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بٌان صحفً

الخالفة لكافة المسلمٌن فً كل مكان وزمان
نشر عدد من المواقع اإللكترونٌة فً الٌمن استغرابها من الملصقات فً مدٌنة المكال بحضرموت التً حملت
عبارات دعوة المسلمٌن إلقامة دولة الخالفة تحت عنوان "منشورات غرٌبة تدعو للخالفة" .ولكن أٌن الغرابة هنا؟ وممن؟
أمن المسلمٌن الذٌن ٌعملون لٌل نهار لما أمرهم هللا به من تحكٌم لإلسالم فً حٌاتهم بإقامة دولتهم التً هدمها الكافر
المستعمر ومعه خونة العرب كعبد العزٌز بن عبد الرحمن آل سعود واإلدرٌسً الذٌن انضموا فً اتفاقٌات موثقة للقتال
مع برٌطانٌا عدوة اإلسالم والمسلمٌن ضد دولة الخالفة دولة اإلسالم والمسلمٌن وصمم اإلنجلٌز شعارا لمساجد عدن التً
ٌحتلونها "ٌا قوي ٌا عزٌز اهزم األلمان وانصر اإلنجلٌز" ،وخونة الترك كمصطفى كمال؟
لقد أمر هللا نبٌه بإقامة دولة للحكم باإلسالم ،وقد عمل ﷺ وسار وفق منهج من هللا بالدعوة لإلسالم وخاض صراعا
فكرٌا مع أفكار الكفر والشرك وصرعها ببٌان زٌفها ،ووضع أفكار وأحكام اإلسالم مكانها وجد فً طلب النصرة إلقامة
دولة اإلسالم فً المدٌنة المنورة .وبٌن النبً ﷺ للمسلمٌن بأنه ال ٌجوز لهم أن ٌخلو منصب الخلٌفة بعد ثالثة أٌام بلٌالٌها.
أم الغرٌب هو ذلك الذي استبدل بدولة اإلسالم والمسلمٌن عشرات الدوٌالت التً أتً بها من بعٌد؟! جاء فً كتاب
نهاٌة الدولة العثمانٌة وتشكٌل الشرق األوسط لدٌفٌد فرومكٌن بأن الروس جاءوا بالشٌوعٌة إلى المنطقة فٌما جاء
البرٌطانٌون بالقومٌة بدٌال عن اإلسالم!
مدٌنة المكال هً واحدة من مئة مدٌنة انطلقت فٌها هذا العام الحملة المئوٌة لغٌاب دولة الخالفة ،التً أطلقها حزب
التحرٌر بتوجٌه من أمٌره العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة ،للمسلمٌن حول العالم موجها لهم نداء أن أقٌموا دولة
الخالفة أٌها المسلمون ،فقد سجل لمدٌنة المكال بحضرموت أن فٌها مسلمٌن عاملٌن إلقامة دولة الخالفة وسجل لمدٌنة
المكال بحضرموت إضاءة بأحرف من نور أنها من بٌن عشرات المدن حول العالم التً تتوق إلعادة الحكم باإلسالم ،بعد
أن أفسدت أنظمة الغرب العٌش والحٌاة حول العالم بأنظمتها الرأسمالٌة .بخ بخ للمكال بحضرموت وغٌرها حول العالم.
إننا ندعو جمٌع المسلمٌن لاللتزام بأحكام اإلسالم ،وندعو من ٌتجملون بشعارات الرأسمالٌة الزائفة من حرٌة
ودٌمقراطٌة وحرٌة عقٌدة وغٌرها أن ٌمحوها من عقولهم وأوراقهم ،وأن ٌقولوا لمن ذكروهم بتاج الفروض جزٌتم خٌرا،
ووفقنا هللا وإٌاكم إلقامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوةَ ﴿ ،فإِن ال ِّذ ْك َرى َتن َفع ا ْلم ْؤ ِمنٌِنَ ﴾.
قال تعالى﴿ :إِنا َل َننصر رس َل َنا َوالذٌِنَ آ َمنوا فًِ ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا َو ٌَ ْو َم ٌَقوم ْاألَ ْ
ش َهاد﴾ ،وقال رسول هللا ﷺَ « :بدَأَ ْاإلِ ْس َالم
َ
ٌ
اج ال ُّنبو ِة» رواه أحمد.
َغ ِرٌ ًبا َو َ
س ٌَعود َك َما َبدَ أ َغ ِرٌ ًبا َفطو َبى لِ ْلغ َربَاءِ » رواه مسلم ،وقال ﷺ« :ثم َتكون خ َِال َفة َعلَى م ِْن َه ِ
#أقٌموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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