بسم هللا الرمحن الرحيم
هذا اليوم ،تُوقع اإلمارات والبحرين مع دولة يهود اتفاقية اخليانة العظمى لفلسطني
مسرى الرسول ﷺ ومعراجه ﷺ ...دون خشية من هللا ورسوله واملؤمنني
نشرت فرانس  24أمس 2020/9/14م( :يدخل الشرق األوسط الثالاثء مسار حقبة جديدة عندما توقع دولة
اإلمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العالقات مع (إسرائيل) يف واشنطن ...ومن املقرر أن يشرف الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب خالل احتفال يف البيت األبيض على التوقيع ...وسيقود الوفدان العربيان وزيرا خارجية
البلدين اخلليجيني )...أي أن اإلمارات والبحرين ستوقعان اليوم الثالاثء يف تلك العاصمة السوداء واشنطن اتفاقية
اخليانة العظمى ملسرى رسول هللا ﷺ ومعراجه دون خشية من هللا ورسوله واملؤمنني! ومها بذلك يستنان ُسنَّة أمثاهلما
من قبل :النظام املصري يف كامب ديفيد ،واملنظمة يف أوسلو ،والنظام األردين يف وادي عربة! لقد كان احلكام يف
بالد املسلمني قبل هذه التواقيع وبعدها يتعاملون مع دولة يهود ولكن من وراء ستار مراعني يف ذلك شيئا من احلياء
بل من اخلجل فيطبِّعون من وراء ستار ،فلما زال هذا الشيء أصبح إعالن هذا التطبيع (فخرا) عندهم يعلنونه دون
أن يشعروا ابلصغار أو بشيء من العيب أو العار! وهذا الصغار ال بد مصيبهم ،اعرتفوا بذلك أو أنكروه كمصري أي
صيب الَّ ِذين أَجرمواْ صغَار ِعن َد هِ
ِ
اب َش ِدي ٌد ِِبَا َكانُواْ َيَْ ُك ُرو َن﴾.
اّلل َو َع َذ ٌ
َ ْ َُ َ ٌ
جمرم يف حق دينه وأمته ﴿ َسيُ ُ

إهنا حبق إلحدى ال ُكرب أن حيدث هذا الذي حدث حيث يسري فيه التطبيع بتسارع على مرأى ومسمع من األمة
بعد
وجيشها! ودون أن تتحرك جيوش املسلمني فتقلب الدنيا عليهم وتزيلهم! مث إن الذين مل يوقعوا اتفاقيات معلنة ُ
ليسوا دون املوقعني درجة ،فعُمان تستضيف وتضاف مع دولة يهود ،وقطر وسيط (نزيه) بني يهود وغزة! والنظام
السعودي يف بالد احلرمني أجواؤه مفتوحة لطائرات الدولة املسخ احملتلة لقدس أقداس املسلمني!! مث النظام الرتكي ال
زال يعرتف بدولة يهود احملتلة لفلسطني! حقا إهنا إلحدى الكرب أن حيدث هذا الذي حدث وكأنه أمر عادي بني
األشقاء وأنه ال يتجاوز اختالفا يف وجهات النظر حول ترسيم احلدود!!
أيها املسلمون:
إن فلسطني األرض املباركة ،أرض القدس ،أرض املسرى واملعراج هي يف قلوب املسلمني حىت وإن ابتُلوا حبكام
رويبضات يطيعون الكفار املستعمرين فوق طاعة رب العاملني ،فإن فلسطني وقدسها هي فلسطني املسلمني ،وليست
فلسطني أولئك احلكام اخلونة وال هي قدسهم ،وإن تطبيع عالقاهتم مع دولة يهود املغتصبة لفلسطني سيكللهم ابلعار
والشنار حىت يومهم الذي يوعدون ،فإن فلسطني ستعود إىل أهلها بعد قتال يهود احملتلني لألرض املباركة يف يوم
مشهود تعلوه صيحات هللا أكرب من جيوش املسلمني ،وهو وعد غري مكذوب قاله الصادق املصدوق ﷺ« :لَتُ َقاتِلُ َّن
ول ا ْْلجر َي مسلِم ه َذا ي ه ِ
ال فَاقْتُ لْهُ» رواه مسلم
ي فَ تَ َع َ
ود ٌّ
الْيَ ُه َ
َّه ْمَ ،ح ََّّت يَ ُق َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ود فَ لَتَ ْقتُ لُن ُ

