم ىاىنا ،يف ىذه الفتنة العظيمة ،أال وىي فتنة اخلروج على حكام املسلمني.

يقول النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -فيما رواه البخاري ومسلم منن حنديع عبنادة نن الصنام -رضني اهلل عننو -قنال ((بايعناا سوا ا

صاى

-

لىهااع ىلىا وسااع ىوااى  -لىا سسا و ى سعالا  ،فا سعسااا ى سهساا ،ى س نشااو ى س هااا  ،ىلىا ثرااال لىهنااا)) -أي -وإن اسنتثرر اككننام

الدنيا واملناصب والوظائف ،فهذه كان مبايعة الصحا ة للنيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -ولو استثرروا الدنيا.

((ىلىا ثرااال لىهنااا)) إذا فلننو اسننتثرروا النندنيا ،فهننذا ال لننول حنند ،أو ال جيننوز حنند أن لننرج علننى حنناكم املسننلمني ،نعننم يننا عبنناد اهلل ،ىننذه اكقيقننة
أصدع هبا ني ظهرانيكم ،ىنا ويف كل مكان.

((ىلى ثال ننازع ألما ثهىع)) نعم ،مادام مسلما ال جيوز منازعتو ،ولو كان الذي ينازعو أفضل منو علما ودينا.
فنننحن نننر وجننول الصننقة ولننف الفاسننقني واملبتدعننة ،وإن كننان الننذي ولننف ا مننام أفضننل منننوع ن ىننذا الننذي ننر عليننو ا سننقم ،علننى وحنندة
املسلمني.
((ىلى ثال ننازع ألما ثهىع)) إال(( ،إال ثن تااى فر ًاا ب ًااا)) مل يقنل فسنقا وال ظلمنا ،فنق ينثتني أحند ويقنول سنلبنا اككنام أموالننا والوظنائف و نو
ذلك ،وأعطوا أناسا وتركوا آورين ،ويعترب ىذا كفرا ،ال ،ىذا من الظلم ،والنيب -صلى اهلل عليو وعلى آلنو وسنلم -مل جيعنل الكبنائر جرجنة منن امللنة ،قنال
يب ذر ((ىإن زنا ىإن واق ىشاب سخ ا ىإن زنا ىإن واق لى سغ ثنف ثبا رس)) إال أن تنروا ،ولني تسنمعوا ..مل يقنل إال أن تسنمعوا ،ال ند

فرا ب ًاا)) كفنرا معلننا ،لني كفنر
فرا )) ومل يقل كفرا وسك  ،وإمنا قال (( ً
فرا )) ومل يقل فسقا وال ظلما(( ،إال ثن تاى ً
من الروية(( ،إال ثن تاى ً
فرا ب ًاا لندف فهع من باهان)) لي رأي وال اجتهاد ،ولذلك قال ا مام
تثويل ،وإمنا ىو كفر ككفر النصار واليهود واملقحدة(( ،إال ثن تاى ً

النووي -رمحو اهلل تعاىل -يف شرح صحيح مسلم
«اتفق أىل السنة واجلماعة على عدم جواز اخلروج على حكام املسلمني ولو كانوا جورة فاسقني»
ولنا السنبيل والطرينق ،وىكنذا،
ولو كانوا ظلمة فاسقنيع ن اخلروج يا عباد اهلل ال ُُتقن الدماء ،وإمنا تُسنفك ،وتُنتهنك ا عنراو ،وتُسنلب ا منوالُ ،
كما رأيتم يا عباد اهلل ،والذين لرجون على اكاكم ُت أي دعو  ،فهي دعو جاىلية ،لي هلا عققة دين ا سقم ،نعم يا عباد اهلل.
جاء رجل من ا نصار إىل النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وقال يا رسول اهلل ،أراد أن يستعملو على شيء من أعمال املسلمني ،فقنال الننيب -
صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم(( -إنه وتىق ن بعدي ثرال)) أي استئثارا من الوالة واككام الدنيا ،مث نصحو قولو أي ىو وغريه من الصحا ة ومن

