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f
َراِم الَِّذي َجَعْلنَاُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاكُِف  المد هلل القائل: ﴿َواْلَْسِجِد اْلَ
وَن  ُم اهللَُّ َوُهْم َيُصدُّ َبُ ْم َألَّ ُيَعذِّ فِيِه َواْلَباِد﴾ والقائل سبحانه: ﴿َوَما َلُ
َوَلكِنَّ  اْلُتَُّقوَن  إِلَّ  َأْولَِياُؤُه  إِْن  َأْولَِياَءُه  َكاُنوا  َوَما  َراِم  اْلَ اْلَْسِجِد  َعِن 
الذي رأى  َيْعَلُموَن﴾ والصالة والسالم عىل سيدنا حممد  َل  َأْكَثَرُهْم 
من آيات ربه الكربى يف مرساه من السجد الرام إىل السجد األقىص 
وعىل آله الطيبني الطاهرين، وريض اهلل عن أصحابه النتجبني، وبعد:
فكثرًيا ما يتجه الديث عن السجد الرام إىل اجلانب الادي والبناء 
العمراين ويكثر الديث عنه أكثر يف موسم الج باعتبار أن »كل يشء 
متام وعىل ما ُيرام« ويتم جتاهل الديث عنه يف مناسبة اإلرساء والعراج 
البارك  السجد األقىص  يتجه الديث يف أحسن األحوال عن  حيث 
جدًا  ونادرًا  لألمة  والركزية  األوىل  القضية  وفلسطني  القدس  وبيت 
جدًا ما يتم الديث عن السجد الرام الذي يعترب النطلق لإلرساء إىل 

السجد األقىص.
الرام يف هذا  السجد  تتعلق بوضعية  أن ل مشكلة  الكثريون  فيعترب 
العرص عىل الرغم أهنم يعانون من النظام السعودي الذي عاث بفكره 

5



التكفريي وباسم مقدسات األمة وأموالا وثرواهتا يف األرض فسادًا 
وأشعل الروب والفتن واعتدى عىل بلدان عربية وإسالمية بتحالف 
مكشوف وعاملة مفضوحة مع اليهود والنصارى  »أمريكا وإرسائيل«.
هذا النظام الرجعي العميل وفكره التكفريي البغيض هو من يتحكم 
تارخيية ووجودية  يرتبط بعالقات  أيضًا من  بالرمني الرشيفني وهو 
»أمريكا  وفلسطني  األقىص  السجد  احتالل  يدعم  من  مع  ومصريية 
وبريطانيا« وتتكشف بينه وبني الكيان الصهيوين الغاصب لفلسطني 

عالقات محيمية منذ نشأهتام وحتى اليوم .
األمريكيون  به  ينطح  حيث  الشيطان  قرن  يمثل  الذي  النظام  هذا 
والصهاينة الشعوب العربية واإلسالمية ويمثل أيًضا أخطبوطًا جيثم 
من  كثري  إىل  نجد  من  الفتنوية  أذرعته  ويمد  الرشيفني  الرمني  عىل 
ومسؤول  وعميل  جاد  حترك  أي  لرضب  واإلسالمية  العربية  البلدان 
من داخل األمة جتاه القضية الفلسطينية وضد أي مناهضة للمرشوع 
األمريكي يف النطقة ويف وجه كل من يمس بأمن إرسائيل وهو ما بات 
مكشوفًا للجميع، وصدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم حيث 
قال عن نجد : )من هاهنا الزلزل والفتن وبا يطلع قرن الشيطان(.  

ومن هنا سيرتكز الديث عىل وضعية السجد الرام يف هذا العرص 
يف  الرشوع  وقبل  األقىص  بالسجد  وعالقته  سعود  آل  حكم  ظل  يف 
ذلك سنذكر وظائف السجد الرام يف القرآن الكريم ليتضح لنا مدى 
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اجلريمة التي يرتكبها النظام السعودي بحقه.

وظائف املسجد احلرام يف القرآن الكريم
العتيق وما حوله  البيت  ذلك  الرام،  السجد  الرام،  البيت  الكعبة، 
حرم اهلل فيه القتال إل يف حالت معينة، وحرم حتى صيد اليوانات 
باستثناء اخلمس الفواسق، فهو بيت التوحيد والسالم واألمن واألمان 
وأول بيت وضعه اهلل للناس وباركه وجعله هدى للعالني يقول اهلل 
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى  َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكَّ سبحانه وتعاىل: ﴿إِنَّ َأوَّ
لِْلَعاَلنَِي﴾ لإلنس واجلن وعوامل أخرى ل يعلمها إل اهلل تعاىل القائل: 

ُلُق َما َل َتْعَلُموَن﴾. ﴿َوخَيْ
وحدد اهلل سبحانه له وظائف كثرية وخصه بخصائص عظيمة ذكرها 
القرآن الكريم حيث جعله مثابة للناس وأمنًا يقول اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ 
َآِمنًا﴾  َكاَن  َدَخَلُه  ﴿َوَمْن  ويقول:  َوَأْمنًا﴾  لِلنَّاِس  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلنَا 
ْم َحَرًما َآِمنًا﴾ ويقول: ﴿َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمنِي﴾  ْن َلُ ويقول: ﴿َأَومَلْ ُنَمكِّ
اْلَعاكُِف  َسَواًء  لِلنَّاِس  َجَعْلنَاُه  الَِّذي  َراِم  اْلَ ويقول تعاىل: ﴿َواْلَْسِجِد 

فِيِه َواْلَباِد﴾.
فجعله هدى للعالني وقبلة للبرشية يتوجهون صوبا حينام يتوجهون 
فيه  للعبادة  كآفة  للناس  وجعله  وعباداهتم  طاعاهتم  يف  تعاىل  اهلل  إىل 
إليه من حق  الوصول  آمنًا وجعل  به وجعله  وليس ألحد أن خيتص 
كل مسلم ل فرق بني من يسكن بمكة وبني من يأيت من خارجها من 
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أي بلد إسالمي أو أي مسلم يأيت من أي بالد عىل مستوى العامل.
 ثم بني سبحانه وتعاىل من يعمر هذا السجد بالذات وغريه من الساجد 
اَلَة  اَم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللَِّ َمْن َآَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َوَأَقاَم الصَّ بقوله: ﴿إِنَّ
َكاَة َومَلْ خَيَْش إِلَّ اهللََّ َفَعَسى ُأوَلئَِك َأْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُْهَتِديَن ﴾. َوَآَتى الزَّ

ثم وضح جل جالله عواقب من يصدُّ عنه وبنّي من هم أولياءه بقوله: 
َراِم َوَما َكاُنوا  اْلَ اْلَْسِجِد  وَن َعِن  ُم اهللَُّ َوُهْم َيُصدُّ َبُ ُيَعذِّ ْم َألَّ  َلُ ﴿َوَما 

َأْولَِياَءُه إِْن َأْولَِياُؤُه إِلَّ اْلُتَُّقوَن َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم َل َيْعَلُموَن ﴾.

