المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
فلسطين
األحد 28 ،ربيع اآلخر 1442هـ

2020/12/13م

رقم اإلصدار :ب /ص – 05 / 1442

بيان صحفي

االحتالل الغاشم يشن حملة ضد دعاة الخير وحملة الدعوة المقدسيين
يشن كيان يهود المجرم حملة ضد دعاة الخير وحملة الدعوة المقدسيين ممن يدرسون ويخطبون في المسجد
األقصى وساحاته ،وشملت الحملة استدعاءات وقرارات إبعاد عن المسجد األقصى وصلت لمدة ستة أشهر ،واقتحام
ألماكن العمل والبيوت بشكل بربري والعبث في محتوياتها وتفتيشها.
تأتي هذه الحملة الحاقدة في محاولة من كيان يهود لمنع كلمات الحق في المسجد األقصى التي تحمل الخير
للمسلمين ،وإلسكات نداءات استنصار األمة وجيوشها إلقامة الخالفة وتحرير المسجد األقصى ،تلك الكلمات
والنداءات التي باتت ترعب كيان يهود وتهز األنظمة الخائنة في بالد المسلمين.
إن هذه الحملة المسعورة على دعاة الخير التي يقوم بها يهود ،أشد الناس عداوة للذين آمنوا ،تأتي بعد األعمال
المؤثرة التي انطلقت من المسجد األقصى لرفض خيانة التطبيع في ظل تسارع حلقاتها المخزي من األنظمة العميلة
في بالد المسلمين برعاية ترامب ،وعلى إثر تعالي أصوات المقدسيين المطالبة لألمة وجيوشها بأن تدخل المسجد
األقصى تحت رايات التوحيد ومع جيوش التحرير وليس عبر مطارات وسفارات االحتالل وتحت حراب المحتلين.
إن المسجد األقصى عرين اإلسالم والظاهرين على الحق ونقطة انطالق الدعوة إلقامة الخالفة ،وعدوان يهود ـ
قتلة األنبياء ـ على حملة الدعوة والمسجد األقصى لن يزيد حملة الدعوة إال قوة ومضاء ،وسيبقى المسجد األقصى
ّللاِ ِبأفوا ِه ِهم ويأبى َ
مشرقا بنور اإلسالم وحملة الدعوة بإذن هللاُ ﴿ ،ي ِريدُون أن ُيطفِ ُئوا ُنور َ
ّللا ُ إِ َال أن ُيتِ َم ُنورهُ ولو
ين ُكل ِه ولو ك ِره ال ُمش ِر ُكون﴾.
ك ِره الكاف ُِرون * هُو الَذِي أرسل ر ُ
ِين الحق لِ ُيظ ِهرهُ على الد ِ
سول ُه ِبال ُهدى ود ِ
وإن ظن يهود أن أمريكا والغرب أو حكام السعودية ومصر واألردن سيحمونهم من انتقام األمة فهم واهمون
ونحسبهم يعلمون هذا ولكنهم قوم ال يعقلون ،فجرائم االحتالل ضد المسجد األقصى وأهل فلسطين وحملة الدعوة
هي الوقود الذي يشعل األمة اإلسالمية ،وقريبا إن شاء هللا ل ُتطيحن األمة بالسيسي وحكام آل سعود وحكام األردن
واألنظمة الخائنة في البالد اإلسالمية ،وتزحف األمة بجيوشها إلى المسجد األقصى هاتفة بهتاف رسول هللا صلى هللا
ّللا ُ أكب ُرَ ،
عليه وسلم عندما دخل خيبر « َ
ح ال ُمنذ ِرين» رواه
ّللا ُ أكب ُر ،خ ِربت خيب ُر إِ َنا إِذا نزلنا ِبساح ِة قو ٍم ،فساء صبا ُ
البخاري.
إن جرائم كيان يهود بحق اإلسالم وأهل األرض المباركة لن تتوقف؛ فهم كما قال هللا تعالى في كتابه الكريم:
اس عداوة لِلَذِين آم ُنوا الي ُهود والَذِين أشر ُكوا﴾ ولكن ثقتنا باهلل القوي العزيز عظيمة ،وثقتنا باألمة
﴿لت ِجدنَ أش َد ال َن ِ
اإلسالمية كبيرة فهي خير أمة أخرجت للناس ،وحُ ق ألمة محمد أن تنهض لمهمتها التي ارتضاها هللا لها فتقيم الدين
اس تأ ُم ُرون ِبالمع ُروفِ وتنهون ع ِن ال ُمنك ِر و ُتؤ ِم ُنون
وتجاهد في سبيل هللا ،قال تعالىُ ﴿ :كن ُتم خير أ ُ َم ٍة أُخ ِرجت لِل َن ِ
اّلل ولو آمن أهل ُ الكِتا ِ
ضرو ُكم إِ َال أذى وإِن ُيقاتِلُو ُكم
ِب َ ِ
ب لكان خيرا ل ُهم مِن ُه ُم ال ُمؤ ِم ُنون وأكث ُر ُه ُم الفاسِ قُون * لن ي ُ
ب
اس وبا ُءوا بِغض ٍ
ض ِربت علي ِه ُم الذلَ ُة أين ما ُثقِفُوا إِ َال بِحب ٍل مِن َ ِ
ُيولو ُك ُم األدبار ُث َم ال ُينص ُرون * ُ
ّللا وحب ٍل مِن ال َن ِ
مِن َ
ض ِربت علي ِه ُم المسكن ُة ذلِك ِبأ َن ُهم كا ُنوا يكفُ ُرون ِبآيا ِ
ّللا ويق ُتلُون األن ِبياء ِبغي ِر حق ذلِك ِبما عصوا وكا ُنوا
ت َِ
ّللاِ و ُ
يعتدُون﴾.
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