تبعهم إىل يوم القيامة (( صباى ات تىق ن لى سح ض))
ِ
ضع ُفون مشا ِرق ا ْر ِ
سرائِيل ِِبا صبنرواْ}
و ومغا ِر نها الَِِّت ارْكنا فِيها وتَّ ْ كلِم ُ ركك ْ
{وأ ْوررْننا الْق ْوم الَّذين كانُواْ يُ ْست ْ
اكُ ْسَ على ِِن إِ ْ
ُ
فالصرب يا عباد اهلل عاقبتو ييبة ،نعم.
وجاء من حديع عمرو ن العا -رضي اهلل عنو -أنو قال نزلننا منا الننيب -صنلى اهلل علينو وعلنى آلنو وسنلم -مننزال فمننا منن يُصنلح وبناءه ،ومننا منن
ينتضل -املناضلة -ومنا من ىو يف جش ِره -أي يف دوا و ومرعاه -إذ ناد منادي رسول اهلل -صلى اهلل عليو وعلى آلنو وسنلم -فقنال الصنقة جامعنة،
فاجتمعنا إىل النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -فقال
((إنع س يهن نب قبىا إال فاان ا ًقاا لىهاع ثن يادا ثمتاع لىا يهاا ماا يعى اع س ا  ،ىثن ينارسه شاا ماا يعى اع س ا  ،ىإن ثماته هار لافهت اا فا

ثىس ا ،ىإنع وهصهب وياها بالء ىثم س تنهاىن ا قء وأمور تنكروهنا فتج ء سرتن ،ر تج ء سرتن فهق ا س ؤمن هر م ىهت  ،ر تنهشف ،ر

تج ء سرتن فهق ا هر هر )) مث قال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسنلم(( -ف ن ثاب ثن يُزازح لن سناس ىيُادي سجنا فىتتتاع منهتاع ىها
يؤمن با ى سه م آليا)) مث قال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وىو حمل الشاىد-

إماما فتلعا صرق يد ىر ال قىبع فىهععع إن وتعاع فإن ثت ثاد فإن أتى أحد ينازلع فاضاب لنق آليا)) نعم يا عباد اهلل.
((ىمن بايو ً
 " -1سم اهلل ،والصقة والسقم على رسول اهلل ،أنا أ و كر  "...ىكذا كما نقل لنا عض الثقات.
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ِ
آليا من ا)) ولو كان ما كان منن الدياننة وا سنقم وا حسنان والتقنو ع
وقال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم(( -إر ب يو سخىهرتهن فاقتى
ن ِبثل ىذا كلما أتى ويل ورج عليو الناس ،نو ما من أحد إال وفيو من الذنول واملعاصي ،فلو مل سم النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -ىذه
الفتنة ِبثل ىذه ا حاديع و غريىا ،خلرج الناس وأحدروا فتنا يوما عد يوم ،ويوما عد يوم.
ورو البخاري ومسلم من حديع ا ن عباس -رضي اهلل عنهما -أن النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -قال

((من سثى من ثمها شهئًا يهاهع فىهصبا فإنع من فاسق سسىعان قهد()1شبا مات مهت جاهىه ))
وجاء يف صحيح مسلم من حديع سلمة ن يزيند اجلُعفني أننو قنال للننيب -صنلى اهلل علينو وعلنى آلنو وسنلم -ينا رسنول اهلل أرأين لنو قامن عليننا أمنراء
يسثلونا حقهم ومينعونا حقنا ،فما تثمرنا؟ فثعرو عنو النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلنو وسنلم -مث أعناد علينو السن ال فنثعرو عننو الننيب -صنلى اهلل علينو
وعلى آلو وسلم -مث سثلو الثالثة ،فجذ و ا شعع ن قي  ،وقال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم-
((ثلع ه ماس

فإن

وائى

()2

ل ا وتالاه ))

وعن ا ن عمر ..وعن عبد اهلل ن مسعود -رضي اهلل عنو -أن النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -قال

