
 ه الرحمن الرحيمبسم الل  

ا ِنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمَناِت ثُمَّ لَْم َيُتوُبوا فََلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َولَُهْم قال عز  من قائل: ﴿
 .10﴾ البروج: َعَذاُب الَْحِريقِ 

اً ا ن يبلغنا نبا  مصادقة المحكمة العليا في السعودي ة  على قرار ا عدام العلامة من المؤسف جد 
الشيخ نمر باقر النمر، لمجر د ا ن ه دعى ا لى الحد  من ظاهرة التمييز المذهبي  تجاه ا تباع مذهب 
ا هل البيت عليهم السلام، وطالب بمنحهم الحر ي ة الكافية في ممارساتهم الديني ة، ويعد  هذا العمل 

تا ريخ المملكة، جديرة با ن تكل فها ثمناً بادرة تثير القلق في نفوس المسلمين، وسابقة خطرة في 
ة مع شريحة واسعة من المؤمنين في العالم.. بل تنوي السلطات  باهضاً، وتدخلها في ا زمة حاد 

قدام على تنفيذ هذا القرار في وقت لم تجف  فيه بعُد دماُء الإ لإف من حجيج بيت السعودي   ة الإ 
هت فيه ا صابع الإت هام ه الحراه الحرام الذين قُتلوا في بيت الل  الل   م والمشاعر المقد سة في ظرف ُوج 

 .والتقصير ا لى قوى الإ من السعودي  

ونحن في الوقت الذي نستنكر وندين بشد ة هذا القرار بحق  الشيخ النمر ندعو كاف ة ا حرار 
ا يهد ده من المخاطر، بل ننب ه ا ل سعو د على العالم ا لى ا دانته والعمل الجاد  على ا نقاذ الشيخ مم 

ل تجاه هذا القرار في ظرف تور طت فيه المملكة بمشاريع سياسية فاشلة،  ضرورة التري ث والتعق 
ومؤامرات في حقل النفط غير ناضجة، وحروب خاسرة تلط خت فيها يد اُمرائهم بدماء المسلمين، 

ل العسكري  المبا شر، ا و وتخريب ديارهم في اليمن والبحرين وسوريا والعراق وغيرها، بالتدخ 
رهابي ة بالمال والسلاح، كتنظيم داعش وغيره، ما وضع البلاد على  بتبن يهم ودعمهم المنظ مات الإ 

ف وانخفاض قيمة الإحتياطي من  ةهاوية التدهور الإقتصادي  لما تشهده المملك الإ ن من التقش 
، والإنهيار الإ مني  لما تعانيه حالي اً من الفلتان والتسي ب ا ، كنمو  التيارات النقد الإ جنبي  لإ مني 

رهابي ة التي عم ت  المتطرفة على ا راضيها، وعجز الجهاز الإ مني   عن ا يقاف بادرة التفجيرات الإ 
مناطق مختلفة في المملكة في وقت قريب. بل الصراعات القائمة الإ ن ـ بسبب ذلك كل ه ـ في 

 .التدب رداخل الإُسرة الحاكمة على مستقبل السلطة جدير بمزيد من التا ن ي و

ة ا لإ بالل    .ه العلي  العظيمولإ حول ولإ قو 
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