
 

 

 

 &بمناسبة االعتداء الغاشم على مرقد الصحابي الجليل حجر بن عدي
 

 

 

مَوإ ﴿ ِض َقالُوا إف  تُ  َل  َذا قِيَل ََلُ لُِحونِسُدوا ِِف األَر  ُن ُمص  ُمَأل إ * نَََّم َنح  ِسُدوَن َولَكِن لَّ ُهُم  َّنَّ ُعُرون اْل ُف   .11ـ 11 :اآلية ،سورة البقرة . ﴾َيش 

 .العظيم صدق اهلل العلي 

والذي أمجع اْلسلمون عىل مقامه  &ش قرب الصحايب اجلليل حجر بن عديإنَّ جريمة التكفرييني النكراء التي وقعت هبدم ونب

 .ت ضَمئرهماْلسلمني وهزي  َلي مصيبٌة فجعت كلي ’ الرفيع بني صحابة رسول اهلل

سات، إنَّ هذه ء ََلو من أكرب القبائ  وأبشع صور اَلت  للحرمات واْلقدي إنَّ نبَش قبور اْلؤمنني وخصوصًا الصحابة األجلي 

أنَّ وراءهم  عي كذبًا وزورًا انتساهبا لإلسلم واْلسلمني هي من أبرز مصاديق اخلوارج عن الدين، ول نش ي اجلَمعات التي تدي 

فراحت تنعق لتعميق  ،أسفني احلرب بني طوائف اْلسلمني اآلن أن تدقي  ة التي فشلت حلدي ة العاْليي قوى الستكبار والصهيونيي 

ة مزيد ذل  يزيد ِف إثارة الضغائن وحتقيق أرضيي  لعلي  ،البغضاء بينهاولتوسيع الرشخ وزرع العداوة  ،ساتاجلراحات وهت  اْلقدي 

 .دماء اْلسلمني ومزيد من الفرقة واحلقدراقة إمن 

ة جريمة مهَم ع من ارتكاب أيي ا ل تتوري وأَّني  ،ة ليس لدهيا إلي الضلل والباطلاْلجاميع التكفرييي  اْلسلمني أنَّ هذه لقد ثبت لكلي 

 .كان قبحها كبريًا بذريعة اجلهاد

ة صنائع للكفر العاْلي للنيل من الُ م دليل عىل أَّني  دلي أوهو  مة ها متحكي ءن ورارسائيل ومَ إلتبقى  ،ة ومتزيق أوصاَلااإلسلميي مي

 .بمصري اْلسلمني وبلدهم

ة ويدعو علَمء جرس اخلطر  عىل الُ  إنَّ استمرار هذا النهج التكفريي الفاض  والغريب عن اإلسلم وواقع اْلسلمني يدقي  مَّ

ةظواليق ،اإلسلم ورجاله اْلخلصني للحذر الشديد وبيان حقيقة ضلَلم ومدى  ،العمل عىل فض  هؤلء اْلجرمني العتاةو ،ة التامَّ

تَِصُموا بَِحب ِل اهلل﴿ :ةخطرهم عىل اإلسلم ووحدة اْلسلمني، ولتكن اآلية الكريم ُكُروامَجِيعاً َوَل  َواع  ُقوا َواذ  َمَة اهلل  َتَفرَّ َلي ُكم عَ  نِع 

َد  ذ ُكنُتمإ َ ُقُلوبُِكم َأع  َمتِِه إاًء َفَألََّف َبني  ُتم بِنِع  بَح  َواناً َفَأص  شعارًا خالدًا ومنطلقًا ثابتًا ْلواجهة هؤلء اْلفسدين ِف األرض، ول  ﴾خ 

 . باهلل العل العظيمة إلي حول ول قوي 
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