وضعية املسجد احلرام يف هذا العصر
الفضل  من  اهلل  اختصه  وما  الرام  السجد  وظائف  عن  اإلجياز  بعد 
والكانة علينا أن ننظر إىل وضعيته الراهنة طبقًا لآليات القرآنية سالفة 

الذكر يف زماننا هذا.  
وقبل أن نلج يف الوضوع جيب أولً أن نستوعب حقيقة مرة وقاسية 
اليهود  أن  وهي   - يعرفها  الكل  أن  واألَمرَّ   - الرام  بالسجد  تتعلق 
معلوم  وهذا  األقىص  بالسجد  ويتحكمون  القدس  عىل  يسيطرون 
للجميع، وأن اليهود أيضًا هم حكام أمريكا التي تتحكم بآل سعود 
الذين يتحكمون بالسجد الرام وهذا مما يعرفه الكثريون وهذا يعني 
اليهود قد وصلوا إىل السجد الرام لكن من وراء حجاب، هذا  أن 
السعودي  الكيانني  بني  الوطيدة  للعالقة  العلني  الظهور  قبل  من 
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وإذا ما عدنا إىل الوراء قلياًل سنجد أن بريطانيا هي من دعمت الركة 
الوهابية ثم أنشأت با مملكة آل سعود وهي أيضًا من أنشأت فيام بعد 

الكيان الصهيوين الغاصب اجلاثم عىل السجد األقىص وفلسطني. 
وإذا ما تدبرنا اليات القرآنية السابقة التي تتحدث عن وظائف البيت 
الرام بأنه مثابة للناس وأنه سواء العاكف فيه والباد يف قوله سبحانه: 
َراِم  اْلَ ﴿َواْلَْسِجِد  وقوله:  َوَأْمنًا﴾  لِلنَّاِس  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلنَا  ﴿َوإِْذ 
البيت  أن  فسنجد  َواْلَباِد﴾  فِيِه  اْلَعاكُِف  َسَواًء  لِلنَّاِس  َجَعْلنَاُه  الَِّذي 
من الناحية العنوية العامة هو كذلك مثابة للناس وأمنًا ولكن النظام 
السعودي يعمل عىل تعطيل وظائفه وذلك بوضع العراقيل والعوائق 

بني الناس وبني السجد الرام نذكر منها:
1- مسوخ الوهابية التي تصول وجتول يف ساحات الرم الكي والدين 
يستشعروا  أن  من  وتشغلهم  والتجسيم  التشبيه  عقائد  تبث  والتي 
من  الرباءة  وهو  القيقي  معناه  من  الج  ويفرغون  اهلل  من  القرب 
القدسة  األرايض  إىل  شوًقا  يتحرق  الذي  السلم  فيذهب  األعداء، 
الوهابية  يف مكة والدينة موحًدا وحني يصل وإذا هو يف نظر عتاولة 
مرشًكا مبتدًعا ومن يتأثر بم من الجاج والعتمرين والزائرين الذي 
السلمني كلهم إخوته ول هيتم بقضية  وصل إىل الرمني وهو يرى 

مذهبه ل يعود إل وهو طائفي حيمل القد عليهم والكراهية لم.
2-الصد عن السجد الرام بتعقيد  الصول عىل تأشريات الدخول 
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الراغبني للحج والعمرة والزيارة  والرشوط الجحفة ورد الكثري من 
بقوانني مثل حتديد السن القانونية بأربعني سنة أو باشرتاط اصطحاب 
يتسع  الرام ل  السجد  أن  الزوجة وحتديد نصاب لكل دولة بحجة 
العلم أن آل سعود هم من حارصوا الرم الكي  ألكثر من ذلك مع 
مناقض  وهذا  والستثامرات  والبنايات  للسحاب  الناطحة  بالفنادق 
َيْأُتوَك  جِّ  بِاْلَ النَّاِس  يِف  ْن  ﴿َوَأذِّ بقوله:  إبراهيم  خلليله  تعاىل  اهلل  ألمر 
ِرَجاًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ وغريها من القوانني 

التي ما أنزل اهلل با من سلطان.
والواصالت  والسكن  اخلدمة  مقابل  كبرية  مالية  مبالغ  3-فرض 

وغريها.
بغًيا  يقاتلها   أو  معها  التي خيتلف  للبلدان  السعودي  النظام  منع   -4
العام  كيمنيني يف  منعونا  كام  والعمرة  الج  فريضة  أداء  من  وعدواًنا 
الايض ويف هذا العام، وكم منعوا من السلمني قبلنا كالسوريني وعرب 

تارخيهم األسود، أيًضا منعوا األتراك والرصيني يف فرتات خمتلفة.
قوله  يف  للناس  أمن  الرام  البيت  أن  عن  تتحدث  التي  اليات  أما 
سبحانه: ﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأْمنًا﴾ وقوله: ﴿َوَمْن َدَخَلُه 
ْم َحَرًما َآِمنًا﴾ وقوله: ﴿َوَهَذا اْلَبَلِد  ْن َلُ َكاَن َآِمنًا﴾ وقوله: ﴿َأَومَلْ ُنَمكِّ
اأْلَِمنِي﴾ فسنجد أن آل سعود يعملون عىل تعطيل هذه الوظيفة برغم 
أن األمن القلبي واإليامين ل يستطيعون الوصول إليه ولكنهم حياولون 
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فيعملون عىل بث اخلوف داخل السجد الرام من خالل:
1-علامء الوهابية ودعاهتا والذين منهم ما ُيسمى بيئة األمر بالعروف 
والنهي عن النكر الذين يتصفون بقسوة القلوب وحدة الطباع ونبز 
الناس داخل الرم بالرشك والبدع واعتقالم إذا ما قاموا بيشء خيالف 

تعاليم الوهابية.
قوله  يف  أعداءه  من  ويتربأ  الج  يف  تعاىل  هلل  يستجيب  من  2-قمع 
جِّ اأْلَْكرَبِ  سبحانه وتعاىل: ﴿َوَأَذاٌن ِمَن اهللَِّ َوَرُسولِِه إىَِل النَّاِس َيْوَم اْلَ

