بسم ا﵁ الرمحن الرحيم
الصوم ُجنّة المؤمن والخالفة ُجنّة األمة
أيها المسلمون في باكستان الطاىرة الخيّرة!
درعا لألمة حيميها من
على مر قرون من احلكم اإلسالمي ،بعد عصر رسول ا﵁  ،كانت دولة اخلالفة ً
أعدائها .خالل رمضان نفسو ،حشدت دولة اخلالفة اإلسالمية القوات ادلسلحة لتحقيق انتصارات كبَتة يف
مواجهة قوى عظمى ،ففي رمضان عام 13ىـ ىزمت اخلالفة اإلمرباطورية الفارسية وقوضت أركاهنا وذلك يف
معركة البويب ،ويف رمضان عام 92ىـ فتحت اخلالفة األندلس ،وفتحت أوروبا للحكم اإلسالمي لعدة قرون،
أيضا يف رمضان عام 92ىـ فتح حممد بن القاسم شبو القارة اذلندية باإلسالم ،ووضع حجر األساس ذليمنة
و ً
اإلسالم على ادلشركُت اذلندوس على مدى قرون ،ويف رمضان عام 223ىـ فتحت اخلالفة عمورية على الرغم
من أهنا كانت عرين اإلمرباطورية الرومانية القوية ،ويف رمضان عام 658ىـ جنحت اخلالفة يف ىزمية التتار يف
معركة عُت جالوت ،على الرغم من احتالذلم ألجزا واسعة من البالد اإلسالمية ألكثر من قرن من الزمان...
لذلك ،فإنو عندما كان لألمة درع تتقي بو ،كان رمضان شهر النصر للقوات ادلسلحة اإلسالمية.
إال أن رمضان ىذا العام (1438ىـ) ،مع عدم وجود درع لنا نتقي بو ،يتم تكبيل قواتنا ادلسلحة وحجزىا
عن حترير ادلسجد األقصى من دولة يهود وإنقاذ ادلسلمُت يف كشمَت ا﵀تلة ادلًتوكُت شهدا وجرحى بُت أيدي
ادلشركُت اذلندوس .ومع ذلك ،فإن احلكام ينشرون قواتنا ومن دون تردد حلماية الكفار ا﵀تلُت لبالد ادلسلمُت،
كلما طلب ادلسؤولون العسكريون األمريكيون "بذل ادلزيد" ،على الرغم من أن االحتالل األمريكي ألفغانستان
مفتوحا أمام ادلخابرات اذلندية اليت تنظم األعمال اإلرىابية ضدنا يف مناطقنا القبلية
ىو الذي يبقي الباب
ً
وبلوشستان وادلدن الكربى.
بدال من تعبئة قواتنا ادلسلحة حلمايتنا ،يسعى احلكام إىل تعزيز احتالل الكفار للبالد
عالوة على ذلك ،و ً
اإلسالمية من خالل تقدمي التنازالت ذلم ،ففي رمضان ىذا ،وكما احنٌت حكام العرب لدولة يهود حتت راية
"التطبيع" ،كذلك ينحٍت حكام باكستان أمام دولة اذلندوس ،ويف حماولة إلرضا أسيادىم يف واشنطن،
وهنارا لتقدمي تنازالت ثقافية واقتصادية وعسكرية وسياسية للهند ،ويدعون ادلسلمُت إىل ضرورة
يعملون ً
ليال ً
متاما كما ميهد حكام
"ضبط النفس" ،ويف الواقع فإن نظام باجوا /نواز يقوم بالتمهيد إلجياد (اذلند الكربى)ً ،
العرب لتأسيس (إسرائيل الكربى).
على الرغم من أن باكستان متتلك أراضي وموارد وقوات مسلحة تنافس يف قوهتا قوة القوى الكربى يف
دروعا
العامل ،فإن تأثَتىا أقل بكثَت من وزهنا الفعلي .بدون دولة اخلالفة اإلسالمية ،فإن احلكام احلاليُت ليسوا ً
لنا ،بل ىم سياط مسلطة علينا وسيوف مشهرة على أعناقنا ،حىت خنضع ألعدائنا.

أيها المسلمون في باكستان!
