بسم اهلل الرمحن الرحيم
( حكم املظاهرات )
الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا .
والصالة والسالم على نبينا ورسولنا محمد الذي جاء بها بيضاء نقية صلى هللا عليهه وعلهى
آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ،أما بعد:
فقد أمرنا هللا عز وجل في كتابه بلزوم الصراط المستقيم والهدي القويم بقولـه تعالى( :وأن
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعووا اسسوبف فتقورك عو بول وبي
تتقون ).

سعو وصوام و سع عو

األنعام 153

و حذرنا سبحانه عن مخالفة أمهر نبيهه صهلى هللا عليهه وسهلم بقولهه( :ف يحوذ اسوذ ل لواسقون
بل أمره أن تصيبه فتنة أو صيبه بذاب أسي ) .

النور 63

وكذلك حذرنا النبي صلى هللا عليه وسلم عندما قال  " :فإنه من يعش مهنكم فسهيرى اختالفها
كثيهههرا فعلهههيكم بسهههنتي وسهههنة الخلفهههاء الراشهههدين المههههديين عضهههوا عليهههها بالنواجهههذ وإيهههاكم
ومحدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة ".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه اإلمام األلباني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة.

وأخبر عليه الصالة والسهالم كمها فهي الحهديم المتفهق عليهه مهن حهديم عانشهة أن مهن تتبه
ِين
المتشابه من القول فهو زانغ عندما قال ":إِ َذا َرأَ ْي ِ
ُون َما َت َشا َب َه ِم ْن ُه َفأُولَنِكِ الَّهذ َ
ِين َي َّت ِبع َ
ت الَّذ َ
َسمَّى َّ
هللاُ َفاحْ َذرُ و ُه ْم ".
وحههذر عليههه الصههالة والسههالم مههن علمههاء الضههالل بقولههه " :إن هللا ال ينههزا العلههم انتزاعهها
ينتزعههه مههن النهها

ولكههن يقههبب العلههم بقههبب العلمههاء حتههى إذا لههم يُبههق عالمهها اتخههذ النهها

رؤوسا جهاال فسنلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"

متفق عليه .

وفي لفظ عند البخاري  " :فأفتوا برأيهم "  ،وما أكثرهم في هذا الزمان الهذي اختلطهت فيهه
األمور والتبست على من قل علمه فاخذ يجاري أههواء الجمهاهير مهن النها
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 ،سهواء كانهت

علههى حههق أو باطههل وأخههذ يخشههى مههن الصههدا بكلمههة الحههق ألنههها تخههالك الههرأي العههام كمهها
يقولون وأخذوا يجارون دهماء النها

 ،خاصهة عنهد اخهتالط العهالم ونظهام العولمهة  ،حيهم

اتصل العالم بعضه ببعب فظهرت شعارات براقة  ،كالديمقراطية والحرية وحقهوق المهرأة
وحقوق اإلنسان والمساواة ـ يعني ـ بين الجنسين  ،وما شاكل ذلك  ،ولقيت قبوال عند مهن
زاغت قلوبهم أو تتلمذوا على أيدي الغرب فكتبت فيه الصحك وراجت فيها وسانل اإلعالم
وظهر صداها حتى ظنت من الحق وهي من أبطل الباطل  ،ومن تلهك الهدعوات الجاهليهة
ظهر ما يُسمّي بالمظاهرات وأول من أس

