
 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 بيان هام بشأن اطالق صاروخ آمث على مكة املكرمة 

30/10/2016 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله الطيبني وصحبه أمجعني  ومن وااله، وبعد

ومقدسةةةةةةةةةٌ ي  لوس مجي  املسةةةةةةةةلمني مهوى األفئدة و  ،فهي  بلة الصةةةةةةةةالة؛ فإن ملّكة املكّرمة ولبيت هللا احلرام مكانٌة عظيمة ٌ
 .  ال هللا تعاىل : ) ومن يرد فيه إبحلاد  هي احلرم اآلمن ، وأم القرى ، ومهبط الوحي اإلهلي ، ومبعث خري البشةةةةةةةةةراملؤمنة ، و 

حيرمها كة حرمها هللا ومل رسةةةةةةول هللا صةةةةةةلى هللا عليه وسةةةةةةلم:    ن م( و ال  25أليم ( سةةةةةةورة احل  )  ه من عذاس  نذ    بظلم  
 رواه البخاري ومسلم.   ؛ فال حيّل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دماً الناس

 
ٍ  ابلم  وصةةةدمة  برية  نبأ  تمُ  املسةةةلُم ي اململكة املتحدة ابى اجملقد تلقّ ل ابليسةةةن من  بل  خ طالق صةةةارو  سةةةتنكار  دةةةديد و ل

نه جرنٌة ن يوصةةم م ل هذا االعتداا السةةافر  ال أدةةرفها هللا. وال نكن أ –امليليشةةياا احلوةية ي اليمن على مكة املكرمة 
الذي جعله  على انتهاك حرمة هذا البيت   قدم  ومٌ وال يُ لعامل. اا اأحني مجي   افًة مشةةاعر املسةةلمني   سةةتف ّ حمّرمٌة وتعدّ  سةةافر ي

 مشلهم. دتت وفرق أمرهم و  ورهم يدهم ي حن  رده، و خ اهم هللا وأذا هم أليم عذابأ ال  للناس وأمناً وحمجاً  هللا م ابة
   

  ننا ندعو  ىل : 
 
 واستنكاره جبمي  الوسائل املتاحة. الشني  مطالبة العلماا وهيآهتم ي  ل مكان  إبدانة وجترمي هذا الفعل  – 1
 
 ملعتدين ومن يؤازرهم ويدعمهم. تماع  طارئ الختاذ ما يل م جتاه هؤالا امطالبة منظمة التعاون اإلسالمي لعقد اج – 2
 
: احلرم املكي واملسةةةةجد النبوي  ىل الوحدة ي الدفاع عن مقدسةةةةاهتا و اصةةةةة املسةةةةاجد ال الةة اإلسةةةةالمية دعوة األمة  – 3

 واملسجد األ صى أمام  ل اعتداا. 
 



نسةةةأل لشةةةريفني وخدمتهما وتايتهما و و ننا لنشةةةيد ابدهود املشةةةكورة الن تبذهلا اململكة العربية السةةةعودية ي رعاية احلرمني ا
اعتداا  ل آمث ن  يد  ل  ائد ومن حبفظه من حيفظ بالد احلرمني الشةةةةةةريفني اململكة العربية السةةةةةةعودية أهللا سةةةةةةبحانه وتعاىل 

 واخلري والرفاه. ينعم على ربوعها ابألمن واألمان وظامل، وأن حيفظ بالد املسلمني مجيعاً و 
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