
 ِبْســـِم هللِا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
 

ُتْم ُمْؤِمِننَي * ِإْن ََيَْسْسُكْم قَ ْرٌح   ُم نَُداِوُُلَا َبنْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلمَ َوََل ََتُِنوا َوََل ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ ُ الَِّذيَن آَمُنوا   فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اْْلََّيَّ اَّللَّ
ُ ََل ُيُِبُّ الظَّاِلِمنَي    Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler“ َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواَّللَّ

iseniz üstün olan sizlersiniz. Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da 
(Müşrikler de Bedir’de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında 
(böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) 
Allah, sizden iman edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, 
zalimleri sevmez.” [Ali İmran 139-140] 

 
Mübarek Toprak’taki şehitler zümresi, İslam ümmetine ve kışlalarında çakılıp kalan ordularına 

sesleniyor. Ola ki Mübarek Toprak halkına yardım için Allah yolunda cihat şevki uyandırırlar. 
 
Mübarek Toprak’taki şehitler, Filistin Yönetimi’ndeki hainlere ve İslam ülkelerindeki kurulu 

rejimlerdeki ajanlara, İslam ve Müslümanların en azılı düşmanı olan Yahudilerle mücadelemizin, 
beka mücadelesi olduğunu, Yahudilerin kökü kazınıncaya ve mutant varlık kökten sökülüp 
atılıncaya kadar bu mücadelenin bitmeyeceğini vurgulamaktadır. 

 
Ey mübarek toprak halkı! Gaspçı Yahudilerin suçları durmayacaktır. Nedeni ise, Filistin 

Yönetimi ve kukla rejimlerin komplosu ve Yahudi varlığının işlediği suçları örtbas etmeleridir. 
Nablus ve Cenin’de olanlar, haçlı Amerika’nın Ramallah’ta düzenlediği, Mısır ve Ürdün istihbarat 
başkanlarının katıldığı güvenlik toplantılarının meyvesidir. Bu toplantıda ABD Dışişleri Bakanı 
Anthony Blinken, General Michael planını sundu. Plana göre Cenin ve Nablus şehirlerinin kontrolü 
Filistin Yönetim’ine verilecek ve mücahitleri takip etmek ve bölgelere konuşlandırmak için özel 
Filistin güçlerine eğitim verilecektir. El Kuds gazetesinin 1 Şubat 2023 tarihindeki haberine göre, 
Amerikan “Axios” sitesi bu planın bir kısmını ifşa etti. Bu suçlular, Filistin halkına komplo 
kurmaktan asla vazgeçmeyeceklerdir. 

 
Şehit Hüsam Eslim ve kardeşlerinin şehit olmadan önce verdikleri mesajları çok etkileyici ve 

anlamlıydı. Mesajlarında Allah rahmet eylesin asla teslim olmayacaklarını ve son nefeslerine kadar 
kararlılık göstereceklerini belirtmişler, “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın Rasûlüdür” 
diyerek şehadete nail olmuşlardır. Suçluya gelince, onları yüzüstü bırakan, satan, öldürülmeleri için 
tezgâh kuran ve gazaba uğrayan Yahudilerin kolayca onlara ulaşmalarını sağlayanlardır! 

 
 Gaspçı Yahudi varlığı, suç işlemeye devam ediyor, yerleşim birimlerini genişletiyor, Batı Şeria ve 

mübarek Mescidi Aksa’da yeni gerçeklikler dayatıyor. Hain otorite ve kukla rejimlerin yaptığı 
kınayıcı açıklamalar veya uluslararası kurumlara yapılan aşağılık çağrılar gaspçı varlığın suçlarını 
durdurmayacaktır. Bu aşağılık ve rezil rejimlerden, davanızı destekleyen kayda değer bir şeyin 
çıkmaması da ayrıca bir rezalettir. Yahudi varlığı topraklara el koymaya ve yerleşim birimlerini 
genişletmeye devam edeceğini açıklamasına rağmen yerleşim birimlerini kınamak için Filistin 
Yönetimi tarafından Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar taslağı geri çekildi. Uluslararası sistem veya 
ülkelerimizdeki kukla rejimlere bel bağlanması, tam bir hüsrandır. Çünkü bu rejimler Yahudilerin 
suçlarını örtmek için vardırlar. 