((وته ن بعدي ثرال)) قالوا فما تثمر من أدرك منا ذلك؟ فقال ((تؤدىن سحق سري لىهه ىتستس ن سري سه ))
وىننذه حجننة اخلننارجني علننى اككننام يف ىننذا العصننر ،سنواء كننان اسننم النندين أو فرقننة ا ونوان املسننلمني ،أو غننريىم ،فنننحن علننى مننذىب الكتننال والسنننة
ِبذىب سلف ا مة ،عليو يا ،وعليو منوت ،وعليو نُبعع إن شاء اهلل ،وما أين ُحبس مرتني من الدولة إال أين أقول ىذا اكق ،ولس مداىنا حد،
واهلل الذي ال إلو إال ىو ،ىذا ىو اكق يف ىذه املسثلة.
ولوال ،ولوال ،ولوال أن اككام لافون طش الكفار لنكلوا هبم ،نعم يا عباد اهلل ،فهم اآلن يتذرعون الكفار ،ويتخذون الكفار عضندا ،ويتخنذوهنم عوننا
هلم على ما يريدون ،نعم يا عباد اهلل ،ىم يتهمون اككام ِبواالة الكفار ،فكيف كم أنتم ،وأنتم توالون الكفار على ا سقم وأىلو؟!
وصدق النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -حيع قال يف اخلوارج ،قال ((يقتى ن ثه إلي ان ىيدل ن ثه ألىران))
ه قاتى سه د ى سنصاسى؟!

ال.

ه قاتى س الادل؟!

ال.
ال لرجون إال على حكام املسلمني ،وىذه سنة اخلوارج من لدن عهد على ن أيب يالب -رضي اهلل عنو.-
جاء يف الصحيحني ،البخاري ومسلم أن النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -قسنم قصنما ذات ينوم ،فقنال رجنل إن ىنذه القسنمة منا أُريند هبنا وجنو
اهلل ،قال عبد اهلل ن مسعود -وانتبهوا يا إوواننا -قال عبد اهلل ن مسعود فثتي ُ النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -فثوربتو ذلك.
ىتنرها ىص ًد .
ثير سعى اء من رسك ج ز نق سهالم من سناس إس ىالل ثم س س سى هن إن فان يتهى ن لى سحهام تش ي ً ا ،تش ي ً ا
ً
فهنذا عبند اهلل نن مسنعود نقنل كنقم الرجنل وأتننى نو إىل الننيب -صنلى اهلل علينو وعلنى آلنو وسنلم -ومننا ذلنك نن نتحاشنى ىنذا قندر ا مكنان ،أال ننقننل
أوباراع ننا نصدع اكق  -فضل اهلل -يف السجن وداول اجلهاز ا مِن ،و ني الناس يف مساجدىم ،وشوارعهم ،واكق حكم يننا و ني الناس ،..و ني
الناس مجيعا و ني الناس مجيعا ،نعم ،فهذا الرجل ملا قال ىذه املقولة نقلها عبد اهلل ن مسعود -رضي اهلل عنو -فلما لن الننيب ذلنك تغني الننيب -صنلى
اهلل عليو وعلى آلو وسلم -وقال ((ياا

م و سقد ثىري بتفثا من رسك فصبا))

دليل اجلواز على نقل الكقم إذا اقتض الضرورة واملصلحة ذلك ،أن النيب مل ينكر على عبد اهلل ن مسعود -رضي اهلل تعاىل عنو.-
فإذا رأي أوكارا تفعل من ا شياء املنكرة كإفساد أ ناء املسلمني املخدرات والزنا و و ذلك ،فلك أن خترب اجلهات املسنئولة ،فنإذا كنان ىنناك منن يطعنن
يف اككام ،فكذلك يطعن فيهم ظلم وعدوان واعتداء.
 -1تنبهع :لفظة "قيد" املذكورة يف حديع ا ن عباس -رضي اهلل عنهما -ذُكرت املعَ ،فهي ليس يف لف اكديع وصواهبا كسر القا والياء املدية ،ال فتحها والياء
اللينة ،ووقا ىذا مِن سهوا.
 -2تنبهع ويا :حديع سلمة ن يزيد اجلُعفي لفظو (( و ع ىثطهع فإن ا لىه

علي حديع يف حديع.
ما ُا ى ىلىهه ما ُا ىت )) وقد دول َّ
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فهذا لو نقل كقمو إىل والة ا مور كما نقل عبد اهلل ن مسعود إىل النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -لكان ذلك جائزا.
فهذا الرجل ملا قال ىذه املقالة ،نقلها عبد اهلل ن مسعود إىل النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -فقال النيب عليو الصقة والسقم

((إنع يخاج من ضئض ء هر من أصل ظهره ،لرج من ضئضيء ىذا ق م تحقاىن صالته إس صالت  ،ىصهامه إس صهام  ،ىقا ءته إسا
قا ءت  ،ىسهن ي اق ن من سدين ف ا ي اق سس

من سامه )) كما ميرق السهم من الرمية.

