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بيان صحفي

خيرية األمة اإلسالمية يجب أن تتجسد في إقامة الخالفة
اس َتأ ُم ُرونَ بِال َمع ُروفِ َو َتن َهونَ َع ِن ال ُمن َك ِر﴾ فسارت األمة اإلسالمية
قال عز من قائلُ ﴿ :كن ُتم َخي َر أ ُ َّمة أُخ ِر َجت لِل َّن ِ
على فهم هذه اآلية والعمل بها قرونا طويلة ،حتى هدم الخالفة ،فكان لزاما على خير أمة أن تمتثل ألمر هللا في اآلية باألمر
بالمعروف والعمل لتطبيق الحكم باإلسالم بإقامة دولة الخالفة والدعوة إلى اإلسالم ،وأن عليها أن تستعيد سلطانها،
وتنصب عليها خليفة يسوسها؛ يرعى شؤونها باإلسالم ،ويذود عنها ويحمي بيضتها ويستنهضها من كبوتها .قال رسول هللا
س َي ُكونُ ُخلَ َفا ُء
س ُهم األَن ِب َيا ُءُ ،كلَّ َما َهلَ َك َن ِب ٌّي َخلَ َف ُه َن ِب ٌّيَ ،وإِ َّن ُه َال َنبِ َّي َبعدِيَ ،و َ
سو ُ
صلى هللا عليه وسلمَ « :كا َنت َب ُنو إِس َرائِيل َ َت ُ
ْ
سائِلُ ُهم َع َّما اس َتر َعاهُم» متفق عليه.
َّللا َ
َف َيك ُث ُرونَ »َ ،قالُواَ :ف َما َتأمُرُ َنا؟ َقا َل« :فُوا بِ َبي َع ِة األَ َّو ِل َفاألَ َّو ِل ،أَع ُطوهُم َح َّق ُهمَ ،فإِنَّ َّ َ
وأن تحمل الدعوة إلى من لم يبلغهم اإلسالم بعد؛ إلخراجهم من الظلمات إلى النور ،خصوصا أن دول الغرب الكافر التي
هدمت دولتها ،قد أبعدت الحكم باإلسالم عن المسلمين ،ونصبت عليهم رويبضات طبقوا عليهم أنظمة الكفر.
لقد قام حزب التحرير يستنهض األمة اإلسالمية استجابة ألمر هللا القائل سبحانهَ ﴿ :ول َت ُكن ِّمن ُكم أ ُ َّمة َيد ُعونَ إِلَى ال َخي ِر
َو َيأ ُم ُرونَ بِال َمع ُرو ِ
ف َو َين َهونَ َع ِن ال ُمن َك ِر َوأُو َٰلَئِ َك ُه ُم ال ُمفل ُِحونَ ﴾ ،وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم « ُث َّم َت ُكونُ ِخ َال َفة َعلَى
اج الن ُب َّو ِة» .وقد اتفق األئمة على أن اإلمامة فرض ،كالجويني وابن حزم والماوردي وابن حجر العسقالني والهيثمي
ِمن َه ِ
وابن خلدون والنسفي والغزنوي والقرطبي وابن تيمية والشوكاني وابن عاشور والجزيري ،وأنه ال بد للمسلمين من إمام
يقيم شعائر الدين ،وعلى أساس أن يكون لألمة راع يرعاها.
أما آن لعلماء األمة اإلسالمية في اليمن في هذا الزمان ،وبعد قرن هجري كامل على هدم الخالفة أن يهبوا مع حزب
التحرير إلقامتها خالفة راشدة على منهاج النبوة ،استجابة ألمر هللا سبحانه ونبيه صلى هللا عليه وسلم ،واتباعا لمن سبقوهم
من العلماء؟! وأن يلحق بهم شباب اليمن وشيوخهم ،رجالهم ونساؤهم ،إلقامة دولة الحق دولة الخالفة الراشدة على منهاج
النبوة ،وأن تعود هذه الدولة كما بدأت في المدينة المنورة؟! فالمسلمون والعالم في شوق لرؤية راية العقاب يرفعها العالم
الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة بيده خفاقة فوق الرؤوس كما كانت .فمن لها غيركم يقيمها أيها المسلمون؟!
فهي قضيتنا المصيرية وهي فرض على كل مسلم ومسلمة .قال صلى هللا عليه وسلمَ « :و َمن َم َ
س فِي ُع ُن ِق ِه
ات َو َلي َ
َبي َعة َم َ
ات مِي َتة َجا ِهلِ َّية» .اليوم سقطت األقنعة عن العمالء ،وضاع من بالد المسلمين ما ضاع ،واستبيحت بالدهم
وأضحت المواجهة مباشرة بين األمّة اإلسالميّة والكفار ،وها نحن نشهد ترنح مبدئهم وفشله في مواجهة اإلسالم ،وجاء
اآلن دوركم أيها المسلمون لجعل اإلسالم النظا َم العالمي الجديد الذي ينتظره العالم .فأقيموها أيها المسلمون بعد أن وعيتم
عليها.
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
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#خالفت_کو_قائم_کرو
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