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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله الطيبني وصحبه أمجعني ومن وااله ،وبعد
املكرمة ولبيت هللا احلرام مكانةٌ عظيمةٌ ومقدسة ة ة ةةٌ ي لوس مجي املس ة ة ةةلمني؛ فهي بلة الص ة ة ةةالة ،ومهوى األفئدة
فإن مل ّكة ّ
املؤمنة  ،وهي احلرم اآلمن  ،وأم القرى  ،ومهبط الوحي اإلهلي  ،ومبعث خري البشة ة ة ةةر .ال هللا تعاىل  ( :ومن يرد فيه إبحلاد
بظلم نذ ه من عذاس أليم ) س ة ةةورة احل (  ) 25و ال رس ة ةةول هللا ص ة ةةلى هللا عليه وس ة ةةلم :ن مكة حرمها هللا ومل حيرمها
حيل المرئ يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دماً رواه البخاري ومسلم.
الناس؛ فال ّ
ةلم ي اململكة املتحدة ابس ةةتنكار د ةةديد و لٍ ابلم وص ةةدمة برية نبأ طالق ص ةةاروخ ابليس ةةن من بل
لقد تل ّقى اجملتم ُ املس ة ُ

امليليشةةياا احلوةية ي اليمن على مكة املكرمة – دةةرفها هللا .وال نكن أن يوصةةم م ل هذا االعتداا السةةافر ال أنه جرنةٌ

وم على انتهاك حرمة هذا البيت الذي جعله
حمرمةٌ وتع ّد سةةافر يسةةتف ّ مشةةاعر املسةةلمني افةً ي مجي أحناا العامل .وال يُقدم ٌ
ّ
هللا م ابة وحمجاً للناس وأمناً ال أخ اهم هللا وأذا هم أليم عذابه ،ورد يدهم ي حنورهم وفرق أمرهم ودتت مشلهم.
ننا ندعو ىل :
 – 1مطالبة العلماا وهيآهتم ي ل مكان إبدانة وجترمي هذا الفعل الشني واستنكاره جبمي الوسائل املتاحة.
 – 2مطالبة منظمة التعاون اإلسالمي لعقد اجتماع طارئ الختاذ ما يل م جتاه هؤالا املعتدين ومن يؤازرهم ويدعمهم.
 – 3دعوة األمة اإلسة ةةالمية ىل الوحدة ي الدفاع عن مقدسة ةةاهتا و اصة ةةة املسة ةةاجد ال الةة  :احلرم املكي واملسة ةةجد النبوي
واملسجد األ صى أمام ل اعتداا.

و ننا لنشةةيد ابدهود املشةةكورة الن تبذهلا اململكة العربية السةةعودية ي رعاية احلرمني الشةةريفني وخدمتهما وتايتهما ونسةةأل
هللا سة ة ةةبحانه وتعاىل أن حيفظ بالد احلرمني الشة ة ةةريفني اململكة العربية السة ة ةةعودية حبفظه من يد ل ائد ومن اعتداا ل آمث
. وأن حيفظ بالد املسلمني مجيعاً وينعم على ربوعها ابألمن واألمان واخلري والرفاه،وظامل
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