قال النيب يف اخلوارج ى الء املصلني الصائمني القراء ((ألن ثدسفت

قت لاد)) ويف رواية ((ألقتىن

ألقتىن

وقال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم -يف اخلوارج ى الء ((شا سخىق ى سخىهق ))

قت ر د))

وقال النيب عليو الصقة والسقم ((شا قتى تحت ثدي سس اء))

وقال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم(( -يها قته من قتى ))

وقال النيب عليو الصقة والسقم -يف اخلوارج (( سخ سج فالب ثه سناس))

ًًهللا أعلنيا صزاحت مه قلبي ًمنه ونٌاذا،ي واهلل لنو أعطناين اكناكم سنيفا لقاتلن اخلنوارج ىن الء ،واهلل النذي ال إلنو إال ىنو ،داللنة ىنذه
ا حاديع الثا تة عن النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.-
والنيب عليو الصقة والسقم يقول

((من ثطالن فقد ثطاع

 ..ومن ..ىمن ثطاع ثمهاي فقد ثطالن  ،ىمن لصان فقد لص

ىمن لص ثمهاي فقد لصان ))

نعم يا عباد اهلل ،ا مراء هلم حق كبري علينا ،جيب على كل مسلم أن يتقي اهلل -سبحانو وتعاىل -يف أولياء ا مور.
لو أن أ اك أيها الرجل ظلمك ،فهل جيوز أن خترجو من داره؟! من داره ،ىل جيوز أن خترجو؟!
إذا كان ال جيوز لك أن خترج أ اك من داره ،وإن كان ظاملا لك ،ولي لك أن تعقو ،وإن كان ظاملا لك ،فمن ال أوىل أال ُلرج على حكام املسلمنيع
ن حاكم املسلمني ىو ويل اآل اء وا ناء كلهم ،ويل الناس كلهم يا عباد اهلل.،
فاتقوا اهلل يا عباد اهلل يف حكام املسلمني ،وال يغرنكم شعارات ،وال الفتات ،فه الء أضر على ا سقم من اليهود والنصار .

قال العلماء «إن ثه سبدع يرتح ن باب سحصن سىهراس ،إن ثه أله ء ى سبدع يرتح ن باب سحصن سىهراس»

وقال العلماء «قتاا سخ سج مقدم لى طىب سعدى ىج اد سعىب»
ملاذا؟

قنالوا «ألن ج اد سعدى سخاسج سهافا هر من باب طىب سابح ،ىثما قتاا سخ سج ،ف من باب سحراظ لى سثس س ااا ،ى سحرااظ لىا

سثس س اا ثىس من طىب سابح».
ولذلك قاتل علني رضني اهلل عننو ىن الء اخلنوارج حنم قنتلهم عنن كنرة أ نيهم ،نعنم ينا عبناد اهلل ،فكينف ينكنرون علنى اككنام أهننم ال كمنون غنري  ..ال
كمون ِبا أنزل اهلل ،ما أن ويف مقامي ىذا فلعلي أيضا اقتداءا واستنانا ِبقولة النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم-

((سعى ال ثسقاف بعد لام هر )) سبحان اهلل ،فا عمار يد اهلل سبحانو وتعاىل ،ىو الذي يي وميي  ،ويتوىف ا نف حني موهتا ونومها.
فه الء اخلوارج جيب ا وذ على أيديهم ،وحينما يتهمون اككام ثهنم كفار ،علل.

