
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 :باكستان في المسلمون أيها

 رعنألا وابنه سلمان الملك العصر قرامطة يهدمها نأ قبل الكعبة دركواأ

 دولة وطعن جنليزإلا مع حتالفهم بعد املشرفة، احلجاز بالد احلرمني، لبالد سعود بين عائلة اغتصاب منذ
 احلرمني على بالتضييق الإ اخلائنة العميلة العائلة هذه تقوم ال ا،هذ يومنا ىلإ الوقت ذلك منذ العثمانية، اخلالفة

 سعود بين لدولة عائلية، ملكية ىلإ املقدسة البالد هذه حّولوا وقد احلرام، اهلل بيت حجاج وعلى الشريفني
 .الغربيني الكافرين اهلل أعداء ويوالون بالكفر حيكمون الذين

 النيب ومسجد العتيق البيت إلغالق اجلائحة سعود بين ومةحك استغلت كورونا، جائحة انتشار ومنذ
 ممارسات بسبب نفس،ألا بشق عليه تتدفق كانت اليت املتواضعة عدادألا من احلرام البيت فخال ، حممد

 املنورة نبيهم مدينة زيارة من اإلسالمية مةألا وحرمت احلرام، اهلل بيت حجاج ضد ةظالف السعودية احلكومة
يف ذلك حيث   اهلل رسول قول فصدق. اإلسالم يكره ظامل أي اهب يقم مل سابقة يف ، اهلل رسول وزيارة

فُكلَّما انتَ َقَضت ُعروٌة َتَشبَّث النَّاُس بالتي تليها، فَأوَُّلهنَّ نَقضاً  ،لَتُنتَ َقَضنَّ ُعرى اإلسالِم ُعروًة ُعروةً » :قال
 باإلسالم احلكم عروة نقضوا فقد سعود، بين نظام حال وهذا ،والطرباين محدأ« الُحكُم وآِخُرهنَّ الصَّالةُ 

 .الشريفني احلرمني يف والصالة احلج عروة نقض ىلإ ووصلوا العلمانية، بامللكية فحكموا

 الإ سبوعأ مير ال نهإ حيث الرتفيه" "هبيئة تسمى ما يف رعنألا سلمان ابن حكومة نشطت اجلائحة ثناءأ
 التائه، الشباب آالف عشرات وحيضرها بالفنانني، يسمون ممن والفجار بالفساق تعج اليت احلفالت فيه قامتو 

 !والرقص احلفالت قاعات يف مكانا   له جيد وال  النيب ومسجد الكعبة صحن يف الإ ينشط ال ريوسالف وكأن
 وليس ورسوله، اهلل على حربا الشريفني، احلرمني غالقإ تتقصد سعود بين حكومة نأ على واضحة داللة يف

 .احلرام اهلل بيت حجاج على حرصا

 أكثر نأ من الرغم على احلج،ب للمسلمني السعودية احلكومة مساح دون الثانية للسنة األيام هذه علينا متر
 األسواق يف متوفرة وأصبحت اللقاحات جتارة وانتشرت ريوسالف من القطيع مناعة عندهم حصل العامل دول

 أي ريوس،بالف صابتهإ عدم شهادة خذأو  الفحص وأ احلج، قبل اللقاح خذأ احلج يريد حاج أي مبقدور صبحأو 
 أداء من املسلمني منع هو بل انتشاره، من واحلد ريوسالف مبواجهة عالقة له ليس احلج من املسلمني منع نأ

 يَأ تِينَ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعَلى َجالً رِ  يَأ ُتوكَ  بِال َحجِّ  النَّاسِ  ِفي َوَأذِّن  ﴿ :تعاىل اهلل قول فعطلوا ،اإلسالم كانأر  من ركن
َهُدوا * َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمن   مَ  َوَيذ ُكُروا َلُهم   َمَناِفعَ  لَِيش   .[27 :احلج] ﴾َمع ُلوَمات   أَيَّام   ِفي اللَّهِ  اس 



