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استهداف الروافض الحوثيين مكة المكرمة بصاروخ باليستي  

إنما هو امتداد ألعمال أسالفهم القرامطة الباطنية 
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه
أما بعد، فقد علم ادلسلمون ما عند الروافض من الضالالت الكربى اليت ال يأيت 

. علييا العدُّد 
وادلسلمني، وغلوىم يف أىل البيت - رضي اهلل عنيم-ومنيا تكفريىم للصحابة 

. الكرام برأىم اهلل من الروافض وغلوىم
ومن ىذا الغلو قوذلم يف األئمة أهنم يعلمون الغيب وأهنم يتصرفون يف كلِّ ذرة من 

، وكم ذلم من الكفريات يف ىذا !، فما أبقى الروافض هلل يف ىذا الكون؟!ذرات الكون
!. الباب

ويف ىذه األيام العصيبة اليت أثار فييا الروافض احلروب ادلدمرة يف بلدان ادلسلمني 
كاليمن والشام يستحلون دماء مئات اآلالف منيم، ويفسدون أبناءىم فيحولوهنم إىل 

. روافض يشاركوهنم يف عقائدىم الكفرية ويف سفك دماء أىالييم
 ومل يكتفوا هبذه الفظائع؛ فتحرك حقدىم الدفني ليدفعيم إىل توجيو صاروخ 

. إىل مكة ادلكرمة ااتياكاً منيم حلرمات اهلل اليت ال ييمنون هبا، وال يقيمون ذلا وزااً  (باليسيت)
 {أَولِريمٍد  عَوذَوابٍد  مِرنْن  اُيذِرقْنوُي  بِرظُيلْنمٍد  بِر ِرحلْنَوادٍد  فِريوِر  يُيرِردْن  وَومَونْن }: قال تعاىل يف مثل عمليم ىذا

. [25: احلج]
وقد سبقيم أسالفيم القرامطة إىل مثل ىذا اإلحلاد فقتلوا ادلئات من احلجاج يف حرم 

. (األحساء)اهلل وبيتو العتيق، وأخذوا احلجر األسود وجعلوه يف كعبتيم يف دار إحلادىم ىَوجَور 
فيذا العمل من احلوثيني الروافض إمنا ىو جتديد وجتسيد دلا يكنو وحيلم بو أسالفيم 

. وساداهتم القرامطة
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وىو يتحدث عن زيارتو  -92-91يف كتابو هلل مث للتاريخ، ص ادلوسوي حسني قال
 وصايا لتنفيذ األوان آن حسني سيد: يل قال اإلمام مع خاصة جلسة ويف -: "للخميين

 ولن اساءىم، واستحيي أبناءىم واقتل النواصب دماء سنسفك علييم، اهلل صلوات األئمة
 وسنمحو البيت، أىل لشيعة خالصة أمواذلم وستكون العقاب، من يفلت منيم أحداً  ارتك
 أن بد وال الوىابيني، معقل صارتا ادلدينتني ىاتني ألن األرض؛ وجه من والمدينة مكة

 حلم بذلك وسنحقق ،الصالة في للناس قبلة المقدسة، المباركة أرض اهلل كربالء تكون
 وما إقامتيا، أجل من طويلة سنوات جاىداا اليت دولتنا قامت لقد السالم، علييم األئمة

". !!التنفيذ إال بقي
فال يستبعد أن يكون احلوثيون قد ااطلقوا يف فتنتيم الكربى يف اليمن وضد : أقول

مكة وادلملكة العربية السعودية من ادلذىب اخلبيث الذي اسبو اخلميين الرافضي إىل أىل 
ىدم البيت برأىم اهلل منو وازىيم عنو، ويكون ااطالق احلوثيني لتحقيق أحالميم الباطنية يف 
، مكة وادلدينة، وحتويل القبلة إىل كربالء الوثنية واليت يصفيا  اخلميين كذباً وفجوراً بادلقدسة

على مكة  (ادلقدسة)يف الوقت الذي ال تسمح لو افسو الباطنية ب طالق ىذا الوصف 
. وادلدينة

خيَّب اهلل آمال الروافض الزاادقة، ومحى بالد احلرمني من إجراميم، واصر اإلسالم وادلسلمني 
. علييم، ودمر اهلل دولتيم كما دمَّر دولة أسالفيم القرامطة الباطنية

. إاو مسيع الدعاء
/ كتبو
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