بسم الله الرحمن الرحیم
در این روز ،امارات و بحرین با دولت یهود توافقنامهی خیانت عظیم برحق فلسطین ،مسا و معراج رسول الله صلی الله
علیه و سلم را بدون خشیه از الله سبحانه وتعالی ،از رسولش و از مؤمنین به امضا خواهند رساند!
(ترجمه)
دیروز به تاریخ  14سپتامرب 2020م ،فرانس  24خربی را منترش منود« :یک عرص نوین برای خاورمیانه به روز سهشنبه منودار خواهد
شد؛ هنگامیکه امارات و بحرین توافقنامهای مبنی به رسمیت شناخنت ارسائیل(عادیسازی روابط) را در واشنگنت به امضاء
برسانند[ ...طوری که تصمیم بر این شد که رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ ازین روند در جریان مراسم امضاء در قرص سفید
نظارت و مبارشت خواهد منود] ...در کنار آن ها وزرای خارجه دو دولت خلیج حضور خواهند داشت که این توافقنامه را رهربی و
جوهر خواهند بخشید »...به این معنی که امارات متحده عرب و بحرین امروز سه شنبه در این پایتخت شوم واشنگنت توافقنامهای
خیانت عظیم برحق رسزمین ارساء و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدون خشیه(ترس) از الله سبحانه و تعالی ،از رسولش
و از مؤمنین به امضاء خواهند رساند .این حکام دنیالرو راهی کسانی اند که در گذشته بودند ،مانند :رژیم مرصی در کمپ دیوید،
سازمان آزادیبخش فلسطین( )PLOدر اسلو( )Osloو در نهایت رژیم اردنی در وادي عربة!
حکمرانان در رسزمینهای اسالمی ،قبل و بعد از این توشیحها و امضاءهای توافقنامهها ،با دولت یهود معامله داشتند ،مگر در عقب
و سرت پرده و با اندک رعایت حیای سیاسی ،ولی بدون رشم و خجالت با یهود از عقب پرده معامله عادیسازی روابط را انجام
میدادند .اما هنگامیکه این سرت پردهی حیاء از چهرهشان برداشته شد ،اعالم عادیسازی برای این حکام منبع فخر شمرده شد،
که آنان بدون اینکه احساس حقارت و اندک رشم کنند (یکی پیهم) اعالم عادیسازی منودند! این تحقر امت یکروزی باالی خود
این حکام مثل طوق لعنت خواهد افتید ،خواه آن را بپذیرند و یا انکار کنند ،ولی اینست رسنوشت هر آن کسیکه بر ضد امت و
دیناش جرمی را مرتکب شود.
ن﴾ [أنعام]124 :
َيكُ ُرو َ
يب الَّ ِذي َ
ج َر ُمواْ َ
ن أَ ْ
اب شَ ِديدٌ ِبِ َا كَانُواْ َ ْ
صغَا ٌر ِعندَ اللّ ِه َو َع َذ ٌ
سيُ ِص ُ
﴿َ ...

ترجمه... :به زودی گنهکاران در نزد الله(سبحانهوتعالی) خوار می شوند و به سبب مکرشان عذاب سختی به آنان میرسد.
این امر یکی از عظیمترین و بزرگترین گناهانیست که اکنون انفاق میافتد ،زیرا روند عادیسازی بهرسعت با دید کامل امت و
ارتشاش به پیش میرود! همچنین این روند بدون حرکت و تحریک ارتش مسلامنان تا جهان را باالیشان زیرو زبر کنند و آنان را
اخراج کنند ،به پیش میرود! عالوه بر این ،کسانیکه تاهنوز توافقنامههای اعالم شده را امضا نکرده اند ،کمرت از سطح امضا
کنندهگان نیستند ،مثالً عامن که به میزبانی دولت یهود دعوت میشود و قطر که یک میانجی بیطرف بین یهودیان و غزه است!
هم چنین رژیم سعودی در رسزمین دو مسجد مقدس(الحرمین) فضای هوایی خود برای طیاره/هواپیامهای جنگی دولت
مسخ(هیوال) باز منوده که قدس مقدس مسلامنان را اشغال منوده است! از سوی دیگر ،رژیم ترکیه تاکنون دولت یهود
اشغالکنندهی فلسطین را بهرسمیت میشناسد! یقیناً این یکی از سنگینترین گناهانیست که اکنون صورت میگیرد ،طوریکه

