
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 أدابرهم على قاسية ةصفع هو وجهه يف احلكام حترك دون مباتر  إعالن
 ...!عوراهتم تسرت كانت  اليت التوت ورقة حىت عنهم نزع فقد

 دوانلد ي،مريكاأل الرئيس )اعرتف: يهود لدولة عاصمة القدس أبن االعرتاف ،7/12/2017-6 الليلة هذه مباتر  أعلن
 تل من السفارة لنقل ابلتحضري اخلارجية وزارة وأمر ،"إسرائيلـ"ل عاصمة ابلقدس األربعاء، األبيض، البيت من بخطا يف مب،اتر 

 عاصمة ابلقدس ابالعرتاف قطعته الذي ابلوعد "وفيت: مباتر  وأضاف... املعماريني املهندسني مع التعاقد وبدء القدس، إىل أبيب
 تشدقا   اإلسالمية البالد حكام أبكثر اتصل اإلعالن قبل أنه العجيب والغريب... (6/12/2017 نت العربية)... (إسرائيل"ـ"ل

 بعد خطابه يف اعرتافه سيعلن أبنه وأعلمهم... والسادس والسيسي، هللا، وعبد س،وعبا سلمان،ب فاتصل واألقصى، ابلقدس
 !بكثري ذلك دون أو القبور، أهل صمت صمتوا قدف هذا كل  ومع... ساعات

 يتناصر أن عجيبا   وليس واحدة، ملة فالكفر ليهود، بوعده وفّ  واملسلمني، اإلسالم عدو األمحق، الطاغية مباتر  وفّ  لقد نعم،
 الَِّذينَ  َأي َُّها ﴿يَ  منهم سيكونون أبهنم يعبأوا أن دون املسلمني بالد يف احلكام يواليهم أن العجيب الغريب ولكن بينهم، فيما الكفار
ُمْ  َوَمنْ  بَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودَ  ِخُذواتَ تَّ  َل  آَمُنوا ُهمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنُكمْ  يَ تَ َوَّلَّ  .الظَّاِلِمنَي﴾ اْلَقْومَ  يَ ْهِدي َل  اّللََّ  ِإنَّ  ِمن ْ

 :املسلمون أيها

 وتسربلوا فهانوا! أمريكا وصادقوا بل م،احلكا فصمت ذلك، بعد ودعمتها م،1948 يف يهود بدولة أمريكا اعرتفت لقد
 ...ابَّلوان

 وصمت االحتالل، هذا يف أمريكا دعمتهم وكذلك م،1967 سنة قدسها وابقي فلسطني ابقي احتالل يهود كيان  وأكمل
 ...ابَّلوان وتسربلوا فهانوا... يهود كيان  مع احلل واسطة وجعلوها الويف الصديق أمريكا واختذوا بل احلكام،

 السالح منزوعة ولو دولة هعلي يقيمون شيئا   لتعطيهم يهود دولة على ستضغط أمريكا أبن وخيادعون وخيدعون يضللون وكانوا
 وتسربلوا فهانوا... والبصرية البصر وفاقدي أنفسهم إال خيدعون وما ،خيادعون فيما فهانوا... هلم عاصمة القدس شرق كونيو 

 ...ابَّلوان

 اثلث وحاضنة األوىل، املسلمني قبلةو  ،واملعراج اإلسراء أرض هي اليت القدس أبن اعرتافها علنت مباتر  بلسان أمريكا هي وها
 هلم يقيم أن دون اإلعالن قبل احلكام أبولئك مباتر  ويتصل... يهود لكيان عاصمة وغرهبا بشرقها تعلنها الرحال، بشد املسجدين

 واهلوان اإلهانة يف وزايدة بل إعالنه، عن مسبقا   يُعلمهم هبم يتصل دهم،عن شأن هلا القدس أن يف اب  حسا جلعجعتهم حيسب وال وزان
 سيصل بينس مايك انئبه أن مباتر  )وأعلن: احلكام أولئك مع االبتسامات ليتبادل انئبه سريسل أنه ذاك اعرتافه خطاب يف يُعلن

