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م محمد حسان في أحداث م   وقفات مع ك

  

  دمحم جميل حمامي

  

بتصریح على إحدى القنوات الفضائیة یبارك فیه هذه األعمال و  خرج محمد حسان
الحبیب ، و كان كالمه یصادم بشكل صارخ أصول أهل  المظاهرات في مصرنا

ل الصوتي مفرغًا من التسجی -فقرات كالمه  السنة و طریقتهم ، فها أنا أنقل بعض
  . و أعلق علیها -

  الوقفة األولى : في حكم الخروج على والة األمر
 

  : قال محمد حسان
الذي  الرسالة األولى : لشبابنا لشباب مصر األبي التقي الزكي ، الشباب الطاهر ]

 یوجد اآلن على األرض ، الذي یوجد في المیادین العامة في جمیع المحافظات ،
أوجه له  العظیم ائه الزاكیة هذه الملحمة ، وهذا العملالشباب الذي سطر بدم

 . رسالة من قلب میدان التحریر من قلب الحدث
أیها األبرار بلدكم بلدكم هي مصر ؛ احذروا  و أقول لهم أیها األطهار أیها األخیار

الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك  احذروا أولئك المندسین الذین اندسوا في
یتسلقوا على دمائكم ویتسلقوا  ذروا أولئك اللصوص الذین یریدون أنالكریم ، اح

ذلك فحسب ، وٕانما أقول  على عملكم المبارك ، احذروا هؤالء ، بل ال أقول لكم
شباب تقي  اظهروا هویة هؤالء ، لیعلم العالم كله أن شباب مصر شباب شریف

یوجد بینه أبدًا لص ، وال  ما خرج إال للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة شباب زكي
أحرص الناس على أمن هذا  وال سارق وال مخرب و ال مدمر ، ألني أعلم أنكم

آبائنا و أمهاتنا  البلد و على استقراره ، قلوبنا تحترق ، قلوبنا تحترق على
 [ الخوف وٕاخواننا و أخواتنا و أطفالنا الذین یبكون من شدة الفزع و
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الذي رددها محمد حسان كثیرًا في كالمه  ! [ سأبدأ من كلمة [ الخروج : أقول

الخروج على والة األمر حرام باتفاق  هذا و أراد بها مفهومًا غیر مفهومنا ، فإن
 . المطهرة وبنصوص السنة -الذي یزعم أنه منهم  -أهل السنة 

خلیلي صلى هللا علیه وسلم أوصاني أن  إن ) : عن أبي ذر رضي هللا عنه قال
  (األطراف ن كان عبدًا ُمّجدَّعَ أسمع و أطیع ، و ع

علیك السمع و الطاعة في عسرك ویسرك ) : و قال النبي صلى هللا علیه وسلم
  (علیك ومنشطك ومكرهك وأَثَرة

من ولي علیه وال فرآه یأتي شیئًا من معصیة ) : وقال النبي صلى هللا علیه وسلم
  (اعةمعصیة هللا وال ینزعن یدًا من ط هللا فلیكره ما یأتي من

من كره من أمیره شیئًا فلیصبر علیه فإنه لیس أحد ) :وقال صلى هللا علیه وسلم
  (خرج من السلطان شبرًا فمات علیه إال مات میتة جاهلیة من الناس

یهتدون بهداي وال یستنون  یكون بعدي أئمة ال) :وقال صلى هللا علیه وسلم
، فقال حذیفة  جثمان إنسبسنتي وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في 

ظهرك و  :كیف أصنع یا رسول هللا إن أدركت ذلك ؟ قال : تسمع لألمیر وٕان ضرب
  [ كل ما مضى من صحیح مسلم ] ( أخذ مالك فاسمع و أطع

َأَثَرة و أمورًا تُنكرونها ، قالوا :  إنكم سترون بعدي ) : وقال صلى هللا علیه وسلم
رواه  ] ( حقهم وسلوا هللا حقكم : أّدوا إلیهمفما تأمرنا یا رسول هللا ؟ قال 