هنم يف ظنهم أهنم كفار ،هنم كمون غري ما أنزل اهلل ،نق ا س :
اتفق السلف واخللف على أن قولو تعاىل {ومن َّملْ ْ ُكم ِِبا أنزل اللّوُ فث ُْولنئِك ُى ُم الْكافُِرون} يف اليهود والنصار وأشنباىهم ،وإذا كنان يف حنق املسنلم،
فهو كفر دون كفرِ ،بعَ أنن لنو حكمن نني أوالدك وظلمن عضنهم وأعطين اآلونرين ،فهنذا حكنم غنري منا أننزل اهلل ،فهنل ىنذا يسنمى كفنرا أكنرب
جرجا من ملة ا سقم؟
ال ،ىذا ظلم ،مسو ظلما ،مسو فسقا ،مسو كفرا عمليا ،كفرا دون كفر ،كفرا ال لرج من امللة ،كفرا ال ينقل عن امللة ،كفرا أصغر ،ىذا كفر دون كفر ،فكم
من الناس فيو من الظلم؟!
وكم من الناس كم غري ما أنزل اهلل يف كثري من املسائل؟!
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ولو قلنا ثن كل من حكم يف شيء غري الشريعة يكون كافرا ،لكفرت أكثر املسلمني ،ومجيا القضاة تقريبا على وجو ىذه الديار املصرية ،ل و ..ل يف
كثري من دول املسلمني الذين ال يطبقون كل ا سقم وإمنا ميتثلون عضا ويرتكون عضا ،على أنو قد يكون الرجل واررا هلذا اككم عن غنريه ،ومل يسنتطا
أن يطبق حكم اهلل -عز وجل -فيما ذىب إليو.
فثنتم تعلمون أن دول الكفر تتكالب على قد ا سقم ويستغلون أي فرصة للدوول على قد ا سقم ،فرِبا يكونون معذورين يف ىذا.
على كل حال إن مل يكونوا معذورين ،فهذا ال يكون سببا لتكفريىم ،وىذا ال ل كول اخلروج عليهم ،ومقاتلتهم السيف.
إذا يا عباد اهلل ،ىذا حكم اهلل -عز وجل -يف البغاة واخلوارج ،إذا ورجوا ومحلوا السقح ،فللحاكم أن يقتلهم وأن يبيدىم عن كرة أ يهم ،ىذا حقو.
املظاىرات ال وجوز ،عض املشاي ذوو اللحى ،نربأ إىل اهلل من اللحى املزيفنة ،النِت تطعنن يف ا سنقم وأىلنو ،ومننه السنلف الصنا -رضني اهلل عننهم-
يعتربون ذلك رورة ،وأن ىناك حقوقا عادلة!!
النيب عليو الصقة والسقم ملا ُسئل ومينعونا حقنا ،وذكر الصحايب اكقوق ،فقال النيب  ..أعرو عنو رقرا ،مث جذ و ا شعع ن قي  ،مث قال الننيب -
صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم(( -ثلع ه ماس

فإن

وائى

ل ا وتالاه )) أو ((ثلع ه ماس

ىوى

سري سه ))

س يق  :اورجوا يف املظاىرات ،وإال فنحن من الشجاعة ِبكان  -فضل اهلل عز وجل -أن خنرج لو كان املظاىرات حقا ،أو لو كان اخلروج حقا ،واهلل
خلرجنا ،ولصو نا ما عليو ى الء ،وإمنا ىذا ُتريف لدين اهلل -عز وجل.-

وجوز مثل ىذه ا شياء دعو أهنا ىوهى تعبها ال من ج تغهها ،فهو كاذل على دين اهلل ،فا مر املعرو
فلو جاءنا شي مألت كيتو سرتو ،و طنوَّ ،

والنهي عن املنكر را من لدن آدم ،ومن لدن النيب عليو الصقة والسقم إىل زماننا ىذا ،وكان الناس فيهم العلمناء وا تقيناء ،وكنانوا َّأمنارين ناملعرو ،
هنَّائني عن املنكر ،ومل ينقل عن أحد منهم أنو ورج على حاكمو يف مسريات وال مظاىرات.
فا مر املعرو والنهي عن املنكر وصوصا النسبة للحاكم لو سبلو الشرعية.
ال جيوز التشهري والتثوير على املنا ر ،نعم يا عباد اهلل ،ومن ذلك املظاىرات ،فالكلمة من جن اخلروج على اكاكم.
كلمة التثوير من جن اخلروج على اكاكم.
واملظاىرات من جن اخلروج على اكاكم.
واهلتافات من جن اخلروج على اكاكم.
مث كوهنم ير ضون ىناك ،يرُضون كالكقل ،نعم ،أقوهلاع ن النيب قال يف اخلوارج ((فالب ثه سناس))

