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 بسم هللا الرحمن الرحيم

م عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد:   س

ْنِس  َشيَاِطينَ  َعُدوا َنِبّيٍ  ِلُكلِّ  َجَعْلَنا فإن هللا يقول: "َوكََذِلكَ   ُيوِحي َواْلِجنِّ  ا
 َوَما َفَذرُْهمْ  َفَعُلوهُ  َما َربُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ  ُغُرورًا اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  بَْعٍض  إَِلى بَْعُضُهمْ 
ِذينَ  أَْفئَِدةُ  إَِليْهِ  َوِلَتْصَغى يَْفَتُروَن، ِخرَةِ  ُيْؤِمُنونَ   الَّ  ُهمْ  َما َوِليَْقَترُِفوا َوِليَرَْضْوهُ  ِبا

هِ  ُمْقَترُِفوَن، أََفَغيْرَ  ِذي َوُهوَ  َحكًَما أَبَْتِغي اللَّ ً اْلِكَتابَ  إَِليُْكمُ  أَْنَزلَ  الَّ  ِذينَ َوالَّ  ُمَفصَّ
َ ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمَنزَّلٌ  أَنَّهُ  يَْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  آََتيَْناُهمُ   َوَتمَّتْ  اْلُمْمَتِريَن، ِمنَ  َتُكوَننَّ  َف

ً ِصْدًقا َربِّكَ  كَِلَمةُ  لَ  َ َوَعْد ِميعُ  َوُهوَ  ِلكَِلَماتِهِ  ُمبَّدِ  َمنْ  أَكَْثرَ  ُتِطعْ  اْلَعِليُم، َوإِنْ  السَّ
َرِْض  يفِ  ْ هِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  ا ِبُعونَ  إِنْ  اللَّ َّ يَتَّ نَّ  إِ َّ ُهمْ  َوإِنْ  الظَّ  إِنَّ  يَْخرُُصوَن، إِ

  ِباْلُمْهَتِديَن". أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  يَِضلُّ  َمنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ 

يات العظيمة تصف بغير زيادة و نقصان ما يقوم ثلة من اليوم به  هذه ا
مهم في كثير من أتباعهم، قال ابن سعدي  هفي تفسير  الحركيين، وما يحدثه ك

يات: عن    هذه ا

 أعداء لك جعلنا وكما -وسلم عليه هللا صلى محمد لرسوله مسلياً - تعالى يقول
 نرسله نبي لكل نجعل أن سنتنا، فهذه ويحسدونك، ويحاربونك، دعوتك، يردون

نس شياطين نم أعداء، الخلق إلى   .الرسل به جاءت ما بضد يقومون والجن، ا

مر لبعض بعضهم يزين: أي} ُغُرورًا اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  بَْعٍض  إَِلى بَْعُضُهمْ  ُيوِحي{  ا
 أحسن في يجعلوه حتى العبارات له ويزخرفون الباطل، من إليه يدعون الذي

غبياء، له وينقاد السفهاء، به ليغتر صورة،  يفقهون الحقائق،و يفهمون  الذين ا
لفاظ تعجبهم بل المعاني،  الحق المموهة،فيعتقدون والعبارات المزخرفة، ا

 ً  ذلك إلى ولتميل: أي}  إَِليْهِ  َوِلَتْصَغى: { تعالى قال ولهذا ،حقاً  والباطل باط
م ِذينَ  أَْفئَِدةُ {  المزخرف الك ِخرَةِ  ُيْؤِمُنونَ   الَّ خر باليوم مانهمإي عدم ن}  ِبا  ا
 إليه، يصغوا أن بعد}  َوِليَرَْضْوهُ {  ذلك، على يحملهم النافعة، عقولهم وعدم

ً  إليه فيصغون  ينوزُ  رضوه، المستحسنة، العبارات تلك ورأوا إليه مالوا فإذا أو
 من يقترفوا أن ذلك، من ينتج ثم زمة، وصفة راسخة، عقيدة وصار قلوبهم، في

عمال قوا ا  هو ما والفعل، بالقول الكذب من يأتون: أي مقترفون، هم ما لوا
نس بشياطين المغترين حال فهذه القبيحة، العقائد تلك لوازم من  والجن، ا
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يمان أهل لدعوتهم،وأما المستجيبين خرة، ا لباب الوافية العقول وأولو با  وا
 همتهم بل التمويهات، تلك تخلبهم و العبارات، بتلك يغترون  فإنهم الرزينة،

وفة  فإن الدعاة، إليها يدعو التي المعاني إلى فينظرون الحقائق، معرفة إلى م
 وإن وافية، غير وألفاظا ردية، عبارات كسيت ولو لها، وانقادوا قبلوها، حقا كانت
 العبارات من ألبست ولو كان، من كائنا قالها، من على ردوها باط كانت

  .الحرير من قأر هو ما المستحسنة،

نبياء جعله في تعالى، هللا حكمة ومن  بالدعوة قائمين أنصاراً  وللباطل أعداء، ل
ء لعباده يحصل أن إليه، بت متحان، ا  والعاقل الكاذب، من الصادق ليتميز وا
عمى من والبصير الجاهل، من   .ا

 إذا يتضحو  يستنير الحق فإن له، وتوضيحاً  للحق، بياناً  ذلك في أن حكمته ومن
 الدالة وشواهده الحق، أدلة من يتبين -حينئذٍ - فإنه. ويقاومه يصارعه الباطل قام

نه، الباطل فساد ومن وحقيقته، صدقه على  التي المطالب، أكبر من هو ما وبط
  .المتنافسون فيها يتنافس

هِ  أََفَغيْرَ {  أحاكم} َحكًَما أَبَْتِغي هِ اللَّ  أََفَغيْرَ { الرسول أيها يا قل: أي}َحكًَما أَبَْتِغي اللَّ
 وحكم تدبير وكل. حاكم  عليه محكوم هللا غير فإن. ونواهيه بأوامره وأتقيد إليه،

 يتخذ أن يجب الذي وإنما والجور، والعيب، النقص، على مشتمل فإنه للمخلوق
مر الخلق له الذي له، يك  وحده هللا فهو ،حاكماً    .وا

ِذي{  ل فيه موضَّحا: أي}  ُمَفصَّ اْلِكَتابَ  مُ إَِليْكُ  أَنزلَ  الَّ حكام والحرام، الح  وا
عية،  من أجلى برهان و بيانه، فوق بيان  الذي وفروعه، الدين وأصول ال

