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 : اهللا عليه وسلم وبعدصىلاحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا 

 . بخرياملسلمنيا بحمد اهللا حماسن األخالق وهنى عن مساوئها وهنانا عن التشبه بالكفار وأن تقليدهم ال يعود عىل فديننا علمن

 فالواجب  املسلمنيومن املنكرات العظيمة التي هنى عنها اإلسالم وحرمها اهللا ورسوله اخلروج عىل احلكام ووالة األمور

من واهللا وهذا خري ). األربعون يف طاعة والة األمور وحتريم املظاهرات واخلروج( وللمزيد انظر رسالتي طاعتهم والصرب عليهم 

ًسفك الدماء وانتهاك األعراض وسلب األموال وقد حث النبي صىل اهللا عليه وسلم يف أكثر من أربعني دليال من الكتاب والسنة عىل 

امء والذين خيرجون عىل والة أمورهم ال يريدون إقامة التوحيد وهذا بإمجاع العل.. السمع والطاعة لوالة األمور وإن ظلموا وفسقوا

والسنة والقضاء عىل املنكر وإنام يريدون الدنيا وال حول وال قوة إال باهللا نسأل اهللا أن يسلم بالدنا من الفتن وأن هيدي والة أمورنا 

 .وأن يعجل بزوال من يريد الرش والفتن للبالد والعباد

 :فمن مفاسد املظاهرات

 ويف أهنا تشبه بالكفار وما أتتنا إال منهم ومل تكن معروفة عند سلفنا الصالح الصحابة والتابعني بل مل يعرفها آباؤنا من قبل  -١

 . ومن تشبه بقوم فهو منهم :احلديث الصحيح قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .أهنا من الفوىض وعدم حسن اخللق وهذا مذموم يف اإلسالم  -٢

 .ا سبب إلثارة القالقل والفتنأهن  -٣

 . السيئةاألغراضأهنا سبب لرسقة أموال املسلمني من أصحاب   -٤

 .أهنا سبب لقتل النفس التي حرم اهللا   -٥

 .أهنا سبب للخروج عىل والة األمور بالقول والفعل  -٦

 .أهنا سبب للتسلق عىل الواليات ممن ال حيسن  -٧

من كبائر الذنوب فكل من شارك فيها فهو متعاون عىل اإلثم والعدوان وعليه من اإلثم مثل وكل هذه حمرمة يف دين اهللا وأغلبها 

 .واهللا املستعان، إىل يوم القيامة كام ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة وجرير ريض اهللا عنهامآثام من تبعه 

ِّأيب هريرة عن النبي فأين هذه املظاهرات من حديث  َ ْ َِ َّ ْ َ َُ ِ َ أنه قاملسو هيلع هللا ىلصَ ُ َّ ًمن خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فامت مات ميتة «: َلَ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ََ ََ َ َ ْ َ َْْ َّ

ًجاهلية ومن قاتل حتت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إىل عصبة أو ينرص عصبة  َ َ َ ًَ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َ َ َّ ِّ َ َ َ َّْ ْ َ ََ ٍَ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ْ َفقتلَ ُِ َ فقتلة جاهلية ومن خرج عىل َ ٌ ٌ ََ َ ْ َ ََ َ ََّ ِْ ِ ِ ب َ ْ ُأمتي يرض ِ َ َِّ ُ

ُبرها وفاجرها وال يتحاشى من مؤمنها وال يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ِّ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َْ ْ ََ َْ  عن جندب  وبنحوه )١٨٤٨(  مسلم رواه. »ِ

 ).١٨٥٠(رواه مسلم 

َعبد اهللاَِّ بن عمر قالوحديث  َ َ َ ُ ُ ْ ْ َسمعت رسول اهللاَِّ: َ ُ َ َُ ْ َ يقوله سمعت رسول اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِ ُ َ َ َُ ْ ُِ ُ ُ يقولملسو هيلع هللا ىلصُ ُ َمن خلع يدا من طاعة لقي اهللاََّ «: َ َ َِ ٍ َِ ََ ْ َ َْ ً َ