كنَِي َوَرُسوُلُه﴾  َأنَّ اهللََّ َبِريٌء ِمَن اْلُرْشِ
3-ما تقوم به أجهزة األمن السعودية من سجن وتعذيب الكثري من 
الجاج حتت ذرائع واهية إىل جانب اعتقال من مل حيصل عىل تأشرية 
والرتصد  الرام  السجد  إىل  بأخرى  أو  بطريقة  الوصول  واستطاع 
الكثري  الذي يمنع  السعودية إىل الد  والتعقب للمناهضني للسياسة 
النظام  أدخل  وقد  والزيارة  والعمرة  للحج  الذهاب  من  الناس  من 
السعودي هذا العام نظام تعقب للحجاج بمربر التعرف عىل الاج يف 
حال حصول كارثة ما وهذا النظام هو عبارة أسورة يلبسها الاج يف 
يده مصنوعة يف إرسائيل وتتبع رشكة إرسائيلية وتتبع الستخبارات 
الصهيونية وقد أنكر النظام السعودي ذلك وقال ان الرشكة بريطانية 

ول فرق بني الربيطاين والصهيوين. 
التقصري  بسبب  الجاج  مئات  ضحيتها  يذهب  التي  4-الوادث 
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الذين  تنومة  يف  اليمنني  الجاج  قتل  فمن  وأمنهم  الجاج  خدمة  يف 
استشهد منهم ما يقارب ثالثة الف حاج يمني وغريها من الجازر 
عىل  سيطرهتم  منذ  الجاج  بحق  والوهابية  سعود  آل  افتعلها  التي 
الج  مواسم  يف  السنوية  بالوادث  مروًرا  التاريخ  دوهنا  والتي  مكة 
التي تودي بحياة الكثري من الجاج وقد تكون هذه الوادث مفتلعة 
ومتعمدة كام حصل عام1987م والتي راح ضحيتها ما يقارب 400 
حاج عىل يد قوات األمن السعودي الذين اعرتضوا عىل التاف ضد 
أمريكا وإرسائيل ويف عام1990م حيث مات 1426 حاًجا اختناًقا 
يف نفق منى بسبب عطل يف نظام التهوية ويف عام 1994م مات 270 
حاًجا يف تدافع خالل رمي اجلمرات ويف عام 1998م مات 1185 
حاًجا وأصيب 180 يف تدافع أيًضا يف رمي اجلمرات ويف عام 2004م 
مات 251 حاًجا يف نفس الكان ويف عام 2006م مات 364 حاًجا يف 
نفس الكان وليس آخرها ما حدث يف داخل الرم الكي بسبب سقوط 
الرافعة إىل داخله واودت بحياة أكثر من مائة حاج وجرح أكثر من 
230 حاًجا وما حدث يف منى العام الايض حيث مات مئات الجاج 
وجرح مثلهم وجاء السعوديون باجلرافات لتجرف اجلثث وربام كان 
البعض منهم عىل قيد الياة ودفن الكثري منهم بدون مراسيم وصالة 
جنازة وتكريم واحرتام وحتقق من هوياهتم، ومل يكلفوا أنفسهم القيام 
بالتحقيق اجلاد أو إرشاك جلان من الدول اإلسالمية األخرى بالتحقيق 
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معهم وكأن الوضوع عادي ول يستحق بل تبادلوا الشكر فيام بينهم 
بام أسموه نجاح موسم الج. 

5-النظام السعودي نفسه ل يشعر باألمن بالقرب من السجد الرام 
َّْن َمنََع َمَساِجَد اهللَِّ َأْن ُيْذَكَر فِيَها  مصداقًا لقوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِم
ْم  ْم َأْن َيْدُخُلوَها إِلَّ َخائِِفنَي َلُ ا ُأوَلئَِك َما َكاَن َلُ اْسُمُه َوَسَعى يِف َخَراِبَ
ْم يِف اْلَِخَرِة َعَذاٌب َعظِيٌم﴾ فجعل السجد الرام  ْنَيا ِخْزٌي َوَلُ يِف الدُّ
للحصول  إليه  وسعى  األبيض  البيت  شطر  وجهه  وولِّ  ظهره  وراء 
عىل األمن من أمريكا وما القواعد األمريكية التي متأل مملكة آل سعود 
إل  واألمحر  العريب  البحر  يف  واألساطيل  األخرى  اخلليجية  والدول 

دليل عىل ذلك.

استغالل النظام السعودي للحرمني الشريفني
وقيامه  الرام  السجد  عىل  سيطرته  جمرد  أن  السعودي  النظام  يعترب 
بشؤونه جيعله صاحب حق يف كل ما يفعل وأن له فضل عىل الناس 
اَم َيْعُمُر َمَساِجَد  وأنه يمثل اإلسالم وكأنه ل يقرأ  قول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ
َكاَة َومَلْ خَيَْش إِلَّ  اَلَة َوَآَتى الزَّ اهللَِّ َمْن َآَمَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْلَِخِر َوَأَقاَم الصَّ
اهللََّ َفَعَسى ُأوَلئَِك َأْن َيُكوُنوا ِمَن اْلُْهَتِديَن﴾ وهذا النظام من الذين ل 
التي  األمريكية  العسكرية  القواعد  وما  ما سواه  اهلل وخيشون  خيشون 
متأل اخلليج بحره وبره إل دليل خشيته لغري اهلل ول يستطيع اخلروج 
من بيت الطاعة األمريكي قيد أنملة، وهو ليس من الهتدين وكيف 
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يكون منهم؟ وهو يعبث بمقدسات األمة ويبعثر ثرواهتا هنا وهناك 
يف  والفساد  واإلسالمية  العربية  الشعوب  عىل  العدوان  يف  ويستغلها 
هذا  يقوده  غاشاًم  عدواًنا  نواجه  يمني  كشعب  نحن  وها  األرض؟ 

النظام بتوجيه أمريكي مبارش وتأييد إرسائييل واضح. 
بقوله:  الرشيفني  الرمني  خدمة  أهنم  زعمهم  عىل  تعاىل  اهلل  ويرد   
َواْلَيْوِم  بِاهللَِّ  َآَمَن  َكَمْن  َراِم  اْلَ اْلَْسِجِد  َوِعاَمَرَة  اجِّ  اْلَ ِسَقاَيَة  ﴿ََجَعْلُتْم 
اْلَقْوَم  هَيِْدي  َل  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِعنَْد  َيْسَتُووَن  َل  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َوَجاَهَد  اْلَِخِر 
الظَّالنَِِي﴾ ومعنى الية يف عرصنا هذا أجتعلون ما تّدعونه من خدمة 
الرمني الرشيفني أفضل من اإليامن باهلل واليوم الخر وجهاٍد يف سبيل 
اهلل ضد الرشوع األمريكي والصهيوين يف النطقة والعامل، ل يستوون 
أظلم  من  السعودي  والنظام  الظالني  القوم  هيدي  ل  واهلل  اهلل  عند 
الظالني ول يستطيع أحد أن يصفه بالعدل حتى أنه يعدم أي إنسان 
لجرد الكلمة القة والصادقة والعارضة البناءة له وللكه العضوض.