ً  أقوم و حكماً  منه أحسن و برهانه،  الحكمة على مشتملة أحكامه ن قي
 ويَْعَلُمونَ {  بذلك يعترفون ى،والنصار  اليهود من السابقة، الكتب وأهل، والرحمة

خبارات تواطأت ولهذا،}  ِباْلَحقِّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمنزلٌ  أَنَّهُ  {  و ذلك في تُشكَّنَّ }  َف{  ا
  .} اْلُمْمَتِرينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ 

خبار، في صدقا: أي}  َوَعْد ِصْدًقا َربِّكَ  كَِلَمةُ  َوَتمَّتْ : { فقال تفصيلها وصف ثم  ا
مر في وعد  العزيز، الكتاب هذا أودعها التي هللا أخبار من أصدق ف. والنهي ا

لَ  {  ونواهيه أوامره من أعدل و  بأعلى وأحكمها حفظها حيث}  ِلكَِلَماتِهِ  ُمبَّدِ
  .منها أحسن اقتراح و تغييرها، يمكن ف الحق، وبغاية الصدق، أنواع
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ِميعُ  َوُهوَ {  صوات لسائر}  السَّ ف ،ا }  اْلَعِليمُ . { الحاجات تفنن على اللغات باخت
  .والمستقبل والما والبواطن، بالظواهر علمه أحاط الذي

: الناس أكثر طاعة عن محذرا وسلم، عليه هللا صلى محمد لنبيه تعالى، ثم يقول
رِْض  ِفي َمنْ  أَكَْثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ {  هِ  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  ا  انحرفوا قد كثرهمأ فإن}  اللَّ

 هوائهم، تبع وأعمالهم فاسدة، فأديانهم. وعلومهم وأعمالهم، أديانهم في
  .الطريق لسواء إيصال و تحقيق، فيها ليس وعلومهم

 في ويتخرصون شيئا، الحق من يغني  الذي الظن، يتبعون أنهم غايتهم بل
ر أن فحري المثابة، بهذه كان ومن يعلمون،  ما هللا على القول  منه هللا يحّذِ

 عليه هللا صلى للنبي خطابا كان وإن-  هذا ن أحوالهم؛ لهم ويصف عباَده،
حكام، سائر في له أسوة أمته فإن -وسلم   .خصائصه من ليست التي ا

ً  أصدق تعالى وهللا  وأعلم}  َسِبيِلهِ  َعنْ  يَِضلُّ  َمنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ {  و ،حديثاً  وأصدق قي
 وأوامره نصائحه تتبعوا أن -المؤمنون أيها- عليكم فيجب.يويهد . يهتدي بمن

  .أنفسكم من بكم وأرحم بمصالحكم، أعلم نه ونواهيه

ية، هذه ودلت  قلة يدل و أهله، بكثرة الحق، على يستدل  أنه على ا
مور من مر السالكين ف الواقع بل حق، غير يكون أن ا  الحق أهل فإن ذلك، بخ

قلون هم عظمون ،دداً ع ا  على يستدل أن الواجب بل وأجرا، قدرا -هللا عند- ا
  ا.هـ.إليه الموصلة بالطرق والباطل، الحق

ج ناجع تشخيص دقيق  إنه ن في كلمات ركييأولئك الح اليوم مع عيشهلما نوع
  يسيرة تغني عن جمل كثيرة:

 فهم يزخرفون باطلهم بالعبارات المنمقة والكلمات المزوقة، كما قال -١
 ُغُرورًا". اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  بَْعٍض  إَِلى بَْعُضُهمْ  تعالى: "يـُوِحي

يعة رب  - ٢ ل والفساد إلى  وهم في ذلك يكذبون حين ينسبون الض
 يَْفَتُروَن". َوَما العباد، كما قال سبحانه: "َفَذرُْهمْ 

باعهم على هذا الباطل من اتبع هواه وترك ما دل عليه ويسارع في اتّ  -٣
وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم، كما قال تعالى: " كتاب ربه 
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ِذينَ  أَْفئَِدةُ  إَِليْهِ  َوِلَتْصَغى ِخرَةِ  ُيْؤِمُنونَ   الَّ  ُهمْ  َما َوِليَْقَترُِفوا َوِليَرَْضْوهُ  ِبا
 ُمْقَترُِفوَن".

يعته،  -٤ ونهانا هللا أن نلتفت لزخرفهم، وأمرنا بإزاء ذلك أن نحكم بكتابه و
هِ  حق، وأن  نشك في ذلك فقال: "أََفَغيْرَ نه ال ِذي َوُهوَ  َحكًَما أَبَْتِغي اللَّ  الَّ

ً اْلِكَتابَ  إَِليُْكمُ  أَْنَزلَ  ِذينَ  ُمَفصَّ  َربِّكَ  ِمنْ  ُمَنزَّلٌ  أَنَّهُ  يَْعَلُمونَ  اْلِكَتابَ  آََتيَْناُهمُ  َوالَّ
َ ِباْلَحقِّ   اْلُمْمَتِريَن". ِمنَ  َتُكوَننَّ  َف

خبار، وأعدلها في ن هللا العلة في اتباع كتابه: فهو أصدق الكتب وبي -٥ في ا
حكام ً ِصْدًقا َربِّكَ  كَِلَمةُ  ، كما قال تعالى: " َوَتمَّتْ ا لَ  َ َوَعْد  ِلكَِلَماتِهِ  ُمبَّدِ

ِميعُ  َوُهوَ   اْلَعِليُم". السَّ

لحق، من أقوى ما يموه به الحركيون اليوم على اهي ثم أبطل هللا حجة  -٦
عند أولي البصيرة إنما هنا لكن الحقيقة  ،وُيضلون به الخلق، وهو الكثرة

بين سبحانه أن هذه الحجة من الظن ي كثرة الهالكين، وقلة الناجين، فه
 َمنْ  أَكَْثرَ  ُتِطعْ  َوإِنْ  فقال سبحانه: "يأبه به إ أهله الخراصون الباطل الذي  

َرِْض  ِفي ْ هِ  يلِ َسبِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  ا ِبُعونَ  إِنْ  اللَّ َّ يَتَّ نَّ  إِ َّ ُهمْ  َوإِنْ  الظَّ  إِ
 يَْخرُُصوَن".