اگر این امر یک مسئله عادی میان برادران تلقی شود و اگر این امر هیچ خط و چروکی را در پیشانی برادران امت بخاطر ترسیم
مرزهای فلسطین نیندازد یا هیچ اختالف دیدگاه درین امر نداشته باشند ،قطعاً که گناه سنگینی خواهد بود!
ای مسلامنان!
این فلسطین ارض مبارک است ،رسزمین قدس ،رسزمین ارساء و معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم است .این رسزمین در قلب
مسلامنان جا دارد ،هرچند این ارض مبارک از دست حکام رويبضه(احمق و کودن) در رنج قرار دارد که اطاعت کفار استعامرگر را
باالتر از طاعت رب العاملین میکنند .فلسطین و قدس اش در واقع فلسطین مسلامنان است و خواهد ماند و این ارض مبارک نه
مربوط حکمرانان خائن میشود و نه این قدس مال آنان است .عادیسازی روابطشان با دولت یهود و غضب خاک فلسطین ،به این
حکمرانان تاج و تخت مملو از خجل و تحقیر را مهیا خواهد کرد تا روز موعود آنها و روز وعده فرا رسد ،زیرا فلسطین پس جنگ و
قتال با یهودیان بهاصطالح اشغالگران رسزمین مبارک ،در یک روز بهیادماندنی که متام ارض مبارک مملو از نعره تکبیر افواج مسلح
مسلامنان خواهد بود؛ به اهلش دوباره بازگردانده میشود .یقیناً این یک وعده غیر مکذوب است که حدیث و قول "الصادق املصدوق
صلی الله علیه وسلم" است.
ي َفتَ َع َ
حتَّى يَق َ
ال فَا ْقتُلْهُ » (رواه مسلم)
«لَتُقَاتِلُ َّ
ح َ
ُول الْ َ
ن الْ َي ُهو َد َفلَتَ ْقتُلُنَّ ُه ْمَ ،
سلِ ُم َه َذا يَ ُهو ِد ٌّ
ج ُر َيا ُم ْ

ترجمه :شام تا زمانی با یهودیها خواهید جنگید که حتی سنگها صدا میکنند :ای مسلامن بیا ،درینجا یک یهود است(که در
عقب من پنهان شده) ،او را به قتل برسان!
ای مسلامنان!
افواج/ارتش در بالد اسالمی در واقع فرزندانتان ،برادرانتان و از جملهی خودتان است و در میانشان جوانانی مخلص قرار دارد،
بنا ًء بصیرت آنان را با نور حق روشن کنید و آنان را تحریک به راهی کنید تا فلسطین را از نهاد یهودی مسخ(هیوال) نجات بدهد ،که
ارض مبارک را اشغال منوده و فساد را در داخلش گسرتش میدهد و با حامیت حکام رسزمینهای اسالمی در آن فساد میکنند؛
البته رسزمینهای اسالمی به عوض قتال و جنگ با نهاد یهودی ،امنیتش را حفظ میکنند! اگر خیانت حکام مسلمین منیبود،
حال این نهاد یهودی تا این دم بقا منیداشت ،زیرا آنگاه مجال این پیدا منیشد تا یهودیان در نربدهای مهم با مسلامنان کمک و
حامیت نظامی شوند.
نَصونَ ﴾ [آلعمران]111:
ُضوكُ ْم إِالَّ أَذًى َوإِن يُقَا ِتلُوك ُْم يُ َولُّوكُ ُم األَ ْدبَا َر ثُ َّم الَ يُ َ ُ
﴿لَن يَ ُ ُّ

ترجنه :آنان هرگز منی توانند به شام زیانی (ژرف و پردامنه) برسانند؛ مگر آزار مخترصی (که اثر چندانی بر جای منیگذارد) و اگر
با شام بجنگند پشت کرده و پای به فرار مینهند ،سپس یاری منیشوند.
فلهذا ،این واقعیت آنهاست و این رابطه آنهاست ،ولی بهعوض جنگ و قتال با یهودیان همچنین و بهعوض اخراج منودن آنان از
خانههای مان ،این حکمرانان خائن با نهاد یهودی صلح منودند ،چنانچه العزیز و الحکیم در قرآن کریم میفرماید:

ح ْي ُ
ح ْي ُ
جوك ُْم[ ﴾...بقره]191 :
ث أَ ْ
ث ثَ ِق ْف ُت ُمو ُه ْم َوأَ ْ
جوهُم ِّم ْ
خ َر ُ
ن َ
خ ِر ُ
﴿ َوا ْق ُتلُو ُه ْم َ

ترجمه :و (چون جنگ درگرفت) هرجا آنان را (که آغاز کنندهگان جنگ بوده اند) دریافتید ایشان را بکشید ،و آنان را (از مکّه) که
شام را از آنجا بیرون کرده اند بیرون سازید ،و (از جنگ در حرم مکّه نباید باک داشته باشید ،زیرا ایشان با شکنجه و آزار و انواع
فتنه و فساد میخواستند شام را از دینتان برگردانند که مایهی خوشبختی دو جهان شام است و) فتنه از کشنت بدتر است...
اما در عوض ،این ستمگران اتحادشان را با آنان(یهودیان) مستحکم میسازند!
﴿قَاتَلَ ُه ُم اللّهُ أَ َّ
ن﴾ [منافقون]4 :
َّن يُ ْؤ َفكُو َ

