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  وصايا يف نصرة إخواننا يف دماج
  لفضيلة الشيخ عبداهللا بن مرعي العدين

  هـ١٤٣٤ ذو احلجة ٢٦اخلميس 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القوي املتني جميـب            ، رب العاملني    احلمد هللا العليم احلكيم   

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

 مع أحداث بالد سوريا من الظلم والبغي واإلعتداء         فقد علم ما وقع إلخواننا أهل السنة يف دماج تزامناً         
علم استعمال مثله حىت يف حروب دول مبثل هـذا احلـال             متتالية فيها القصف جبميع أنواع األسلحة مل ي        أياماً

  .سبق من حصار   مل يسلم حىت األطفال والنساء مع ماضرب عشواء
  :وهاهنا وصايا نتواصل للتواصي ا 

عالمي غريب أحداث مؤملة مؤسـفة      إهذه األحداث على مسمع ومرأى من الداخل واخلارج وسكوت          . ١
 عن املـؤمنني    الصادقني فضالً   عن مسلم فأين موقف وجهد املنصفني      حمزنة آملت كل منصف صادق فضالً     

  . املسلمني
علم حقيقةً خبث الرافضة    واملسلمني وبه ي  لرافضة احلاقدين أعداء اإلسالم     مثل هذا البغي ليس بغريب عن ا      . ٢

علم صدق ما حذر  إال من كان على ملتهم وبه ي     قاتلهم اهللا وعمق عداوم ألهل السنة بل للمسلمني عموماً        
وال صدر عن ردة فعل أو هوى بل حقائق سطرها العلماء            وأنه ليس فيه مبالغات       وحديثاً منه علماؤنا قدمياً  

يف كتبهم من تاريخ الرافضة املظلم وما حيدث اليوم يتبع مادون باألمس املاضي وهي ليست بغريبة على من                  
  .عرف خبث وحقد الرافضة وتارخيهم يشهد بذلك 

 النيب صلى اهللا عليه وسلم      وال خيفى على العارفني مواقفهم وجرائمهم على مرِّ التاريخ حىت مع آل بيت            
  . خذهلم للحسني رضي اهللا عنه وأرضاه، 

وما وقع قبل وبعد ذلك خرب ابن العلقمي والطوسي وخربهم مع املغول واليهـود والنـصارى ضـد                  
  .قاتلهم اهللا و منه تاريخ النصريية والقرامطة الباطنية ما فعلوه باملسلمني املسلمني

وليس ببعيـد عنـا      ائم والفنت اليت مل يسلم منها املسلمون يف قطر        وهكذا يف العصر احلديث تلك اجلر     
وما فعلوه باملسلمني وما فعلوه يف بلد اهللا احلرام ويف أيام اهللا احملرمـة يف                أحداث صربا وحزب األمل والالت    

دمـاء  أفغانستان وباكستان حىت استحلوا الدماء بـل و و  العراقمكة ويف املدينة يف مواسم احلج وما فعلوه يف     
  .يا اليوم خري شاهد رالعلماء وأحداث دماج وسو



 ٢

تنبيه فنتعجب أين اهليئات واملؤسسات واحلكومات يف الداخل أو اخلارج الداعيـة حلقـوق              وهنا وصية و  . ٣
  .ح املفاهيم وعدم اللعب باملكاييلوكرامة اإلنسان واملنادية مبحاربة اإلرهاب فلنتواصى بتصحي

فقد  يراعى فيها حرمة هذه األشهر احلرم فاحلصار والقتل مستمر من قبل احلج              اليت مل  ويف هذه األحداث   . ٤
ألولئك الذين يدعون إىل دعوة التقريـب مـع           يف األحداث وصية وتنبيه    ضاهى هؤالء الرافضة املشركني   

  .الرافضة أعداء الدين 
جب على كل مسلم عرف معىن  ويف هذا املقام أذكّر نفسي وإخواين بكالم مشاخينا وعلمائنا وهذا هو الوا           . ٥

اإلسالم والسنة والسلفية من وجوب نصرة إخواننا املسلمني املستضعفني الذين ظُلموا ظلماً عظيماً من قبل               
هؤالء الرافضة يف هذا احلصار فلم يراعوا امرأةً وال صبياً وال شيخاً وال غريهم ومل يراعوا معىن من معـاين                    

  . الدين اإلنسانية فضالً ملن ينتسب إىل هذا
النصرة بالكلمـة  ، فأدعو نفسي وكل من يبلغه هذا الكالم بنصرة إخواننا يف دماج بكل معاين النصرة           

والنصرة بالقول والقلم واجلاه واملال والنصرة بالنفس بضوابطها اليت ذكرها العلماء وكل ما ميكن به نـصرة                 
يشفع شفاعة حسنة يف دفع مثل هذا الـشر         إخواننا ودفع الظلم والسوء عنهم كما أذكّر كل من يستطيع أن            

عن املسلمني وعن أمثال هؤالء طلبة العلم وأهل السنة أن يبذل ما يستطيع يف ذلك وقد قال النيب صـلى اهللا                     
مثل املؤمنني يف توادهم وتـرامحهم  ( : عليه وعلى آله وسلم كما يف الصحيحني من حديث النعمان بن بشري          

 ويف روايـة  )ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إ    
مثل املسلمني مثل اجلـسد إذا       - ويف احلديث اآلخر     - مثل املؤمنني ( : ملسلم أنه قال عليه الصالة والسالم     
 وهكذا ينبغي أن يكون أهل اإلسالم يشدّ بعضهم بعضاً بل ربنـا جـل               )اشتكى العني اشتكى اجلسد كله      