يات بأحسن ختام وأروع بيان، فتوعد المفترين الضالين،  -٧ ثم ختم هللا هذه ا
 َسِبيِلهِ  َعنْ  يَِضلُّ  َمنْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ووعد المؤمنين الصادقين فقال: "إِنَّ 

بَّكَ  إِنَّ { ُمْهَتِديَن"، أي:ِبالْ  أَْعَلمُ  َوُهوَ   َعن يَِضلُّ  َمن{  عالم أي}  أَْعَلمُ  ُهوَ  رَّ
 بعمله. منهم ك  فيجازي}  بالمهتدين أَْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ 

اليوم فصاروا  ،الحركيون من خمرة الثورة حتى ثملوا وعوداً على بدأ، فقد عبَّ 
  : تحت تأثير أم الخبائث

   يهرفون بما  يعقلون،

  وينكرون ما كانوا ُيوِجبون، 

  ون، رُ فِّ كَ ما كانوا به يُ  ويوجبون

  ويقررون شيئاً ثم له ينقضون،

  الثورة عليهم شديد.خمر أثير ولكن تفتراهم سكارى وما هم بسكارى، 
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مر هللا تعالى: "قل هاتوا  دعوى أدعيها، فهذه براهينها، وإن كانت هذه  ً امتثا
  برهانكم إن كنتم صادقين". 

ت الشيخوستكون الب رده هللا من الغواية – حامد العلي راهين من بعض مقا
الذي سكر كغيره من الحركيين بخمر الثورات العربية الحديثة، حتى  -للهداية

، وما هو إ نموذج ات  طاش عقله بل كاد أن يغيب، والعياذ با من ع
ً وغواية الحركيين، بل حامد العلي أشد   -دالرحمن عبدالخالقكشيخه عب–ض

نه عرف كثيراً من المنهج السلفي لما صحب السلفيين حيناً من الدهر، حتى 
عبدالخالق، ربيب جمعية إحياء التراث الكويتية، فمال حيث أفسده عبدالرحمن 

 َنبَأَ  َعَليِْهمْ  : "َواْتلُ الذين قال هللا عنهمك مال، فأضله هللا بعد علم، فصار مثله
ِذي  ِشْئَنا َوَلوْ  اْلَغاِويَن، ِمنَ  َفكَانَ  الشَّيَْطانُ  َفأَْتبََعهُ  ِمْنَها َفاْنَسَلخَ  آَيَاتَِنا َناهُ آََتيْ  الَّ

َرِْض  إَِلى أَْخَلدَ  َوَلِكنَّهُ  ِبَها َلرََفْعَناهُ  ْ بَعَ  ا  َعَليْهِ  َتْحِملْ  إِنْ  اْلكَْلبِ  كََمَثلِ  َفَمَثُلهُ  َهَواهُ  َواتَّ
ِذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  َذِلكَ  يَْلَهثْ  هُ َتْتُركْ  أَوْ  يَْلَهثْ  ُبوا الَّ ُهمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص  ِبآَيَاتَِنا كَذَّ  َلَعلَّ

ً َساءَ  يََتَفكَُّروَن، ِذينَ  اْلَقْومُ  َمَث ُبوا الَّ وسبب  ".يَْظِلُمونَ  كَاُنوا َوأَْنُفَسُهمْ  ِبآَيَاتَِنا كَذَّ
بعدها، وكذلك  قبل النصيحة عن مانه  يختلف حالهم ، أتشبيه هللا لهم بذلك

، هسكونحال حركته وفي كل وقته الكلب  يختلف حاله، فهو يلهث  ، والعياذ با
مة الشيخ سعد الحصين  ولقد طالعت وأنا أكتب هذه الكلمات رداً بديعاً للع

، وعنوان الرد ( عبد على عبدالرحمن عبدالخالق في تأييده للثورة في م
) موجود على الشبكة العنكبوتية في موقع الرحمن عبد الخالق بين الحور والكور

م العتيق. س    ا

وإليك أيها القارئ ومن ابتغى الحق بدليله، براهين الدعاوى التي سقتها عن 
  سكارى الثورات:

ء السكارى- * في قول حامد العلي،  ، فبرهانهما  يعقلونيهرفون ب أما كون هؤ
نام   فكر في الخروج على الحكام" في موقعه: إندحـارمقال له بعنوان "حصاد ا

نبطاح  التي الضالـّة المرجئـة الفرقة هذه رموز وسقوط ،الخنـوع وثقافـة ،ا
ت  مع الما العقد في_  الهزيمة فكر مستنقع من تقتات التي_   ديدانُهـا انت
دنـا في) إيه آي ( ألـ مكاتب انتشار   !ب
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 رجعـت ولما ،التغييـر  إلى طريقها في وهي ،العربية الشعـوب عليها َخـرِأت فقـد
َّا وجدتـها ،الطغـاة على إنتصارها من الشعوب  خرائها حفـرة في تـزلْ  ولمـ
 ،الدهـر  ـدأب المستنقع هذا من الفكر هذا يخرج  حتى ،أخـرى تارة عليهـا فأكمـلت

  .ليغادره كان ما ،أصـ الطبيعي مكانه هو فهذا

ر قـد كـان وإنما    وبأمـر ،الطاغية السلطة بقوة المريض الفكـر هذا تصدَّ
 ،البوليس مراكز في النتنة لحاهـُم وُتزيـَّن ُتبلَّل كانت فهنـاك ،الباغيـة استخباراتها

منيّة المكاتب بين بالتنسيق الدينية مناصبهم وتعيـَّن   !وإبليس ا

قنـاع على بقدرته   في المنطـق قـوة من الخطاب يشتمله بما و ،بالحـجج ا
  . البَلـَج وضوح

مـَّة باتت لقد ّ  تسمع و ترى  ،غربها إلى قها من اليوم ا  :العـزة عناوين إ
 سقاطوإ ،العدالة وتحقيق ،والكرامـة ،والشهداء ،والتضحية ،والتغيير  ،التحرُّر 

 الشعب ،الطاغيـة أيها إرحـل  ،الطـغاة يسقط :وعبـارات ،الظلم ومحاربة ،الطغاة
  إلخ...النظام إسقاط يريد

لقـة العناوين هذه ارتبطت وقد قة ا  عيد المبارك الجمعة بيوم بالخيـر الم
م س ار  جمعة ،التحرير  جمعة :العظيـم اليوم هذا أسماءَ  وصارت ،ا  جمعة ،ا
   إلخ..الرحيل جمعة ،الدماء جمعة ،الشهداء جمعة ،الثبات

  .الحيـاة أراد يوما الشعب إذا :هي العربية الشعوب أنشودة باتت لقد 

بـدي الزعيـم بحياة الهتاف وليس    !ا

ات لها يسّوِق التي والتلبيس ،الذلّ  عناوين بأقدامهم الناس وداس   الفكر ح
رجائـي  عما الخروج !اسُتعبدتـم وإن والخروج ياكمإ  !بغـت وإن للسلطة اخنعوا :ا
جرام هو للطواغيـت الذلّ  من ألفتموه ة أطيعوا  !طغيانهـم وليس ا  أموركم و