 [ البخاري
 

كان األكابر من  ) : التمهید عن أنس رضي هللا عنه و أخرج ابن عبد البر في
 . ( هللا صلى هللا علیه وسلم ینهوننا عن سبِّ األمراء أصحاب رسول

و  أصل من أصول أهل السنة الصبر على جور األئمة ) : وقال اإلمام ابن تیمیة
 [٢٨/١٧٩المجموع]( الجماعة
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 . وجهه الحقیقي الحزبي في مثل هذه الفتن وهاهو محمد حسان یكشف عن
 

  الوقفة الثانیة : في حكم المظاهرات و مفاسدها
  و الطریقة الشرعیة لإلصالح

 
المظاهرات و االعتصامات التي یؤیدها و تأتي بشر و  و العجیب أنه یعلم أن هذه

 كما قال ! و یشارك فیها و مع ذلك یباركها و الخوف للناس ،فتن و تسبب الهلع 
:  
 
و أوالدي باألمس مع  أنا شاهد عیان ، بفضل هللا تبارك و تعالى خرجت أنا ]

مدینة  مجموعة كبیرة من شبابنا بل ومن آبائنا في منطقة الحي الثامن في
 هللا ، رأیتالسادس من أكتوبر من العشاء إلى بعد صالة الفجر تقریبًا بفضل 

شبابًا مباركًا قد وضع المتاریس و تسلح بالعصي و بالحدید و بالسكاكین ، وخرج 
 الممتلكات العامة و الخاصة ، و هذا هو شعب مصر وهذا هو شباب مصر لحمایة

]  
بنفسه للشارع للمواطنین  نزل ] وكما وصفته المذیعة بأول األمر قائلة عنه أنه

  ! [ یحمل رسالة معینة
ضیاع  واصفًا بعض الخوف الذي سببته هذه الفعال إذ أدخلت البالد بفراغ و قال

سمح للمجرمین بمد أیدیهم و تخریب بالدهم ، قال بعد أن حذر السراق و 
  : الذي یجوبون الشوراع مستغلین هذه الفرصة و نعى أفعالهم المجرمین

كي على هذه المباني العین لتب و وهللا الذي ال إله غیره إن القلب لیحترق و إن ]
أطفالنا في شوارعنا و على  الضخمة و على هذه الممتلكات الكبیرة ، و على بكاء
میدان التحریر ألكون معكم  بكاء آبائنا و أمهاتنا ، و هللا ما خرجت وما أتیت إلى
، وال أتهم شبابنا في كل  إال ألبلغكم هذه الرسالة ، أنا ال أتهم شبابنا في المیدان

إال لیعبر عن حقوق  ات ، هذا الشباب الطاهر ، هذا الشباب الذي ما خرجالمحافظ
  [ عادلة مشروعة
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تسبیب الفوضى و الخوف و الهلع و اإلنفالت هو فقط  أقول : لیس ما ذكر من

و إنما یترتب علیها عدد من المفاسد و  مساوئ هذه المظاهرات و اإلضرابات ،
  : الشرور منها أیضاً 

 
والملل الكافرة المنحلة ،  أهل الكتب من الیهود والنصارى ، أنها من صنع •

ذو النورین عثمان بن  والفرق البدعیة كالخوارج حینما خرجوا على الخلیفة الراشد
دخیلة ،  عفان ، رضي هللا عنه ، وفق ما سن لهم ساستهم من أنظمة وضعیة

 . وقوانین فاسدة شاذة
صوا به أنفسهم من عادات وتقالید أنها تشبه بالكفار في شؤونهم ، وما خ •

شاذة وحركات وٕاشارات وشعارات ولباس وتصفیق وزعیق ومزامیر وطبول ،  جاهلیة
 . وقد نهینا عن ذلك