 ما... عليه اَّلوانُ  يسهلِ  يَ ُهنْ  َمنْ : قيل ماك  وحقا   ،(6/12/2017 نت العربية) (...ةاملقبل األايم خالل األوسط الشرق إىل
 .يالمُ إ بمِيت   جلرح  

 كيفية  على عاقالن خيتلف هل يهود؟ عصاابت براثن من فلسطني إنقاذ كيفية  على عاقالن خيتلف هل :املسلمون أيها
 ظهره لقصم الكيان ذلك لقتال شاجليو  تتحرك نأب هو فلسطني إنقاذ أليس ليهود؟ الداعمة الدول من وأمثاهلا أمريكا مع التعامل

ْْبُمُ  ﴿قَاتُِلوُهمْ  أبيديكم  ابختاذ يكون فلسطني إنقاذ أليس ؟ُمْؤِمِننَي﴾ قَ ْوم   ُصُدورَ  َوَيْشفِ  َعَلْيِهمْ  َويَ ْنُصرُْكمْ  َوُُيْزِِهمْ  ِِبَْيِديُكمْ  اّللَُّ  يُ َعذِم
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 اإلسالم أرض احتلوا الذين إبخراج مياحلك العزيز هللا رأم هو هذا أليس يهود؟ لكيان الداعمة الدول مع الفعلية احلرب حالة
 أرض احتلوا الذين ليهود الداعمة الدول جتاه هللا أمر هو هذا أليس َأْخَرُجوُكْم﴾؟ َحْيثُ  ِمنْ  ﴿َوَأْخرُِجوُهمْ  منها أهلها وأخرجوا
َا منها؟ أهلها وأخرجوا اإلسالم َهاُكمُ  ﴿ِإَّنَّ ينِ  يف  تَ ُلوُكمْ قَا الَِّذينَ  َعنِ  اّللَُّ  يَ ن ْ  َأنْ  ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِدَيرُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِم
ُمْ  َوَمنْ  تَ َولَّْوُهمْ   شهيد؟ وهو السمع ألقى أو قلب له كان  من كل  يدركه الذي احلق هو هذا أليس الظَّاِلُموَن﴾؟ ُهمُ  فَُأولَِئكَ  يَ تَ َوَّلَّ

 وعدم م،1948 فلسطني ملعظم يهود احتالل على احلكام سكوت إن :املسلمني بالد يف شاجليو  أيتها املسلمون، أيها
 يف فلسطني لباقي يهود احتالل على احلكام وسكوت... كربى  جرمية هو فلسطني من احتل ما وإعادة لقتاهلم اجليوش حتريك

 مع الفعلية احلرب حالة اختاذ وعدم... وأكرب أشد جرمية هو يهود براثن من فلسطني كامل  إلعادة اجليوش حتريك وعدم م1967
 .وللمؤمنني ولرسوله هلل خيانة هي هلا والوالء الدول تلك وصداقة... إجراما   تقل ال كذلك  هي يهود كيان  تدعم اليت الدول

 الءهلؤ  يبقى فكيف... السوداء مقولته على بسكوهتم عوراهتم تسرت توت ورقة آخر عنهم فنزع احلكام، مباتر  فضح لقد
 احملتلني أعدائها لقتال حتركها دون حالوا إن ابألقدام الرويبضات تلك وتدوس اجليوش فلتتحرك! املسلمني؟ بالد على سلطان
 يسقطوا أن وجيوشهم ابملسلمني وحري... الكيان لذلك الداعمة الدول تلك مع الفعلية احلرب حالة اختاذ ودون املباركة، لألرض