ام ُجنَّة ِم َن النَّا ِر
لقد شبو رسول ا﵁  شهر الصيام بالدرع الواقي لنا من نار جهنم ،قال ِّ « :
الصيَ ُ
ِ
َح ِد ُكم ِمن ال ِْقتَ ِ
ال» رواه ابن ماجو ،لذلك نصوم رمضان إميانًا واحتسابا من أجل مرضاة ا﵁ سبحانو
َك ُجنَّة أ َ ْ َ

أيضا شبو رسول ا﵁  اخلالفة بالدرع ،وليس لنا كأفراد ،بل كأمة ،قال رسول ا﵁
وتعاىل وغفرانو ورمحتوً .
« :إِنَّ َما ِْ
ام ُجنَّة يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِو َويُتَّ َقى بِ ِو» رواه مسلم ،لذلك جيب أن نسأل أنفسنا يف رمضان ماذا
اْل َم ُ
حنن فاعلون للقيام هبذا الواجب؟ ماذا حنن فاعلون إزا غياب احلكم مبا أنزل ا﵁ ،وليس غياب حكم واحد
فقط بل ادلئات من األحكام؟ الواقع أن اخلالفة ىي طريقة اإلسالم لتطبيق دين ا﵁ يف دولة ،مبا يضمن تطبيق
أحكامو االقتصادية والثقافية وسياستو الداخلية واخلارجية ادلنبثقة كلها من القرآن والسنة.
أيها المسلمون في باكستان!
إن الصيام والصالة والبكا للحصول على مغفرة من ا﵁ سبحانو وتعاىل يف رمضان ليس كافيًا منا عندما
نكون فاقدين لنتنا .من واجبنا أن نعمل بإخالص وجدية إلهنا اذليمنة األمريكية ومنع قيام دولة كربى للهند
يف ادلنطقة ،فدعونا نرفع أصواتنا يف رمضان مع حزب التحرير إلعادة إقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة،
وإن مل نعمل على التلبس هبذا الواجب ،فإن ذلك سيعد إقر ًارا بالعديد من خطايا احلكام ،واليت ىي اآلن
واضحة لنا مجيعا ،وسيصبح وضعنا أسوأ مما ىو عليو اآلن يف الدنيا ،وسنكون عرضة لعذاب اآلخرة والعياذ
اص ِة َحتَّى يَ َرْوا ال ُْم ْن َك َر بَ ْي َن
ب ال َْع َّامةَ بِ َع َم ِل الْ َخ َّ
با﵁ ،قال رسول ا﵁ « :إ َّن اللَّوَ َع َّز َو َج َّل َل يُ َع ِّذ ُ
ظَ ْهرانَي ِهم و ُىم قَ ِ
اصةَ َوال َْع َّامةَ» رواه
ب اللَّوُ الْ َخ َّ
اد ُرو َن َعلَى أَ ْن يُ ْن ِك ُروهُ فَ َال يُ ْن ِك ُروهُ فَِإذَا فَ َعلُوا ذَلِ َ
ك َع َّذ َ
َ ْ ْ َ ْ
أمحد.
أيها الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية! ينشط نظام باجوا /نواز يف رمضان ىذا
العام لتعزيز اذليمنة األمريكية ومتهيد الطريق أمام إجياد ىند كربى ،يكفي يف ىذا احلال أن يرفع ادلدنيون
أصواهتم يف وجو ىؤال الطغاة ،ومع ذلك فإنو ال يكفي منكم ذلك ألنكم رجال اليش ،مثل األنصار ،وممن
لديهم القدرة ادلادية القتالع الطغاة وإهنا خياناهتم بشكل حاسم ،فقواتنا ادلسلحة ىي األسود القوية اليت
كبلت لوقت طويل ،وعندما تضرب ضربتها فإهنا سًتىب األعدا  ،ففكوا األغالل عنها ،وأعيدوا درع األمة
من خالل إعطا النصرة حلزب التحرير ،بإمرة العامل الليل عطا بن خليل أبو الرشتة ،من أجل إعادة إقامة
فورا ،فهلموا يف ىذا الشهر ادلبارك ،وضمدوا جروح قلوب ادلؤمنُت ،وأعيدوا سَتة
اخلالفة على منهاج النبوة ً
ِ
ِ
نص ُرُكم ِّم ْن
ب لَ ُك ْم َوإِن يَ ْخ ُذلْ ُك ْم فَ َمن َذا الَّذى يَ ُ
شهر النصر على الكفر وأىلو﴿ .إِن يَ ُ
نص ْرُك ُم اللَّوُ فَالَ غَال َ
بَ ْع ِد ِه َو َعلَى اللَّ ِو فَ لْيَتَ َوَّك ِل ال ُْم ْؤِمنُو َن﴾
حزب التحرير
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