هذه المظاهرات ههم الكفهرة  ،الهذين ال يحكمههم

نقل وال عقل  ،ثم انتقلت هذه الفتنة لبعب بالد المسلمين نقلها تالمذة الغرب لتلك البلدان.
ومن المعلوم أن الفتن والبدا والشهعارات البراقهة تكثهر عنهد قلّهة العلمهاء وتخبهو نارهها مه
وجودهم .
وقد حفظ هللا تعالى هذه البالد أعني بهالد الحهرمين مهن فهتن عظيمهة وشهرور جسهيمة وبهدا
وخيمة وذلك بفضل هللا ثم بوجود تلك الثلهة مهن العلمهاء الربهانيين األخيهار الهذين ال تأخهذهم
فههي هللا لومههة النههم فكلمهها ظهههرت قههرون بدعههة قمعوههها وكلمهها إشههرأبْت أعنههاق أهههل الضههالل
قصموها بالعلوم الشرعية والبراهين الربانية والسنن النبوية واآلثار السلفية .
وما كنت أظن أنّ  ،هذه البالد سيخرج مهن أبنانهها مهن ينهادي إلهى ههذه الترههات والنعهرات
الجاهلية حتى سمعنا بوقوعها ومنهاداة قهوم بهها  ،وال شهك أنههم تهأثروا كمها تهأثر غيهرهم أو
أفتوا بغير علم ولقانل أن يقول ما حكم هذه المظاهرات ؟
فالجواب أنها بدعة وذلك من وجوه:
األول  :أن هذه المظاهرات أقيمت لنصر الدين وإلعالء كلمة المسهلمين خاصهة فهي الهبالد
اإلسالمية .
فهي عبادة في نظر المقيمهين لهها وبهاب مهن أبهواب الجههاد عنهدهم ومهن المعلهوم أن العبهادة
األصل فيها الحظر إال ما دل عليها الدليل .
لذا كان فعلها من هذا الباب بدعة وحهدم مهن المحهدثات وقهد قهال صهلى هللا عليهه وسهلم " :
َ
َمنْ أَحْ َد َ
مْر َنا َه َذا َما لَه ْي َ فِيه ِه َفه َُهو َرد " متفهق عليهه ولمسهلم وعلقهها البخهاري  " .مهن
م فِي أ ِ
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عمل عمال لي

عليه أمرنا ".

الثاني  :أن النبي صلى هللا عليه وسلم تعرب للفتن والمحهن وهكهذا أصهحابه مهن بعهده كمها
في حروب الردة وهكذا أمته على مر العصهور فلهم يعمهدوا إلهى ههذه المظهاهرات ولهو كهان
خيرا لسبقونا إليه.
الثالم  :أن بعب النا

ينسب هذا الفعل إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنهه وههذا غيهر

صحيح إطالقا إذ لم يثبت هذا عنهد أههل النقهل  ،وبهذلك تكهون نسهبة ههذا الفعهل إليهه ـ أعنهي
المظاهرات ـ كذبا على الفاروق الذي أسلم جهارا وهاجر نهارا  .رضي هللا عنه
الراب  :أن فيها تشبها بالكفار وقد قال النبي صلى هللا عليهه وسهلم  " :مهن تشهبه بقهوم فههو
منهم"

رواه أبو داود ( )4031وصححه اإلمام االلباني رحمه هللا في اإلرواء.

إذ لم تعرك هذه المظاهرات في تاريخ المسلمين وما عرفت إال بعهد اخهتالطهم بأههل الكفهر
.
الخام

 :أنها ال ُت ِحق حقا  ،وال ُتبطل باطال في الغالب وهذا العالم يتظهاهر بأسهره لوقهك

عدوان اليهود على فلسطين فهل توقفوا أو ازداد شرهم لما رأوا نجدة الضعفاء .
ولو قال قانل  :أنها من بهاب األمهر بهالمعروك والنههي عهن المنكهر  ،لقيهل ال يُنكهر المنكهر
بمثله ألن المنكر ال ينكره إال من عرك الحق من الباطل فأنكر عن علم وبصيرة وال ُيعهد
منكر أنكر بهذا األسلوب .
الساد

 :من األهداك الخفية وراء إقامة هذه المظاهرات  ،و من المأخذ عليها في الوقهت

نفسه أنها أداة و سبب لتفريغ حما

الشعوب فهإذا خرجهوا وصهاحوا وجهالوا فهي الشهوارا

عادوا إلى منازلهم وقد ذهب شيء كبير مما في صدورهم فحصل لـهم من العناء مها هللا بهه
عليم والواجب عليهم توظيك هذا الحما

في طاعة هللا وتعلم العلهم النهاف والعمهل الصهالح

والدعاء واإلعداد لألعداء عمأل بقوله تعالى :
( وأبدوا هل ما ا تطعت مل قوة و مل اط اخليف ترهبون بدو اهلل وبدوم )

{ األنفال .} 60

السههاب  - :أنههه يتخللههها مههن المنكههرات الشههيء الكثيههر فخههروج النسههاء والصههبيان واالخههتالط
ذلهههك مهههن المنكهههرات كالسهههب والشهههتم

وإلصههاق الجلههود بههالجلود والخلههوة إلههى غيههر
-3-

والبذيء وساقط القول يدل على حرمتها .
الثامن  :أن مهن المقهرر فهي شهريعة اإلسهالم أن كهل عمهل مفاسهده أكثهر مهن مصهالحه فههو
حرام .
وقد تؤتي هذه المظاهرات بعب الغرب كرخص السل لكن فيها من المفاسد مها ههو أكثهر
الدين والدفاا عن المقدسات .