 
 موقع الخالفة                     يات حزب التحريرموقع إعالم                         موقع جريدة الراية           إلعالمي المركزياموقع المكتب موقع حزب التحرير                                          

        tahrir.org-ut-www.hizb                  tahrir.info-ut-www.hizb         www.alraiah.net                        www.htmedia.info                        www.khilafah.net 

 العامل يف القائمة واألنظمة احلكومات أنكرت لو احلرام اهلل بيت حجاج مينعوا نأ سعود لبين كان ما
 فحكام باكستان، واملسلمني، اإلسالم بلد يف القائم النظام واألنظمة، احلكومات هذه ومن عليهم، سالميإلا

 الباكستانية القوات رسلواأ ورمبا واستعدوا اليمن ضد حلفهم يف السعودية حكام ودعموا شاركوا قد باكستان
 باكستان يف النظام ولكن االهنيار، على وشكأ وقد النظام بضعف شعروا عندما السعودي النظام عن للدفاع

 احلج فرض أداء من باكستان يف املسلمني ماليني ملنعهم سعود بين نظام على نكارإلا يف شفه ببنت ينطق مل
 البيت رب لعبادة يكرتث ال باكستان يف النظام نأ على واضحة داللة يف املاضيني، العامني مدار على والعمرة
 باغتصاهبم سعود بين عائلة "حبق" متاما معرتف وهو العمرة، وأداء باكستان يف منياملسل حج يهمه وال العتيق،
 .الشريفني احلرمني

 الباكستاين، اجليش يف واملنعة القوة وأهل والوجهاء العلماء وخصوصا باكستان يف املسلمني على جيب
 "حبقه" اعرتافه بسحب النظام ومطالبة اجلرمية، هذه عن لسكوته باكستان يف النظام على اإلنكار عليهم جيب

 .العسكرية بالطائرات ولو احلرام اهلل بيت ىلإ احلجيج وفود يرسلوا نأو  الشريفني، احلرمني شؤون إدارة يف

 ال علماين نظام فهو والعمرة، احلج باكستان يف املسلمني ألداء يهتم ال باكستان يف النظام نأ نعلم نناإ
 النظام به يقوم مما بأسوأ قام لرمبا الشريفني باحلرمني املتحكم هو كان ولو سعود، بين نظام نع جرما يقل

 يسمى مبا اإلسالم ضد احلروب تشن اليت العاملية الشر قوى حتالف من جزء أيضا وهو ال كيف السعودي،
 .نفسه الطاغوت يتبعان النظامني فكال! أمريكا؟ السعودي، النظام سيد حليف وهو "اإلرهاب"، على باحلرب

 على اخلالفة وإقامة باكستان، يف العلماين النظام من أوال نفسهمأ حترير باكستان يف املسلمني على بجي
 سيكونون الذين احلجيج مامأ ةواسع األبواب املسلمني خليفة يفتح فقط، ذلك خالل ومن النبوة، منهاج

 من املخلصني العاملني مع واعملوا مون،املسل أيها الشريفني احلرمني دركواأف. املليارين أمة من املاليني بعشرات
 العرب يهود من احملتلني دنس من الشريف قصىألوا الشريفني احلرمني حترر اليت اخلالفة إلقامة التحرير حزب

تَ ع َملُ  ِإنَّهُ » :قَالَ  أَنَّه    النَّيبي  َعن   .والعجم  َوَمن   َبِرئَ  فَ َقد   رِهَ كَ  َفَمن   َوتُ ن ِكُرونَ  فَ تَ ع رُِفونَ  أَُمَراءُ  َعَلي ُكم   ُيس 
اقَ  نُ َقاتُِلُهم   َأَل  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا َوتَاَبعَ  َرِضيَ  َمن   َوَلِكن   َسِلمَ  فَ َقد   أَن َكرَ   مسلم صحيح«. اَل َل َما َصلَّو 
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