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 صحفً بٌان

 !خالفة دون عام مائة

 !سنة مائة نحو الخالفة هدم على مر وقد العام لهذا رجب شهر المسلمٌن على ٌحل  

 :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ٌقول حٌث المعاصً، أكبر من هلل معصٌة ذلك وفً خلٌفة، بال المسلمون عاشها! سنة مائة

َعة   ُعُنقِهِ  فِي َولَي سَ  َماتَ  وَمن  ... » ة   ة  ِميتَ  َماتَ  َبي   .مسلم( رواه) «َجاِهلِيَّ

 :ٌقول سبحانه وهللا الخارجٌة، والسٌاسة والعقوبات واالقتصاد الحكم أنظمة فً معطل هللا وشرع! سنة مائة

مَ ﴿ ُغونَ  ال َجاِهلِيَّةِ  أََفُحك  َسنُ  َوَمن   َيب  ِ  ِمن   أَح  م َللاَّ م  ا  ُحك   .﴾ُيوقُِنونَ  لَِّقو 

 وهللا مصالحه، وتحقٌق نفوذه بسط فً ٌستغلها المستعمر؛ الكافر للغرب تابعة المسلمٌن وبالد! سنة مائة

َعلَ  َوَلن  ﴿ :ٌقول سبحانه ُ  َيج 
ِمنِينَ  َعَلى لِل َكافِِرينَ  َللاَّ  .﴾َسِبيال   ال ُمؤ 

 أحزاب، وأ سرأ   وأ عسكر بٌن ومحتكر وهناك، هنا قلٌلة فئات تتجاذبه مسلوب األمة وسلطان! سنة مائة

ُث َيَشاءُ » :ملسو هيلع هللا ىلصها، قال رسول هللا تعالى السلطان بٌد وقد جعل هللا ِ َيَضُعُه َحي  ُر إِلَى َللاَّ َم   الفاروق عمرو، «اْل 

ِرُبوا ُعُنَقهُ " :ٌقول عنه هللا رضً لِِميَن َفاض  ِر َمُشوَرة  ِمَن ال ُمس  ُكم  َعَلى َغي  َر ِمن    ."َفَمن  َتأَمَّ

ر برح ما الذي التحرٌر حزب بٌغٌ ال كما ٌغٌب، ال األمة وحال! سنة مائة  شهر فً خاصة األمة، ٌ ب صِّ

 زال وما. هازوال بعد إلٌه صارت الذي وبالذل ،قائمة تهاخالف كانت ٌوم فٌه كانت الذي بعزها الخٌر، رجب

 جزءا   خبرت التً أمرٌكا، رأسهم وعلى المستعمرٌن الكفار هزٌمة على هللا بإذن قادرة بأنها األمة ٌذك ر الحزب

 عن للبحث أمرٌكا دفعت عقٌدتها، فً قوٌة سالحها فً ضعٌفة فئات ٌد على المسلمٌن بأس من ٌسٌرا  

 فكٌف تستنفرهم، دولة لهم لٌس والمسلمون هذا. واألفغانً العراقً المستنقع من العسكري للخروج استراتٌجٌة

 !خلٌفتهم؟ وقادهم صفهم، وتوحد أمرهم، انتظم لو

، الجاد عمله فً السٌر ٌغذ بأنه األمة رٌبش التحرٌر حزب زال وما  النصرة، وطلب الدعوة حمل فً الم جد 

َعلَى  ُثمَّ َتُكوُن ِخاَلَفة   ...» :ملسو هيلع هللا ىلص بقوله الجبري الملك هذا بعد بعودتها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بشر التً الخالفة إلقامة

ةِ  ُبوَّ َهاِج النُّ  .أحمد( )رواه «ِمن 

 لاللتحاق فٌسارعوا حقا   للخالفة العمل وجوب المسلمٌن بالد وسائر هذا بلدنا فً أهلنا ٌري أن نسأل وهللا

 .اجتنابه وٌرزقهم باطال   والدٌمقراطٌة الوضعٌة الدساتٌر ٌرٌهم وأن لها، العاملٌن ونصرة للخالفة بالدعوة

 #أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو

 الكويت والية في يرالتحر لحزب اإلعالم دائرة
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