من المصالح خصوصا إن كانت ملبسة بلبا

ّ
وتسخطا على القدر ومعلوم أن النبي صلى هللا عليه وسلم
التاس  :أن فيها سخطا على هللا
قال " :إذا أحب هللا قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط "

رواه الترمذي

( )2396وابن ماجه ( )4031وصححه اإلمام األلباني رحمه هللا في السلسلة الصحيحة .

وقد استغام النبي صلى هللا عليه وسلم بربه:
(إ تستغيثون ع فا تجاب سع

....اآل ة) {األنفال .} 9

وتضرا يوم بدر حتى سقط رداؤه ،وأمر أصحابه بالصبر على أذى المشركين  ،ولم يهدا
النبي صلى هللا عليه وسلم وال أحد من أصحابه إلى شيء من ذلك م أنهم زلزلوا ومستهم
الضراء والبأساء فهو مناك للصبر الذي أمر هللا تعالى بهه عنهد جهور السهالطين  ،وحهدوم
النوازل والنكبات.
العاشر  :أنها مفتاح للخروج على والة األمهور الهذين نهانها شهرعنا بعهدم الخهروج علهيهم ،
فكم من مظاهرة أدت إلى سقوط دولة  ،وحصل بسبب ذلك سفك الدماء وانتهاك األعهراب
واألموال والفساد العريب.
الحادي عشر  :أنها تجعل للسفهاء وللنساء وللرويبضة رأيا  ،فقد ُيلبى طلبهه ولهو كهان فيهه
الشر لألمة ويتكلم فيها الرويبضة بأمر العامة .
بل أن الغوغاء وأهل الشر والنساء هم الذين يتصدرون هذه المظاهرات وهم الهذين يهتفهون
بالنا

ويشجعونهم .

الثههاني عشههر  :أن أهههل هههذه المظههاهرات يفرحههون بكههل م هن خههرج معهههم ولههو كههان ُيكفههر
الصحابة أو يتبرك بالقبور  ،بل حتى ولو كان مشركا ؛ فتجد من يرف القهرآن وبجانبهه مهن
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يرف الصليب واآلخر نجمة داود فهي مجال لكل ملحد وكافر ومبتدا .
الثالم عشر  :أن هؤالء المتظاهرين يعثون في األرب فسادا فيقتلون وينهبون ويحرقون
ويتعهههدون علهههى االنفههه

والممتلكهههات حتهههى قهههال أحهههد اللصهههوص إنههها لنفهههرح إذا حصهههلت

مظاهرات لكثرة ما يسرقه وينهبه من خالل مسيره معهم.
الرابه عشههر  :أنهههم يعرضههون أنفسهههم لههألذى أو القتهل وقههد نهههى هللا عههز وجههل عههن قتههل
النف

بقوله تعالى  ( :وال تقت وا أنقسع ان اهلل مان ع

حيما ) ( .النساء )29

حيم يحصل فيها مصادمات بينهم وبين رجال األمن فيؤذون ويذلون وقد قال النبي صهلى
هللا عليه وسلم  " :ال ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه فقيل  :وكيك يذل نفسه ؟ قال  :يتحمل من
الهههبالء مههها ال يطيهههق"  .رواه الترمهههذي ( )2254وصهههححه اإلمهههام األلبهههاني رحمهههه هللا فهههي
السلسلة الصحيحة.
ختامهها أسههأل المههولى عههز وجههل أن يرينهها الحههق حقهها ويرزقنهها إتباعههه ويرينهها الباطههل بههاطال
ويرزقنا اجتنابهه وان يقينها الفهتن مها ظههر منهها ومها بطهن وان يغفهر لنها ولوالهدينا ولعلماننها
وأن يوفق والة أمرنا إلى مافيه صالح الهبالد والعبهاد وأن يعيهنهم علهى تحكهيم كتهاب ربههم
وسنة نبيهم .
آميـــن  ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وسلم .

أماله الفقير إلى عفو ربه
أبو طارق /سعيد بن هليل العمر
وكان ذلك بعد مغرب يوم االثنين الموافق
 / 25محرم  1423/للهجرة النبوية
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