أوليائه ألن  البيت الرام وليس من  السعودي يصد عن  النظام  فهذا 
َوُهْم  اهللَُّ  ُم  َبُ ُيَعذِّ َألَّ  ْم  َلُ ﴿َوَما  بقوله::  أولياؤه  منهم  بني  تعاىل  اهلل 
اْلُتَُّقوَن  إِلَّ  َأْولَِياُؤُه  إِْن  َأْولَِياَءُه  َكاُنوا  َوَما  َراِم  اْلَ اْلَْسِجِد  َعِن  وَن  َيُصدُّ
َيْعَلُموَن﴾ وكام هو معلوم فالنظام السعودي يصد  َأْكَثَرُهْم َل  َوَلكِنَّ 
عن السجد الرام بام بيناه سابقًا ، وليس من  أوليائه ألن أولياءه كام 
قال اهلل تعاىل هم التقون: ﴿إِْن َأْولَِياُؤُه إِلَّ اْلُتَُّقوَن﴾ ول أعتقد أن أحدًا 

14



معتربًا يقول أن آل سعود من التقني.
فآل سعود يتعاملون مع  الرمني الرشيفني وكأهنام ملك خاص لم 
مسمى  حتت  اختزلومها  بام  يترشفوا  أن  وبدل  ممتلكاهتم  من  وجزء 
العائلة السعودية الالكة فأصبح الرمني الرشيفني يف السعودية وكلمة 
حتت  كاماًل  شعًبا  اختزلت  والتي  الالكة  األرسة  لقب  هي  السعودية 
مسامها ول تعرتف بيشء اسمه شعب ول تتقيد بدستور وليس لذه 
العربية  اجلزيرة  الستعامر يف  أهنا صنيعة  إل  تاريخ ول هوية  األرسة 

وتعمل لصاله.
عليه  مردود  الرشيفني  الرمني  خدمة  من  سعود  آل  يدعيه  ما  وكل 

باستغاللم لام جتارًيا وسياسًيا ومذهبًيا.

االستغالل التجاري للحرمني الشريفني
عندما يذهب الاج  أو العتمر أو الزائر للرسول صىل اهلل عليه وآله 
الرمني  خدمة  قبيل  من  هذا  أن  يعتقد  العمراين  البناء  ويرى  وسلم 
مقابل  للناس  خدماهتا  تقدم  رشكة  أي  أن  بباله  خيطر  ول  الرشيفني 
التصالت  رشكة  الثال  سبيل  فعىل  عليها  حتصل  ومكاسب  أرباح 
التي تقدم خدمات كثرية ومتنوعة ونافعة لكن هذه اخلدمات مقابل ما 
ندفع من مال والذي حتصل الرشكة منه عىل أرباح طائلة تفوق قيمة 

اخلدمات التي تقدمها بكثري.
حسابه  عىل  الرشيفني  الرمني  إىل  يذهب  والزائر  العتمر  أو  فالاج 
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اخلاص وربام يبيع كل مدخراته هذا إن مل يستدن فكل ما مجعه )حتويشة 
باهضة  مبالغ  وهي  والزيارة  العمرة  أو  الج  رحلة  يف  ينفقه  العمر( 
فيدفع مقابل التأشرية التي الفرتض أن تكون جمانية وحق لكل مسلم 
الوصول إىل الرمني الرشيفني ويدفع مقابل السكن يف الفنادق ويدفع 
أجرة الواصالت بني الناسك والشاعر القدسة ويدفع أجرة الخيامت 
الؤقتة التي يسكنها يف الشاعر ويدفع قيمة خدمات األمن والطرقات 
قيمة طعامه ورشابه ويدفع كل ذلك مضاعًفا ألن  يدفع  وغريها كام 
يف  فرتة  من  يقضيه  ما  أن  رغم  جًدا  مرتفعة  الج  موسم  يف  األسعار 
الج قليلة قد تصل إىل عرشة أيام أو نصف شهر وهي فرتة لو قضاها 

يف دولة أخرى سياحية لكفاه ما يدفعه يف الج أشهر فيها.
إذًا فأين اخلدمات التي يقدمها النظام السعودي للحجاج؟ وأين خدمة 
مضاعف  وثمن  مقدًما  الثمن  مدفوع  يشء  وكل  الرشيفني  الرمني 
جًدا؟ فال نرى إل استثامر الرمني الرشيفني والصول عىل األرباح 

اخليالية والطائلة من جيوب الجاج.
إن أي دولة أخرى تعمل وتقدم من اخلدمات وتستثمر يف حال حصلت 
عىل أولبياد ريايض أو مونديال كرة القدم فتستنفر كل طاقاهتا وتبني 
و... الخ وهي حتصل عليه لرة واحدة وخترج رابحة من هذا األولبياد 
والتي  السياحة  من  القومي  دخلها  الدول  بعض  وهناك  الونديال  أو 

هي عبارة عن زيارات لتلك الدولة والتنقل بداخلها.
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الج  موسم  ومع  الرشيفني  الرمني  مع  يتعامل  السعودي  والنظام 
بالذات بذه العقلية التجارية وكل ما يراه الناظر من خدمات مقدمة 