ًيوم القيامة ال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة  ٌ َ َ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ًجاهليةَ َّ ِ ِ َّوعن ابن عباس عن الن). ١٨٥١(أخرجه مسلم . »َ ْ َ َّ َ ْ ْ ٍَ ِّبي ِ  ملسو هيلع هللا ىلصِ

َقال ًمن كره من أمريه شيئا فليصرب فإنه من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية«: َ ً ْ َّْ َ ُّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ َْ َ َ ً ًَ ِْ َ َّ ِ َ َ َِ ِ َ ِوعن أنس بن ) * ٦٥٣٠:  ( البخاريرواه »ِ ِْ ْ ََ َ

ِّمالك عن النبي  َِ َّ ْ َ ٍ َ قالملسو هيلع هللا ىلصِ َاسمعوا وأطيعوا وإن استعمل«: َ ِ ِْ َ ُ َ ُُ ْ َ ْْ ِ ٌ حبيش كأن رأسه زبيبةَ َ ُ َ َِ َ ََ َْ َّ َ ٌّ
  )  ٦٩٣( البخاريرواه .»ِ

 .ًشكوراً وال ثناء وال ،ًا زائالضرع من الدولة نريدوهذا نقوله هللا واهللا ما 



وممن أفتى بحرمتها الشيخ األلباين رمحه اهللا والشيخ مقبل  رمحه اهللا والشيخ ابن باز رمحه اهللا والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا 

 . الناصحني للدين ولعباد اهللا الصاحلنيعلامءال واللجنة الدائمة وغريهم من  والشيخ العباد الشيخ حييى حفظه اهللاو

  
  بيان بعض القصص الضعيفة واملكذوبة التي يستدل بها ضالل اإلخوان املفلسني

لذين أصبحوا عمالء ألعداء اهللا وعكازا علامء اإلخوان املفلسني اجلهلة بدين اهللا احلريصني عىل الكرايس اما يسمع من وأما 

 فام يدندن به هؤالء من األحاديث والقصص املكذوبة فال عربة هبا ، متزيقهم والواقع خري شاهد ويدا لتفريق صف املسلمنيألمريكا

 فمنها. فقد أصبحوا من الكذابني عىل اهللا وعىل خلقه

 القصة األوىل 
ال : أیھا الناس أال تسمعون فقال سلمان: ا وعلیھ ثوبان فقالخطب یوًمرضي اهللا عنھ أن عمر بن الخطاب  -١

ال تعجل یا عبد اهللا یا عبد اهللا : فقال، إنك قسمت علینا ثوبا ثوبا وعلیك ثوبان: قال، ولم یا أبا عبد اهللا: فقال عمر، نسمع
،  الثوب الذي ائتزرت بھ أھو ثوبكنشدتك اهللا: لبیك یا أمیر المؤمنین فقال: فقال، یا عبد اهللا بن عمر: فلم یجبھ أحد فقال

رواه الزبیر بن بكار في : قال مشھور آل سلمان في تحقیقھ. أما اآلن فقل نسمع: فقال سلمان، نعم اللھم نعم: قال
وھذان معضالن ولم : قال العتبي) ١/٥٥(حدثني المدائني بھ وعلقھ ابن قتیبة في عیون األخبار ) ١٠٩(الموفقیات 

 .وفیھا نكرة اھـ.... أظفر بھذه القصة 
 القصة الثانية

فذك القصة ... ما روي عن ابن عباس قال سألت عمر رضي اهللا تعالى عنھ ألي شيء سمیت الفاروق قال  -٢
فقلت یا رسول اهللا ألسنا على الحق إن متنا وإن حیینا قال بلى والذي نفسي بیده إنكم على الحق إن متم وإن . وفیھا

تفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن فأخرجناه في صفین حمزة في أحدھما وأنا في اآلخر لھ كدید حییتم قال فقلت ففیم االخ
المسجد قال فنظرت إلى قریش وإلى حمزة فأصابتھم كآبة لم یصبھم مثلھا فسماني رسول اهللا  ككدید الطحین حتى دخلنا

  .صلى اهللا علیھ و سلم یومئذ الفاروق وفرق اهللا بھ بین الحق والباطل
 بن عبداهللا بن أبان بن صالح إسحاقمن طریق محمد بن أبان عن ) ٤٠ /١(أخرجھ أبو نعیم في حلیة األولیاء 