 ،محرمة والمظاهرات! !هللا ع فقد الطاغيـة ع من !بكـم أجرموا مهما
  إلـخ الطاغية من جرما أعظم الطاغية سوط على والمتمرُّد ،مجرَّمـة والمسيرات

ـــــَّىوو  ــــه الفكـــــر هــــذا ل ـــــر  أمــــواج أمـــــام ،البائســــة وعناوين ـــــَّى ،التغيي ــــه ول  ول
ذان يسمع عندما الشيطان يفعل كما ،ضـراٌط  مه.ا   ".انتهى ك
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ــي الخصــومة وك ــور ف ــاذورات والفج ــن الق ــأنواع م ــيء ب ــه المل ــلٍ م ــئ عــن غ  ينب
  ا حسيبه.الدعوة السلفية وأهلها، ف ره تجاهفي صد عظيمٍ 

ـــ ـــون ه ـــان ك ـــره-ذا المســـكين وبي ـــزري بغي ـــل أن ي ـــذي أزرى بنفســـه قب صـــار  -ال
ــ يعــرف بســبب ُســـ الثــورات العربيــة أنــه نســب مـــنهج  ةه بخمــر كِر يهــرف بمــا 

ة، وعـــدم الخـــروج علـــيهم حـــين  ـــ أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي الصـــبر علـــى الو
هة وحماقة من جهتين:   ظلمهم، نسب هذا المنهج إلى المرجئة، وهذه ب

ولى: أن هـــذا ا ـــ ـــذي ينكـــره ويصـــم أتباعـــه بالمرجئـــة هـــو اللمـــنهج ا معـــروف ال
ــــواتر عــــن أهــــل وأولهــــم ، مــــن وقــــت ســــلفنا الصــــالح والجماعــــة الســــنة المت

ــــدوتهم رســــولن موق ة والســــ ــــه الصــــ ــــك ا علي ــــا هــــذا، يعــــرف ذل ــــى يومن  إل
ـــذا  ـــي ه ـــنهم ف ـــل ع ـــر القلي ـــو أردت ذك ـــي، ول ـــذكي والغب ـــر، وال الصـــغير والكبي

ــ ــام، فكي ــا المق ــاب لطــال بن ــك الب ــن ذل ــره، وم ــرت أكث ــو ذك ــا أخــرجف ل  مســلم م
ـــ:" وســـلم عليـــه هللا صـــلى هللا رســـول قـــال: قـــال مالـــك بـــن عـــوف عـــن  مـــن أ

 مــــن يــــأتي مــــا فليكــــره هللا معصــــية مــــن شــــيئاً  يــــأتى فــــرآه وال عليــــه ولــــي
    ."طاعة من يداً  ينزعن و هللا معصية

 ةطاعـــ فـــي بـــاب -: فقـــال النـــووي عليـــه وبـــوب" صـــحيحه" فـــي أخـــرج مســـلم و
مراء ـــ مي وائـــل بـــن علقمـــة عـــن - الحقـــوق منعـــوا وإن ا ـــ  :قـــال أبيـــه عـــن الح
 آلــــه وعلــــى عليــــه هللا صــــلى - هللا رســــول الجعفــــي يزيــــد بــــن ســــلمة ســــأل

ــــا: فقــــال - وســــلم ــــي ي ــــت  نب ــــا قامــــت إن أرأي  حقهــــم يســــألونا أمــــراء علين
ــا ــا ويمنعون ــا؟ فمــا حقن ــأعرض تأمرن ــه، ف ــم عن ــأعرض ســأله؟ ث ــه، ف ــم عن  ســأله ث

شــــعث فجذبــــه الثالثــــة؟ فــــي أو الثانيــــة فــــي  اســــمعوا: "وقــــال قــــيس، بــــن ا
م صـــاحب ف ".حملـــتم مـــا وعلـــيكم حملـــوا مـــا علـــيهم فإنمـــا وأطيعـــوا، ـــ هـــذا ك

ـــه وســـلم وإقـــرار ســـول هللا  ـــه وســـلم رســـول هللا صـــلى هللا علي صـــلى هللا علي
  له.

  يا حامد العلي؟!وكذا صاحبه فهل رسول هللا مرجئ 

ــرج ــن وأخ ــاري ع ــاف البخ ــال عن ــا ق ــع لم ــلُ  خل ــة أه ــد المدين ــن يزي ــة ب ــع معاوي  جم
ــن ــر اب ــمه عم ــده حش ــال: وول ــي فق ــمعت إن ــي س ــلى- النب ــه هللا ص ــلم علي  -وس

ـــواء غـــادر لكـــل "ينصـــب يقـــول: ـــوم ل ـــا القيامـــة"،  ي ـــا قـــد وإن  الرجـــل هـــذا بايعن
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ــى ــع عل ــة–ورســوله  هللا بي ــن معاوي ــد ب ــي يزي ــي ،-يعن ــم ــ وإن ــدراً  أعل  أعظــم غ
 ـــ وإنـــي القتـــال، لـــه ينصـــب ثـــم ورســـوله، هللا بيـــع علـــى رجـــل يبـــايع أن مـــن

ـــ خلعـــه، مـــنكم أحـــداً  أعلـــم مر  هـــذا فـــي بـــايع و ـــ ـــ ،ا  بينـــي الفيصـــل كانـــت إ
  وبينه.

ــه،  ــد مــع ظلمــه وبغي ــى يزي ــورة عل ــن عمــر ينهــى عــن المشــاركة فــي الث فهــذا اب
ــ شــك مــع أن الثــائرين  ً مــن يزيــدكــانوا أصــلو ــ بــن عمــر عبــدهللا  ، فهــلح حا

  روق مرجئ يا حامد العلي أم سلفي؟الفا

وأمــا أئمــة الــدين بعــد الصــحابة فيكفــي فــي النقــل عــنهم النقــل عــن إمــامهم 
  أحمد بن حنبل. ومقدمهم 

يـــة فـــي بغـــداد فقهـــاء اجتمـــع: "- تعـــالى هللا رحمـــه - ابنـــه حنبـــل فيقـــول  و
مــــام: يعنــــي - هللا عبــــد أبــــي إلــــى الواثــــق ــــن أحمــــد ا  هللا رحمــــه - حنبــــل ب
مر أن: لـــه وقـــالوا ،-تعـــالى ـــ  بخلـــق القـــول إظهـــار( يعنـــون - وفشـــا تفـــاقم قـــد ا
ـــرآن، ـــر الق ـــك وغي ـــ) ذل ـــ و ـــه، نر ـــ بإمارت ـــاظرهم ســـلطانه و ـــي فن ـــك، ف  ذل

