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 يبيان إعالم

 في الذكرى المئوية لهدم الخالفة

 المسلمون أيها أقيموها

 مارس/ذارالموافق آل ـه1342 رجب في الخالفةالغرب الكافر  هدم أن منذ مرت سنة   مائة

 .والترك العرب خونة وغيره منمجرم العصر مصطفى كمال بمساعدة  م،1924

 القومية والنزعات الفكري، بالغزو مبتالة   التاألمة اإلسالمية وال ز عاشتها عجاف   سنة   مائة

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية قراراتهال ومصادرة لكرامتها، وخسارة والفرقة، والفتنة والوطنية،

 البالد، لخيرات نهبا   لُتعمل المخادعة، الديمقراطية بلبوس متلبسة   الرأسمالية تسلط على ِعالوة   وغيرها؛

 .غربها إلى شرقها من المسلمين دبال في للعباد وقتال  

 باإلرهاب بوصفه كدين اإلسالم تشويه محاوالت إلى فعمدوا بهذا المستعمرون الكفار يكتفِ  لمو

 الخالفة دولته بغياب حتى اإلسالم أن رأوا لما ذلك كل أخرى، تارة   المسلمين غير حقوق وبهضم تارة ،

 امتداد وقف عن عجزوا فلما اليوم، األرض وجه على ارا  انتش األكثر الدين أضحى قد الخليفة، وراعيها

 متمثلة   ورموزهم، المسلمين مقدسات فهاجموا ِكبرهم، تولوا أبنائهم، وبين ديارهم عقر إلى اإلسالم

 طمس لمحاوالت عمدوا ثم الكريم، القرآن ثم والسالم، الصالة آله وعلى عليه محمد سيدنا األكرم بالنبي

 المقيمين المسلمين دماء سفك إلى األعمى وحقدهم عنصريتهم وصلت بل فيها، يكوالتشك السنة معالم

 زورا   ونيزعم الذين وهم الطرقات، في العفيفات المحجبات المسلمات النساء على والتعدي أوروبا، في

 .للمرأة حقوقا   وبهتانا  

 صلب من هي التي للمجتمع التغيير فكرة نبذ عن باإلعالن عندهم المسلمين يطالبون هم ها ثم

 هذا! المساجد في التعبد على واالقتصار للمجتمعات، السياسي التغيير فكرة نبذ أي وجوهره، اإلسالم

 .دعوته وحملة اإلسالم على الحرب فيض من غيض   هو كثير، وغيره

 راية يرفع تعالى، هللا بفضل ثابتا   ُمجدا   جادا   التحرير حزب زال ما الدامس، الظالم هذا ظل في

 أو النبوة منهاج على الثانية الراشدة بالخالفة تعالى، هللا يظهره حتى المسلمين، بالد في السياسي التغيير

 هدم على سنة   مائة مرور وجوده، تعالى هللا كرمب متيقنا   وبصيرته، ببصره برقُ ي   فتراه دونها، يهلك

 المئوية الذكرىفي " حملة تعالى باهلل واثقا   فيطلق عنده، من أمر   أو بالفتح يأتي أن هللا عسى الخالفة

 وعي هللا بإذن يرفعل اإلعالمية، وأجهزته طاقته نفرا  مست "،المسلمون أيها أقيموها... الخالفة لهدم

 بن عطاء الجليل العالم بإمرة عودتها قافلة يقود التي ،الخالفة على العام الرأي إلى بهم وصوال   الناس

 ذلك وقبل النبوة، منهاج على الثانية الراشدة الخالفة ؛مبتغاها إلى افلةالق تصل حتى ،الرشتة وأب خليل

 قضية   اتخذها الحزب أن سيما ال المتربصين، كيدال و الظالمين مكر ايوقفه ال أكبر، هللا من رضوان  

،  والعز   والصناعة، البضاعة الخالفة، أي فهي الموت، أو الحياة إجراء حيالها ُيتخذ أي مصيرية 
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 وتفتح الحدود، وتحد   األحكام، تقام بها والفصل، األصل وهي والدنيا، الدين حافظة وهي نعة،والم

 وبطش ،موعمالئه راالكف نفوذ من والعباد دالبال تحرر التي وهي بالحق، الرؤوس وُترفع الفتوح،

 الظلم دابر وتقطع والمسلمين، اإلسالم وُتعز والخير، العدل تنشر التي هي. موأزالمه مزبانيته

 .والكافرين الكفر وُتذل ،ظالمينوال

 الصدع إلى لبنان في المسلمين ،لبنان والية التحرير/ حزب يدعو المبارك، الجهد هذا في وسيرا  

 رجب شهر في يتوجهوا وأن تواصلهم، وسائل وعلى مجالسهم، وفي منابرهم، على الحملة بهذه

 استخالفا   صبا ، األمة على رحمته وتعالى نهسبحا هللا يصب أن األصب، رجب الخير، رجب الحرام،

م   آَمنهوا الَِذينَ  ّللَاه  َوَعدَ ﴿: بوعده يكرمنا أن تعالى هللا عسى ،وأمنا   وتمكينا    الَصالَِحاتِ  َوَعِملهوا ِمنكه

لَِفَنههم   َتخ  ِض  فِي لََيس  َر  لَفَ  َكَما اْل  َتخ  لِِهم   ِمن الَِذينَ  اس  َننَ  َقب  َتَضى   الَِذي ِديَنههمه  ههم  لَ  َولَيهَمكِّ لََنههم لَههم   ار   َولَيهَبدِّ

ن دِ  مِّ فِِهم   َبع  ن َخو  وَننِياً أَم  بهده ِركهونَ  اَل  َيع  ئ بِي يهش  دَ  َكَفرَ  َوَمناً َشي  لِكَ  َبع 
 
ئِكَ  َذ هولَ  مه  َفأ  ،﴾ال َفاِسقهونَ  هه

ش   بما ومستبشرا   َهاجِ  َعلَى ِخاَلَفة   َتكهونه  ثهمَ  »…: صلى هللا عليه وسلم النبي به ر  ب  بهَوة ِمن   .«النُّ

 على الحملة هذه في والثواب جراأل ومشاركته التواصل، وسائل على مواقعه لزيارة ويدعوكم

 شمس تشرق حتى بالنهار الليل يصلون الذين شبابه مع األرض على والتفاعل والعالم، لبنان مستوى

 منهاج على الثانية دةالراش الخالفة سلمين،الم وغير للمسلمين والرشد، العدل دولة في جديد من اإلسالم

 إِنَ ﴿ ،األولين األخيار عن هاأزال كما ِخريناآل عن الغمة هذه بها يزيل أن وجل عز هللا فعسى النبوة،

ِرهِ  َبالِغه  ّللَاَ  لِّ  ّللَاه  َجَعلَ  َقد   أَم  ء   لِكه ر َشي   .﴾اً َقد 
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