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 !أليست طريقة التخلص من كيان يهود املغتصب للقدس معلومة لديكم
 (مًتجم)

عًتاؼ ابلقدس عاصمة لكياف يهود كأعطى تعليماتو ال اب6/12/2017إف الرئيس األمريكي ترامب قاـ كبكل عنجهية يـو 
كتفاخر بكل كقاحة أنو أكىف بعهده الذم قطعو على نفسو إبعالف القدس عاصمة . بنقل سفارة بالده من تل أبيب إىل القدس

. كلكن ابلنسبة لنا ضلن ادلسلمني كابلنسبة لديننا اإلسالـ فإف كياف يهود كىذايف ترامب ابطل كغري مشركع. لكياف يهود

إف الذم جعل ترامب يقدـ على ىذه اخلطوة اليت تنم عن غطرسة ىو خيانة كعجز كجنب احلكاـ الذين حيكموف البالد 
كقد حترؾ ىؤالء احلكاـ على الفور بعد إعالف ترامب الختاذ . اإلسالمية كالذين يتخذكف أمريكا ككياف يهود أكلياء كحلفاء ذلم

فمن ىؤالء احلكاـ من أعلن خيانتو بقولو إف ذلك سلالف لقرارات . التدابري لتطويق ىبة ادلسلمني الغاضبة كردة فعلهم كاحتوائها
كمنهم من دعا إىل اجتماع منظمة التعاكف اإلسالمي اليت ال ! كمنهم من قاؿ إف ذلك يضر ابلسالـ كحبل الدكلتني! األمم ادلتحدة
كيف الوقت نفسو يطلب العوف من اباب الفاتيكاف كمن ركسيا كإيراف كمها اللتاف قتلتا مئات اآلالؼ من ادلسلمني يف ! حتل كال تربط

! سوراي

إف ىؤالء احلكاـ العاجزين عن ْحاية مقدساهتم يعملوف على تغطية عيبهم بتصرحيات كاستنكارات ابىتة كقد سقطت كرقة 
فاندفعوا إىل . علما أف ادلسلمني اندفعوا إىل الشوارع مظهرين غضبهم كذلك بعد ساعات من إعالف ترامب. التوت اليت تسًت عوراهتم

ادليادين كإىل التجمهر أماـ سفارات أمريكا الكافرة فقاموا كأظهركا مدل حرصهم على قبلتهم األكىل ادلسجد األقصى كأرض اإلسراء 
فلم يبق ميداف كإال كعلت فيو األصوات أبف القدس أرض إسالمية، ككذلك يف كل زاكية كيف كل مسجد كعلى كل . كادلعراج

 إال أنو مل يقم أم قائد كال ،صعيد أظهركا نقمتهم على أمريكا ككياف يهود كىتفوا كحتدثوا عن عالج يداكم جرحهم كخيفف أدلهم
! ـ ببعض التصرحيات لرفع العتب كمل يبحثوا عن حل للمشكلةقإمنا لوكا ألسنت! حاكم كال ضابط بفعل شيء يشفي الصدكر

! أيها املسلمون الذين ينبض قلبهم حبب القدس
إنكم لتعلموف أف مسالة القدس ليست جديدة، فهي حتت االحتالؿ منذ مخسني عاما كمعها ادلسجد األقصى عدا اجلزء 

كمل يتغري موقف كياف يهود الغاصب منذ ذلك . كالقتل يفعل فعلو يف ادلسلمني منذ ذلك التاريخ. الغريب منها زلتل منذ سبعني عاما
كمل يتغري موقف بريطانيا اليت كضعت ىذا الكياف كخنجر يف خاصرة ادلسلمني كمن بعدىا أمريكا اليت تتمادل يف مواقفها . اليـو

ككذلك حكاـ البالد اإلسالمية فيلعبوف لعبتهم كممثلي ادلسرح ابلبحث عن حل كيعقدكف ادلؤدترات للتظاىر . الداعمة لكياف يهود
أبهنم يعملوف شيئا ما، كىم يقيموف العالقات ادلتينة مع ىذا الكياف ادلغتصب، كيبحثوف عن احللوؿ لدل األمم ادلتحدة اليت حتمي 

! ىذا الكياف كيصدركف التصرحيات الباىتة كادلزيفة ضد شلارساتو التعسفية

أمل يستعرض ىؤالء احلكاـ أمامكم ىذه األشياء كحل ذلذه القضية على مدل سنني طويلة؟ فإىل مىت تبقوف صامتني على 
تصرحياهتم ادلزيفة كتصرفاهتم اخلادعة؟ كأنتم تعرفوف أف مواقفهم اجلبانة كمقًتحاهتم الساقطة ال تصب إال يف مصلحة كياف يهود 

! لقد حاف كقت احلل اجلذرم كالنهائي! كىي تشجع ىذا الكياف على التمادم يف شلارساتو التعسفية! كتشرعنو

إف احلل اجلذرم ألية  .صلدد لكم تقدمي احلل الوحيد كاجلذرم للقدس كلفلسطني كلهاوالية تركيا /  حزب التحرير إننا يف
 كذلذا فإف احلل اجلذرم ىو يف التعمق يف أصل ادلشكلة كفهمها كمن مث ؛مشكلة ىو يف البحث عن أسباهبا األصلية كمن مث إزالتها