نكـــار علـــيكم: وقـــال ـــ قلـــوبكم، فـــي با ـــ طاعـــة، مـــن يـــداً  تخلعـــوا و  تشـــقوا و
ـــ المســـلمين، عصـــا ـــفكوا و ـــاءكم تس ـــاء دم ـــم، المســـلمين ودم  وانظـــروا معك
ـــي ـــةعا ف ـــركم، قب ـــى واصـــبروا أم ـــر يســـتريح حت ـــن وُيســـتراح ب ـــاجر م ـــال. ف : وق

ف وهـــــذا صـــــواباً، - طاعتـــــه مـــــن أيـــــديهم نـــــزع: يعنـــــي - هـــــذا لـــــيس ـــــ  خ
ثـــار داب."ا.هــــ".ا ـــ عية ا ـــ بن" ال ّل القصـــة وأخـــرج ؛)١٩٦-١/١٩٥( مفلـــح ـــ ـــ  الخ

  ).١٣٣ص" (السّنة" في

   ؟الواثقهو فمن 

ــذين ام ــم ال ــه أحــد أئمــة الجــور والظل ــق إن ــوا أهــل الســنة وأئمــتهم للقــول بخل تحن
ــرآن،  ــل الق ــاده المــؤمنين مــن قت ــد عب ــد هللا وعن ــرآن أعظــم عن ــق الق ــول بخل والق

ً عــــن أخــــذ أمــــوالهم وســــجنهم ومصــــادرة حقــــوقهم السياســــية  العبــــاد فضــــ
مية كما يقال اليوم. ع   والمالية وا
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مــام أحمــد لــم ي مــام أحمــدوهــذا الموقــف مــن ا عنــد أهــل  كــن زلــة ُعــذر بهــا ا
ــ ــه فيشــكرونه، فمــا ل كــان الســنة، ب ــين مســيرة أهــل الســنة، يذكرون غــرة فــي جب

مام أحمد هذا؟!   قول حامد العلي في موقف ا

ــن  ــدالوهاب، واب ــن عب ــد ب ــة، ومحم ــابن تيمي ــد ك ــام أحم م ــن دون ا ــن م ً ع فضــ
ـــدجى،  ـــدى ومصـــابيح ال ـــة اله ـــن أئم ـــرهم م ـــاني، وغي لب ـــين وا ـــن عثيم ـــاز واب ب

فــي الصــبر علــى  لــى أن مــاتوا وهــم يقــررون مــنهج أهــل الســنةالــذين كــانوا إ
ــن  ــل م ــك ك ــدعي ذل ــا ي ــي شــجاعاً كم ــد العل ــان حام ــم، وإن ك ــور والظل ــة الج أئم
ـــون بالصـــبر  ـــذين يقول ـــة ال ـــا مـــن هـــم المرجئ واجـــه الحكـــام الطغـــاة، فليســـم لن
ــ  ــ إلــه غيــره إنــه  ــاز وابــن عثيمــين مــنهم، وهللا الــذي  ة، وهــل ابــن ب ــ علــى الو

نــه يعلــم أن البقيــة الباقيــة معــه مــن عامــة النــاس، سينفضــون أيــديهم يجــرأ 
  منه ومن هذيانه.

ليختــر حامــد العلــي بعــد ذلــك أن يكــون مــع الســنة وأئمتهــا، أو أن يكــون مــع و
  .الخوارج وأذنابهم

ل نســبة حامــد العلــي مــنهج الصــبر علــى أئمــة الجــور  الجهــة الثانيــة فــي ضــ
ــول بالصــبر ع ــة: أن الق ــى المرجئ ــ إل ــور  ــة الج ــى أئم ــل ــب أو م ــن قري ــه م دخل ل

ــي  ــد ف ــة الضــال،  مــذهببعي ــذيالمرجئ ــة الجــور،   نفال ــى أئم ــون بالصــبر عل يقول
يمـــان اعتقـــاد وقـــول وعمـــل، ي زيـــد بالطاعـــة ويـــنقص هـــم الـــذين يقـــررون أن ا

زم بــــين  ــــ ة بالمعصــــية، فــــأي ت ــــ وبــــين الظــــالمين القــــول بالصــــبر علــــى الو
  مذهب المرجئة الخبيث؟! 

زم الصحي   بينهما  من قريب و من بعيد.ح الذي  مرية فيه أنه  ت

ـــمَ وإنمـــا  ـــون َث ـــاس يقول ـــل: ســـمعت الن ـــل القائ ـــك كمث ـــي فـــي ذل ل حامـــد العل
وريون  نشـــيئاً فقلتـــه، فـــالحركيو ـــ خوان المســـلمونال ـــ  ويـــأزهم مـــن ورائهـــم ا

رجـــاء لينفـــروا النـــاس مـــنهم، وممـــن تـــولى كبـــر هـــذه  رمـــوا أهـــل الســـنة با
رجــاء) الــذي الف ريــة والتــرويج لهــا الــدكتور ســفر الحــوالي فــي كتابــه (ظــاهرة ا

ف عليه شيخ الحركيين و خوان المسلمين: محمد قطب.قدم له وأ   ا
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م  ـــ ـــرددون ك ـــذي ي ء الحـــركيين، ال ـــ ـــ واحـــد مـــن هؤ ـــي مـــا هـــو إ وحامـــد العل
ــــ  ــــ تــــدبر و حلــــم، ولــــم بعقــــل ولــــم يســــكتوا ، فأنــــاةشــــيوخهم ومنظــــريهم ب

  علم، عافانا هللا من ذلك.ببينة وا ينطقو

وأمـــا كـــون الحــــركيين بســـبب ُســــكرهم بخمـــر الثـــورات صــــاروا ينكـــرون مــــا -*
وريين كـــــانوا ُيوِجُبـــــون، فبرهانـــــه: أن الحـــــركيين  ـــــ خوانيين وكال ـــــ ومـــــنهم كا

يعة والجهــــاد فــــي  حامــــد العلــــي، قــــد ــــ ذان بالــــدعوة للحكــــم بال ــــ صــــموا ا
ت وفتــاوى ومــن ذحينــاً مــن الــدهر، ســبيل هللا،  ــ لحامــد العلــي التــي لــك مقا

ـــك ـــ فـــي موقعـــه تقـــرر ذل ـــ تح ـــون ومـــنهم حامـــد ، ـــ تعـــد و فكـــان الحركي
يعة، وأنــــه الخيــــار الوحيــــد للحــــاكم والمحكــــوم،  ــــ العلــــي يوجبــــون الحكــــم بال
ويـــرون أن الجهـــاد فـــي ســـبيل هللا هـــو الوســـيلة المثلـــى للوصـــول إلـــى عـــز 

مـــة وتمكينهـــا، هـــذا كـــان حـــالهم قبـــل أن ـــ ا رؤوســـهم أقـــداح خمـــرة  دار فـــوقُت
  الثورة.