علیه وسلم وسلف األمة الصالح من  أنها تخالف كتاب هللا وسنة نبیه صلى هللا •
 . منكرات ومخالفات إسداء النصیحة سرًا لولي األمر ، فیما یظهر من

األمر ، وٕاشغالهم بالسیاسة ، والتشهیر  أنها خروج وشق عصا الطاعة لولي •
بل یجر وباًال على رعایاهم  بهم ، ونقدهم بما ال ینفع في دینهم ودنیاهم ،

 . ویفسدهم ، ویفسد فطرتهم ، ورحمتهم على شعوبهم
على ولي األمر ، وتزید  أنها تشعل صدور الرعیة من المسلمین ، وتحرضهم •
 . حقاد والشقاق وتبعد العالقة بین ولي األمر ورعیتهاأل

الممتلكات العامة والخاصة من  أنها تتسبب في اختالل األمن واألمان ، وٕافساد •
والمحالت ، وسبیل في  حرق السیارات والدور وسیارات الدولة ، وتكسیر النوافذ

 . سفك دماء المسلمین من العسكر والرعیة دون أدنى سبب
وٕایذاء لآلخرین في نقل  یل لحدوث مخالفات شرعیة من خطب وأقوالأنها سب •

أثناء  هذه المظاهرات فضائیًا ، ومنها حمل المصاحف ثم الهروب ورمیها
المواجهات وقد شاهدنا هذا ، فكم أهین المصحف وتلك الشعارات التي تحمل 

 . واألحادیث بقصد أو دون قصد اآلیات
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م ، وأعداء الدین استغلوا هذه المظاهرات أنها مفاسدة شوهت سمعة اإلسال •
 . ااإلسالم ، وتنفیر الناس عنه للطعن في

 أنها بدأت من اجتماعات سریة ، وتنظیمات خفیة ، وتدریبات مریبة ، وأشرطة •
 . ومنشورات فتنة وخورج تخاف معتقد أهل السنة والجماعة

اب وفرق وجماعات والجماعة من أحز  أنها تحت رایات من ال ینتمي ألهل السنة •
له أن یتكلموا في األمور  بدعیة ، ومن یعقد هذه المظاهرات هم رویبضة ال یحق

 . البسیطة فكیف بمصیر األمة
أنها لم تحقق أهدافًا إصالحیة منذ أن بدأت في دیار المسلمین ، بل فتحت  •

ر مصراعیة ألهل الردة والشذوذ والعقائد الفاسدة أن یفعلوها في دیا الباب على
 . كان أمرهم مكتوم ال یقدرون على إظهاره المسلمین بعد أن

أنها استهزاء بالعقول البشریة ، ووسیلة شیطانیة استخدمها الشیطان  •
 . البشر ومداركهم لإلستخفاف بعقول

المسلمة من بیتها لهتك عرضها والتشهیر بها  أنها وسیلة إلخراج المرأة •
الفضائیة دون غیرة وضوابط علیهن ممن  ةوبجسدها وحجابها باإلذاعات والتلفز 

سیتعرضن إلساءة من  یحرض على هذه المظاهرات ، فیغلب على الظن أنهن
 نفسها له الشرطة وضعاف النفوس ، وهذا مما ال ینبغي أن تعرض المرأة المسلمة

. 
اإلختالط بین النساء والرجال وتالصق األجساد  أنها بها منكرات شنیعة من •

وضحكات وابتسامات لعدسات المصورین ،  ة من لباس فاضح وبنطالوٕاظهار الزین
وعالن أو حزب أو جماعة ،  بل وجمع الصلوات من أجل الخروج في سبیل فالن

 . وهللا المستعان
أنها تحولت من عادات دخیلة على المجتمع المسلم إلى عبادات یؤجر من خرج  •
 . من قعد ، وٕالى هللا المشتكى ویأثم
نت دور العبادة والمسجد ومكانته في اإلسالم ، حتى وجدنا بعض تلك أنها أها •

