
 

الرحمن الرحيماهلل بسم   

 جبوار املسجد النبوي الشريفاآلثم  تفجري البيان حول 

 وبعد ،،،    احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

ر املسجد ايف املدينة النبوية جبو آثمسالمية مبا حصل من تفجري ت األمة اإلَعِجفلقد ُف 

أنفس  راح ضحيتههـ 7341التاسع والعشرين من شهر رمضان املبارك لعام يف النبوي الشريف 

وحول ، وما حصل قبله من تفجريات إجرامية يف مواقع خمتلفة يف اململكة العربية السعودية بريئة

، وتنطلق من يف األرض اإلفسادتعد من الشنيعة وال خيفى أن هذه اجلرائم واملنكرات :  العامل

وعموم  ،خاصةالسعودية تستهدف اململكة العربية  ،وأفكار ضالة وأحقاد دفينة معتقدات فاسدة

 اْلَأْرِض ِفي َوَيْسَعْوَن َوَرُسوَلُه اللََّه ُيَحاِرُبوَن الَِّذيَن َجَزاُء ِإنََّما } :اىل يقول  تعواهلل، املسلمني عامة

 ِخْزٌي َلُهْم َذِلَك اْلَأْرِض ِمَن ُيْنَفْوا َأْو ِخَلاٍف ِمْن َوَأْرُجُلُهْم َأْيِديِهْم ُتَقطََّع َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُيَقتَُّلوا َأْن َفَساًدا

 [44: املائدة] {(44) َعِظيٌم َعَذاٌب اْلآِخَرِة ِفي ُهْمَوَل الدُّْنَيا ِفي

النبوية معرضني متام املدينة هؤالء الضالون ستهدف حينما ي ويشتد األمر نكارة وسوًء

كما على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رمها اإلعراض عن ما ورد فيها من نصوص حت

 َأنَّ»: َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َعْنُه، اللَُّه َرِضَي َزْيٍد ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْنف، حرم إبراهيم مكة

 ( .1712)البخاري برقم  صحيح « َمكََّة ِإْبَراِهيُم َحرََّم َكَما امَلِديَنَة َوَحرَّْمُت َلَها، َوَدَعا َمكََّة َحرََّم ِإْبَراِهيَم

 َصلَّى النَِّبيِّ َعِنَعْنُه، اللَُّه َرِضَي َعِليٍّ َعْنف أحدث فيها حدثاالوعيد الشديد عمن  منما ورد كذلك و

 ُمْحِدًثا، آَوى َأْو َحَدًثا، ِفيَها َأْحَدَث َمْن َكَذا، ِإَلى َعاِئٍر َبْيَن َما َحَرٌم، امَلِديَنُة)) : قال َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل

  (7711) البخاري صحيح (( َعْدٌل َواَل َصْرٌف ِمْنُه ُيْقَبُل اَل َأْجَمِعنَي، َوالنَّاِس َوامَلاَلِئَكِة اللَِّه َلْعَنُة َفَعَلْيِه

ملقام خادم ورابطة علماء إرتريا إذ تستنكر أشد النكري على هذا اإلجرام لتتقدم 

: احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حيفظه اهلل ونائبيه وإىل الشعب السعودي الكريم 

مثة ، سائلني اهلل تعاىل أن يتغمدهم وا يف تلك احلوادث اآلأحّر التعازي وأصدق الدعوات ملن توفب

واملصابني ويعافيهم ، وأن حيفظ  ، وأن يشفى املرضىبواسع رمحته وحيتسبهم عنده شهداء

 .خري مسؤولسبحان إنه ها رنها واستقراأملمملكة العربية السعودية ل

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، { َيْنَقِلُبوَن ُمْنَقَلٍب َأيَّ َظَلُموا الَِّذيَن َوَسَيْعَلُم}

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد

 األمانة العامة

 اململكة املتحدة برمنجهام
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