ترجمه... :الله(سبحانه و تعالی) ،نابودشان کند که چگونه منحرف می شوند.
ای مسلامنان!
این مسئله فلسطین تنها به طریقه و روشی حل خواهد شد هامنطوریکه در اوایل حل شده بود ،یعنی توسط حاکمیت آنچه الله
سبحانه و تعالی نازل کرده و ارتشیکه دشمنان الله سبحانه و تعالی را متزلزل بسازد و این امر اتفاق منیافتد؛ مگر توسط بازگشت
دوباره خالفت راشده ثانی بر منهج نبوت .بنابرین ،دولت خالفت ،بنیاد نهاد یهودیان را ریشهکن خواهد منود که فلسطینیان
پاکدامن را بیشرت از هفتاد سال بیحرمت منودند و سپس فلسطین کامالً به دیار اسالم بازگردانده میشود؛ رسزمین عزیز در یک
دولت عزیز و گرامی به اسم خالفت بر منهج نبوت ...و این امر بإذن الله سبحانه و تعالی تحقق میی ابد ،زیرا این امر با دالیل قطعی
توسط چهار امور و بنا تاکیده شده:
نخست :امت مسلمه از جمله بهرتین امتی است که برای خیر و سود برشیت آفریده شده اند.
اس[ ﴾...آلعمران]110 :
ت ِللنَّ ِ
ج ْ
َْي أُ َّم ٍة أُ ْ
خ ِر َ
﴿كُنتُ ْم خ ْ َ

ترجمه :شام (ای پیروان محمد) بهرتین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده اید...
بنا ًء امت این دولت هرگز در برابر بیعدالتی صرب نخواهند کرد ،آنان به همین خاطر هرگز قدسشان را فراموش منیکنند .بنا ًء
برایشان هیچ فرق منیکند که ستمگران چه اعاملی را انجام میدهند ،بلکه امت در عوض آنان را با پایهایشان لگدمال و پایامل
میکنند...
دوم :وعده جانشنی در زمین از جانب الله سبحانه و تعالی:
ح ِ
ِف ْ
ض﴾ [نور]55 :
األَ ْر ِ
ستَ ْ
﴿ َو َع َد اللَّهُ الَّ ِذي َ
خلِ َفنَّ ُهم ِ
الصالِ َ
ن آ َمنُوا ِمنك ُْم َو َع ِملُوا َّ
ات لَ َي ْ

ترجمه :الله به آن دسته از شام که ایامن آوردند و کارهای شایسته کردند ،وعده(و نوید) میدهد که حتام در زمین به آنان
خالفت(جانشینی و حکمرانی در زمین) میبخشد.

همچنین بشارت رسول الله صلی الله علیه وسلم ،دال بر بازگشت و احیای مجدد خالفت راشده ثانی بر منهج نبوت میباشد:
ن ِ
خ ََل َف ٌة َع َ
َل ِمنْ َهاجِ النُّبُ َّو ِة( »...اخرج احمد)
«...ثُ َّم تَكُو ُ

ترجمه... :و سپس خالفت بر منهج نبوت قائم خواهد شد...
سوم :حدیث و قول الصادق املصدوق صلی الله علیه وسلم ،بخاطر قتال و جنگ با یهودیان:
ي َف َت َع َ
حتَّى َيق َ
ال فَا ْق ُتلْهُ » (رواه مسلم)
«لَ ُتقَاتِلُ َّ
ح َ
ُول الْ َ
ن الْ َي ُهو َد َفلَ َت ْق ُتلُ َّن ُه ْمَ ،
سلِ ُم َه َذا َي ُهو ِد ٌّ
ج ُر َيا ُم ْ

ترجمه :شام تا زمانی با یهودیها خواهید جنگید که حتی سنگها صدا میکنند :ای مسلامن بیا ،درینجا یک یهود است(که در
عقب من پنهان شده) ،او را به قتل برسان.
چهارم :یک حزب صادق و مخلص بإذن الله بخاطر تحقق وعده الله سبحانه وتعالی و بشارت رسولش صلی الله علیه و سلم ،فعالیت
و دعوت اسالم را حمل خواهد منود .این حزب از جمله سابقون/پیشگامانی خواهد بود که هرگز برای مردمش دروغ نخواهد گفت،
کسی که صاحب چشم و بصیرت است و این حزب امت را به خیری هدایت میکند که با موجودیتش عزت و پیروزی ،نرصت در دو
جهان(دارین) و بشارت برای مؤمنان را احیا میکند.
فلهذا ،امتیکه دارای این چنین بناهای نرصت و پیروزی باشند ،بإذن الله ،این امت خالفت شان را نیز دوباره تأسیس خواهد منودند
و قدس شان را دوباره آزاد منوده و منبع ستمگران و باداران و کمککننده این حکام خائن و کفار را نابود خواهند کردند:
نَص َمن يَشَ اء وَهُ َو الْ َعزِي ُز ال َّر ِ
حي ُم﴾ [روم]5-4 :
﴿ َويَ ْو َم ِئ ٍذ يَ ْف َر ُح الْ ُم ْؤ ِمنُونَ * ِبنَ ْ ِ
َص اللَّ ِه يَ ُ ُ

ترجمه :در آن روز مؤمنان شادمان میشوند ( .آری! خوشحال میشوند) از ياری الله .الله(سبحانهوتعالی) هر كسی را كه بخواهد
ياری میدهد و او بس چريه (بر دشمنان خود) و بسيار مهربان (در حق دوستان خويش) است.
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