 . تحصنوا بها بعد تطویق العسكر فضربت وقصفت وحرقت المساجد قد
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أنها أصبحت بشعارات هابطة ولغة خطاب ساقط من سباب وقذف وفحشاء ،  •
 . منافیة لآلداب العامة وأفعال

المسلمین وتعطیل المرور  أنها وسیلة ظلم لآلخرین من قطع الطرق على •
  . الطبیة ، وٕازعاج اآلمنین ، وهللا المستعان وسیارات العنایة

  األخ عبد هللا الخالدي في مقاله على هذا الرابط كما قال
 

األوصاف ، ال تسبب  ان و یصفها بهذهو إن هذه الفعال التي یباركها محمد حس
التشغیب أمثال محمد  إال الشر و الفتن و ال تأتي إال بالخراب و اإلحن ، ولكن أهل

أمثال الحسن  حسان یركبون موجة العوام و الرعاع ، أما العالم السلفي البصیر
عالم و إذا أدبرت عرفها كل  إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل ” الذي یقول

 . الصالح لهذه األمة ینظر بنور الكتاب و السنة بفهم السلف “ هلجا
ابتلوا من ِقَبِل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن یرفع  وهللا لو أن الناس إذا ” : فیقول

إلى السیف فیوكلوا إلیه ، و وهللا ما جاءوا  هللا ذلك عنهم ، وذلك أنهم یفزعون
حسنى على بني إسرائیل بما صبروا ال بیوم خیر قط، ثم تال : { وتمت كلمة ربك

 الشریعة لآلجري ] ” { یعرشون ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه ، وما كانوا
]  

إن هللا إنما یغیر بالتوبة  ”: له : أال تخرج تغیر ؟! یقول و كان رحمه هللا إذا قیل
  ”یغیر بالسیف وال

ي هذا الطاغیة الذي إلیه الحجاج و یقولون ما تقول ف و انطلق إلیه نفر یشكون
أرى  ” : الحرام و ترك الصالة و فعل و فعل ؟! فقال سفك الدم الحرام و أخذ المال

تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من هللا فما أنتم برادي عقوبة هللا بأسیافكم ، و  أن ال
فما أطاعوه و سخروا  ” بالء فاصبروا حتى یحكم هللا وهو خیر الحاكمین إن یكن

  ا على الحجاج مع ابن األشعث فقتلوا جمیعاً فخرجو  منه
جیش ابن األشعث لما خرج على الحجاج فغافلهم  وقد أخرجوه رغمًا عنه في

 . معهم الحسن و ألقى بنفسه من الجسر و لم یبق
یا  ” : و كان ینهى عن الخروج مع ابن األشعث و یأمر الناس بالكف و یقول
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عقوبة فال تعارضوا عقوبة  الحجاج علیكم إالأیها الناس ! إنه و هللا ما سلط هللا 
 “ هللا بالسیف ، ولكن علیكم السكینة و التضرع

و  و إن العالم السني الصحیح یعرف أن هذه الفعال خروج عن الطریقة الشرعیة
 . انشقاق عن السبل السویة

 
ًا الخروج على والة األمور یسبب فسادًا كبیر ) : الذي یقول و أمثال اإلمام ابن باز

 . [٩-المعلوم] ( عظیمًا فیختل به األمن ، وتضیع الحقوق وشراً 
 

حبُّ صالحهم ورشدهم وعدلهم  النصیحة ألئمة المسلمین ) : قال اإلمام ابن رجب
التدین بطاعتهم في طاعة  وحب اجتماع األمة علیهم وكراهة افتراق األمة علیهم و

العلوم و الحكم  عجام ] ( هللا عز وجل والبغض لمن رأى الخروج علیهم
لهم بالصالح ولم نؤمر أن ندعوا  أمرنا أن ندعوا ) : ] ، وقال البربهاري١/٢٢٢

