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مدينة في   هيشیعونو  يفعلون الشركمتى يؤخذ على أيدي الذين
   ؟؟؟  رسول اهللا 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم
رسول اهللا صلى   وجبوار مسجد   ،  مقربة البقيع    ما جيري يف     أكرب املصائب ، وأعظم البليات ،     إن    

 وتوزيع  ، علناً ظاهراً    بالشرك   ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني      هللا تعاىل املراغمة  اهللا عليه وسلم من     
فالرافـضة اليـوم     البدعية ، وسب خيار األمة ، بدون ممانعة من اجلهات املسؤلة وال حماسبة ،              اتبيالكت

بعث الوثنية ، وجتديد اجلاهلية املـسحوقة  ليف دعوم ، ويتجهون ينشرون شركهم ، بكل قوة وشجاعة  
كر ضدهم ، فهم الذين قـادوا املعـارك مـع اليهـود      ، واملللموحدين وهم أصحاب الكيد ،يف طيبة  

وال جيـدون أدىن حـرج يف       ويقدمون العون هلـم ،      والنصارى ضد املسلمني ، ودائماً هواهم معهم ،         
الوطيدة مع اليهـود ؛      واستنطق التاريخ ينبأك عن جرائمهم ، ومدى عالقتهم          مناصرم على أهل السنة   

 وأبعـدهم هـدى ،   أحفاد ابن سبأ ، وأضل البشرية عقـوالً        فهم  فهم وإياهم وجهان لعملة واحدة ،       
   ٠وأعظمهم غالً 

 املقـاومني   نهديا ا طاردون، ي ن رافضة األمس ، فهاهم يف العراق        ورافضة اليوم شر وأخبث م      
بلغ األمـر أن    وقد  . وال مينعهم من كبتهم وحموهم إال العجز واجلنب           ويتجسسون عليهم ؛   لالحتالل ، 

  ٠ أرحم بأهل السنة منهم يبينيالصلبعض كان 
والقاعدة الكربى ملنطلق اجليـوش اإلسـالمية       مدينة النبوة ،     يف   - عشرية   وهاهم الرافضة اإلثنا    

يف ق العظيم ، واملدينة العظمى لبعث الـسرايا         للتطهري األرض من العبودية للمخلوقني إىل العبودية للخا       
 -ليت خترج منها الدعاة األفذاذ لدعوة الناس إىل رم تعاىل           قتال الكافرين ، ومطاردة الوثنية  واملدرسة ا       

 ، أو اغتصبوا    ؟هل قتلوا األنفس الربية     ، أكرب املنكرات ، وجياهرون بأقبح الذنوب      هذه املدينة يف  ون  نلعي
 أو تعدوا على األعراض واملمتلكات؟  بل األمر أدهـى    ، ؟ ، أو أفسدوا املباين واملنشآت     ؟األموال احملرمة 

 إنه الـشرك  )والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل( وقوله تعاىل )والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتِل( ذلك وأمر ، بنص القرآن  من
، وأقوال   ، فيصرحون به علناً جهاراً ، عرب مكربات الصوت ، بأصوات مزعجة              الصراح  والكفر البواح   

، وكأن طابة الطيبة مل يسكنها الرسول صلى اهللا          اإلسالم    ، ومشاهد غريبة أن تراها يف بالد أهل        منكرة
عليه وسلم ، ومل يطهرها أصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم ، ومل تكن يف يوم من األيام عاصمة الثالثـة       

مـن  شرك صريح ، وكفر واضح ال لبس فيه ، ونشر لشركيام على املـالء           ف،  اخللفاء واألئمة احلنفاء    
وسؤاهلم املـدد والعـون ،      ائبني ، وسؤال من ال ميلكون موتاً وال حياة وال نشوراً ،             دعاء األموات والغ  

ولعن خيار الربية ، وصفوة اإلنسانية ،    ،   من متسح باألضرحة والتراب   وبدع كبرية ، وموبقات عظيمة ،       
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 وتفسيقهم ؛ بـل وتكفريهـم ، ورمـيهم أم     وشتمهم أولئك صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 عائشة رضي املؤمنني الطاهرة املطهرة ، والصديقة بنت الصديق ، وحبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

، ومتجهـا   ، من شتائم تنـزه عن مساعها األمسـاع          مبا برءها اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات          اهللا عنها 
الشركية ، ودعاوام الوثنيـة     ، وسرب حاهلم يف جمتمعام      ومن نظر إليهم     ،   ذانالنفوس  وتصم دوا اآل    

ويف أحب البقاع إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه           على صرح مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،           
من هـذه العناصـر   ويصاب بالكآبة مما يشاهده ليعتريه األسى ، ،  ويف ساحات احلرم الشريف وسلم ،   

واقع ، وتشيعه حتت مسمى حريـة الفكـر ،        املفسدة الظاملة ، ووراء ذلك قنوات إعالمية تصور هذه ال         
    ٠!!!واملذهب ، وروح التسامح 

 ومناصحة أهل احلل والعقد يف القيـام علـى          وواجب األمة جتاه ذلك ، الدعوة إىل اهللا تعاىل ،         
  ٠ املفتونني باجلاهلية ، املولعني مبدح األشرار وذم األخيار وتبصري الناس بواقع هؤالء هؤالء ،
م مسؤولية عظيمة يف هذا األمر ، وبأعناقهم أمانة كربى فيجب عليهم تأديتـها ،               والعلماء عليه   

، من الدعوة إىل    والقيام ا حق القيام ، فالعلماء ورثة األنبياء ، وجيب عليهم مثل ما وجب على األنبياء                 
اهللا ، ونشر راية التوحيد ، ومطاردة الشرك والوثنية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ووئد البـدع                  

