
كفوا أيديكم عن اعتقال شباب حزب التحرير حملة الخير لإلنسانية
أراد أحدهم أن يبيع سيارته وطلب املشرتي أن يذهبا لفحص السيارة ،فوجد فيها أضرارا بالغة ال تساوي مبلغ  6آالف اليت طلبها
البائع ،فاعتذر املشرتي عن الشراء .فقال البائع إهنا ثالث سيارة أشرتيها وأخسر فيها ألوف الدنانري ،فقال املشرتي :لعلك ظلمت أحدا
فدعا عليك فإن دعوة املظلوم ال ترد ،قال البائع :حنن ال نظلم أحدا ولكننا مننعهم من التطرف ،فاستغرب املشرتي وسأله :ماذا تعمل؟
قال :يف املخابرات .قال :هذا هو السبب ،اتق اهلل ،وال تظلم (متطرفا) وال (إرهابيا).
هكذا تقوم األجهزة األمنية بتعليم أعضائها أهنم يقومون حبماية أمن اجملتمع ومحاية الناس من شر (اإلرهاب والتطرف) ،فينطلقون إىل
بيوت الناس العتقاهلم وبث الرعب يف قلوب أوالدهم وإعاثة الفساد والفوضى يف بيوهتم وكأهنم يقبضون على جمرمني عتاة أو جواسيس!
هاهلم ما رأوا من محلة عاملية عظيمة يقوم هبا شباب حزب التحرير إلحياء ذكرى هدم اخلالفة ،اخلالفة اليت حتمل اخلري هلم ولغريهم،
فقاموا باعتقاهلم وتركوا اجملرمني الذي يعيثون يف األرض فسادا! وما درى هؤالء أهنم يقومون مبا قام به كفار مكة من اعتقال املسلمني
وإجبارهم على ترك عبادة اهلل والتوجه لعبادة األصنام.
يرون بأم أعينهم أن محلة الدعوة أناس أنقياء أتقياء ال يستحقون سجنا ألهنم حيملون أعظم أمانة يف األرض ،حيملون اخلري لكل
البشرية ،يسعون إلنقاذ الناس من عبادة األوثان إىل عبادة اهلل ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ومن جور األنظمة واحلكام إىل عدل
اإلسالم ...يرون ذلك بأم أعينهم يف السجون واملعتقالت ،ومع ذلك يستمرون يف طغياهنم وطاعتهم لكربائهم الذين أضلوهم السبيل! أمل
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تصور أيها الضابط يوم القيامة عندما خيرج اجلميع من قبورهم ويقفون بني يدي اهلل يف مكان سهل ال يوجد فيه مكان خيتبئ به
أحد ،تصور وقد جاءت املالئكة بنار جهنم وألقوا فيها كل كافر وكل فاجر وكل ظامل وكل فاسق ،عندها يتوجه الضعفاء لقادهتم الذين
كانوا يأمروهنم حبرب املسلمني والتضييق عليهم ،الذين كانوا يأمروهنم بإلقاء القبض على محلة الدعوة الساعني إلقامة اخلالفة الراشدة والزج
هبم يف السجون .يسألون قادهتم :إننا كنا ننفذ أوامركم دون تفكري يف صحتها ودون تفكري يف شرعيتها ،فهل ستمنعون عنا عذاب اهلل،
هل ستتحملون شيئا من العذاب عنا؟ فيأتيكم جواب السادة :لو اتبعنا احلق ألمرناكم باتباعه ،حنن وأنتم نستحق العذاب ولن يفيدنا
الصرب أو اجلزع فليس لنا مهرب من عذاب اهلل ،فعذابه حميط بنا مجيعا حنن وأنتم.
أمامك فرصة لتهرب من هذا املصري فاستغلها وكن مع العاملني إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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