أيها املسلمون:
إن اجليوش يف بالد املسلمني هم أبناؤكم وإخوانكم وبنو جلدتكم ،وفيهم املخلصون فأنريوا بصريهتم ابحلق
وادفعوهم إليه إلنقاذ فلسطني من كيان يهود املسخ الذي احتلها وعاث فيها فسادا وإفسادا بدعم من احلكام يف
بالد املسلمني الذين بدل قتال ذلك الكيان حفظوا أمنه! ولوال ذلك ملا بقيت هلذا الكيان ابقية حىت اليوم ،فيهود ال
نص ُرو َن﴾ هذا
يُنصرون يف قتال جاد مع املسلمني ﴿لَن يَ ُ
ض ُّروُك ْم إِلَّ أَذًى َوإِن يُ َقاتِلُوُك ْم يُ َولُّوُك ُم األ ُ
َد ََب َر ُُثَّ لَ يُ َ
واقعهم وهذا شأهنم ،ولكن بدل قتاهلم تعامل احلكام معهم بصلحهم ،وبدل إخراجهم من دايران كما قال العزيز
احلكيم ﴿واقْتُ لُوهم حي ُ ِ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم﴾ وإذ هبؤالء الطواغيت يثبتوهنم فيها!
وهم ِهم ْن َح ْي ُ
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ ْ َْ
َ
ََّن يُ ْؤفَ ُكو َن﴾.
اّللُ أ َّ
﴿قَاتَ لَ ُه ُم ه
أيها املسلمون:

إنه ال يصلح هذا األمر إال مبا صلح به أوله :حكم مبا أنزل هللا وجيوش تزلزل أعداء هللا ،ولن يكون هذا إال
بعودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة من جديد ،فتجتث كيان يهود الذي دنس فلسطني الطاهرة أكثر من سبعني
عاما ،ومن مث تعود فلسطني كاملة إىل داير اإلسالم ،بلدا عزيزا يف دولة عزيزة ،خالفة على منهاج النبوة ...وإن هذا
لكائن إبذن هللا ،تؤكده أمور أربعة قطعية الداللة:
ت لِلن ِ
َّاس﴾ وأمة هذا حاهلا لن
األول :أن األمة اإلسالمية خري أمة أخرجت للناس ﴿ ُكنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
تصرب على ضيم فال تنسى قدسها مهما صنع الطغاة بل تدوسهم أبقدامها فتؤزهم أزا...

ِ
اّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
َّهم
ات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
الص َ
والثاين :وعد من هللا ابالستخالف يف األرض ﴿ َو َع َد َُّ َ َ
ْ َ
ِِف ْاأل َْر ِ
اج النُّ بُ َّوِة» أخرجه
ض﴾ وبشرى من رسوله ﷺ بعودة اخلالفة على منهاج النبوة « ُُثَّ تَ ُكو ُن ِخ َلفَةٌ َعلَى ِم ْن َه ِ
أمحد.

ول
َّه ْمَ ،ح ََّّت يَ ُق َ
والثالث :حديث الصادق املصدوق ﷺ عن قتال اليهود وقتلهم« :لَتُ َقاتِلُ َّن الْيَ ُه َ
ود فَ لَتَ ْقتُ لُن ُ
ا ْْلجر َي مسلِم َه َذا ي ه ِ
ال فَاقْتُ لْهُ» رواه مسلم.
ي فَ تَ َع َ
ود ٌّ
َُ
َ َُ َ ُ ْ ُ
والرابع :حزب صادق خملص إبذن هللا يعمل لتحقيق وعد هللا سبحانه وبشرى رسوله ﷺ ،وهو الرائد الذي ال

يكذب أهله ،صاحب بصر وبصرية ،يقود األمة إىل اخلري الذي حيييها بعزة ونصر ،وفوز يف الدارين وبشر املؤمنني.
وأمة فيها ركائز النصر هذه ،فبإذن هللا ستقيم خالفتها وحترر قدسها ،وتقطع دابر الظلمة وأسيادهم وأعواهنم
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
﴿وي ومئِ ٍذ ي ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِّ
يم﴾.
ََْ َ َ َ ُ ُ ُ
َْ
نص ُر َمن يَ َ َ ُ َ َ ُ
اّلل يَ ُ
الرح ُ
حزب التحرير
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