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 بٌان صحفً

 عين لهدم الخالفةفي الذكرى الرابعة والتس/ والية األردن  وقفات حزب التحرير

، تمت بحمد هللا وسط حضور أمنً وإعالمً، الوقفات التً "الخالفة التً نرٌد على منهاج النبوة"ضمن حملة 

فً العاصمة عمان ومدن  ؛الخالفةى الرابعة والتسعٌن لهدم الذكر بمناسبة/ والٌة األردن حزب التحرٌر  لها ادع

ومسجد مستشفى األمٌر  ،فٌةم مسجد أبو دروٌش فً منطقة األشرربد، وذلك بعد صالة الجمعة من أماإالزرقاء و

ضاحٌة المدٌنة المنورة فً ومسجد  ،امعة الٌرموك فً مدٌنة إربدجومسجد  ،حمزة فً منطقة الهاشمً فً عمان

 مدٌنة الزرقاء، تحت شعار:

  ( ملسو هيلع هللا ىلصنحو الخالفة على منهاج النبوة لنمحو عار ضياع األقصى واإلساءة لرسولنا الكريم  )معا   

األمة بواجب العمل الستئناف  ر فٌها المتحدثونخاللها كلمات ذك   وألقٌت ،ضرها جمع غفٌر من الناسحوقد 

خالفة، هدم حصن اإلسالم وأقصٌت بضٌاع وهدم دولة ال أنه ودولة الخالفة على منهاج النبوة،  بإقامةالحٌاة اإلسالمٌة 

المسجد األقصى بل كل فلسطٌن، وقسمت بالد المسلمٌن ومزقت  وضاع  ،ملسو هيلع هللا ىلصأحكامه واعتُدي على رسولنا الكرٌم 

مة من هذه المصائب ألتسفك، وهتكت أعراضهم وال تزال تهتك، وأنه ال خالص ل األمة وسفكت دماء أبنائها وال تزال 

 .على منهاج النبوةإال باستعادة دولة الخالفة 

وتعالت صٌحات المشاركٌن بالتكبٌرات والهتافات التً تستنهض همم األمة للعمل لعودة دولة الخالفة كما 

استئناف الحٌاة اإلسالمٌة فً دولة  غاٌةلتحقٌق فٌها وصا أهل القوة والمنعة والدعوة للتحرك من قبل األمة وخص

 .الخالفة على منهاج النبوة

 هذا وقد رفع المشاركون الالفتات المعبرة ومنها: 

 .. على منهاج النبوة.الخالفة التً نرٌد

 قامتهاإل.. حزب التحرٌر ٌدعوكم .فً ذكرى هدم الخالفة

 ا لرسول هللا؟ولو كان لنا خالفة أكانوا أساؤ

 .. عمر.األقصى لن ٌنادي إال

 .. مطلبنا دولة خالفة.فً ذكرى هدم الخالفة

.. نثأر من ... نعٌد لألمة كرامتها... نصون األعراض... نوحد األمة... نحرر األقصى.نحكم بشرع هللا :بالخالفة

 أعدائنا

 أن ال ٌحكم بشرع هللا ملسو هيلع هللا ىلصأعظم إساءة لرسول هللا 
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