
بسم ال الرحن الرحيم
الرد النصور على حسن شنقيطي الغراوي الغرور

)اللقة الامسة(
 المد ل وحده، وما من نعمة إل من عنده، والصلة والسلم على نبيه وعبده ممد بن

.عبد ال وآله وصحبه
 :أما بعد

 فقبل أن أبدأ حلقت هذه أود التنبيه على أن أحيانا وربا ف أكثر الحايي أ8دخل على كلم
 الردود عليه شيئا من التعديل ترجة أو تصرفا يسيا دون أن أ8خل بالعن، ث ل أنسى

 التنبيه كذلك على أن من جانب الق بعدما تبي له الدى واتبع غي سبيل الؤمني ولو
 كان حافظ وقته، وأديب زمانه، وفقيه عصره؛ فل يشفع له ذلك بل ل يزال ف حضيض،
 وخذلن من ربه، وعلمه ذاك عليه ل له، فل ينخدعن به إل جاهل ردئ العقل، خفيف

 .الديانة، وال يتول الصالي

 لكن المي إذا ل يعجب الناس، أمي الليفة يعن، إذا ل يعجبهم ولو كان صحابيا:  قال
 ولو كان يقوم الليل من أصلح الناس يقول له سيدنا عمر ل تصلح لذلك جعا لكلمة

.السلمي 

 الظاهر من النصوص أن المي على كل حال أمي ولو كانت إمارته جزئية تابعة :أقول 
 للمارة الكبى، ويطاع ف طاعة ال، ول طاعة لخلوق ف معصية الالق كائنا من كان، وإن
 حصل من ذي المارة الصغرى التابعة ما يدعو للشكوى فتقدم إل المي ويسلك ف ذلك
 الطرق الشرعية ل الثورات والظاهرات الوافدة على البلد السلمية وإن ساها من ساها

 سلمية، فإن أت_ت الشكوى هذه أكلها فذاك، وإلX فما ثXمV إل الصب حت يستريح برS أو يستراح
 من فاجر، ول نطلب ما هو لنا من حقوق بالبدع وما يالف شرعنا ويغضب ربنا، وليaعلم أن



 السVلم النشود إنا هو ف اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف المة ودون ذلك خرط القتاد،
 الذين آمنوا ول يلبسوا إيانم بظلم أولئك لم المن وهم: ((قال ربنا ف كتابه الكري 

 ، ول بد من الخذ بميع الشريعة ول نكون كالذين يؤمنون ببعض الكتاب))مهتدون
 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة ول تتبعوا خطوات: ((ويكفرون ببعض، قال تعال 
 ، فهذا الذي يدعو إليه السلفيون، ول يريدون من جراء ذلك))الشيطان إنه لكم عدو مبي

 جزاء ول شكورا، ل يريدون إل الزلفى ونيل الرضا من رب الرض والسماوات العلى،
 وليسوا مع حكامهم السلمي ف شيء من ظلمهم، كما أنم ليسوا جبناء وغي ذلك ما

 يعيبهم به الاهلون والاقدون الذين قطع القد قلوبم، وسار ف عروقهم مسي داء الكلب
 حت ما ترك عرقا إل دخله، السلفيون يضعون لكتاب ربم وسنة نبيهم –صلى ال عليه

 ويرون ذلك واجبا عليهم، ول ينعهم من الروج للمظاهرات وغيها إل أن ذلك- وسلم
 يالف مبادئ السلم، مع ما فيه من التقليد لعدائهم وأعداء ربم، ول يرضون أن يكونوا

 من((ذنبا لم ولو ف أقل شيء، ويعتقدون العزة ف التمسك بدينهم، والذلة ف خلف ذلك، 
.الية)) كان يريد العزة فلله العزة جيعا

 ث إن للمي الباي_ع أو السلطان أن يلع من وله على بعض الناطق إذا رأى ف ذلك مصلحة،
 - :وليس ذلك للرعية بل هو تدخل فيما ل يعنيها، وقد قال رسول ال –صلى ال عليه وسلم

 ، وعلى هذا؛ فالقيام بالظاهرات ورفع اللفتات" من حسن إسلم الرء تركه ما ل يعنيه "
 هذا الويهل اللبس؛ لا أراد أن بلع زيد أو عمرو، هذا ل يكن من عمل السلمي لكن

 ينفق باطله على أتباعه، أخذ يورد عليهم مثل هذا الكلم إيغال ف التلبيس ليشبه على
 الناس الق بالباطل، ويظهر الظاهرات بظهر يظن أنه ل يتناف مع مبادئ السلم، ليخدع