ير ضون ىناك ،واكاكم يقول هلم قد مسعنا يلباتكم ،و ...إىل آوره.
وإذا هبم را ضون ،ماذا تريدون؟
ًهللا لو مل ينفذ هلم مطلبا واحدا ،ملا جاز هلم أن لرجوا على حكام املسلمني ،نعم يا عباد اهلل.
فما أشد ضعف املسلمني!!
فإذا هبم اآلن يتقوون الكفار ،نعم ،ينتظرون إعانة الكفار ،على أن دث أي شرخ أو أي فتنة أو أي ِصدام ينهم و ني الدولنة ،حنم ينثب نقد الكفنر
جبحافلهم ،حم يقضوا على ىذا ا سقم ،مث ُمي َّك ن للنصار و ىل الكفر يف ىذه الديار ،فه الء من اجلهل ِبكان ،من اجلهل دين ا سقم.
فينبغي على كل أحد عاقل أن يبلك ىذه الرسالة إىل من استطاع.
وأننا أدلكننم علننى كتننال لني ع ليننو وننق  ،ىننذا ىنو صننحيح مسننلم ،صننحيح ا منام مسننلم ،ارجعنوا إىل كتننال ا منارة ،كتننال ا مننارة يف صننحيح ا مننام
مسلم ،إقرأوه من أولو إىل آوره.
الدعاة يف مشارق مصر ومغارهبا ،رِبا مل ُلر ُج أحد ىذا البال ويدرسو للناس ،ولو أورجو كرفو عن موضعو.
من الذي قال املظاىرات وسيلة تعبري؟!
النيب مل يشرع ىذا ،وال أصحا و ،ووري  ..ووري أمر ىو ما كان عليو سلف ىذه ا مة.
ىفا يها ف تباع مان وىف

ىيها ألم س سساسرات لى س دى

ىف شا ف بتد ع من يىف

ىشا ألم س س حدرات سبد ئو

فاملظاىرات ىذه من سن ْن الكافرين ،على املسلمني دول ْ .
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شيء آخز البذ أن أقٌلو وقند قلتنو قندميا ولكنن ضنمِن ىنذا اللقناء يف ىنذه اتننة النِت توجنب عل ّني النطنق ناكق -وهلل اكمند -فثننا أعنيش للكتنال
والسنة ِبذىب سلف ا مة ،زاىد يف اجلاه ،والسلطان ،واملنصب ،وال أجري وال أهلع وراء شيء من ذلك.

◄ مسألت تحذاذ مذة ر،اوت الحاكم اا عباد هللا ىل ليذه المسألت أصل في شزع هللا؟

ن نرد ا مور إىل الكتال والسنة ،دعوكم من املثقفني ،واملفكرين ،واجلماعات واكز يات الضالة.
النيب عليو الصقة والسقم توىل أمور الناس حم مات ،مث أ و كنر حنم منات ،مث عمنر حنم قُتنل ،مث عثمنان حنم قتنل ،مث علني حنم قتنل ،مث ملنوك نِن
أمية حم ماتوا عن آورىم ،مث ملوك ِن العباس حم ماتوا عن آورىم ،مث اخللفاء العثمانيون حم ماتوا عن آورىم ،مث اككام من عدىم حم ماتوا عن
آورىم ،مث جئنا إىل ىذا الوضا اآلن ،فمثل ىذا التحديد ال أصل لو  -ارك اهلل فيكم -ولو قي اكاكم يف السلطان مائة عام.

وقد قال السلف ،وقد قال السلف «ستون ليلة ق إمام  ..وت ن ون بإمام جائا يها من سهى بال إمام»

وأنتم رأيتم اكال ما وجود ا مام ،فما الكم لو كان  ..لو مل يكن للحكام إمام!! ستون سنة إمام جائر ظامل ،ىذا وري للناس وأىون على الناس من
أن يبيتوا ليلة واحدة ق إمام ،وقد قال النيب -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم(( -يد

لى سج ال )) يد اهلل على اجلماعة.

وقال النيب عليو الصقة والسقم يف حديع حذيفة املتفق عليو ((فاسزم ج ال س سى هن ىإمام )) أي إذا كان ىنناك دعناة علنى أ نوال جهننم ،قنال
النيب عليو الصقة والسقم ((من ثجااب

قارف فه اا )) أي يف الننار ،فقنال حذيفنة ينا رسنول اهلل ومناذا ..فنإن مل يكنن  ..فنإن مل يكنن هلنم مجاعنة وال

إمام؟ فقال ((فالتزا تىك سراق فى ا ىس ثن تعض لى ثص شجال ات يدسفك س ت ىثنت لى رسك)) نعم يا عباد اهلل.