  . عن مجاھد عن ابن عباس قال سألت عمر رضي اهللا تعالى عنھ
وھذا إسناد ضعیف جدًا إسحاق بن ): ٦٥٣١(قال الشیخ األلباني رحمھ اهللا في السلسلة الضعیفة والموضوعة 

  . قال البخاري تركوه وقال أحمد ال تحل عندي الروایة عنھ وكذبھ بعضھم،  وھو ابن أبي فروة عبد اهللا
 القصة الثالثة 

اب    -٣ ن الخط ر ب ال لعم الل ق لمان أو ب سیوفنا  :أن س اك ب ت لقومن و اعوجج ا .. ل یبة   رواھ ي ش ن أب  / ٨ج ( اب
ى       : ة قال عمش عن إبراھیم عن ھمام عن حذیف یحیى بن عیسى عن األمن طریق )١٥٤ ى عمر وھو قاعد عل ت عل دخل

ال      ما الذي أھمك یا: جذع في داره وھو یحدث نفسھ فدنوت منھ فقلت          ا ، ق ار بھ ده وأش : أمیر المؤمنین ، فقال ھكذا بی
ال         : قلت   اك ، ق ره لقومن را ننك ھ         : الذي یھمك واهللا لو رأینا منك أم را تنكرون ي أم تم من و رأی ھ إال ھو ، ل ذي ال إل اهللا ال

ال       : لقومتموه ، فقلت     اك ، ق ره لقومن ال      : اهللا الذي ال إلھ إال ھو ، لو رأینا منك أمرا ننك ا شدیدا ، وق ذلك فرح رح ب : فف
ومني            ره ق را ینك ي أم ذي إذا رأى من د من ال یكم أصحاب محم ل ف ذي جع د هللا ال سى    . الحم ن عی ى ب ال  یحی ن ق ر اب  :  حج

ادات        .بالقوى لیس : غیره و النسائى الق :  الذھبي قال’ بالتشیع رمى و یخطىء صدوق  ولیس فیھ بالسیف فھي من زی
م ، الخوارج وعلى تقدیر صحتھ فمعناه لنصحناك وقومناك بالنصیحة      ا روى    ، وھذا الظن بھ اه م د معن ا یؤی  داود و أب ومم

ر       « -صلى اهللا علیھ وسلم -عن عائشة قالت قال رسول اهللا        ھ وزی ل ل را جع األمیر خی ره    إذا أراد اهللا ب صدق إن نسى ذك
  . وھو صحیح.»وإن ذكر أعانھ وإذا أراد اهللا بھ غیر ذلك جعل لھ وزیر سوء إن نسى لم یذكره وإن ذكر لم یعنھ 

 رابعةالقصة ال
ھ و      : جاء إلى النبي ـ صلى اهللا علیھ و سلم ـ   ارجًلفیھا أن قصة  -٤ لى اهللا علی ي ـ ص ال النب فشكا إلیھ جارا لھ فق
ق  : ( ثم قال لھ في الرابعة أو الثالثة ) اصبر  ( ثالث مرات: سلم ـ   ال  ) اطرح متاعك في الطری اس یمرون    : ق ل الن فجع



ھ اهللا    : مالك ؟ قال    : علیھ فیقولون    ال    ! آذاه جاره فجعلوا یقولون لعن اره فق اء ج دا    : فج ك أب رد متاعك وال أوذی وھو   .ت
   )٥٠٦ / ١١ (رواه أبو یعلى، حدیث أبي ھریرة
  . نكارة وفیھ لعن للمعین وھذا خالف األحادیث الصحاح وقد ضعفھ شیخنا یحیى حفظھ اهللاوأیضًا ففیھ

   .ويف هذه القصص من املنكرات
 وأنھم تجعل كأن الصحابة رضي اهللا عنھم ھمھم الدنیا ،ن بالصحابة الكرام رضي اهللا عنھمفیھا سوء ظ -١

 .سول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمخوارج وثوار على أمرائھم ومخالفون لألدلة التي سمعوھا من ر
 . كما روى البخاري رحمھ اهللاأن عمر رضي اهللا عنھ كان یقسم ألھل بدر بعض العطایا خاصة -٢
: عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت) ١٢١١(أن عمر كان من المیسورین من الصحابة كما في صحیح مسلم  -٣