وصالحهم ألنفسهم و  علیهم وٕان ظلموا وجاروا ألن ظلمهم وجورهم على أنفسهم
 [114 شرح السنة ] ( المسلمین

ُیدخل في  و النصح لولي األمر یكون سرًا ال علنًا كي ال تثور علیه الدهماء ! وال
من أراد أن ینصح ) : األمر من لیس بأهله ، قال النبي صلى هللا علیه وسلم

بیده فیخلوا به فإن قبل منه فذاك  لسلطاٍن بأمر فال ُیْبِد له عالنیة ، ولكن لیأخذ
 وهو صحیح رواه أحمد ( وٕاال فقد أّدى الذي علیه له

ي فهم منهج السلف الصالح هللا هللا ف ) : و أمثال اإلمام ابن عثیمین الذي یقول
من أخطاء السلطان سبیًال إلثارة الناس وٕالى  في التعامل مع السلطان وأال یتخذ

المفسدة و أحد األسس التي تحصل بها  تنفیر القلوب عن والة األمور فهذا عین
 [32 – المعاملة ] ( الفتنة بین الناس

والة أمورنا وٕان جاروا وال و  وال نرى الخروج على أئمتنا ) : قال اإلمام الطحاوي
طاعة هللا عز وجل  ندعوا علیهم وال ننزع یدًا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من

فقال اإلمام  ( فریضة مالم یأمروا بمعصیة ، وندعو لهم بالصالح و المعافاة
كثیرة تراها مخرجة في كتابه ثم  قد ذكر الشارح في ذلك أحادیث ):األلباني معلقاً 
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الخروج من طاعتهم من  وم طاعتهم و إن جاروا فألنه یترتب علىقال : و أما لز 
السیئات  المفاسد أضعاف ما یحصل من جورهم ، بل في الصبر على جورهم تكفیر
فعلینا  ؛ فإن هللا ما سلطهم علینا إال لفساد أعمالنا ، و الجزاء من جنس العمل ،

َأَصاَبُكْم ِمْن  الى{َوَمااالجتهاد في االستغفار و التوبة و إصالح العمل ، قال تع
) ، {َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض ٣٠الشورى:) {ُمِصیَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم َوَیْعُفو َعْن َكِثیرٍ 

) فإذا أراد الرعیة أن یتخلصوا من ١٢٩َیْكِسُبوَن} (األنعام: الظَّاِلِمیَن َبْعضًا ِبَما َكاُنوا
 ! الظلم ظلم األمیر ، فلیتركوا
الذین هم (من جلدتنا  لطریق الخالص من ظلم الحكام قلت: وفي هذا بیان

یتوب المسلمون إلى ربهم ویصححوا عقیدتهم ، ویرّبوا  ویتكلمون بألسنتنا) وهو أن
الصحیح ، تحقیقًا لقوله تعالى :{ِإنَّ اهللََّ ال ُیَغیُِّر َما  أنفسهم و أهلیهم على اإلسالم

 ) ، وٕالى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرین١١ا َما ِبَأْنُفِسِهْم}(الرعد:ُیَغیُِّرو  ِبَقْوٍم َحتَّى
بقوله : (أقیموا دولة اإلسالم في قلوبكم َتُقْم لكم على أرضكم ) ، ولیس طریق 

وهو الثورة و السالح على الحكام بواسطة  –ما یتوهم بعض الناس  الخالص
صر الحاضر : فهي مخاِلفة فإنها مع كونها من بدع الع – اإلنقالبات العسكریة

 شرح الطحاویة لأللباني ] (بتغییر ما باألنفس لنصوص الشریعة التي منها األمر
] 

األلباني و  أما هذه المظاهرات و االعتصامات فقد حرمها علماء هذا العصر أمثال
الشبكة  ابن باز و العثیمین و غیرهم ، و قد بث هذا األمر غیر مرة هنا على هذه