.بذلك جهال العوام، ويسوقهم إل الضلل سوقا

 سعد بن أب وقاص أوVل من رمى سهما ف سبيل ال، خال رسول ال –صلى :قال السفيه 
 ويكفيه أنه من كبار الصحابة، أبو إسحاق سعد بن مالك رضي ال عنه- ... ال عليه وسلم

 ل يعرف أن يصلي،: وأرضاه، لا طعن فيه أهل العراق ولو أن هذا الطعن غي مقبول، قالوا 



.ل يكم فينا كما ينبغي، ول يقسم بيننا بالعدل
 -أنتم مرمون كذبة هذا صحاب رباه النب –صلى ال عليه وسلم: سيدنا عمر ما قال لم 

 !ابق هنالك رغم أنوفهم ؟: وقال له .. كيف تتكلمون ف صحاب 
 أزاله سيدنا عمر ولو كان صحابيا، حت يطيب خاطر: هذه هي الديقراطية : نقول للعلمانيي

.أهل العراق وأقام بدله آخر
 بي قوسي أنا فقط أرد عليهم وأبي- الذين يطعنون ف السلم لكونه ليس فيه ديقراطية، 

.صحاب جليل يعزله سيدنا عمر، لاذا لجل جع كلمة السلمي- ضلل الغرب

 :التعليق
 لا طعن فيه أهل العراق - : "قوله عن أب اسحاق سعد بن أب وقاص –رضي ال عنه

 هذا تويل، والذي وقفت عليه أنم أهل الكوفة، ومع ذلك فإن الذين شكوه بعض ..".
 شرحه على"وعن عزل أمي الؤمني سعدا يقول النووي ف  أهل الكوفة وليس كلهم،

 و�أ�ن�ه� إ�ذ�ا خ�اف� م�ف�س�د�ة ب�اس�ت�م�ر�ار�ه� ف�ي و�ل�اي�ته و�و�ق8وع ف�ت�ن�ة ع�زله ، ف�ل�ه�ذ�ا ع�ز�ل�ه� ع�م�ر" : مسلم
.اهـ. ر�ض�ي� الل�ه ع�ن�ه� م�ع� أ�ن�ه� ل�م� ي�ك8ن� ف�يه� خ�ل�ل ، و�ل�م� ي�ث�ب�ت م�ا ي�ق�د�ح ف�ي و�ل�اي�ته و�أ�ه�ل�ي�ته

 وما ذكره من أمر الديقراطية فإما أنه ل يعرفها أو يريد أن يسوي بي الق والباطل، وأقل
 رد� بدعة ببدعة، وقابل الفاسد: أحواله أن يقال كما ذكر شيخ السلم ف غي هذا القام 

 وإن ساق كلما زعمه احترازا؛ لكن ل يكن ليسعفه لقوله. بالفاسد، والباطل بالباطل
 الكذب، وف ضمنه الطعن ف- هذا –وال" (!!)  هذه هي الديقراطية: نقول للعلمانيي :"

 وهو- أمي الؤمني، وثان اللفاء الراشدين، الفاروق عمر بن الطاب –رضي ال عنه
 يهل ذلك كما يبدو؛ لكن ل ينعنا من بيانه، ذلك أن نسبة الديقراطية للصحابة من الظلم

 بكان، وكيف يرص الصحابة على هذه الرذيلة البيثة الت عمل أعداء السلم على
 غرسها بكل ما أتوا ف بلد السلم، وهذه الرذيلة هي الكفر بعينه، وما من شر� إل هو

 لتكون كلمة ال هي- فيها، وقد جاهد الصحابة مع النب –صلى ال عليه وآله وسلم



 حت بلغ- صلى ال عليه وآله وسلم- العليا، وكلمة الكفر هي السفلى، وجاهدوا بعده 
 هذا الدين من الرض مبلغ الليل والنهار، فكيف يدحهم التافه با هو عي النقيصة، فتبا

 .للجهل وما يفعله بأهله
 :أقول"  الذين يطعنون ف السلم لكونه ليس فيه ديقراطية : "وما يؤكد ما ذكرناه قوله 

 !وهل ينتظر منهم إل ذلك؟
 !ومت رضي الكفار على دين السلم الصحيح والستقيمي عليه؟

ولو كانت الديقراطية من دين السلم أو ما جرى عليه عمل الصحابة ومن شيمهم –
 جعا لكلمة السلمي حسبما لفه وقاله السفيه ما جرى بي الصحابة- حاشاهم من ذلك