 أرض من شيئا   تطأ أن على املستعمرة الكافرة الدول أكرب جترؤ ال مث ومن الراشدة، اخلالفة: اإلسالم ةدول ويقيموا احلكام هؤالء
 يُ َولُّوُكمُ  يُ َقاتُِلوُكمْ  َوِإنْ ﴿ واملسكنة الذلة عليهم ضربت لذينا املسخ يهود كيان  عن انهيك... سوء من بشيء متسهم أن أو ملسلمنيا

 .﴾ونَ يُ ْنَصرُ  َل  ثَّ  اْْلَْداَبرَ 

 :املسلمني بالد يف اجليوش أيتها املسلمون، أيها
 بتضليلهم واختدع ال وأن وخياانهتم، احلكام جرائم على السكوت من حيذركم أهله يكذب ال الذي الرائد التحرير حزب إن
 شبه بل حجة حملتج قتب مل إنه... فلسطني غري بل فلسطني، ضياع عند تقف لن السكوت هذا عاقبة أن علمواوا اليوم، بعد وكذهبم

 كيان  إزالة من مينعوهنم الذين احلكام هؤالء أمر ميتثل أن يف ملعتذر عذر يبق ومل... اخلونة الرويبضات احلكام أولئك طاعة يف حجة
 قول ينفعكم وال ،اآلخرة وعذاب الدنيا خزي يف توقعكم احلالة هذه يف طاعتهم إن... اإلسالم دار إىل املباركة األرض وإعادة يهود

 وَُكََبَاَءّنَ  َساَدتَ َنا َأطَْعَنا ِإّنَّ  رَب ََّنا ﴿َوقَاُلوا املنقلب وسوء الضالل القول ذلك عاقبة كان  بل ،كرباءهم  أطاعوا أبهنم قبل من أشياعكم
 .السَِّبياَل﴾ فََأَضلُّوّنَ 

 على مردوا حكام فهم اآلخرة، يف األليم والعذاب الدنيا يف واخلزي الضالل عاقبتها السفهاء احلكام هؤالء طاعة إن حقا  
 .السَُّفَهاءِ  ِإَمارَةِ  ِمنْ  اّللَُّ  َأَعاَذكَ  :ُعْجَرةَ  ْبنِ  ِلَكْعبِ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبَّ  َأنَّ »: اّللَِ  َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  َعن  : والتضليل والضالل واخليانة الكذب

 َعَلى َوَأَعاََنُمْ  ِبَكِذِْبِمْ  َصدَّقَ ُهمْ  َفَمنْ  ،ِبُسنَّيِت  َيْستَ نُّونَ  َوَل  ِْبَْدِيي يَ ْقَتُدونَ  َل  بَ ْعِدي ونَ َيُكونُ  أَُمَراءُ  :قَالَ  ؟السَُّفَهاءِ  ِإَمارَةُ  َوَما :قَالَ 
ُهمْ  َوَلْستُ  ِمنِم  لَْيُسوا فَُأولَِئكَ  ظُْلِمِهمْ  قْ ُهمْ  لَْ  َوَمنْ  ،َحْوِضي َعَليَّ  يَرُِدوا َوَل  ِمن ْ ُهمْ  َولَْ  ِبَكِذِْبِمْ  ُيَصدِم  ِمنِم  َفُأولَِئكَ  ظُْلِمِهمْ  َعَلى يُِعن ْ

ُهمْ  َوَأّنَ   سلطان وأقيموا سلطاهنم، إلزالة اجلاد ابلعمل املسلمون أيها بادرواف... مسنده يف أمحد أخرجه «َحْوِضي َعَليَّ  َوَسََيُِدوا ِمن ْ
 .الرَِّحيُم﴾ اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْنُصرُ  اّللَِّ  بَِنْصرِ  * ونَ اْلُمْؤِمنُ  يَ ْفَرحُ  َويَ ْوَمِئذ  ﴿ واآلخرة الدنيا الدارين يف فتعزوا اإلسالم

 التحرير حزب                                                                                 هـ1439 أول ربيع 19

 م7/12/2017

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

