
 رسالة وجدت من عطية اهلل إىل اإلخوة يف البحرين .
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

إىل اإلخوة الكرام يف اجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملني وفقهم اهلل ، أرجو من اهلل تعاىل أن تكونوا خبري وعافية وسرٍت وحفٍظ 
 وأسأله عز وجل أن يلهمكم التسديد والتوفيق يف األقوال واألعمال أما بعد /وكالءة من املوىل القدير ، 

 فقد وصلتين رسالتكم املتضمنة ملختصر مقرتح من إخوة البحرين. وهذا رأيي، وباهلل التوفيق :
 

سنة يف البحرين فهمُت من املقرتح أن حقيقته )أو فقط يف املرحلة األوىل( : إنشاء موقع على النت يعرب عن أهل ال أوال:
ومطالبهم ويدعمهم وينشر فيهم العقيدة السنية الصحيحة والوعي الشرعي ويرتقي هبم يف مقامات اإلميان والعمل الصاحل 

 .فهذا الشك أنه عمٌل صاحلٌ أؤيده وأشجع عليه، وأرى أنه مهم
 

يف البلد ألهل السنة يرُث التجمع الوطين أما إذا كان املقصود )ولو يف املرحلة الثانية( إنشاء كيان سياسي معني  ثانيا:
احلايل، يف شكل حزب أو حنوه من التشكيالت السياسية، فإين ال أؤيد ذلك، بل أهنى إخواين عنه، ألنه جمرٌّة لكل َضريرٍ وال 

بة السياسية أرى جواز املشاركة احلزبية السياسية يف الدولة املرتدة، بتشكيل أحزاٍب أو دخول معرتكهم العفن املسمى باللع
وقواعدهم عندهم املنتنة املخالفة لديننا بل نؤمن بالتمّيز بديننا وعقيدتنا ومنهجنا اإلسالمي الصايف، منهج التوحيد واجلهاد 

 .والسنة والعلم النافع والُبعد عن الفنت
 

ء مجعية أو مؤسسة تأخذ أرى أنه ميكن أن يكون هناك فكرة بديلة عن"احلزب"أو الكيان السياسي وهي فكرة إنشاثالثا:
فهي جيدة  -ما مل توجد موانع يف الواقع عندكم من تأسيسها وممارسة عملها-غطاء خريياً خدمياً وعلميا ودعويا فهذه 

معظم أهدافهم وميكن لإلخوة أن جيعلوا منها جامعة لقوى وطاقات رجال وشباب ونساء أهل السنة وحيققوا من خالهلا 
 .املنشودة بعون اهلل

 
( سيكونوا أكثر وعياً وانتباهاً، فعلى اإلخوة أن 1122إن أهل السنة يف البحرين بعد أحداث انتفاضة الرافضة احلالية )بعا:را

يستغلوا هذا التهيؤ النفسي للشعب السين وأن ينشطوا يف الدعوة والتعبئة الدينية، وأن حيرصوا على النقاء والصفاء اإلسالمي 
الدولة أو ُيستجّروا إىل صفها.. نعم ميكن إظهار املساملة واملوادعة، فإهنم مضطرون إىل ذلك  بأن حيذروا الوقوع يف حبائل

ولكن ال يتورطوا مع احلكومة الكافرة يف الوقوف معها ودعمها أو إضفاء شرعية عليها، كما عليهم أال يستعجلوا الصدام أو 
وف معها ودعمها أو إضفاء شرعية عليها، كما عليهم أال املواجهة معها ولكن ال يتورطوا مع احلكومة الكافرة يف الوق

يستعجلوا الصدام أو املواجهة معها ويفّهموهم حىت جتتمع قوة قلوب وعزائم الشباب وبذهلم وعطاؤهم، مع جتربة ورزانة 
لمجاهدين يف كل هو دوُر مساندٍة ودعٍم، ل -واهلل أعلم-اإلخوة الكبار واعتدال نظرهم . إن أهل السنة يف البحرين دورهم 



ساحات اجلهاد، باملال والكلمة واخلربة والتواصل واالرتباط ورمبا الرجال.... وغريها. لصغر البلد وحمدوديته واحنصاره بني 
 قوًى كربى والتقاء مصاحل لألعداء ضخمة فيه.!

 
اآلخرة خرٌي وأبقى{وليعلموا أن أوصي نفسي وإخواين مجيعاً بإخالص العمل هلل تعاىل،وليذكروا اهلل واليوم اآلخر }و خامسا:

الدنيا داٌر ممرٍّ وعبور وامتحان ، وعما قريب يدق اجلرس وُتسحب أوراق االمتحان ، ويكرم من يُكرم ويهان من يهان ، 
فاعتصموا باهلل}ومن يعتصم باهلل فقد ُهدي إىل صراط مستقيم{ ، واعلموا أن بركة اهلل علينا بطاعتنا له ومتسكنا بدينه 

وباطناً خري لنا من كثري من أفكارنا العبقرية ونشاطاتنا الذكية وأعمالنا الكثرية ، واعلموا أن الدين هو ديُن اهلل، واهلل  ظاهراً 
ناصٌر دينه ال حمالة، وإمنا السؤال هو عن أنفسنا هل جنحنا وفزنا أو خسرنا والعياذ باهلل }يا أيها الذين آمنوا عليكم 

 أنفسكم{.
 
 لكل خرٍي. وفقين اهلل وإياكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 أخوكم عطية اهلل
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