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رقم اإلصدار09 / 1442 :

بيان إعالمي

في الذكرى المئوية لهدم الخالفة!
لِل﴾
﴿إِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِ َال ِ َ ِ
والسلطان لألمة في اختيار من يحكمها
ها هي األيام تمر مر الرياح ،تقترب من الثامن والعشرين من رجب ،لتحل على المسلمين مئة عام على هدم دولتهم،
الدولة اإلسالمية ،والتي تمثلت في أواخر عهدها بالخالفة العثمانية؛ ففقدت األمة سلطانها واختيار حاكمها ،بل أكثر من ذلك،
قام الغرب الكافر المستعمر بتقسيم البالد والعباد ،وتنصيب حكام تابعين عمالء له يحكمون البالد والعباد ،حكام ينطبق على
اس
أوصافهم كل سوء ،ولكن أحق ما يوصفون به ما رواه أبو هريرة  من قول النبي صلى هللا عليه وسلمَ « :
س َيأْتِي َع َلى ال َن ِ
الصاد ُ
اع ٌ
س َن َو ٌ
ِقَ ،و ُي ْؤ َت َمنُ فِي َها ا ْل َخائِنُ َو ُي َخ َونُ فِي َها ْاْلَمِينُ َ ،و َي ْنطِ ُق فِي َها
ب فِي َها
َ
ِب َو ُي َك َذ ُ
صدَ ُق فِي َها ا ْل َكاذ ُ
اتُ ،ي َ
ات َخدَ َ
َ
الر ُجل ُ ال َتافِ ُه فِي أَ ْم ِر ا ْل َعا َم ِة» أخرجه ابن ماجه واللفظ له ،وأحمد.
ض ُة» .قِيل :وما الرُّ ويْبِضة؟ قالَ « :
الر َو ْي ِب َ
ُّ
وها هي األيام تجري مسرعة ،منذ أطلق حزب التحرير حملته العالمية  -الحملة التي وجدت صدى عند األمة رغم
عمليات التعتيم اإلعالمي الممنهج  -لتنبيه المسلمين بضرورة العمل معه ونصرته إلقامة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
الِل﴾،
ف َو َت ْن َه ْونَ َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب َ ِ
النبوة ،مذكرا إياهم بخيريتهم ﴿ ُكن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ َمة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل َن ِ
َٰ
سطا ِّل َت ُكو ُنوا
وتوسطهم ،أي الخيار واألجود واألعدل بين األمم ،حتى نالوا بذلك حق الشهادة على الناس ﴿ َو َك َذلِ َك َج َع ْل َنا ُك ْم أ ُ َمة َو َ
سول ُ َع َل ْي ُك ْم َ
ُ
ش ِهيدا﴾ ،ما يستوجب على األمة أن تعمل جاهدة مسرعة الستعادة سلطانها
الر ُ
اس َو َي ُكونَ َ
ش َهدَ َ
اء َع َلى ال َن ِ
المسلوب ،وتنصيب خليفة يرعى شؤونها باإلسالم ،فهو أول مراتب الرعاية فيما رواه ابن عمر  عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم في قولهُ « :كلُّ ُك ْم َراع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسؤول َعنْ َر ِع َي ِتهِ ،اإلِ َما ُم َراع َو َم ْسؤول ٌ َعنْ َرعِ َي ِت ِه» أخرجه البخاري ومسلم.
وهنا فإن حزب التحرير /والية لبنان ،يوجه رسالتين لفئتين اثنتين في األمة ألهميتهما:
أوال :إلى من حملوا لواء العلم في هذه اْلمة ،ومن اعتلوا المنابر ،ومن تصدروا للفتوى ،نقول لهم :إن العلم أمانة ،وإن
الدين أمانة ،وإن النصيحة أمانة .ولقد آن لكم أن تكرسوا جهودكم لتوحيد أمتكم ،وإقامة شرع هللا ببيعة خليفة على منهاج النبوة،
وها هو حزب التحرير أمامكم يعمل إلقامتها فانصروه ،وكونوا مع الحزب اليوم في تذكير األمة بمصابها ،ودفعها لتبني
العاملين إلقامة الخالفة ،لتكون بإذن هللا رأيا عاما عند المسلمين.
ثانيا :إلى شباب المسلمين ،إن هللا تعالى نصر رسوله صلى هللا عليه وسلم بالشباب ،فاقتدوا بهم وكونوا أنصار هذا الدين
وحملة رايته ،فاألمة تنتظركم إلنقاذها ،كما انتظر األقصى صالح الدين ،وكما انتظرت القسطنطينية محمدا الفاتح الذي فتحها
وعمره أربع وعشرون سنة؛ فاتخذوها قضية مصيرية ،وهلم إلى حزب التحرير ،وكونوا معه في سلك العاملين ﴿ َيا أَ ُّي َها ا َلذِينَ
ّللا َفآ َم َنت َطا ِئ َف ٌة
نصا ُر َ ِ
اري إِ َلى َ ِ
ار َ ِ
ار ُّيونَ َن ْحنُ أَ َ
ار ِّيينَ َمنْ أَ َ
ّللا َك َما َقالَ عِ ي َ
نص َ
آ َم ُنوا ُكو ُنوا أَ َ
ّللا َقالَ ا ْل َح َو ِ
نص ِ
سى ا ْبنُ َم ْر َي َم لِ ْل َح َو ِ
ص َب ُحوا َظاه ِِرينَ ﴾.
ِّمن َبنِي إِ ْس َرائِيلَ َو َك َف َرت َطائِ َف ٌة َفأ َ َيدْ َنا ا َلذِينَ آ َم ُنوا َع َل َٰى َعد ُِّو ِه ْم َفأ َ ْ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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