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 جامعة أم القرى.المدرس بالمسجد الحرام و

 لكتاب:

 "يف ثورات الربيع العربي) مائة مفسدة ١٠٠(كثر من أالكشاف الجلي يف بيان "

 
مد وعلى مح رب العالمين، والصــالة والســالم على خير خلقهالحمد هللا 

 :، وبعد أجمعين آله وصحبه

الفاضـل الـشيخ محمد بن عبد اهللا با موـسى، ـسلمه  األـستاذفقد رغب إلي   

يف ثورات الربيع ) مائة مفسـدة  ١٠٠(كثر من  أالكشـاف الجلي يف بيان  "، أن أقرأ تأليفه اهللا

 ."العربي

ا وحديثًا، ، وهذا الموضوع قد تكلم فيه العلماء قديمً عليه قرأت الكتاب ف 

 المعاصرة المتزامنة للثورات.القريبة الماضية ، ويف السنين وخاصة يف هذه األيام

المؤلف   جمع"موسى  با"وجزى  فقد  ورتبه  ؛  العنوان  هب  الموضوع  ذا 

، ووضح فيه منهج السلف ٍد كبيرٍ ه، وج، أبان فيه عن علٍم جمٍّ ا جيًداترتيبً   الجديد 

بالمعروف عامة، ويف مناصحة الحكام وأول ، ياء األمور خاصةالصالح يف األمر 

الثورات  مفاسد  هبا  وذكر  قام  رؤساء    التي  وقادها  المستحدثة  الناس،  األحزاب 

 وقوادها يف بعض البالد اإلسالمية. 

بحيث ال يبقى بعده مجال    وقد رأى الناس بل واكتووا بنار هذه المفاسد 

هو الضامن لحفظ    ج السلف الصالحأن منهج الدين الخالص الذي هو منه  للشك

 ه. األمن واإليمان يف العالم كلِّ 



جا الوما  إلسقاط  إال  الثورات  هذه  البالد  حءت  بعض  أمور  وأولياء  كام 

 التي قاموا هبا فيها.  اإلسالمية

وا يد الطاعة على أولياء األمور ونزع  خرج الناس  ماوقد شهد التاريخ أن كل

 .درءها ودفعها فابتُلوا بمفاسد أعظم مما زعمواصالح بزعم اإل

فوا اهللا  إلى إشعال نار الثورات أن يخا  لهؤالء الذين يدعون الناس  ألم يأنِ 

 وهنب األموال،  ،وهتك األعراض  ،وال يتسببوا إلراقة الدماء  عز وجل يف عباده

فيهم: اهللا  قال  الذين  من  يكونوا  وال  األمن،   مخ  جخ مح جح ُّ  وضياع 
 . َّ مظ حط مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس

إلى ضاللة فعليه وزرها ووزر من   ... ومن دعا: «  وقال النبي

 عمل هبا».

، َّنئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  :اهللا  سلمين إلى ما دعا  ودعوايت للم

 واهللا الموفق. 
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