 . و لست محتاجًا إلعادة ذكرهالطیبة ، 
 

 األحداث الوقفة الثالثة : في تسارع هؤالء إلى ركوب
 

الذي [ وقف  ثم قال في معرض ثنائه على تصرف إمرأة حملت الطعام للشباب
  : - كما قال -لیعبر عن رأیه بطریقة سلمیة بطریقة معبرة ] 

سف حرمنا بقناة بكل أ وأنا أسعى من یومین للظهور للحدیث لشبابنا ، لكن ]
  [ الرحمة من البث المباشر وحرمنا حتى من اإلنترنت
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رجال القضاء و أرى اآلن  و أنا سعید غایة السعادة ألنني أرى اآلن ] : ثم قال
مع شبابنا و أن  رجال األزهر ، كان من الواجب على العلماء بالفعل أن یكونوا

  [ یكونوا مع أوالدنا
 

قة بین أهل السنة و غیرهم ، إذ األولون یحكمون الفار  أقول هذه من المیزات
غیرهم یسیرون من الهمج و الرعاع على  بالتأني وفق النصوص الشرعیة ، و

لهذا الخراب و االفتراق و التشرذم  هواهم و مشتهاهم ، فبینما ما یحزن أهل السنة
 و التصبر و عدم الولوج الحاصل ، و یحذرون منه ، و یدعون الناس إلى الصبر

و یسعد  ! في هذه الفتن و الخوض فیها ؛ تجد محمد حسان یشارك بها بنفسه
و كان الواجب  للبروز - أي فرصة !  -لمشاركة غیره !! و یبحث عن فرصة 

وإَِذا  } : تعالى علیه بدل أن یقول بهذا القول أن یتأدب بأدب القرآن إذ قال
 ُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوإِلى ُأوِلي اَألْمرِ الَخْوِف َأَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اَألْمِن َأوِ 

ْیَطاَن  ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوَال َفْضُل هللاِ  َعَلِیُكْم َوَرْحَمُتُه التََّبْعُتُم الشَّ
 .[٨٣النساء: ] { ِإالَّ َقِلیالً 

 
تأدیب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غیر  هذا ” :ديقال الشیخ عبد الرحمن الّسع

األمور المهّمة والمصالح العامة ما  الالئق، وأّنه ینبغي لهم إذا جاءهم أمر من
فیه مصیبة، علیهم أن یتثّبتوا وال  یتعّلق باألمن وسرور المؤمنین أو بالخوف الذي

لي األمر منهم أهل یرّدونه إلى الرسول وٕالى أو  یستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل
والعقل والّرزانة الذین یعرفون األمور ویعرفون المصالح  الرّأي والعلم والّنصح

إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنین وسرورا لهم وتحرزا من  فإن رأوا في وضّدها،
فیه مصلحة أو فیه مصلحة ولكن مضّرته تزید  أعدائهم فعلوا ذلك، وٕان رأوا ما

قال:{َلَعِلَمُه الَّذیَن َیْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم} أي  ولهذاعلى مصلحته لم یذیعوه، 
  .الّسدیدة وعلومهم الّرشیدة یستخرجونه بفكرهم وآرائهم

من األمور ینبغي أن  وفي هذا دلیل لقاعدة أدبّیة وهي إذا حصل بحث في أمر
إلى  فإّنه أقرب أیدیهم ُیَولَّى من هو أهل لذلك وُیجعل من أهله، وال ُیتقّدم بین
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العجلة والّتسرع لنشر األمور  الّصواب وأحرى للّسالمة من الخطأ وفیه الّنهي عن
فیه هل هو مصلحة فیقدم  من حین سماعها، واألمر بالتّأّمل قبل الكالم، والنظر

 ا.هـ ”علیه اإلنسان أم ال فیحجم عنه

  الوقفة الرابعة : غشه في النصیحة للمسلمین
 

  : - !! ن الفتنبعد دعاء لحفظ مصر م - قال 

تخافوا و ال تقلقوا وال تحزنوا  و أوجه رسالة أخیرة ألهلي من آبائنا و أمهاتنا ال ]
أخواتنا الفضلیات أطفالهن ، أرید أن  وال تفزعوا ، كونوا مثاًال آخر ، أرید أن یثبت