 وهذه الوالية تقتضي النصرة واملعاونة خصوصاً       }والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياء بعضٍ    {: وعال يقول 
  .يف مثل هذه املواقف مواقف الشدة 

ه حقيقة هذا الدين فجعل بعض اخلالفات اليت قد يبتلى ـا  وها هنا كذلك وصية وتنبيه لبعض من مل يفق        . ٦
بعض املسلمني ملعىن من املعاين سبب لتضييع مثل هذه النصرة وهذا خطأ فما يكتبه بعض الكتاب يف بعض                  
املواقع يسخرون من العلماء السلفيني وما كان من موقفهم جتاه الثورات وجيعلون أن هذا الذي ابتلي به أهل        

 من جراء ما وقع من مواقف فهذا خطأ ال جيوز بل حىت ولو ظننت يا أخي أن هذا السلفي أخطأ                     السنة أنه 
يف حقك مع إنه إن شاء اهللا مصيب وقد يبتلى الصاحل بذنب غريه ولنا عربة وعظة بيوم أحد ومع هذا فـال                  

واملسلمني فللننتبه  يقتضي ذلك من أحد مثل هذه اإلساءة ألن اجلميع اآلن يف مواجهة من هو عدو لإلسالم                 
  .هلذا بارك اهللا فيكم 



 ٣

ولنحذر من التهاون بأسباب اهلزمية من الوقوع يف املعاصي ومنها اخلروج عـن العـدل وعـن طاعـة                   . ٧
وجعـل الـذل   ( حد عربة ويف حديث ابن عمر الـصحيح  أفكيف الطعن فيهم ولنا بيوم   الربانيني العلماء

ِإنَّ الَّـِذين   {بل قال تعاىل عند ذكر أصحاب العجـل          غريهرواه أمحد و   )والصغار على من خالف أمري      
            ِرينفْتِزي الْمجن كَذَِلكا وينياِة الدِذلَّةٌ ِفي الْحو ِهمبن رم بغَض مالُهنيلَ سذُواْ الِْعجخويروى عـن    }ات

ولنبادر بالتوبة   نا أخوف من عدونا   عمر رضي اهللا عنه أنه كان يقول ألمرائه حني يرسل اجليوش حنن لذنوب            
والَِّذين عِملُواْ السيئَاِت ثُم تابواْ ِمـن  {الصادقة الشاملة قال اهللا تعاىل بعد اآلية السابقة يف أصحاب العجل  

 ِحيمر فُورا لَغِدهعِمن ب كبواْ ِإنَّ رنآما وِدهعقبلهاالتوبة جتب ما (ويف احلديث الصحيح  }ب( .  
 لدفع هذا البغي والظلم من قبل أن نعاجل بعقوبة عامة وحنـن   واحداًوندعوا اجلميع بالتعاون العاجل صفاً  . ٨

نرى مسابقة هؤالء الرافضة للوقت وحرصهم على اإلبادة اجلماعية وال ختتلط األمور فالرد علـى اخلطـأ                 
  . الشبكة بالسب والتفريق واملخطئ باب ونصرة املسلم باب آخر فليفقه هذا الذين سودوا

الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفـي الْـأَرِض أَقَـاموا    . ولينصرنَّ اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز       {  قال تعاىل 
واهللا لتـأمرنّ   ( احلديثويف   }الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ          

ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطراً ولتقصرنه على احلق قصراً،                باملعروف
  .وغريه وله طرق  ]. رواه أبو داود[) بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم كما لعنهم أو ليضربن اهللا

ويف حديث ابـن   وصايا ونصائح العلماء الربانيني العاملنيكما ننصح أنفسنا ومجيع املسلمني بلزوم غرز و       . ٩
  . واآليات كثرية )الربكة مع أكابركم ( عباس 

ذبـاب   وتنبيه وحتذير فعلينا احلذر من خفافيش الفنت املكرة جتار احلروب واحلذر من وهنا أيضا وصية .١٠
لغباء يف الفنت فالنصرة واجبة لكـن  ا الطمع يف الفنت من يصطاد ويتعيش بالفنت واحلذر من فراش النار أهل

 للوصول ألغراض يف فوهة احلروب أو يتخذون سلماً يرمى أهل احلق بديانة وذكاء ال حبماقة وغباء حىت ال
 . أو أعراض واهللا حيفظنا وديننا وهلذا يكرر البد من مالزمة غرز العلماء الربانيني

 ذلك وهو العليم احلكيم وأجر الصرب وحسن عاقبته         ونتواصى بالصرب مع البالء فلله حكمة من       ونتواصل .١١
  . كثرية يف الكتاب والسنة

وأسأل اهللا احلي القيوم الرمحن الرحيم رب العاملني عز وجل أن يدفع عن إخواننا يف دمـاج وسـوريا               
وسائر بالد املسلمني املضطريني وهو سبحانه جميب دعوة املضطرين أن يدفع كل سوء ومكروه وأن حيفظهم                

فضة البغاة املعتدين وأن يزلزل األرض من حتتهتم وجيعل بأسهم بينهم         افظه وأن ييسر بالنصر العاجل على الر      حب
متني إنه ويل ذلك والقادر عليه واحلمد        قوي يا   يا يا إله األولني واآلخرين     عليهم آمني  وجيعل تدبريهم تدمرياً  

 .سلم هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه و