 ومن تبعهم بإحسان مع الكفار والزنادقة من الوقائع ما يطول ذكره، بل ما دبروا قتل أمي
 ولن: ((، ولكن صدق ال وكذب الفترون، قال ال تعال- الؤمني عمر –رضي ال عنه

 .الية)) ترضى عنك اليهود ول النصارى حت تتبع ملتهم
 وحاشا أن يكون ف السلم الذي ارتضاه ربنا وامت به على هذه المة من الديقراطية
 شيء، وكيف يكون ذلك وبينهما أبعد ما بي السماء والرض، فكما أنه ل يستوي

 العمى والبصي، ول الظلمات ول النور، ول الظل ول الرور، فكذلك ل يستوي كفر
 :وإيان، الديقراطية كفر، ويكفي ف فسادها أنا تضع الق للغلبية، وال عز وجل يقول

 وإن تطع أكثر من ف الرض يضلوك عن سبيل ال إن يتبعون إل الظن وإن هم إل((
 أفحكم الاهلية: ((الية، ويقول سبحانه )إن الكم إل ل: ((ويقول تعال )) يرصون

 ، وفيها من الفساد العريض ما يطول))يبغون ومن أحسن من ال حكما لقوم يوقنون
 ذكره، وقد أجادت بعض القلم ف بيان فساد هذه اللقيطة الوافدة على بلد السلم،
 أسأل ال أن يوفق السلمي حكاما ومكومي لعرفة أبعاد هذه الضليلة النجسة ويعلوها

 .تت أقدامهم

 أفت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بنع: ث نأت الن إل مسألة مهمة وهي  :ث قال 



 إن الفتاوى أحيانا ف السعودية تص بلدها، ل بد أن نفرق بعض: الظاهرات، قلت لكم 
 الرات، لذلك تد أن شيخا سعوديا يالف آل الشيخ، ل يكن أن يالف الفت العام لول أن

 السألة لا علقة ببلدهم، لذلك كما ذكرت لكم الشيخ عبد ال الفوزان يظهر للفتاء ف
 قناة ؛ أنا ل أريد أن أتتبع العلماء لنه ليس عندي وقت، لكن من خلل بث قصي وجدت

 الشيخ عبد ال الفوزان يقول الشيخ ابن باز نظرا للمملكة لكن خارج الملكة ل أرى ف ذلك
.منعا لنه يؤدي إل مصال ف استرداد الظلومي حقوقهم من الستبدين أو كما قال

 إذا كان لدولة ول أمر§ فيه خي وبركة، وليس من الستبدين الظالي: كذلك نن نقول 
 الغاشي، الساجد مفتوحة، والدروس واليات وحرية اللباس السلمي وما إل ذلك من
 ..شعائر الدين؛ ومنع الظاهرات مثل؛ فنسمع ونطيع، لو أن ول أمرنا مثل ف بلدنا الغرب 

 طاعة ول أمرنا أجع: أفت بذلك لسمعنا وأطعنا، حت إننا لنقول للذين يقولون بالواز 
 لشملنا، وأحسن لالنا، فنحن أهل العدل ل بد من العدل ف المر فهذه أيضا مسألة مهمة

.ينبغي أن تؤخذ بعي العتبار

:التعليق
 دعواه أن الفتوى أحيانا تكون خاصة بالسعودية دون غيها وتنيل هذا على الظاهرات دون
 أن يورد من الضوابط ما يفصل هذا الدعاء الزعوم عن غيه دجل مدجج بالوى والتقليد

 .العمى
 لذلك تد أن شيخا سعوديا يالف آل الشيخ، ل يكن أن يالف الفت العام لول : "وقوله 

 قد سبق أن ذكرت أو أشرت على أقل تقدير إل أن هذا: أقول "أن السألة لا علقة ببلدهم
 السفيه ل يعرج على ذكر أدلة العلماء ف تري الظاهرات، بل ذهب كعادة أهل الهواء

 يسوق كلم الناعقي بوازها، ول يورد ولو دليل واحدا على ذلك، والغريب أنه يوهم الغي
 بأن ثة علماء يقولون بالواز، ول يذكر سوى عبد ال الفوزان على أن ل أعرفه ول دراية ل

 بن زكاه وأي شيء مذهبه، وذكر أيضا الضليل مصطفى العدوي ول يعرج على ذكر
 القرضاوي والزندان وممد حسان وغيهم من الضلل مع أنم يقولون بالواز وليس لم



