F
الخالفة :فً ذكرى هدمها الـ 99سنعٌدها بإذن هللا رحمة للعالمٌن
الخبر:
فً شهر رجب المحرم من هذا العام 1441هـ 0202 -م وبمناسبة الذكرى األلٌمة لقضاء المجرمٌن على دولة
اإلسالم وإلغاء نظام الحكم اإلسالمً (الخالفة) فً  02رجب المحرم 1440هـ ،الموافق 1440/24/24م ،وبتوجٌه
من أمٌر حزب التحرٌر العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة حفظه هللا أطلق حزب التحرٌر حملة عالمٌة واسعة
بمناسبة الذكرى الهجرٌة الـ 44لهدم دولة الخالفة.
التعلٌق:
ٌمر علٌنا شهر رجب من كل عام بهذه الذكرى األلٌمة المحزنة هدم دولة الخالفة فً  02رجب 1440هـٌ ،عمل
فٌها حزب التحرٌر بكل طاقاته وفً جمٌع مناطق عمله لتذكٌر األمة ودعوتها إلعادتها من جدٌد كون هذا األمر فرضا
علٌها وأي فرض ،ونحن هنا مستمرون فً تذكٌر األمة بواجب العمل لها بكل الوسائل واألسالٌب مهما القٌنا من عنت
وحٌف فً سبٌل هذا الفرض العظٌم.
ونرٌد أن نؤكد ألمة اإلسالم بكل أطٌافها جماعات وعلماء وشبابا ومثقفٌن ورجاال ونساء:
 إن العمل لتوحٌد األمة تحت حاكم واحد فقط ٌحكم بما أنزل هللا هو فرض علٌها ٌثاب فاعله وٌأثم تاركهفابحثوا فً القرآن وفً السنة وفً إجماع الصحابة وحتى فً أقوال علماء األمة السابقٌن فلن تصلوا إال إلى حقٌقة
واحدة وهً فرضٌة هذا األمر.
 إن هذا الفرض لن ٌقٌمه فرد بل هو فرض ٌقتضً عمال جماعٌا منظما وله قٌادة واعٌة مخلصة ومنهج عملًمتبنى من عقٌدة األمة ،وهذه الجماعة موجودة بٌن ظهرانٌكم وهً حزب التحرٌر الذي ٌعمل منذ  76سنة.
 إن حزب التحرٌر لن ٌقٌم الخالفة لنفسه بل لألمة وهو لٌس حزبا كباقً األحزاب والجماعات التً تعملإلقامة دولة لحزبها بل ٌعمل إلقامة دولة لألمة .فأبناء األمة األتقٌاء هم من سٌكونون رجالها وقادتها ولٌس شباب
حزب التحرٌر فقط بل شباب حزب التحرٌر هم جزء من هذه األمة العظٌمة.
 إن الخالفة تتعرض كل ٌوم لتشوٌة ممنهج من الكفار وأعوانهم وبٌادقهم وأبواقهم من أبناء جلدتنا وهذا هودٌدن أهل الباطل منذ خلق هللا األرض ومن علٌها فال تكونوا ٌا أبناء األمة فً صف الكفار.
 إن من ٌحارب فكرة الخالفة من أبناء هذه األمة أقل بكثٌر جدا ممن ٌتمنى العٌش فً ظلها فالذي ٌحاربها فًالداخل هم الحكام وملؤهم من علماء السوء وقٌادة أجهزة األمن والمخابرات وحفنة مرتزقة من قادة بعض األحزاب
العلمانٌة ولفٌف من اإلعالمٌٌن ،أما الفالح والمهنً والصانع والطبٌب والمهندس والجُ ندي وربة البٌت فكلهم ٌمقت
المجرم مصطفى كمال والكثٌر الكثٌر ممن ٌكد لٌل نهار لٌوفر قوت أوالده بسبب ظلم الحكام فهم مع اإلسالم ودولته
وسترون العجب العجاب منهم فً التأٌٌد وااللتفاف نحو دولتهم عند قٌامها بإذن هللا.
أخٌرا :سنعٌدها بإذن هللا رحمة للعالمٌن ألنها وعد هللا وبشرى رسوله فإلى العمل لها ومباٌعة الخلٌفة الراشد
القادم قرٌبا بإذن هللا مصداقا لقول الرسول  فً الحدٌث الذى رواه اإلمام أحمد فً مسنده عن النعمان بن بشٌر قال:
قال  ...« ثم تكون خالفة على منهاج النبوة».
اللهم وفق أمٌرنا أبا ٌاسٌن العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة لقٌادة حزب التحرٌر واألمة إلقامة الخالفة
الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة .اللهم هٌئ له أهل نصرة أتقٌاء أنقٌاء كسعد بن معاذٌ ،ا رب اللهم آمٌن.
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األستاذ عبد الهادي حٌدر – والٌة الٌمن

#YenidenHilafet
#أقٌموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي

موقع جرٌدة الراٌة

www.hizb- ut-tahrir.info

www.alraiah.net

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

