
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والسالم على من ال نبي بعده. الحمد هلل وحده والصالة

 وعضوية  هيئة علماء المسلمين بالعراق قيادة   /خوةاإل

 الهيئات العلمية المشاركة  /خوةاإل

 .الحضور الكريم

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ِذهِ ) :قال تعالى بُُّكْم ف اْعبُُدونِ  إِنَّ ه َٰ أ ن ا ر  اِحد ةً و  ةً و  تُُكْم أُمَّ                            [92 األنبياء]( أُمَّ

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  : )عليه وسلم قالعن النبي صلى هللا وعن النعمان بن بشير 

( اعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تد

  [رواه البخاري ومسلم]

مى التهاني خواني في رابطة علماء إرتريا بأسإعن  عن نفسي ونيابةً  أتقدم إليكم أصالةً 

 اإلسالمية  أمتناواجه فيه تالمباركات بانعقاد مؤتمركم وجمعكم المبارك في هذه المرحلة التي 

ا جبارة للتخلص من االستبداد خاصة تحديات وجودية كبرى تتطلب جهودً العراق عامة وأهل 

الحرية السياسي الداخلي والتبعية والنفوذ الخارجي ولتحقيق بناء أوطان ينعم فيها الجميع ب

والكرامة والعدالة  وخاصة  في العراق الشقيق  الذي يسعى أهله  للتحرير الكامل والشامل 

  من كل نفوذ خارجي أو هيمنة طائفية محلية ليشارك الجميع في بناء
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 وفاعاًل  االعراق الذي يسع الجميع دون اقصاء أو تهميش وليعود العراق كما عرفناه مساهمً 

 .بية واإلسالميةفي كافة قضايا األمة العر

 :الحضور الكريم

تاريخ اإلسالم في إرتريا يؤرخ له بتاريخ البعثة النبوية وهجرات الصحابة رضوان هللا إن 

عليهم  للحبشة في الهجرة األولى والثانية وتتابع الهجرات بعد ذلك في الدولتين األموية 

لحبشة والقرن األفريقي حتى والعباسية وما تالهما وظل المسلمون ينتشرون في كافة مناطق ا

وجود التحديات المختلفة  التي ال تزال تشكل  رغمشكل اإلسالم الغالبية من سكان المنطقة 

هللا  عقبات في طريق الدعوة ونشر اإلسالم فيها مع ثقتنا التامة بأن هذا الدين منصور وأن

 .متم نوره ولو كره الكافرون

والمنظمات  حتالل اال تواليفي ا معوقات كثيرة متمثلة رتريإوقد واجهت الدعوة اإلسالمية في 

عتقاالت اضطهاد والرتريا إيتعرض العلماء و الدعاة في كما  واألنظمة المستبدة  ،التبشيرية

يسعون رتريا إ والدعاة في  علماءمما جعل ال ةيجهودهم الدعو محاصرةتضييق وومحاوالت 

الموافق   جريةه1436\رجب\26  في عامتأسست والتي خارج الوطن  علميةتأسيس رابطة ل

والهيكل هداف والرؤية وذلك بعد عقد مؤتمر تأسيسي وضع األسس واأل  م2015\5\15

بأجهزتها المؤتمر العام ثم مجلس الشورى ثم األمانة العامة العام للرابطة والذي يتكون  من 

 مرجعية دينية الرابطة  ن تكون تتمثل في أوتعتمد الرابطة على رؤية واضحة المختلفة 

 



 

 

 ،رتريين وتوعيتهم وتمثيلهم وتوحيد الدعاة والعلماء ورعايتهم بحكمة وعدلللمسلمين اإل

الموازنة  و التطاوع والتشاورو ستقامة والوسطيةاال ومنها ساميةعلى قيم ومبادئ  مستندة

 للرابطة اإلستراتيجيةهداف األوذلك لتحقيق  قبول النقد و الصبر و التجرد ووالمرونة 

والمتمثلة في نشر الدعوة والتعليم ورعاية العلماء والدعاة واالعتناء بالجاليات االرترية في 

 .تمام بالوقف وتطويره والعناية بها مع االهالخارج دعوة وتربية وارشادً 

العلمائية المماثلة في تركيا وخارجها  وإن الرابطة تتطلع لبناء عالقات متميزة مع كافة الروابط

طار خدمة العلم والعلماء ونشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة واالستفادة من كافة إفي 

 .نظم والقوانين المرعية في كل بلدالخبرات المتاحة مع االلتزام التام بال

 .ركم بالنجاح ومسعاكم كله بالفالحوفي الختام أسأل هللا تعالى أن يكلل مؤتم

 اتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وبرك

 