. طرح احلل الصحيح ذلا
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 ىي قضية أرض ؛بل ىي قضية إسالمية. إف قضية فلسطني ليست قضية أىل فلسطني كحدىم أك العرب كحدىم -1
 ىي فلسطني ،طؤ احلكاـ اخلونة ادلنّصبني على رؤكس ادلسلمنياتصبة من قبل يهود بدعم من أمريكا كبريطانيا كبتوغإسالمية مقدسة ـ

 فال يوجد عليها شرب من األرض إال كأريق عليو دـ مسلم شهيد أك أثري غباره خبيل الفاحتني أك داستو ،اليت فتحت بدماء ادلسلمني
 !كرب ىو خيانة هلل كلرسولو كللمؤمنني  فالتنازؿ عن جزء منها مهما صغر أك،تلك األرض ىي لكل ادلسلمني. قدـ رلاىد
اليهود اغتصبوا فلسطني ابلقوة، كلكن ىذا الغصب ال يغري يف كاقع ملكيتها كال جيعل مالكها األصلي يتخلى عنها كال  -2

فحكم اإلسالـ يف الشيء ادلغتصب أف يقاَتل صاحبو ادلغتِصب حىت يرد عليو ما . جيعل للمغتصب احلق فيها مع مركر الزماف
 . ككل تصرؼ آخر للمغتصب إلضفاء ادلشركعية على ما اغتصب ىو زلـر كابطل،اغتصبو
 كال توجد ،كل تصرؼ سلالف لإلسالـ ىو ابطل، كذلذا فكل تنازؿ عن أم شيء من فلسطني ىو ابطل كيف حكم العدـ -3

 .يـو القيامةإىل  فاحلراـ حراـ إىل يـو القيامة كاحلالؿ حالؿ ؛مرجعية يف األرض حتلل ما حـر هللا كأبطلو
إف اإلسالـ حيـر تقسيم البالد اإلسالمية ككضع حدكد بينها، فاحلدكد ىي من صنع ادلستعمر الذم طبق سياسة فرؽ  -4

 كإنو ليحـر على ادلسلمني السكوت عن ىذه ،تسد، حىت يسهل ىيمنتو كحتكمو يف البالد اليت استعمرىا أك بسط نفوذه عليها
 .التجزئة كعدـ العمل على إزالتها كال جيوز ذلم ادلوافقة على بقائها

َوَلن تَ ْرَضى َعنَك اْليَ ُهوُد َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَِّبَع ﴿: قاؿ هللا تعاىل. إف اليهود كالنصارل ىم من أشد أعداء ادلسلمني -5
يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدََيرُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم ﴿ : كقاؿ تعاىل،﴾ِملَّتَ ُهمْ  ُ َعِن الَِّذيَن َقاتَ ُلوُكْم ِف الدِّ َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ ِإَّنَّ

ُْم َ ُ ْولَِ َك ُهُم اللَّاِلُمونَ  . كذلذا فمن يتوالىم كيعمل معهم كيتحالف معهم كاقع يف غفلة كسفاىة، ﴾َوَمن يَ تَ َو َّ

! أيها املسلمون
قاؿ . إف قضية فلسطني ىي قضية مصريية، فالواجب ضلوىا ىو اجلهاد يف سبيل هللا السًتدادىا من أيدم ادلغتصبني اليهود

َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن ِف َسِبْيِل هللِا واملُسَتْضَعِفْْيَ ِمَن الّرَجاِل والّنَساِء واْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة ﴿: تعاىل
 .﴾اللَّاِلِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا

كالعمل على إعادة البلد ادلقدس كإزالة يهود منها فرض  إف حترير القدس كادلسجد األقصى لو كلف اآلالؼ من الشهداء
. كذلذا فإف احلل الوحيد إلزالة االحتالؿ ىو حترؾ جيوش ادلسلمني على الفور ضلوىا لتحريرىا. شرعي على ادلسلمني

إف حتريك احلكاـ كالقادة للجيوش بناء على طلبات الناتو الكفار ادلستعمرين كعدـ حتريكها استجابة هلل كرسولو كلتحرير 
الَّ يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِ رِيَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنَْي َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك  َ َلْيَس ِمَن اَّللِّ ِف ﴿ :القدس كفلسطني فإف هللا قاؿ فيهم

فليسوا من هللا يف شيء ألهنم اختذكا الكافرين ادلستعمرين أكلياء كحلفاء كىم أعداء هللا كرسولو كادلؤمنني، كمل يوالوا هللا ، ﴾َ ْ ءٍء 
إف القدس فتحها خليفة كعمر رضي هللا . إذف من سيحرر فلسطني غري خليفة راشد كيزيل ذلك الكياف ادلغتصب. كرسولو كادلؤمنني

كسوؼ حيررىا خليفة ال غري . عنو كحررىا صالح الدين أحد قادة اخلالفة كحافظ عليها خليفة كعبد احلميد كمل يفرط يف شرب منها
فمن يريد حترير . قتالع كياف يهود من جذكره ىو اخلالفةاكىكذا فإف احلل الوحيد لتحرير أرض اإلسراء كادلعراج ك! إف شاء هللا

 ! القدس فليعمل إلقامة اخلالفة
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