ذلك، ول برهان لم، ول هم من علماء المة وأهل الفتوى الذين يقولون الق وبه يعدلون،
 هل هذه السألة ما: وهب جدل أن ث±مV خلفا بي العلماء ف السألة الواردة، وهنا نقول 

 الثان ول ريب، وقد سقنا: يسوغ فيها الجتهاد، أو أنا مسومة بقواطع الدلة ؟ الواب 
 للقراء هذه الدلة ف حلقات سابقة، وكلم أهل العلم ف بيان ذلك مستفيض، فهل من مدكر

!
 مسائل : "كتاب العلم "ف - قال الشيخ العلمة ممد بن صال العثيمي –رحه ال

 ، إما أن تكون ما ل مال للجتهاد فيه ويكون المر فيها واضح�ا فهذهاللف بي العلماء
 ل ي�عذر أحد بخالفتها، وإما أن تكون ما للجتهاد فيها مال فهذه ي�عذر فيها من خالفها،
 ول يكون قولك حجة على من خالفك فيها؛ لننا لو قبلنا ذلك لقلنا بالعكس قوله حجة

اهـ.عليك
 والسفيه ربط جواز الظاهرات بكم الكان وظروفه، فمنعها ف السعودية وأجازها ف

 قل هل عندكم من علم((غيها من غي مستند شرعي يضبط هذا التقسيم الدث 
 )).فتخرجوه لنا إن تتبعون إل الظن وإن أنتم إل ترصون

 :أقول  "أن شيخا سعوديا يالف آل الشيخ، ل يكن أن يالف الفت العام  : "وقوله 
 وهل الفت معصوم حت ي�قال إنه ل يكن أن ي�خال�ف، هذا بقطع النظر عن الخال�ف من

 .يكون
 ودعواه أن السألة لا علقة بالسعودية دون أن يقدم ضوابط هذا القيد أو التخصيص قول
 ساقط ظاهر الفساد، ويكن لصمه أن يورد عليه مسائل ل يأت عليها الصر ويقيدها ببلد
.دون غيه من البلدان ولن يد ما يرد به على خصمه، فما حاج به خصمه حاجه به خصمه

 "لنه يؤدي إل مصال ف استرداد الظلومي حقوقهم من الستبدين "  :وقوله 
 هذه علة عليلة مالفة لنصوص الشرع الت تث السلمي على الصب ما يصل من المراء من
 جور وأثرة، وال عز وجل أنبأ رسوله بأنه سيكون بعده أمراء يصل منهم هنات وهنات،
 فذكر الداء والدواء معµا، وهذا مبسوط ف دواوين السلم، لكن صار واقع كثي من الناس



 فإنا ل تعمى البصار ولكن تعمى: (( ينطبق عليهم أو يكاد قول ربنا ف كتابه الكري 
 ، فمن ابتغى الخرج واللول ف غي كتاب ال وسنة رسوله المي))القلوب الت ف الصدور
 فقد نبذ كتاب ربه وسنة نبيه وراء ظهره، وضاع عمره ف طلب- –صلى ال عليه وسلم

.الال، فإن الوى ل يزال يد صاحبه ف الغي ول يقصر حت يهلكه
 إذا كان لدولة ول أمر§ فيه خي وبركة، وليس من الستبدين الظالي الغاشي،: "  وقوله

 الساجد مفتوحة، والدروس واليات وحرية اللباس السلمي وما إل ذلك من شعائر الدين؛
 " .ومنع الظاهرات مثل؛ فنسمع ونطيع 

 أول يب أن يعلم أن الكام يطاعون ف طاعة ال، ول طاعة لم ف معصية ال، لقول: أقول 
 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ال وأطيعوا الرسول وأول المر منكم فإن: ((ربنا ف كتابه الكري

 تنازعتم ف شيء فردوه إل ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم الخر ذلك خي وأحسن
 عن النب –صلى ال عليه- ، وف الصحيحي من حديث ابن عمر –رضي ال عنهما))تأويل
 ل�م� ي�ؤ�م�ر� ب�م�ع�ص�ي�ة§ ال�م�س�ل�م� ف�يم�ا أ�ح�ب� و�ك�ر�ه� م�ا الس�م�ع� و�الط�اع�ة8 ع�ل�ى ال�م�ر�ء� : "قال- وسلم

.والدلة على هذا متكاثرة"  ف�إ�ذ�ا أ8م�ر� ب�م�ع�ص�ي�ة§ ف�ل�ا س�م�ع� و�ل�ا ط�اع�ة�
 :قال الافظ ابن كثي ف تفسيه للية السابقة 