هي عبارة عن استثامر مربح ومدفوع األجر.
استهالكية  سوًقا  منه  وجيعل  الج  موسم  السعودي  النظام  فيسخر 
لبضائعه وللبضائع الغربية وبالذات األمريكية والربيطانية والصهيونية 
 فامذا قدم النظام السعودي للحرمني الرشيفني وللحجاج فام يكسب 
أكثر  الجاج  جيوب  ومن  أرباح  من  الرشيفني  الرمني  وراء  من 
بكثري من ما يقدم من خدمات ويتضاءل أمام ما أنفقه يف استثامرات 
يف  السعودي  النظام  يستثمره  وما  وحولام،  الرشيفني  الرمني  يف 
الرمني الرشيفني يتضاءل مقابل ما ينفقه من عرشات الليارات من 
الدولرات يف العدوان عىل الشعب اليمني أو ما رصفه يف سبيل إسقاط 
النظام السوري وترشيد شعبه وما أنفقه عىل شكل استثامر يف الرمني 
الرشيفني - ويّدعي أهنا خدمة لام – قليل جًدا مقابل ما ينفقه سنوًيا 
يف اللهو واللعب والنتجعات والسياحة الاجنة يف الداخل السعودي 
ويف الدول األخرى وما ينفقه عىل قنوات الفتنة والفساد األخالقي وما 
أنفقه يف الرمني الرشيفني ل يساوي شيًئا مقابل استثامراته يف أمريكا 
السعودي يستثمر ما  النظام  بنوكها هذا باإلضافة أن  واحتياطياته يف 
أنعم اهلل به عىل السلمني يف اجلزيرة العربية من النفط ويبيع بمليارات 
الدولرات ويمتلك ثروة باهضة الثمن ومتجددة كل يوم والفرتض 
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هذه  عىل  يسيطر  السعودي  والنظام  مسلم  لكل  جماًنا  الج  يكون  أن 
الثروة الطائلة والتي يبعثرها هنا وهناك ولكن ل عجب فمن يعبث 
نفسه  السعودي  الداخل  الغرب ويف  الثروات واألموال لصالح  بذه 
وتارخيها  األمة  بمقدسات  يعبث  فإنه  وحمرومون  ومعدمون  فقراء 

وهويتها.
السكن  كان  اإلسالم  قبل  اجلاهلية  يف  أنه  العتبار  يف  األخذ  مع  هذا 
والطعام والرشاب وحق الامية والسقاية والرفادة جماًنا لكل حاج إىل 
السجد الرام وكان اجلاهليون يعتربونه رشًفا وكانوا يأخذون من كل 
واحد منهم حسب استطاعته وبقدر طاقته من طعام وجزر من األبل 

وكل ما حيتاجه الجاج إىل أن يتم موسم الج.

االستغالل السياسي للحرمني الشريفني
دائاًم ما يستغل آل سعود الرمني الرشيفني سياسًيا بدًءا من متجيد ملوك 
واعتبارهم  الرشيفني  الرمني  منربي  ومن  عرفة  خطبة  يف  سعود  آل 
أولياء أمر السلمني والدعاء لم والدعاء عىل من يعادهيم، كام يربط 
آل سعود الج بمواقفهم السياسية فيوظفون الج والعمرة والزيارة 
يف خدمة سياساهتم فمن استحالل دماء اليمنيني من قبل خطيب عرفة 
العام الايض وتكفريهم إىل تكفري اإليرانيني عىل لسان مفتى الملكة 
السعودية حيث اعتربهم أحفاد الجوس إىل إثارة الذهبية والطائفية 
والوقوف إىل جانب  داعش والنرصة وأمريكا وإرسائيل يف ما يتعلق 
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بسوريا.
وحتت مربر الدفاع عن الرمني الرشيفني يستقطبون الكثري من الواقف 
السياسية - طبًعا مع بذل األموال ثمنًا لتلك الواقف – ويغررون عىل 
الكثري من الشباب رغم أن الوقف السعودي من أوىل القبلتني وثالث 
الرمني الرشيفني منسجم مع موقف الكيان الصهيوين حيث يرتبطان 

بعالقات مكشوفة ومعلنة.

الرتويج للمذهب الوهابي التكفريي من داخل احلرمني الشريفني
الرمني  داخل  والوعظ  واإلرشاد  الدعوة  السعودي  النظام  حيتكر 
آل  العزيز  عبد  ذرية  يف  اللك  احتكر  فكام  بالوهابية  ممثاًل  الرشيفني 
الوهاب  عبد  بن  حممد  ذرية  يف  برمته  الديني  الوضوع  احتكر  سعود 

الذين يلقبون اليوم بـ »آل الشيخ«
والعيدين  وعرفة  الرشيفني  الرمني  منابر  من  اخلطبة  فيحتكرون 
والتدريس والحارضات والفتوى وتوزيع الكتب الوهابية – التي تعترب 
مراجع داعش الفكرية – وتعج بالتكفري للمسلمني والتبديع والتضليل 

لم.
يلقي حمارضة ولو يف زاوية  أن  السلمني  ويمنعون أي عامل من علامء 
من الزوايا أو يفتي ويعتربون ذلك خمالفة بل يف توقيع تفويج موسم 
للدول  دخل  ل  أن  السعودي  اجلانب  يشرتط  دولة  أي  يف  الجيج 
اجلانب  عىل  حكر  ألنه  والتوعوي  اإلرشادي  اجلانب  يف  األخرى 
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السعودي.
للوهابية  بالرتويج  الج  موسم  يف  وبالذات  الرمني  فيستغلون 
ما يف الرمني  يقدسون كل  الذين  الناس  البسطاء من  ويؤثرون عىل 
بني  فيفرقون  الق،  هو  داخلهام  من  جاء  ما  ويعتربون  الرشيفني 
قلوبم،  بني  ويؤلف  يوحدهم  أن  جيب  الذي  الكان  من  السلمني 
للتحرك  منطلقًا  اهلل  جعله  الذي  الكان  من  التحرر  طريق  ويقطعون 
السؤول لتحرير األقىص البارك وكل شرب يف األمة والعامل، ويرضبون 
اإلسالم من داخل السجد الرام كام رضب ابن ملجم أمري الؤمنني 
الوهايب  الفكر  نرى  نحن  وها  بالكوفة،  مسجده  داخل  )ع(  عيل 
اخلبيثة  األفكار  بتلك  إما  الساجد  داخل  السلمني  التكفريي يرضب 

أو بالتفجريات باألحزمة الناسفة.
ول  الدليل  عىل  ول  الجة  عىل  يقوم  ل  التكفريي  الوهايب  فالفكر 
النطق ول عىل النقل ول العقل وإنام عىل األموال الطائلة التي تنفق 
لنرشه وعىل الامية والدعم الغريب كونه أحد أدواته وعىل الستغالل 

للحرمني الرشيفني كوهنام مقدسني يف قلوب السلمني ودينهم. 
عىل  سيطر  وقرنه  األقىص  السجد  عىل  سيطر  الشيطان  باختصار 

