
  نصرة أهل السنة يف دماج
  لفضيلة الشيخ عبداهللا بن عمر بن بريك

  هـ١٤٣٣ حمرم ٤الثالثاء 
  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         ، احلمد هللا رب العاملني      ، بسم اهللا الرمحن الرحيم   

   ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم
  :أما بعد

األحداث األخرية اليت وقعت إلخواننا أهل السنة يف دماج تلك األحداث           على إخواننا   فال خيفى   
 خبـث   اليت آملت كل مسلم فضالً عن سين وسلفي عرف السنة والسلفية وحقيقةً           املؤملة املؤسفة احملزنة    

  .م ألهل السنة ليست بغريبة على من عرفهم وعرف تارخيهم اوالرافضة قاتلهم اهللا وعد
 التاريخ حىت مع آل بيت النيب صلى اهللا عليه          ى على العارفني مواقفهم وجرائمهم على مر      وال خيف 

  . عنه وأرضاه خذهلم للحسني رضي اهللا، وسلم 
وما وقع قبل وبعد ذلك خرب ابن العلقمي والطوسي وهكذا يف العصر احلديث تلـك اجلـرائم                 

يف صربا وشاتيال وما فعلوه بإخواننا يف العراق وما         ما فعلوه   ، والفنت اليت مل يسلم منها املسلمون يف قطر         
 فعلوه يف بلد اهللا احلرام ويف أيام اهللا احملرمة يف مكة ويف املدينة يف مواسم احلج وما فعلوه يف أفغانـستان                    

  . حىت استحلوا الدماء ودماء العلماء ما فعلوه بإحسان إهلي ظهري وباكستان
اليت مل يراعى فيها حرمة هذه األشهر احلرم         هذه األيام    وهكذا كذلك هذا الذي يقع إلخواننا يف      

على أن بعض املشركني عرف حرمة هذه األشهر احلرم ويف هـذه             فقد ضاهى هؤالء الرافضة املشركني    
  . لفتة ألولئك الذين يدعون إىل التقريب

 مـسلم    وعلمائنا وهذا هو الواجب على كل      بكالم مشاخينا ر نفسي وإخواين    ويف هذا املقام أذكّ   
لموا ل الذين ظُ   املستضعفني العز  من وجوب نصرة إخواننا املسلمني    عرف معىن اإلسالم والسنة والسلفية      

اً وال معىن مـن      وال صبياً وال شيخ    ظلماً عظيماً من قبل هؤالء الرافضة يف هذا احلصار فلم يراعوا امرأةً           
   .عمن ينتسب إىل هذا الدين ري اإلنسانية فضالً ياملعاين اليت عرفها كما يقال الناس مبعا

النـصرة  ، فأدعو نفسي وكل من يبلغه هذا الكالم بنصرة إخواننا يف دماج بكل معاين النـصرة        
بالكلمة والنصرة كذلك بالقول والقلم واملال والنفس واجلاه وكل ما ميكن به نصرة إخواننا ودفع الظلم                

عن املـسلمني   ر كل من يستطيع أن يشفع شفاعة حسنة يف دفع مثل هذا الشر              كما أذكّ والسوء عنهم   
ل ما يستطيع يف ذلك وقد قال النيب صلى اهللا عليه وعلى         ذوعن أمثال هؤالء طلبة العلم وأهل السنة أن يب        

 مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم     : (آله وسلم كما يف الصحيحني من حديث النعمان بن بشري        



ويف رواية  ) مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر              وتعاطفهم ك 
مثل املسلمني مثل اجلسد إذا اشتكى       -ويف رواية    -مثل املؤمنني   : ( ملسلم أنه قال عليه الصالة والسالم     

بنا جل وعـال    ربل  وهكذا ينبغي أن يكون أهل اإلسالم يشد بعضهم بعضاً          ) العني اشتكى اجلسد كله     
وهذه الوالية تقتضي النصرة واملعاونة خصوصاً يف       } ت بعضهم أَوِلياء بعضٍ   والْمؤِمنونَ والْمؤِمنا {: يقول

   . مثل هذه املواقف مواقف الشدة
وها هنا كذلك لفتة لبعض من مل يفقه حقيقة هذا الدين فجعل بعض اخلالفات اليت قد يبتلى ا                  

ـ    بعض املسلم  اب يف ني ملعىن من املعاين سبب لتضييع مثل هذه النصرة وهذا خطأ فما يكتبه بعـض الكت
بعض املواقع يسخرون من السلفيني وما كان من موقفهم جتاه الثورات وجيعلون أن هذا الذي ابتلي ـا             

   السلفي  اء ما وقع من مواقف فهذا خطأ ال جيوز بل حىت ولو ظننت يا أخي أن هذا                السلفيون أنه من جر 
 شاء اهللا مصيب ال يقتضي ذلك منك مثل هذه اإلساءة ألن اجلميـع اآلن يف                 إن هأخطأ يف حقك مع إن    

نتبه هلذا بارك اهللا فيكم وأسأل اهللا عز وجل أن يـدفع عـن              امن هو عدو لإلسالم واملسلمني ف     مواجهة  
نه ويل ذلك والقـادر     إخواننا كل سوء ومكروه وأن حيفظهم حبفظه وأن ييسر بالنصر عاجل غري آجل إ             

  .آله وصحبه وسلم وعلى نبينا حممد اهللا عليه واحلمد هللا رب العاملني وصلى 
  

 