ــــ وهــــم  ــــ يشــــعرون، كيــــف  وأمــــا اليــــوم فــــإنهم ينكــــرون ذلــــك مــــن حيــــث 
  مخمورون بل ثملون.

رجــاء-وذلــك أن الســلفيين  ــ  -الــذين يعيــرهم حامــد العلــي وأمثالــه با كــانوا و
يعة  ـــ ويـــأمرون بهـــا، فيمـــا تحـــت أيـــديهم زالـــوا بتوفيـــق هللا لهـــم يحكمـــون بال

ــــذه  ــــي ه ــــا، ف ــــة وغيره عية، الفتن ــــ ــــة ال ــــاكم بالطريق ــــدهم للح ــــالتغير عن ف
ـــدين والجهـــاد  عية ليكـــون ال ـــ ـــون  ،فـــي ســـبيل هللا بالطريقـــة ال أمـــا الحركي

يعة فـــي هـــذه الفتنـــة، فـــالتغيير للحـــاكم عنـــدهم بالطريقـــة  ـــ فلـــم يحكمـــوا ال
ـــال بالنســـاء  ط الرج ـــ ـــ باخت ـــونس وم ـــي ت ـــدوه ف ـــذي أي ـــاد ال ـــة، والجه الغربي

نثى المتب ـــ ـــذكر ا ـــل ال ـــاؤهم ســـوياً  يقب ـــه-رجـــات، ورقصـــهم وغن ـــة عن جنبي  -ا
ـــا شـــاهد  ـــد إســـقاط النظـــام) كم خ (الشـــعب يري ـــ ـــه، لت ـــى كتفي ـــا عل ويحمله

ـــك العـــ ـــون اذل ـــان الثوري ـــل ك يعة، ب ـــ ـــاتهم تحكـــيم ال ـــيس مـــن غاي ـــه، ول لم كل
 ، ـــ زالـــوا يتبـــرؤون مـــن ذلـــك، كأنهـــا وصـــمة عـــار علـــيهم والعيـــاذ بـــا العـــرب و

ينكـــرون علـــى الســـلفيين القـــول بفســـاد هـــذه المظـــاهرات الحركيـــون  فصـــار
ـــى الســـلفيين القـــو ـــل فـــي وســـائلها وغاياتهـــا، وينكـــرون عل ـــال والقت ـــأن القت ل ب

ـــة ـــة والديمقراطي ـــب للحري ـــا مقل ـــة، في ـــيس مـــن الجهـــاد فـــي ســـبيل رب البري ، ل
  القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
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ت صاروا يوجبون ما كانوا به وأما كون الحركيين بسبب ُسكرهم بخمر الثورا- *
خوانيين وُرون، فبرهانه: أن الحركيين ُيكَفِّ  وريين ومنهم حامد العلي، كانوا كا كال
، وكتب حامد العلي الكثير في والحكم بالدساتير الوضعية، ُرون بالديمقراطيةُيكَفِّ 

 كمقاله: (كشف الستور في حكم الدستور) الذي قال فيه: "عن ذلك موقعه 

وله عدة  الوضعيّة" الدساتير منها انبثقت التي ّدينيّةل وعقديّة تاريخيّة ةخلفيّ 
يعة  حكم التصويت على دستور :فتاوى في ذلك ومنها فتوى في يجعل ال

 مرا عنه هللا ر عمر جعل بين وفتوى في: الفروق، مصدراً أساسياً للحكم
نتخابات: قال فيه: "الديمقراط وعملية بعده شورى صلي بمفهومها يةا  لها ا
 وزناً   تقيم أنها ذلك ،أساسها من التوحيد لعقيدة مناقض فلسفي جانب

يعة مة سلطة تجعل بل ،هللا ل لهي، بالوحي حتى  تقيد مطلقة ا  هو وهذا ا
صنام وعبادة الفكرة هذه بين و فرق ،بعينه الكفر ً  ا عين فاتخاذ ،أص  مع الم

يع قح لهم الذين ،هللا  عبادة مثل ،تعالى هللا حكم أحكامهم خالفت ولو الت
صنام نبياء دين في بينهما  فرق ،سواء ا   ا.هـ.أجمعين" والمرسلين ا

ستبداد في –وجه آخر للديكتاتورية بل ذهب إلى أن الديمقراطية  وهي الظلم وا
ت لما -أي الديمقراطية– إنها ثم فقال: " -الحكم  أنها إلى آلت ،الفكرة هذه انت

 سواء ،الناخبين أصوات اء على القدرة يملك بمن السلطة إلى الوصول تح
نتخابية حملته يمول أن به يمكنه الذي بالمال  بطريق ،أصواتهم يشتري أو ،ا

 أو حزب إلى بانتسابه أو ،إليهم يقدمها خدمات طريق عن مبا غير أو مبا
صوات له تحصد أن يمكنها عصبة   .ما ريقةبط ا

مر فكأن  على القادرة الغنية الطبقة دكتاتورية إلى الملك ديكتاتورية من انتقل ا
ستفادة  الثانية الطريقة هذه أن الفرق ولكن ،الديمقراطية اللعبة من ا

 ملكوها الذين السلطة ذوي أحدٌ  نازع فإن ،فتسكتهم الناس تخدع أن استطاعت
 أو حظك وتجرب اللعبة تدخل أن و لك ،خبونمنت نحن :قالوا الديمقراطية باللعبة

عتراض يملك ف ،الوحيد الفرق هو هذا ،لتصمت  هم ثم ،تسلطهم على ا
م يملكوا أن قادرون ع مر فيعود ،لهم فيسخرونه ،وتسلطهم بنفوذهم ا  كله ا

