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بمناسبة االعتداء الغاشم على مرقد الصحابي الجليل حجر بن عدي&

﴿ َوإ َذا ِق َيل ََُلم َل ُتف ِسدُ وا ِِف األَر ِ
ون َو َلكِن َّل َيش ُع ُرون﴾.
ض َقا ُلوا إن َََّم نَح ُن ُمصلِ ُحون * َأل إ ََّّنُم ُه ُم ُاْلف ِسدُ َ
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العل العظيم.
صدق اهلل ي
إن جريمة التكفرييني النكراء التي وقعت هبدم ونبش قرب الصحايب اجلليل حجر بن عدي& والذي أمجع اْلسلمون عىل مقامه
َّ
الرفيع بني صحابة رسول اهلل’ َلي مصيب ٌة فجعت ي
كل اْلسلمني وه يزت ضَمئرهم.
ي
إن َ
األجلء ََلو من أكرب القبائ وأبشع صور اَلت
نبش قبور اْلؤمنني وخصوص ًا الصحابة
َّ

إن هذه
للحرمات واْلقدي ساتَّ ،

أن وراءهم
اجلَمعات التي تدي عي كذب ًا وزور ًا انتساهبا لإلسلم واْلسلمني هي من أبرز مصاديق اخلوارج عن الدين ،ول نش ي َّ
قوى الستكبار والصهيون يية العاْل يية التي فشلت حلدي اآلن أن ي
تدق أسفني احلرب بني طوائف اْلسلمني ،فراحت تنعق لتعميق
اجلراحات وهت اْلقدي سات ،لتوسيع الرشخ وزرع العداوة والبغضاء بينها ،ي
لعل ذل يزيد ِف إثارة الضغائن وحتقيق أرض يية مزيد
من إراقة دماء اْلسلمني ومزيد من الفرقة واحلقد.
لقد ثبت ي
تتورع من ارتكاب أ يية جريمة مهَم
لكل اْلسلمني َّ
أن هذه اْلجاميع التكفري يية ليس لدهيا يإل الضلل والباطل ،ي
وأَّنا ل ي
كان قبحها كبري ًا بذريعة اجلهاد.
وهو أ ي
ومن وراءها متح يكمة
دل دليل عىل يأَّنم صنائع للكفر العاْلي للنيل من الُ يمة اإلسلم يية ومتزيق أوصاَلا ،لتبقى إرسائيل َ
بمصري اْلسلمني وبلدهم.
إن استمرار هذا النهج التكفريي الفاض والغريب عن اإلسلم وواقع اْلسلمني ي
يدق جرس اخلطر عىل الُ َّمة ويدعو علَمء
َّ
التامة ،والعمل عىل فض هؤلء اْلجرمني العتاة ،وبيان حقيقة ضلَلم ومدى
اإلسلم ورجاله اْلخلصني للحذر الشديد ،واليقظة َّ
خطرهم عىل اإلسلم ووحدة اْلسلمني ،ولتكن اآلية الكريمةَ ﴿ :واعت َِص ُموا بِ َحب ِل اهلل َمجِيعاً َو َل َت َف َّر ُقوا َواذك ُُروا نِع َم َة اهلل َع َليكُم
إذ كُنتُم َأعدَ ًاء َف َأ َّل َ
ني ُق ُلوبِكُم َف َأص َبحتُم بِنِع َمتِ ِه إخ َوان ًا﴾ شعار ًا خالد ًا ومنطلق ًا ثابت ًا ْلواجهة هؤلء اْلفسدين ِف األرض ،ول
ف َب َ
قوة يإل باهلل العل العظيم.
حول ول ي
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