اھـ مع ما كان یعتریھ من الجوع ھو ... الیسارة فكان الھدي مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر وذوي
  .وغیره من الصحابة في زمن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

جمع خائن فكم خانوا الدین ) خوانال(فلیستحیي دعاة أھل البدع ودعاة اإلخوان الذین سماھم الشیخ األلباني 
  . علیھ وسلمصلى اهللاوخانوا أتباعھم وخانوا الشعوب وخانوا سنة رسول اهللا 

  .ألنھم غیر موفقین ال في الدین وال في السیاسة ). اإلخوان المفلسون ( رحمھ اهللا وسماھم الشیخ مقبل
  . وكم لھم من أحادیث وقصص مكذوبة على اهللا وعلى رسولھ وعلى الصالحین من عباده

  .ن وال ھمھم الدیناإلخوان المفلسون ما ھم حول الدی: وصدق اإلمام الوادعي رحمھ اهللا كم كان یقول
          

وأفتوا جبواز وغريها ام يف هذه الفنت وًومن علماء الضالل ودعاة السوء الذين ورطوا كثريا من الع
  . وحسنوا هلم السيئاتاملظاهرات

 ضال مضل وھو من الذین یقولون على اهللا بال علم ویقول  رحمھ اهللا مقبلشیخناعبد المجید الزنداني قال فیھ  -١
فإن اهللا لیس بغافل عنك یا عبد ، نقول شھید الضالل والمظاھرات وتقلید الكفار. مظاھرات فھو شھیدمن قتل في ال

 .المجید
عنده طوام ومنھا دعواه لالنقالبات ، ضال ألفت فیھ كتب تدینھ بالنفاق الزیغالقرضاوي مبتدع إخواني  -٢

تعرف بعض ما ،  مقبل رحمھ اهللانایخلشكات الكلب العاوي یوسف القرضاوي والخروج والمظاھرات واقرأ عنھ إس
 .وقال الشیخ األلباني رحمھ اهللا عند فلسفة خطیرة جدًا، عنده

  . خالد الخارب المنافق المتشبھ بالكفار في مظھره ومخبره سلم اهللا المسلمین من شرهوعمر -٣
خروج  وھو ممن یحرضون على ال... أما صعتر فسفیھ رحمھ اهللا مقبلناشیخعبد اهللا صعتر قال فیھ  -٤

 .والمظاھرات سابًقا والحًقا  فنقول لھ إخسأ فلن تعدو قدرك أیھا المھرج
ال : سمعتھ یقول، طارق السویدان قال فیھ الشیخ مقبل رحمھ اهللا سود اهللا وجھك وھو حزبي متأثر بالرافضة -٥

الخ . .. یسقط النظامتصدقوا الرئیس الیمني ولو قال سأفعل لكم وأفعل فإنھ كذاب أخرجوا علیھ اعملوا مظاھرات حتى 
 .كالمھ قاتلھ اهللا وھو ممن قد حذر منھ العلماء ابن باز وابن عثیمین وحذروا من كتبھ وأشرطتھ فال نشغل بھ

 . وھو مبتدع خارجي منكوس،سلمان العودة -٦
 . وھو من الحزبیین،محمد حسان -٧
اآلن یفتي بالمظاھرات أسامة القوصي وھو رجل ضل بعد معرفة تنكر لدماج وطعن فیھا ثم تحزب وامتسخ و -٨

 .وجواز جعل الرئیس نصرانًیا وھذا في غایة البطالن فال یولى الكافر باإلجماع فاللھم ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا
 .خارجي حزبي، یحیى الدیلمي  -٩

ھ وأن یرد فقوالعباد وأن یصلح رئیسنا ویوونسأل اهللا أن یصلح أحوال البالد في ھذه العجالة  ھذا ما أردت التنبیھ علیھ 
أنھ ،  وأن ینصر من نصر دینھ وأن یخذل من خذل دینھ،كید الحزبیین وعلماء الضالل في نحورھم وأن یدمر إمریكا

  . سمیع علیم
 والحمد هللا رب العالمین