صدًا و سدًا  -هللا تبارك و تعالى  بفضل -یثبت آبائنا أطفالهم ، أرید أن نكون 
و إنما خرجنا بصدورنا العاریة و  ، لنثبت للدنیا كلها أنه ال یخوفنا شيء ، منیعاً 

كل سالح إال من سالح  بأیدینا العاریة من كل سالح ، و بقلوبنا الخالیة من
یضیع مصر ولن  التقوى وسالح اإلیمان ، وسالح الثقة في هللا عز وجل أن هللا لن

خرج إال  خرج لیبین للعالم كله أنه ما یخذل هذا الشباب الطاهر األبي الزكي الذي
  [ لیطالب بحقه العادل المشروع

 
بدل أن یقول هذا الكالم للناس أن یقول لهم أن یكفوا  أقول : كان الواجب علیه

 علماء أهل السنة و ینصاعوا للحق الذي معهم عن هذه الفعال ، و یتمسكوا بغرز

. 
 

ع لألحادیث النبویة الشریعة التي یأمر الناس باالنصیا و كان الواجب علیه أن
هذه الفتن ، و هو بالعودة إلى الكتاب والسنة إلى  فیها بیان الخلل و المخرج من
 . منهج أهل السلف أهل السنة

وسنة الخلفاء الراشدین  علیكم بسنتي » : قال رسول صلى هللا علیه وسلم
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 [ ٥٢٦/  ٦[الصحیحة  السلسلة « المهدیین من بعدي وعضوا علیها بالنواجذ

. 
 

َیْسَمْعُه  َرُسوُل اهللَِّ صلى هللا علیه وسلم َیْوًما َأنََّها َسَتُكوُن ِفْتَنٌة َفَلمْ  َوَذَكَر َلُهْم َلُهمْ 
َما َیُقوُل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ  َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ، َفَقاَل ُمَعاُذ بن َجَبٍل : َأال َتْسَمُعونَ 

 َقاَل ؟ َقاَل : ِإنََّها َسَتُكوُن ِفْتَنٌة ، َفَقاُلوا : َفَكْیَف َلَنا َیا ؟ َفَقاُلوا : َما َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

لِ  ] : َرُسوَل اهللَِّ ؟ َوَكْیَف َنْصَنُع ؟ َقالَ  السلسلة  [ َتْرِجُعوَن ِإَلى َأْمِرُكُم اَألوَّ
 [ 3165] الصحیحة

 
اْلَبَقِر  ْعُتْم ِباْلِعیَنِة َوَأَخْذُتْم َأْذَنابَ ِإَذا َتَبایَ  » : وقال النبي صلى هللا علیه وسلم

ْرِع َوَتَرْكُتْم اْلِجَهاَد َسلََّط اهللَُّ   َعَلْیُكْم ُذالًّ َال َیْنِزُعُه َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِدیِنُكمْ  َوَرِضیُتْم ِبالزَّ

 [١١السلسلة الصحیحة [ «

 
  بـ و كان علیه أن ینصح الناس

 . ، والسنة النبویة الصحیحة اإلعتصام بالكتاب •

وتحقیق التوحید ، واإلیمان ،  اإلعتماد على هللا عز وجل ، والتوكل علیه ، •
 . والبعد عما یخدشه ویضعفه

 . من الفتن وأهلها اإللحاح على هللا عز وجل بالدعاء ، والتعوذ •

عز وجل ، والتسبیح ، والتحمید ، والرجوع إلى هللا  لزوم التوبة ، واإلستغفار ، •
 . والبراءة من المعاصي وأهلها

العبادات ، والطاعات ، والعمل  اإلقبال على هللا عز وجل ، والحرص على •
أولى الناس بالنصح هم  الصالح ، والنصح ، وٕاصالح النفس الضعیفة ، وأعلم أن