ًاعلمٌا اا عباد هللا :أن املعصية والفسق أىنون منن البدعنة ،فالنذين يقناتلون اسنم الندين علنى دعنة أشند منن شنارل اخلمنر ،وأشند منن النزاينع ن
العلماء يقولون البدعة «ال يُتاب من ا» أي غالبا.

فغالب املبتدعة من نشث على مذىب من املذاىب ،فهذا غالبا ال يرجا عن مذىبو إال أن يشاء اهلل -عز وجل.-
أما النسبة للفسق ،فما أكثر التائبني إىل اهلل -سبحانو وتعاىل -منهم!!
فالبدعة أحب إىل إ لي من املعصية.
فما الكم لو دعا ا نسان إىل دعتو ،مث قاتل عليها ،مث َّ
شذ عن مجاعة املسلمني؟! فمن شذ عن مجاعة املسلمني شذ يف النار.
إذا فينبغي أن نن ْقد ر أمر البدعة قدرهع ن النيب عليو الصقة والسقم قال ،عليو الصقة والسقم قال
(( ىإياف ىمحدرات ألم س ،فإن ف محدر بدل  ،ىف بدل ضالس  ،ىف ضالس ف سناس))
((ىمن ون ف إلوالم ون وهئ فعىهع ىزسها ىىزس من ل

ب ا إس ي م سقهام ))

فلننو جن َّنوز اككننام أمننر املظنناىرات ،ال جيوزونننو نننو شننرعي يننا عبنناد اهلل ،ولكننن ملننا تعلمننون مننن ضننعف املسننلمني ،وقننوة ا عننداء والكننافرين ،فهنننا ينبغنني أال
تصطاد يف املاء العكر.
ص ْوِري ،وقل لك وذ ىذا البي ع ن أناسا يريدون أن يثوذون يِت ،فإذا أرادوا أن يثونذوه فوجندوه اسنم غنريي ،إذا منا
فثنا لو أعطيتك يِت عقد ُ
سيثوذون يِت ،ىل معَ أنِن أكتب لك عقدا صوريا على يِت ،ىل معَ ذلك أنك تثوذ البي وتنصر ؟!
ال يا عباد اهلل ،فكذلك إذا جوز اككام شيئا ،فهو وجويز سياسي ،ال وجويز شرعي ،فنق يصنطاد أحند يف املناء العكنر ،ويندلك علنى النناس ،ويلنبك علنى
الناس دعو التفريق ني املظاىرات من حيع كوهنا وسيلة تعبنري أو وسنيلة تغينري ،مث يقنول سادماء سزفها  ،ال واهلل ليسن دمناء زكينة ،منن منات يف مثنل

ىذه الفتنة ،فالنيب عليو الصقة والسقم أىدر دم اخلوارج ،مل جيعل لدمائهم حرمة ،حم نقول الدماء الزكية ،فهذا تلبي على عباد اهلل.
وأرجوا أال أيينل علنيكم أكثنر منن ذلنك ،ولكنن النذي  ..النذي حنتّم علني ىنو الواجنب الشنرعي ،اللهنم ال ريناء وال مسعنة ،وال مداىننة ،ولكنن نقنول ىنذا
كلمة حق يف ىذه الفتنةع ن العلماء يقولون «ال يج ز تتيها سبهان لن ىقت سحاج »