 
Ey sevgili halkımız! Filistin meselesi, inanç meselesidir, İslam’la bağlantılıdır. Çözümü ancak 

aslına (İslam ve İslam ümmeti) dönmekle olacaktır. İslam sebat ve Ribatı, hain çözümleri ve 
sorumlularını reddetmeyi, Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet’i kurmak için İslam ümmeti 
ve ordularından yardım istemeyi, Allah’ın vaadini ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesini 
gerçekleştirmek için orduları Kudüs’e doğru seferber etmeyi size farz kılar. Evet, İslam bütün 
Müslümanlara bunu farz kılar. Bu, tüm “Filistinli” gruplara, kukla rejimlerin ve istihbarat 
servislerinin güdümünden çıkmaları, tüm girişimlerini reddetmeleri, ümmetleriyle İslam temelinde 
kenetlenmeleri, Allah’a, Rasûlüne, Mübarek Toprak ve halkına ihanet eden ajanlardan uzak 
durmaları için bir çağrıdır. 

 



Ey Müslümanlar! Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin. 

ِمْن    يَ ْيَأُس  ََل  ِإَلَّ َرْوِح  ِإنَُّه  اْلَكاِفُرونَ   اَّللَِّ   Doğrusu kafirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümidini“   اْلَقْوُم 

kesmez.” [Yusuf 87] Allah sizinle beraberdir ve müşrikler hoşlanmasa da Allah, dini üstün kılacaktır. 
Ümmetinizden ve evlatlarınızdan olan ordulardan ümidinizi kesmeyin. Rahman’ın kapısını çalmaya 
devam edin, çağrılarınızı Mescidi Aksa ve çevresini kurtarmak için ümmetinize ve ordularına 
yöneltin. İşte Allah ve Rasûlü’nün sizi çağırdığı yol budur. Filistin meselesi, ajanların ve uluslararası 
kuruluşların elinde rehin olarak kalması caiz değildir.  

 
Ürdün, Mısır, Türkiye, Pakistan silahlı kuvvetleri ve genel olarak Müslüman ordularındaki 

kardeşlerimize ve çocuklarımıza hitaben diyoruz ki, Mübarek Mescidi Aksa size sesleniyor, yanıt 
verecek misiniz? Mübarek Toprak’taki şehitler, cüzi teçhizatlarıyla örnek olmalı, şevkinizi 
uyandırmalıdır. Nefsiniz Allah yolunda cihat meydanlarında izzet ve tekbire hasret kalmadı mı? 
Yüce Allah’ın çağrısıyla size sesleniyoruz: 

قَ ْلُتْم ِإََل اْْلَْرِض َأَرِضيُتمْ   ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا  نْ َيا ِف   ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِف َسِبيِل اَّللَِّ اَّثَّ نْ َيا ِمَن اْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ  َقِليٌل  اْْلِخَرِة ِإَلَّ   ِِبْْلََياِة الدُّ
َوَيْستَ ْبِدلْ  أَلِيماً  َعَذاِبً  ْبُكْم  يُ َعذِ  تَ ْنِفُروا  ِإَلَّ  َقِديرٌ   *  َعَلى ُكلِ  َشْيٍء   ُ َواَّللَّ َشْيئاً  َتُضرُّوُه  َوََل  َغْْيَُكْم   ,Ey iman edenler! Ne oldunuz ki“   قَ ْوماً 

size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya 
hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir. Eğer Allah, 
yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir 
toplum getirir. Siz ise O’na hiçbir zarar veremezsiniz. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 
[Tevbe 38-39] Yanıt verecek misiniz? 

 
Allah’ım bu hayrı ulaştır ve Müslümanların gönüllerini ona aç. Hamd alemlerin Rabbi olan 

Allah’a mahsustur. 
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