  ٠ ، فهذه أعظم مهمة هلموقتلها يف مهدها
زم عالوباحلكمة واملوعظة احلسنة ،  ،  بالدعوة على اهللا تعاىل على علم     ،   شباب اإلسالم    شـداوأن

،  ةماأل قضية ايشةعضرورة مبو  طاقات على حسب القدرات   ال ريسخ، وت ة الضآلني   الرافضمواجهة   على
 بغيظهم مل ينـالوا     أجرموا وأفسدوا ورد الذين    د الشرك جايب يف إزالة املنكرات ، ووأ     ـدور إي وتسجيل  

ى اللَّـِه وعِمـلَ   ومن أَحسن قَوالً ِممن دعا ِإلَ(خرياً ، وليكن لكم أوفر احلظ والنصيب من قوله تعاىل       
    ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإناِلحاً وـ  الدعوة إىل اهللامن خالل    و )ص ثروا يف اتمعـات ،  ؤ تـستطيعون أن ت

 الذين يقضون بـاحلق ، وال خيـشون   العلماءوال تغفلوا توصيات  ، ومتحوا الشركيات  وتزيلوا املنكرات 
  ٠  املطلوب ، وألجل أن يكتمل البناء ، ويستقيم املسارا رسالتكم على الوجهؤدو لت اهللاأحداً إال

وال تزيدوا األمـة جراحـاً       ،    وعقابه  اهللا تعاىل  قوا أنفسكم من بطش    : ئوأنتم يارجال الطوار  
، والسكوت عن صراخ وبدع املنحرفني      ،   تكميم أفواه املطيعني     علىحب الريال   وال حيملنكم   الماً ،   آو
 رسول اهللا صلى اهللا     بلد يففيتمكنون بسببكم من إقامة الشرك      ظهراً هلم   و  ، للمفسدين عوناًال تكونوا   و

، عملـه    من جهـة     مأمور واقعه األليم بأنه  يربر  والبعض منكم   . وهذا هو اخلسران املبني     عليه وسلم ،    
وكأنه يف هذا نسي أنه حيمي أعظم ذنب عصي اهللا بـه ، وأكـرب             رئاسته ، ويظن هذا عذراً مقبوالً ،        و

وهذا بال ريب يعد من أكرب الكبـائر ، وأقـبح           بعد مكة ،    أطهر أرض   على  على وجه األرض ،     منكر  
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الرضى بإقرار   ونطلب منكم أن تصلحوا ، أو تتركوا مواقعكم ، فهذا الصنيع يوحي إىل اآلخرين                الرذائل
 طهـروا  أن ي  ، وزجر أو اعتقال الذين يريدون      ، وذلك حبمايتهم      الطيبة الشرك على هذه البقاع الطاهرة    

أنـه ال   : وال خيتلف العلماء يف كل مـذهب          ،  أوضار الشرك  حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من       
ومـن  . ، وقد تواترت يف ذلك األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق      

، وقـد  و فعل فقد آذن اهللا باحملاربة وحماربة الشرك بقول أ،   هتوحيد و هللا   سبيل ا  داعياً إىل  آذى مؤمناً أو  
 رواه البخـاري يف صـحيحه     ) من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب      (قال اهللا تعاىل يف احلديث القدسي       

بن أيب منـر    ااهللا   ، عن شريك بن عبد    عن سليمان بن بالل   قطواين،   من طريق خالد بن خملد ال      )٦٥٠٢(
ليه وسلم عن ربه جل وعلى وباب اخلـالص مفتـوح           عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا ع       عن عطاء ،    

عن مزالق الضالل ، ومواطن حرب أولياء اهللا تعاىل ، ومحاية مراتع الـشرك ،    بتصحيح الوضع ، والنأي     
ديناً ، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم       وبؤر الرذيلة ، وليس هذا سبيل الذين يرضون باهللا رباً ، وباإلسالم             

وأن يستتب األمن يف البالد ، وتتالحم الصفوف يف         يريدون الفالح والرشد ،     لذين  ارسوالً ، وال سبيل     
، والعجيب يف األمر أن يوجد منكم تنظيم لبدعهم بأمرهم بالذهاب من هنا             مواجهة التحديات الصليبية    

 هؤالء يف مسرح رياضي ، يزاولون ألعاباً رياضـية          ، أو انتهى الوقت احملدد ، وكأن      والدخول من هناك    
كم ال تعلمون   ، وكأن حركة السيارات   كعرقلة  سري ،   ال جمرد عرقلة يف حركة      األمرهذا  أو كأن   حة ،   مبا
فإن هذا األمر من األمور األساسية ، اليت ال بد هلـا            وإسالم وشرك      ،    كفر وإميان  يترتب عليه األمر  أن  

حىت ال  ويعز الدواء  و     قبل أن يستفحل الداء    مبنع الشرك ، وقمع أهله ،      ،   حاسمناجح ، وأمر    من عالج   
 ، وال مناص    يستشري الشر ، وتنتشر الوثنية ، وتعود املدينة النبوية إىل ما كانت عليه يف اجلاهلية األوىل               

  ، واملخرج السديد   الرشيدن جذوره احلقيقية ، والبحث عن احلل        يف مواجهة هذا اخلطر احملدق باألمة م      
٠   

  
  

  قـالـه
   سلیمان بن ناصر العلوان

   ھـ٩/١/١٤٢٥
snallwan@hotmail.com  

  

mailto:snallwan@hotmail.com