 قال ماهد وغي واحد من)) ف�إ�ن� ت�ن�از�ع�ت�م� ف�ي ش�ي�ء§ ف�ر�د©وه� إ�ل�ى الل�ه� و�الر�س�ول�: ((وقوله "
 .إل كتاب ال وسنة رسوله: أي: السلف

 وهذا أمر من ال، عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن
 و�م�ا اخ�ت�ل�ف�ت�م� ف�يه� م�ن� ش�ي�ء§: ((يرد التنازع ف ذلك إل الكتاب والسنة، كما قال تعال

 فما حكم به كتاب ال وسنة رسوله وشهدا له بالصحة] 10:الشورى)) [ف�ح�ك�م�ه� إ�ل�ى الل�ه�
 إ�ن� ك8ن�ت�م� ت�ؤ�م�ن�ون� ب�الل�ه� و�ال�ي�و�م�: ((فهو الق، وماذا بعد الق إل الضلل، ولذا قال تعال

 ردوا الصومات والهالت إل كتاب ال وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما: أي)) الخ�ر�
 )).إ�ن� ك8ن�ت�م� ت�ؤ�م�ن�ون� ب�الل�ه� و�ال�ي�و�م� الخ�ر�((فيما شجر بينكم 

 فدل على أن من ل يتحاكم ف مال الناع إل الكتاب والسنة ول يرجع إليهما ف ذلك،
 .فليس مؤمنا بال ول باليوم الخر



 والرجوع ف فصل الناع. التحاكم إل كتاب ال وسنة رسوله: أي)) ذ�ل�ك� خ�ي�ر»: ((وقوله
 .وأحسن عاقبة ومآل كما قاله السدي وغي واحد: أي)) و�أ�ح�س�ن� ت�أ�و�يل((إليهما خي 

 .وهو قريب. وأحسن جزاء: وقال ماهد
 ول نزاع بي السلمي ف أنه ل " : "أضواء البيان"قال العلمة ممد المي الشنقيطي ف 

 .طاعة لخلوق ف معصية الالق
 ما يشمل المراء والعلماء؛ لن: والتحقيق ف معن الية الكرية أن الراد بأول المر

 العلماء مبلغون عن ال وعن رسوله، والمراء منفذون، ول توز طاعة أحد منهم إل فيما
 :لن ما أمر به أولو المر ل يلو من أحد أمرين, أذن ال فيه

 أن يكون طاعة ل ولرسوله من غي نزاع، وطاعة أول المر ف مثل هذا من طاعة: أحدها
 .ال ورسوله

 أن يصل فيه نزاع هل هو من طاعة ال ورسوله أو ل؟: والثان
 وف هذه الالة ل توز الطاعة العمياء لول المر ول التقليد العمى كما صرح ال تعال

 .بذلك ف نفس الية
 ، أتبع]59:النساء} [أ�ط�يع�وا الل�ه� و�أ�ط�يع�وا الر�س�ول� و�أ8ول�ي ال�أ�م�ر� م�ن�ك8م�: {لنه تعال لا قال

 ف�إ�ن� ت�ن�از�ع�ت�م� ف�ي ش�ي�ء§ ف�ر�د©وه� إ�ل�ى الل�ه� و�الر�س�ول� إ�ن� ك8ن�ت�م� ت�ؤ�م�ن�ون� ب�الل�ه�: ((ذلك بقوله
 ].59:النساء))[ت�أ�و�يل° الخر ذ�ل�ك� خ�ي�ر» و�أ�ح�س�ن� و�ال�ي�و�م�

 .اهـ.فالية صرية ف رد كل نزاع إل ال ورسوله
 وأمر بطاعة أول المر ..": "تيسي الكري الرحن "وقال العلمة ابن سعدي ف تقسيه 

 الولة على الناس، من المراء والكام والفتي، فإنه ل يستقيم للناس أمر دينهم: وهم
 ودنياهم إل بطاعتهم والنقياد لم، طاعة ل ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أل يأمروا

 ولعل هذا هو السر ف. بعصية ال، فإن أمروا بذلك فل طاعة لخلوق ف معصية الالق
 حذف الفعل عند المر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول ل يأمر إل بطاعة

 ال، ومن يطعه فقد أطاع ال، وأما أولو المر فشرط المر بطاعتهم أن ل يكون



 اهـ.معصية
 فصل ف أمر السمع الطاعة ففي الصحيحي ع�ن� ج�ن�اد�ة� ب�ن�- والنب –صلى ال عليه وسلم