الرمني الرشيفني.
  ومن هنا فإن أكرب إساءة للحرمني الرشيفني وأعظم إهانة للمسلمني 
الذين  اليهود  يوال  الذي  السعودي  النظام  بام  ويتحكم  يسيطر  أن 
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بمسجدنا  يتحكم  أن  نقبل  ل  فنحن  آمنوا،  للذين  عداوة  أشد  هم 
أو  اإلسالم  تعاليم  بعيد عن  اخللق  الارة شخص يسء  أو  القرية  يف 
حكاًما  سعود  بآل  قبلت  قد  اإلسالمية  باألمة  فكيف  للعدوان  مؤيد 
عىل الرمني الرشيفني وبالوهابية قّيمة عليهام ختطب من منربهيام وتؤم 

السلمني فيهام وتفتي من داخلهام بشن الروب عىل شعوب األمة؟

البصمات اليهودية يف مكة
كلنا نعلم أن اإلرسائيليني قد غريوا كثريًا من معامل القدس وحفروا 
حتت األقىص وحموا كثريًا من آثارها اإلسالمية واألمر كذلك بالنسبة 
معامل  األمريكية  بالرشكات  سعود  آل  غرّي  حيث  الرام  البلد  لكة 
جيد  مكة  إىل  يذهب  ومن  اإلسالمية،  الثار  الوهابية  وحمت  مكة، 
البنايات مع الوجودة يف لندن أو نيويورك فيشاهد أغلب  التشابه يف 
الباين يف مكة عىل النمط الغريب وليس اإلسالمي باإلضافة إىل قضم 
بعض من جبال مكة وأراضيها يف مشاريع جتارية واستثامرية للملوك 
واألمراء وبطانتهم، ول يشعر بعض السلمني أنه يف أقدس مكان بل 
ينتقل به التفكري والشاهدة إىل العمران الغريب حتى أغلب الأكولت 
صهيونية،  ومنها  غربية  وماركات  الغربية  بالطريقة  والرشوبات 
غربية  لرشكات  وتابعة  أجنبية  أسامء  مكة  يف  الفنادق  اسامء  وأغلب 
ومنها فندق برج الساعة الذي يطل عىل السجد الرام والذي أعاله 
أكرب ساعة يف العامل عىل غرار ساعة بيغ بن الشهورة يف لندن بربيطانيا، 
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لضخامته  الكعبة  حول  للطائفني  األنظار  خيطف  الذي  الفندق  هذا 
وارتفاعه وحصاره للمسجد الرام من أي توسعة قادمة كام ُيشكل 
خطرًا عىل الكعبة حيث أن إي عمل ختريبي أو استخبارايت خصوًصا 
والنظام السعودي عميل ومتآمر ومعتدي فلو اهنار فسينهار عىل رأس 
الكعبة ومثله مثل األنفاق التي يعملها الصهاينة حتت السجد األقىص 
بني  والفرق  األقىص  السجد  ينهار  مصطنعة  ولو  هزة  أي  حال  ويف 
حتت  من  يتآمرون  الصهاينة  أن  الصهيوين  والنظام  السعودي  النظام 
األرض من حتت األقىص والنظام السعودي يتآمر عىل الكعبة من فوق 

األرض وعىل الكشوف وأمام األعني ويف وضح النهار . 
علامء  من  نسمع  مل  اإليامنية  الناحية  ومن  العمرانية  الناحية  من  هذا 
ربع كلمة حق ضد  الرشيفني ول حتى  منابر الرمني  السعودية من 
أمريكا وإرسائيل بل ما نسمعه ضد األمة اإلسالمية والنفخ يف الفتنة 

الطائفية والذهبية وتكفري السلمني الخالفني للتعاليم الوهابية.

التشابه والقواسم املشرتكة بني النظام السعودي والكيان الصهيوني 
والعالقة بينهما

عند النظر إىل الكيانني السعودي والصهيوين اجلاثمني عىل القدسات 
اإلسالمية الرمني الرشيفني وأوىل القبلتني وثالث الرمني الرشيفني 
نجد التشابه الكبري بينهام والعالقات الميمية التي بدأت تطفو عىل 
السطح ويتناولا اإلعالم بشكل مكشوف ونرى شواهدها يف الواقع 



َتَر إىَِل الَِّذيَن  ونقرأ حقيقتها يف القرآن الكريم يف قول اهلل تعاىل: ﴿ َأمَلْ 
ْخَواهِنُِم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلئِْن ُأْخِرْجُتْم  َناَفُقوا َيُقوُلوَن إِلِ
ُكْم َواهللَُّ  نَّ َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَل ُنطِيُع فِيُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوإِْن ُقوتِْلُتْم َلنَنْرُصَ
ُْم َلَكاِذُبوَن ﴾ ونحن نرى النظام السعودي والكيان الصهيوين  َيْشَهُد إهِنَّ

يف خندق واحد.
الكريم هي  القرآن  با  التي وصفهم  البارزة  النافقني   ومن عالمات 
ْم َعَذاًبا َألِياًم * الَِّذيَن  ِ اْلُنَافِِقنَي بَِأنَّ َلُ تول الكافرين قال تعاىل: ﴿َبرشِّ
َة َفإِنَّ  َيتَِّخُذوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُْؤِمننَِي َأَيْبَتُغوَن ِعنَْدُهُم اْلِعزَّ
األمريكان  يتخذ  السعودي  النظام  أن  نعلم  ونحن  مَجِيًعا﴾  هللَِِّ  َة  اْلِعزَّ
اهلل  لكتاب  خمالًفا  واألمن،  العزة  عندهم  مبتغيًا  أولياء  والصهاينة 
الكريم الذي ينص عىل أن من يتوىل اليهود والنصارى فهو منهم يف 
َأْولَِياَء  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  َل  َآَمنُوا  الَِّذيَن  ا  َ َأهيُّ قوله تعاىل: ﴿َيا 
ُه ِمنُْهْم إِنَّ اهللََّ َل هَيِْدي اْلَقْوَم  ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّ

الظَّالنَِِي﴾.