بالمعروف ، والنهي  أهل بیتك ، فاجتهد في النصح ، واإلرشاد ، والتعلیم ، واألمر
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بالمعروف وال یأتیه  المنكر ، وكن رفیقًا في أمرك ونهیك ، وال تكن ممن یأمرعن 
 . ، وینهى عن المنكر ویأتیه ، ثم علیك باألقرب فاألقرب

 . للسنة وأهلها الثقة بنصر هللا وتمكینه ، وأن المستقبل •

والعضات ، وتذكر أحوال السلف في النوازل ،  مدارسة اآلیات ، وتدبر البینات •
 . والباطل ودعاة الخروج دم اإلعتماد على رؤى وتكهنات أهل البدعوع

 لزوم جماعة المسلمین ، وعدم شق عصى الطاعة ، واإللتفاف حول والة األمر •

والعلماء السلفیین ، واإلنصات لهم ، وألقوالهم ، وفتاویهم ، ونصحهم ، وٕارشادهم 
 . وتحذیراتهم ،

واإلختالف بین أهل السنة والجماعة بضوابط التنازع  الوحدة واإلئتالف ، وترك •
وعدم التمیع مع أهل البدع ، والحذر من تسلل  الكتاب والسنة ، وتنقیة الصفوف ،

 . أهل البدع والشرك األعداء ، وأهل النفاق ، مع البراءة من

المسلمین بأمور العقیدة الصحیحة ، والتواصي  التسلح بالعلم الشرعي ، وتوعیة •
والتحذیر من البدع والشرك ، وصوره ،  عروف ، والنهي عن المنكر ،باألمر بالم

 . والبدع والضالل والمحدثات بین المسلمین ، ومن دعاة الشرك

 . وعدم التسرع ، والوعي بالحال الحلم ، والصبر ، والتأني ، •

البعد عن العاطفة الزائدة ، وضبط الحماس ، والغضب ، وزجر التصرفات  •
 . شةالطائ الفردیة

في المعیشة ، والبعد عن حیاة الترف ، وتذكر  اإلكثار من الصدقة ، واإلقتصاد •
 . زمنیة محدودة أحوال المسلمین ومصیبتهم ، ولو لفترات

من السیر خلف أهل المنكر ودعاة الخروج ،  النظر في عواقب األمور ، والحذر •
مین بأقوال شاذة جمهور المسل وممن یتصدر في النوازل والمحن ، ویحاول كسب

محاربتهم ، فال  ظاهرها الطعن باألصول والتعاون مع أهل البدع ، والكف عن
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 . والنوازل نسمع له صوتًا وال تزداد له شوكة ، وال تكثر فتنه إال وقت الفتن

المنشورات والمطویات والمواقع التي بها  الحذر من أقوال السفهاء ، ونشر •
 . وخروج على والة األمور أعراضهم ،تحریض على العلماء ، ونیل من 

الحذر من الشائعات ، واألكاذیب ، واألخبار الملفقة ، والتخمین الذي یستهدف  •
 . المسلمین جماعة

 . البدع وزجر أصحاب الموازنات واألعذار النكایة بالكفار ، وٕاغاظة أهل •

 . األمر كله اجتناب الفتن ، والبعد عن مواطنها ، ولزوم اإلنصاف ، والعدل في •

  . واقع معاصر عدم تطبیق ما جاء في الفتن من نصوص شرعیة على •

 
  . كما قال األخ عبد هللا الخالدي في مقاله سابق الذكر

 
عرفت  فهذه حقیقة هذا الرجل الثوري ، فاعجب ممن یرید تسلیفه رغم أنفه ! و إذا

ذه المتاهات و هذا تعرف أن هؤالء لهم أصابع واضحة في تضییع الشباب في ه
 . األقبیة

 
 فاهلل یحفظ أهلنا و بالدنا من كل شر