يام هذه نراه كما ،تماما أمريكا في الحال هو كما ،مبطنة ديكتاتورية إلى   .ا

ً  لعاقلا ولينظر  إ ديمقراطيتهم في ينجح  فإنه ،أمريكا في يحصل ما إلى مث
نتخابية حملته فيمُدّون ،الصهيوني اللوبي عنه ير من م بالمال ا ع  وا
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 يمهد والسابق ،النفوذ ذوي له ويشترون ،خادعة استبيانات له ويصطنعون
مر فتحول ،حقل  بلعبة أمريكا يحكم الذي الصهيوني اللوبي دكتاتورية إلى ا

 على يعترض من أنه الوحيدة فائدتها أصبحت التي ،الزائفة الديمقراطية
 ترشح أن من أحد يحرمك ولم بانتخاب جاءت السلطة إن له يقال ،تسلطهم

 غير بطريق ملكوا نهم ،ء إلى يوصله لن نفسه ترشيح أن يعلم ولكنه ،نفسك
ة  خدعة هي هذه ،السلطة إلى ابه التوصل يمكن التي الخيوط كل ،مبا

  ا.هـ.يشعرون"  وهم الجهال أكثر بها يغتر التي الديمقراطية

م الحركيين حال الصحو، فلما لعبت خمرة الثورات برؤوسهم  مه وك هذا كان ك
ل، بل إلى الواجب، وهم  يشعرون،  يمان، والحرام إلى الح تبدل الكفر إلى ا

؟ وهم مخمورون والعياذ . كيف    با

ية): " بعنوانفقال في مقال له   ،العظيمة مصـر وهاهي(بيان بشأن الثورة الم
باء مصـر ،التغيير  مصـر ،القيادة م ،الحضارة م  مصـر ،العـزة م ،ا

مـّة فتقـود تنتفض هاهـي والحريـّة ،والفخـر  ،المجـد    :جديد عهـد إلى ا

ّمـة فيه تسترجع  وتسـترد ،شعوبها كرامة وتحيي ،حقوقها يهاإل وتعيد ،مكانتها ا
مـور كلَّ  وتضع ،منها اغتصـب ما ق وتوقـظ الصحيـح نصابها في ا  العمـ

مي سـ ً  ،جديـد من قدميه على لينهض ا  لتقـود ،الرشيدة الحضارة شعـلة حامـ
ي الشعب أيها فيا والنـور ،والحـقّ  ،العدل عهد إلى البشـرية  راستم ،البطل الم

 العربي العالم في والرياديّة ،القيادية م مكانة تعيد :حتى المباركة ثورتك في
 ،والتعذيب ،والبؤس ،البطالة و ،والجوع ،والفقر  ،الظـلم تسحق وحتى كانت كما

نسـان حقوق وإهدار  الحرة بإرادتك أنت تسِلّمه ،جديدا نظام تصنع وحتى .ا
 ،لضعفائه راعيـاً  ،مصالحه على ارساً ح ،للشعب خادماً  ليكون ،الدولة مؤسسات

ً  ،حاجاته على قائماً   ،القوي قبل والضعيف ،الغني قبل إليه الفقير حقّ  موص
منية المؤسسات تجعل الكبير وحتى قبل والصغيـر  على والسهر ،الوطن من ا

 بتخويف ،فساده ولحمايـة ،النظام مـن وليس ،كاملة بحقوقه ولتمُتّعه ،راحته
 ورميهم ،وقتلهم ،تعذيبهم ثم ،عليهم والتجُسّس ،ومراقبتهم ،وإرهابهم ،الناس

  !! الشوارع في جثثا
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مة كرامة تحفظ حتـى -ء أهـم وهو- وأخيـراً  ها ا ً  دينها بحفظ ،كَلّ  وطرد ،أو
دهـا من الجديد المستعمر مة قضايا مع والوقوف ،ب  القضية رأسها وعلى ،ا

ستبداد لكل الحامي المنافق لغربا ُيجـبر وحتى الفلسطينية  في والظلم ،ا
دنا  وتقسيم ،أرضنا واغتصاب ،أمتنا احتقار عـن يكفُّ  و ،احترامنا على ُيجـبر ،ب
دنـا  إلى الخليج من العربية الشعوب أيها ويا ثرواتنا، ونهـب ،دمائنا وسفك ،ب

هداف هذه تحققـوا حتى وثـوروا ،بمصـر  اقتدوا ،المغـرب   ".ا.هـكلها ا

م ممن  يعلم حقيقة وهللا الذي  إله غيره لو سمع أحدٌ  و مر هذا الك ما و ا
مور، ومن آلت  كان يطالبُ  ، وما آلت إليه ا به الثائرون في ميدان التحرير بم

مور، لظنَّ  يعة  إليه ا وأهمها أن الثائرين قد أجمعوا على المطالبة بالحكم بال
ك والبدعةا سواها وأهمه م ونبذالتوحيد والسنة  مور آلت ال ، ولظنَّ أن ا

، ولظنَّ  يعة بعد سقوط طاغية م من -لعودة التوحيد والسنة والحكم بال
م المزخرف الذي نطق به مخمور بخمر الثورة لظنَّ أن الذي  -يسمع هذا الك

 والواقعفكيف ، ز أو مثلهسقوط طاغيتهم هو عمر بن عبدالعزيتولى عليهم بعد 
  .عكس ذلك تماماً 

 ،ً ً ومآ يعة حا فلم يطالب أحٌد منهم بهدم فالثائرون قد أجمعوا على نبذ ال
حة، وترك البدع والمحدثات، ولم يرفع واحٌد منهم  فتة تطالب القباب وا

يعة، ولم َّ بالحكم بال ا أراد النظام البائد أن يطلق يده على الثائرين ألصقهم ــ
خوان المسلمي ن، ورماهم بمحاولة إقامة دولة دينية، فتوالت ردود فعل با

ً، وأنهم إنما يريدون الحرية ل ميدان التحرير الثائرين في نفي ذلك حا
.ً   والديمقراطية مآ

ك والبدع ظاهرة.فالحكم بغير ال :مورأما ما آلت إليه اف   يعة باٍق، وال

يعة، ولم لو خطأ ووأما الحاكم الجديد الذي خلف الغابر فلم ينطق  بالحكم بال
نيرفع بالتوحيد والسنة رأساً، والفرق  ن ومجيء ع ، فا إنما هو ذهب ف

  المستعان.

والسلفيون الذين يعيرهم حامد العلي بالمرجئة، هم الذين أنكروا هذه الثورات، 
 نها باطلة في حالها ومآلها، غربية في طريقتها وأهدافها، فهي للشعوب

  كالمستجير من الرمضاء بالنار. المسلمة



15 

 

ع والدين بصلة،  وإن كنت تريد مزيد أمارة على أن هذه الثورات  تمت لل
فانظر من الذي أيدها وباركها وسار في ركابها، لقد فعل ذلك كل صاحب ملة 
شتراكيون، بل والنصارى  ونحلة، فسار فيها الصوفيون والقبوريون والعلمانيون وا

ت، ً عن الفجار من المغنين والمغنيات، والممثلين عباد الصليب، فض والممث
  والراقصين والراقصات.