التشابه بني النظام السعودي والكيان الصهيوني
1-اسامن جديدان يف النطقة ويف اخلريطة وتزويران لوية شعبني هوية 
أرسة  باسم  وغريها  وعسري  ونجد  الجاز  يف  العربية  اجلزيرة  شعب 
»آل سعود« كذلك الال بالنسبة لشعب فلسطني وتزوير هويته باسم 

إرسائيل.
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والن  بريطانيا،  أنشأهتام  النطقة  يف  مصطنعان  جديدان  كيانان   -2
خيوضاهنا  وحرب  عدوان  ألي  تربر  التي  أمريكا  وتتبنامها  تدعمها 
وبالذات  اخلليج  بأمن  تلتزم  كام  أنفسهام  عن  يدافعان  أهنام  بحجة 

السعودية وأمن إرسائيل.
نشأة  فإرسائيل  السلمني  بحق  الروعة  الجازر  عىل  الكيانان  3-نشأ 
عىل جمازر كثرية كمجازر دير ياسني وصربا وشاتيال وغريها والنظام 
وغريها  وكربالء  ومكة  الطائف  يف  مماثلة  جمازر  عىل  نشأ  السعودي 
السعودية  يف  الطبوعة  الكتب  ومنه  التاريخ  كتب  يف  مدون  هو  مما 
الوهابيون وآل سعود وما  والتي سجلت كيف كان  لدهيا  والعتمدة 
أموالم  وينهبون  فيغزوهنم ويقتلوهنم  السلمني كفاًرا  يعتربون  زالوا 
ويسبون نساءهم كام يف كتاب »عنوان الجد يف تاريخ نجد« وأقرب 
الوهابية وآل سعود هو نموذج داعش  مثل لنشأة السعودية وجرائم 

اليوم.
ومن نصوص ذلك الكتاب اليت: )فر أهل الرياض الرجال والنساء 
واألطفال ل يلوي أحد منهم عىل أحد هربوا عىل وجوههم إىل الربية 
يف السهال قاصدين اخلرج وذلك يف فصل الصيف فهلك منهم خلق 
كثري جوعًا وعطشًا ... وتركوها خالية عىل عروشها الطعام واللحم 
يف قدوره والسواين واقفة يف الناحي وأبواب النازل مل تغلق ويف البلد 
من األموال ما ل حيرص فلام دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية 
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من أهلها إل قلياًل فساروا يف أثرهم يقتلوهنم ويغنمون( 
ويؤرخ السيد أمحد بن السيد زيني دحالن ما قام به الوهابيون يف الطائف 
بالقول: )ولا دخلوا الطائف قتلوا الناس قتاًل عامًا واستوعبوا الكبري 
يذبحون  والوضيع، وصاروا  والأمور واألمري، والرشيف  والصغري، 
البيوت خيرجون  الرضيع، وصاروا يصعدون  الطفل  األم  عىل صدر 
من توارى فيها، فيقتلوهنم. فوجدوا مجاعة يتدارسون القرآن فقتلوهم 
عن آخرهم حتى آبادوا من يف البيوت مجيعًا. ثم خرجوا اىل الوانيت 
والساجد وقتلوا من فيها، ويقتلون الرجل يف السجد وهو راكع أو 

ساجد، حتى أفنوا هؤلء الخلوقات..(
4- التشابه يف العقائد الجسمة هلل تعاىل حيث عقيدة الوهابية يف اهلل 
أن له يد ورجل وهيرول وينزل ويطلع وو... الخ كام هو حال العقيدة 
أهنم  الصهاينة  يعترب  حيث  العنرصية  األفكار  يف  والتشابه  اليهودية، 
الناجية ومن عداهم  الفرقة  الوهابيون أهنم  شعب اهلل الختار ويعترب 
السلمني  اليهود  يقتل  الصهيوين  الفكر  فباسم  النار،  أهل  كفار ومن 

وباسم الفكر الوهايب يقتل التكفرييون السلمني أيضًا.
5- إرسائيل غري قائمة بذاهتا وإنام بأمريكا والغرب وكذلك السعودية 

ليست قائمة بذاهتا وإنام بأمريكا والغرب.
يف  العهود  ونكث  واخليانة  الغدر  أساليب  الكيانني  اعتامد   -6
بعد  اجلوي  القصف  واعتامد  العارك  ميادين  يف  والروب  الروب 
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العمالء  بالكر واخلداع وبمساعدة  للخصم  اجلوية  الدفاعات  تدمري 
والتحالفات  والصار  األمنية  والفوىض  والغتيالت  الداخل  من 
الديني  اجلانب  واستحضار  والرتزقة  واإلعالم  الوحشية  واجلرائم 
الزيف ورشاء الذمم والرب النفسية والتأييد الدول والدعم الغريب 
والغرب  أمريكا  اعتامدًا عىل  الائط  الدولية عرض  القوانني  ورضب 

وصدق اهلل القائل: ﴿َتَشاَبَْت ُقُلوُبُْم﴾

القواسم املشرتكة بني النظام السعودي والكيان الصهيوني
الرمني  عىل  سعود  فآل  اإلسالمية  القدسات  عىل  1-الستيالء 
الرشيفني  الرمني  وثالث  القبلتني  أوىل  عىل  وإرسائيل  الرشيفني 
مكة  تأريخ  وتزوير  األقىص،  السجد  )ص(  اخلاتم  النبي  ومرسى 
الثار  عىل  واإلبقاء  اإلسالمية  لآلثار  والدم  الحو  حيث  والدينة 
إرسائيل  تفعل  وهكذا  النورة،  الدينة  جوار  خيرب  كحصن  اليهودية 
سن  حتت  األقىص  السجد  دخول  من  إرسائيل  متنع  ومثلام  بالقدس 
عمرية معينة كذلك تفعل السعودية فيام يتعلق بالعمرة وزيارة النبي 

صىل اهلل عليه وآله وسلم إل يف حالت خاصة.

2- الصري الشرتك والعدو الشرتك للكيانني ويتمثل يف إيران وحزب 
اليمن وكل من يعادي إرسائيل هو عدو  اهلل وسوريا وأنصار اهلل يف 

للسعودية وكل من تعاديه إرسائيل تعاديه السعودية.
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قبل  العميل  اإليراين  النظام  مع  جيدة  عالقة  عىل  كانت  فالسعودية 
أمريكا  ومعاداة  اإلسالمية  الثورة  انتصار  وبعد  اإلسالمية  الثورة 

وإرسائيل أصبحت إيران عدوة لدودة يف نظر السعودية
بزعامة  الرصي  النظام  مع  كبرية  عداوة  عىل  السعودية  وكانت 
بعد  الرصي  النظام  صادقت  ولكنها  إلرسائيل  العادي  عبدالنارص 

التطبيع مع إرسائيل يف اتفاقية كامب ديفيد.
منظمة  وصنفته  إرسائيل  ضد  لوقوفه  اهلل  حزب  السعودية  وتعادي 
إرهابية ومررت السعودية هذا التصنيف يف جملس التعاون اخلليجي 