وحاول أن أدول املساجد طريق رمسي ،فا مر فيو تثبيط أو فيو شيء من مثل ىذه ا مور ا دارية.
على كل حال ،فشرع اهلل -سبحانو وتعاىل -ال ول ينو و ينو أحد ،فها أنا اآلن كن ني ظهرانيكم إ انة للحق يف ىذه املسثلة.
ِبعَ أنو إذا أوذ اكاكم على أيدي ى الء ،وقاتلهم عن كرة أ يهم ،فق يلومن أحد اكاكم ،فدمو ىدر ،نعم يا عباد اهلل ،لي لو حرمة.
إن العدو الصائل ،لو صال عليك أحد ،أو اعتد عليك أحند منن حينوان ،أو إنسنان ،فلنم ميكنن درء شنره وفتنتنو ،ومل ميكنن دفنا شنره إال قتلنو ،وجنب
قتلو.
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إذا ففي ىذا البال ،يثوذ اكاكم ا شد فا شد ،فإن أمكن الضنرل -تفرينق النناس الضنرل -وجنب ذلنك ،فنإن مل ميكنن دفعهنم إال نالقبض علنيهم
وحبسهم ،وجب عليو ذلك ،فإن مل ميكن ىذا وال ذاك ،وجب عليو أن يقتلهم ،وىذا منوط قدرتو -أيضا -يا عباد اهلل ،فإن مل يستطا أن يقتلهم ،فإن
مل يستطا أن يقتلهم فق شيء عليوع نو ال يقدر على ذلكع ن الكفار يرت صون املسلمني الدوائر حم يشقوا عصا املسلمني.
والنيب عليو الصقة والسقم يقول ((من أراد  ..من ثتاف ىثماف ج هو يايد ثن يراق ج الته فاضاب لنقع فائنًا من فان))

ولو كان كيتو تأل سرتو ،ولو كان اكاكم ظاملا فاسقا ،ىذا مذىب أىل السنة واجلماعة.
أما التكفري الكبرية فمذىب اخلوارج ،والذين لرجون على اككام دعو الظلم أو الفسق ،فهم ووارج.
كذلك ن ننكر الظلم والفسق على كل أحد ،وننكر البدعة على كل أحد ،على اكاكم واتكوم ،ولكن ىذا نقولو نصرا لندين اهلل -سنبحانو وتعناىل-
والنيب عليو الصقة والسقم يقول  ..قال أ و كر رضي اهلل عنو -إنكم تقرأون ىذه اآلية وتضعوهنا يف غري موضعها
ِ
ض ُّنرُكم َّمنن ض َّنل إِذا ْاىتنديْنتُ ْم} مث قنال وإين مسعن رسنول اهلل -صنلى اهلل علينو وعلنى آلنو وسنلم -يقنول ((إن
{يا أينُّها الَّذين آمنُواْ علْي ُك ْم أن ُفس ُك ْم ال ي ُ
بعقاب منع))
سناس إر سثى سظاس فى يتيرى لى يديع ثىشك ثن يع
وقصة أصحال السب  ،قال اهلل عز وجل -فيها
الس ِ
وء وأو ْذنا الَّ ِ
ذين ظلمواْ ِعذال ئِي ِِبا كانُواْ ين ْفس ُقون}
{أجنْيننا الَّ ِذين ينْننه ْون ع ِن ُّ
ُ
ُ
فنحن نبني ذلك راءة ،حم  ..لعلنا نُعذر عند اهلل تبارك وتعاىل ،وأال ي اوذنا ِبا فعل السفهاء منا.
يدعو أحدىم فق يستجال هلم ،فرل دعوة منك ينفنا اهلل
وكذلك يف حديع سنو عض أىل العلم ،أن الناس إذا مل يثوذوا على يد الظامل كادوا أن ُ
هبا ،ورل دعوة منك يدفا اهلل هبا ثس الكافرين.
ِ
ضط َّر إِذا دعاهُ}
يب الْ ُم ْ
فاهلل -عز وجل -قال {أ َّمن ُجي ُ
وأيلق اهلل -عز وجل -املضطر فلو كان كافرا ىذا املضطر ودعا ،الستجال اهلل لو ،كما كان املشركون يدعون عنند ا ورنان ،ويسنتجال هلنم ،قنال شني
ا سقم « وتجاب

س

ال بسبب لبادل ألصنام ىسهن؛ ألن فان مضعاين ى -لز ىج  -يجهب دل ل س ضعا»

فهنا يقا املشرك يف اعتقاد أن الصنم ىو الذي أجال دعاءه يف ىذه اكالة.
فرل دعوة منك يدفا اهلل هبا كثريا من الشر ،و قق هبا كثريا من اخلري.
ففي آور كلمِت ىذه أدعو اهلل -عز وجل -أن  ..أدعو اهلل -عز وجل -أن مي ككن حكام املسلمني من رقال اخلوارج.
اللهم عليك اخلوارج.
اللهم عليك اخلوارج.
اللهم عليك اخلوارج.
اللهم أ كمن البقد والعباد ،يا رل العاملني.

خيرا
وجزاكم اهلل ً
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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