رض والسموات؟! وهل هذا مما أمر به رسولنا محمد  فهل ير ذلك رب ا
  عليه من ربه أفضل الصلوات؟!

شيئاً من  -عند حامد العلي–فانظر يا رعاك هللا كيف صارت الديمقراطية الكفرية 
وما ذلك إ ، ير حامد العلي بالنهي عنها السلفيينعية، التي يعالواجبات ال 

  بسبب الخمرة الثورية، نعوذ با رب البرية.

وأما كون الحركيين بسبب ُسكرهم بخمر الثورات صاروا يقررون شيئاً ثم له - *
وريين في الخليج ومنهم  خوانيين وكال ينقضون، فبرهانه: أن بعض الحركيين كا

الثورة، وكتب حامد العلي الكثير  ودعوهم إلىالعلي، حضوا الناس  حامدالشيخ 
د الحرمين  د الخليج عموماً وب في موقعه لتقرير ذلك، بل حاول أن يأز شباب ب

 وأحفادَ  الَعرب جزيرةِ  أبناءَ  هـام يا خصوصاً لذلك في مقال له بعنوان: (بيـان
 هذه أبناء وأنتـم عليكم وعارٌ  قال: "فاْصنعـُوه)، وكان مما  التاِريخ المجـْد دونكمْ 

ـة العظيـمة المواطـن سة العمالقة أولئك وأحـفاد ، المقدَسّ  في تكونوا أن ، المؤِسّ
 اليـوم!! ..  ويحكـم منهـم به أولى أنـتم ما إلى الناس مويسبقك ، الركب آخـر

الحريـّة  جتا رؤوسـكم على ضعـوا..  العـزّ  أسـود يا..  هيـا مجـدكـم إلى قومــوا
كبـر التغييـر ساحـة وانزلـوا  النهضـة تكون أن يريد الشعـب: صيحة وأطلقـوا ، ا
  هنــا".ا.هـ من الكبـرى

 حكام البحرين ثم لما قام بعض الثوار من الشيعة في البحرين للمطالبة بإسقاط
 سارع حامد العلي وغيره من الذي باركوا الثورات في تونس وم آل خليفة،

ً بهذا الخصوص بعنوان (بيان، اوليبي  في إلى إنكار ذلك، وكتب حامد العلي مقا
ة وجوب  -هناك المظاهرات أهل-) القرامطة( عادية وكفّ  البحرين أهل ن

أن الرافضة ستستفيد، وهذا تناقض  عند حامد العلي وأمثاله والعلةعنهـم)، 
  ظاهر.
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د حامد افإذا كان  ويقرر جواز العربية طاغوتية، لعلي يقرر أن الحكومات في الب
حتى سمى هذا العام في مقال له (عام ، والخروج عليها المظاهرات والثورات

البحرين والشيعة من هذا الحكم، أليست ماذا يستثنى لفالخروج على الحكام) 
الذي جزأ من الشعب المظلوم،  البحرين من الحكومات العربية، وشيعة البحرين

  يريد حقوقه.

وهذه الثورة وأهدافهم طائفية، : إن الشيعة مبتدعة، امد العلي وأمثالهقال حفإن 
  ستزيدهم قوة ونفوذاً. في البحرين

باضية فنقول لهم: والصوفية  شتراكية وا بل والنصارى والقبورية والشيوعية وا
في تونس وم والشام وليبيا، ألن تستفيد من تلك الثورات، حتى الشيعة 

فلماذا أيدتم هذه وأنكرتم تلك، هل المبتدع أو الكافر ، ئفيةوأهدافهم حزبية وطا
ي والليبي يختلف عن ا (أكفاركم خير  لمبتدع والكافر البحرينيالتون والم

  ؟!)ممن أولئك

خوان المسلمين كو طارق السويدان، أراد أن يكون الدكتور بعض الحركيين من ا
ورة في البحرين، وقال مستنكراً ، فأيد الثحكمه على هذه الثورات على نسق واحدٍ 

نية تحكم، وأكثرية شيعية  تحكم" ثم صار في البحرين أقلية س"بالحرف الواحد: 
م مؤيٍد لثورتهم، فقامت عليه الدنيا في الخليج ولم تقعد، فسحب  يهرف بك

نه  مه، واعتذر من ذلك،  تبين له أن أهداف الثورة في البحرين أهداف بزعمه: ك
مما أضحك به الثكالى على نفسه، فالحمد  الذي جمَّل أهل السنة طائفية، 

ع والعقل.   السلفيين بال

حامــــد العلــــي الشــــيخ أتبــــاع عمومــــاً وإلــــى : إلــــى كــــل مســــلم عاقــــل وأخيــــراً 
ـــف خصوصـــاً،  ـــذه هـــي مواق ـــف شـــيوخ ه ـــذه مواق ـــركيين المضـــطربة، وه الح

ل عــــن حــــين قــــا بطة، وصــــدق هللا وهــــو أصــــدق القــــائلينالســــلفيين المنضــــ
فـــاً كثيـــراً) ، الحـــركيين وأمثـــالهم: (ولـــو كـــان مـــن عنـــد غيـــر هللا لوجـــدوا فيـــه اخت

ـــذم  ـــق بال ـــريقين أح ـــأي الف ـــد أف ـــوة لحام ـــؤمنين، وهـــي دع ـــتم م ـــدح إن كن والم
ـــن ســـكرته ـــوا م ـــه أن يفيق ـــي وأتباع ـــوا  م ويســـتيقظواالعل ـــدتهم، ويرجع ـــن رق م

ــانوا ســ ــيهم بفهــم ســلفهم الصــالح إن ك ــاب ربهــم وســنة نب ــى كت ــاً، إل لفاً لهــم حق
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ــدير حفــظ هللا الب ء ق ــ ــل  ــى ك ــه عل ــدع إن ــتن أهــل الب ــاد مــن ف د والعب ــر  ،ــ وآخ
  دعوانا أن الحمد  رب العالمين.

  كتبه

  حمد بن عبدالعزيز العتيق

ين من جمادى الثانية ثين لعام  في الع اثنين وث
  ألف للهجرةوأربعمائة و

  بعاصمة التوحيد والسنة: الرياض حرسها هللا

  

 