وجامعة الدول العربية.
وتعادي السعودية النظام السوري كونه ضد إرسائيل وترسل بالسالح 

والرجال وتدعم العارضة الدعومة إرسائيليًا وأمريكيًا.
وتعادي السعودية اليمن بشكل أشد بعد انتصار ثورة 21 من سبتمرب 
2014م التي أسقطت الوصاية السعودية األمريكية عىل اليمن إىل غري 
رجعة بإذن اهلل تعاىل، وتبنت العداء ألمريكا وإرسائيل بشكل عميل 

ومؤثر، وناهضت الرشوع األمريكي والصهيوين يف النطقة والعامل.
ألهنا  الشيوعية  واألنظمة  السوفيتي  الحتاد  السعودية  عادت  كذلك 
عدو ألمريكا وانربت الوهابية وأفتت باجلهاد يف أفغانستان حتى إذا 
ما أخرجوا السوفيت منها دخلتها أمريكا ومل نسمع أي فتوى باجلهاد 
فيها بل سمعنا ونسمع باجلهاد يف سوريا ألن أمريكا وإرسائيل تريد 
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ذلك حيث أصدرت أمريكا قانون معاقبة وحماسبة سوريا.
 كام كفرت الوهابية السعودية اإليرانيني بعد الثورة اإلسالمية وحزب 
األحرار  واليمنيني  لامنعتهم  والسوريني  إرسائيل  عىل  النرص  بعد  اهلل 
بالنرص  الدعاء  وحرمت  بل  بفلسطني  يتعلق  فيام  السؤولة  لواقفهم 
اخلليج  يف  األمريكية  للقواعد  ورشعت  2006م  عام  يف  اهلل  لزب 
اليهود  عىل  الدعاء  وحرمت  2003م  عام  العراق  احتالل  وباركت 
ابنه جهاد ومن  والنصارى وفرحت باستشهاد عامد مغنية ومن بعده 
بعده سمري القنطار عىل أيدي اإلرسائيليني، والوهابية جاهزة ومستنفرة 
وعىل أهبة الستعداد لتكفري كل من يعارض أمريكا وإرسائيل وتتهمه 
أنه رافيض جمويس صفوي يسب الصحابة وأم الؤمنني عائشة وبذلك 
هو كافر ومرشك  فكفروا اخلميني رمحة اهلل عليه والسيد حسن نرص 
اهلل والسيد حسني الوثي ول يوجد يف الناهج التعليمية السعودية إل 

الفكر الوهايب التكفريي ول يوجد فيه أي يشء يعادي إرسائيل.
الطائفية  الفتنة  نار  نفخ  يف  وأمريكا  وإرسائيل  السعودية  تشرتك   -3
والذهبية بني السلمني، والفتنة بني العرب والفرس ممثلني باإليرانيني 
الرشيفني  الرمني  وتستغل  اجلغرايف  الوقع  السعودية  وتستخدم 
ذلك،  ألجل  وتسعى  ذلك  تريد  وإرسائيل  أمريكا  ألن  الدف  لذا 
يف   أهنا  ترّوج  حيث  الفتنة،  مرشوع  يف  الرئيسية  األداة  والسعودية 
نة يف مواجهة العتداء  حرب مع إيران وتصفها بأهنا لـ«الدفاع عن السُّ
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السياق،  هذا  يف  تأيت  ولبنان  واليمن  سورية  يف  حربا  وأن  الشيعي«، 
وتعمل عىل تضليل الرأي العام اإلسالمي لكي يلتّف حولا، وللتعمية 

عىل طبيعة هذا الرصاع.
العام  الرئيس  للسديس  الشهرية  اخلطبة  من  ذلك  عىل  أدل  وليس   
النبوي والذي وصف فيها العدوان  لشؤون السجد الرام والسجد 
السعودي األمريكي عىل اليمن بأهنا حرب سيسجلها التاريخ بمداد 
الذهب، ودعا يف آخر اخلطبة اىل دعم عاصفة الزم التي ختوضها بالده 
السنة  بني  حرب  هي  إيران  مع  السعودية  حرب  أن  وأكد  اليمن،  يف 
العامل  كل  يف  الشيعة  قتال  عىل  وحرض  بجدارة،  وطائفية  والشيعة 
طائفية  وهي  والشيعة  السنة  بني  حرب  هي  ايران  مع  )حربنا  بقوله: 

بجدارة وإن مل تكن طائفية جعلناها طائفية(.

العالقات بني النظام السعودي والكيان الصهيوني
العربية  بالبادرة  ُيسمى  ما  السعودي قدم  النظام  أن  يعلمه اجلميع  مما 
تطبيع  اجتاه  يقود يف  العريب  بإرسائيل وحتت مسمى اإلمجاع  واعرتف 
العالقات معها وما الزيارات التبادلة التي كشفها اإلعالم والتحالفات 
السعودي  العدوان  ظل  يف  وخصوًصا  يوم  بعد  يومًا  تتكشف  التي 
األمريكي عىل اليمن إل خري برهان عىل الدور اخلطري الذي يقوم به 
النظام السعودي - الرجعي الديكتاتوري التكفريي الكهنويت صنيعة 

الستعامر - داخل األمة. 
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االنطالق من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
السجد األقىص  أن يسيطروا عىل  يتمكنوا  اليهود أهنم لن  لقد عرف 
منه  تنطلق  أو  السلمني  بني  فاعاًل  الرام  السجد  بقى  إذا  البارك 
النطقة وضد إرسائيل  الدعوات اجلهادية ضد الرشوع األمريكي يف 
والوئام  واإلخاء  الوحدة  قيم  وترسيخ  إليهم  العداء  بوصلة  وتوجيه 
عمدوا  لذلك  فلسطني،  والركزية  األوىل  قضيتهم  جتاه  السلمني  بني 
إىل السيطرة عىل الرمني الرشيفني –  كام أسلفنا – عرب النظام السعودي  

والذي ثبت من خالل مواقفه أنه يف اخلندق العادي لألمة. 
ولذلك فإن الديث عن السجد األقىص البارك والقدس وفلسطني 
دون الديث عن الرمني الرشيفني ومكة والدينة وبالد الجاز يظل 
حديثًا ناقصًا ألننا ل يمكن أن نصل إىل األقىص دون أن ننطلق أولً 
َثّم ننطلق  إىل السجد الرام والذي يرزح حتت وطأة آل سعود ومن 

منه إىل األقىص ..   
واهلل من وراء القصد
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