 أ�ص�ل�ح�ك� الل�ه� ح�́دث� ب�ح�د�يث§: أ�ب�ي أ8م�ي�ة� ق�ال� د�خ�ل�ن�ا ع�ل�ى ع�ب�اد�ة� ب�ن� الص�ام�ت� و�ه�و� م�ر�يض» ق8ل�ن�ا
 د�ع�ان�ا الن�ب�ي© ص�ل�ى الل�ه� ع�ل�ي�ه�: ي�ن�ف�ع�ك� الل�ه� ب�ه� س�م�ع�ت�ه� م�ن� الن�ب�́ي ص�ل�ى الل�ه� ع�ل�ي�ه� و�س�ل�م� ق�ال�

 و�س�ل�م� ف�ب�اي�ع�ن�اه� ف�ق�ال� ف�يم�ا أ�خ�ذ� ع�ل�ي�ن�ا أ�ن� ب�اي�ع�ن�ا ع�ل�ى الس�م�ع� و�الط�اع�ة� ف�ي م�ن�ش�ط�ن�ا و�م�ك�ر�ه�ن�ا
 ل�ا ن�ن�از�ع� ال�أ�م�ر� أ�ه�ل�ه� إ�ل�ا أ�ن� ت�ر�و�ا ك8ف�ر�ا ب�و�اح�ا ع�ن�د�ك8م� م�ن� و�ي�س�ر�ن�ا و�أ�ث�ر�ة° ع�ل�ي�ن�ا و�أ�ن� و�ع�س�ر�ن�ا

µالل�ه� ف�يه� ب�ر�ه�ان. 
" .أفت بذلك لسمعنا وأطعنا .. لو أن ول أمرنا مثل ف بلدنا الغرب  : "وقوله 

 من سفه هذا الويهل أن جعل حكم الظاهرات راجع إل الكام، وكأن ديننا النيف قاصر
.عن إيراد هذه السألة ونظائرها عليه، نعوذ بال من الضلل وسوء النقلب- –وحاشاه

 وتبجحه بأنه وأمثاله من أهل العدل تشبع با ل يعط، وهل من العدل مالفة الكتاب والسنة
!!!!وإلجاع ؟

!!وهل من العدل القول على ال بل علم ؟
 1وهل من العدل ماولة إفهام الكفار بأن السلم فيه ديقراطية،

!وأي عدل ف تقليد أعداء السلم ؟
 !وأي عدل ف إيراد الشعوب السلمية موارد الفت واللك؟
.وأي عدل ف استحسان القبيح وتسمية الشياء بغي اسها

 وغيهم،" المازيغية"وتدث بعدها عن موضوع الع�رقية، والت تذكيها بقوة ما يسمى بـ 
 لكنه تناول الوضوع من جهة البلد وما عليه التمع ل من تري هذه النعرة من قيم ديننا

. النيف

 لهله ل يعب بعدالة السلم بدل من الديقراطية، فكان تعبيه: وإحسانا للظن أقول- 1
 "!وداون بالت كانت هي الداء"على معن القولة أو الثل الشهور 



 وحينما انتقد الظاهرات التخريبية وأن أصحابا يؤثرون سلبا على أصحاب الظاهرات
 وهذا الذي يعل بعض العلماء ل يقول بالظاهرات، وأنا معهم :قال (!!) النظيفة السلمية

 إل إذا كانت منظمة، إذا كانت منظمة ل يكن أن أ8حجر واسعا لنه لبد أن أعدل، ل
.وأن يكون النسان يقظا حت ل ي�فسد أولئك عمله.. نجر واسعا 

 ما ب�ن على فاسد فهو فاسد مهما احتال أهله ف تصويبه وإلباسه لبوس الشرعية،: أقول 
 .وما بعد الق إل الضلل

 فهل عند هذا السفيه ونظرائه من العلم ما يثبتون به الفرق بي تريهم للمظاهرات
 !التخريبية وتويز السلمية ؟؟

 ولي�ثبت لنا بالتفصيل أن تري العلماء للمظاهرات بميع أشكالا ليس من العدل وي�عد
 تشددا وتضييقا للواسع على حد زعمه ؟؟

 .والمد ل رب العالي . وإل مقال آخر إن شاء ال أكتفي بذا القدر

 كتبه عبد ال أسكناري
 هـ1432جادى الول  24ف 
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