
 الرحيم الرمحن ا بسم
 األمة ُجّنة والخالفة المؤمن ُجّنة الصوم

 !ةر الخيّ  الطاىرة باكستان في ونمسلمال اهأي

 من حيميها لألمة درًعا اخلالفة دولة كانت ، ا رسول عصر بعد اإلسالمي، احلكم من قرون مر على
 يف كبَتة انتصارات لتحقيق ادلسلحة تالقوا اإلسالمية اخلالفة دولة حشدت ،نفسو ناضمر  خالل. أعدائها

 يف وذلك ركاهناأ ضتوقو   الفارسية اإلمرباطورية اخلالفة   ىزمت ىـ13 عام رمضان يفف ،عظمى قوى ةواجهم
 ،قرون لعدة اإلسالمي للحكم أوروبا وفتحت ،األندلس اخلالفة تحتف ىـ92 عام رمضان ويف ،البويب معركة
 ذليمنة األساس حجر ووضع سالم،باإل اذلندية القارة شبو قاسمال بن دحمم حفت ىـ92 عام رمضان يف وأيًضا

 الرغم على عمورية اخلالفة تحتف ىـ223 عام رمضان ويف ،قرون مدى على اذلندوس ادلشركُت على اإلسالم
 يف التتار ىزمية يف اخلالفة جنحت ىـ658 عام رمضان ويف القوية، الرومانية اإلمرباطورية عرين كانت أهنا من

... الزمان من قرن من ألكثر سالميةاإل البالد من واسعة جزا أل احتالذلم من الرغم على ،جالوت عُت معركة
 .اإلسالمية ادلسلحة للقوات النصر شهر رمضان كان ،بو تتقي درع ألمةل كان عندما وفإن لذلك،
 وحجزىا ادلسلحة قواتنا لتكبي يتم ،بو نتقي لنا درع وجود عدم مع ،ىـ(1438) العام ىذا رمضان أن إال

 يديأ بُت وجرحى شهدا  ادلًتوكُت اتلة كشمَت يف ادلسلمُت وإنقاذ يهود دولة من األقصى ادلسجد حترير نع
 ،لمُتادلس لبالد ُتاتل الكفار حلماية تردد دون ومن قواتنا ينشرون احلكام فإن ذلك، ومع. اذلندوس ادلشركُت

 ألفغانستان األمريكي االحتالل أن من الرغم على "،ادلزيد "بذل األمريكيون العسكريون ادلسؤولون طلب كلما
 القبلية مناطقنا يف ضدنا اإلرىابية عمالاأل تنظم اليت ةاذلندي ادلخابرات امأم امفتوحً  بابال يبقي الذي ىو

 .الكربى وادلدن بلوشستانو 
 للبالد الكفار احتالل تعزيز إىل احلكام عىيس حلمايتنا، ادلسلحة قواتنا تعبئة من بداًل و  ذلك، على عالوة

 راية حتت يهود ولةلد العرب حكام احنٌت كماو  ،ىذا رمضان ففي ،ذلم تنازالتال تقدمي خالل من الميةاإلس
 واشنطن، يف دىمايأس إلرضا  حماولة ويف ،ندوساذل دولة مامأ باكستان حكام ينحٍت كذلك "التطبيع"،

 ضرورة إىل ادلسلمُت ويدعون ند،لله وسياسية وعسكرية واقتصادية ثقافية تنازالت لتقدمي وهنارًا لياًل  ونيعمل
 حكام هدمي كما متاًما الكربى(، )اذلند ادإلجي مهيدبالت يقوم نواز /باجوا نظام فإن واقعال ويف "،النفس "ضبط
 .(الكربى إسرائيل) لتأسيس العرب

 يف الكربى القوى قوة قوهتا يف تنافس مسلحة توقوا وموارد ي  أراض متتلك باكستان أن من الرغم على
 ادروعً  ليسوا احلاليُت احلكام نفإ اإلسالمية، اخلالفة دولة بدون. الفعلي وزهنا من بكثَت أقل تأثَتىا فإن العامل،

 .عدائناأل ضعخن حىت أعناقنا، على مشهرة وسيوف علينا مسلطة سياط ىم بل ،لنا
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 !باكستان في مسلمونال اأيه
 النَّارِ  ِمنَ  ُجنَّة   الصَِّيامُ : » قال ،جهنم نار من لنا يالواق درعبال الصيام شهر  ا رسول وشب   لقد

 سبحانو ا مرضاة لأج من واحتسابا ميانًاإ رمضان نصوم لذلك ،وماج بنا رواه« اْلِقَتالِ  ِمنَ  َأَحدُِكمْ  َكُجنَّةِ 
 ا رسول قال ،كأمة بل ،كأفراد لنا وليس درع،بال الفةاخل  ا رسول شبو أيًضا. ورمحتو وغفرانو وتعاىل
« :َمامُ  ِإنََّما  ذاما رمضان يف أنفسنا نسأل أن جيب لذلك ،مسلم رواه «ِبوِ  َويُ ت ََّقى َورَائِوِ  ِمنْ  يُ َقاَتلُ  ُجنَّة   اْْلِ
 واحد حكم غياب وليس ا، نزلأ مبا احلكم غياب إزا  فاعلون حنن ذاما ؟واجبال ذاهب للقيام فاعلون حنن
 تطبيق يضمن مبا دولة، يف ا دين لتطبيق اإلسالم طريقة ىي اخلالفة أن واقعال ؟كاماألح من ئاتادل بل فقط

 .والسنة القرآن من كلها ادلنبثقة واخلارجية الداخلية وسياستو الثقافيةو  االقتصادية مواحكأ
 !باكستان في مسلمونال اهيأ
 عندما منا كافًيا ليس رمضان يف وتعاىل سبحانو ا من مغفرة على للحصول ا والبك والصالة الصيام نإ

 للهند كربى دولة قيام ومنع األمريكية اذليمنة إلهنا  وجدية بإخالص نعمل أن واجبنا من. نتنال   فاقدين كونن
 ،النبوة منهاج على شدةالرا اخلالفة امةإق إلعادةحزب التحرير  مع رمضان يف أصواتنا رفعن دعوناف ،ادلنطقة يف
 اآلن ىي واليت احلكام، خطايا من عديدبال اارً إقر  سيعد   ذلك فإن ،الواجب هبذا التلبس على نعمل مل نوإ

 والعياذ ةر خاآل لعذاب عرضة وسنكون ،دنياال يف ناآل عليو ىو امم أسوأ ضعناو  سيصبحو  ،مجيعا لنا واضحة
 بَ ْينَ  اْلُمْنَكرَ  يَ َرْوا َحتَّى اْلَخاصَّةِ  ِبَعَملِ  اْلَعامَّةَ  يُ َعذِّبُ  َل  َوَجلَّ  زَّ عَ  اللَّوَ  نَّ إ  : » ا رسول قال با،

 رواه« َواْلَعامَّةَ  اْلَخاصَّةَ  اللَّوُ  َعذَّبَ  َذِلكَ  فَ َعُلوا فَِإَذا يُ ْنِكُروهُ  َفاَل  يُ ْنِكُروهُ  َأنْ  َعَلى قَاِدُرونَ  َوُىمْ  َظْهَرانَ ْيِهمْ 
 .أمحد

 ىذا رمضان يف نواز /باجوا نظام ينشط !الباكستانية المسلحة القوات في ونالمخلص طضباال اهيأ
 ادلدنيون يرفع أن الاحل ىذا يف يكفي ،كربى ىند إجياد مامأ الطريق متهيدو  األمريكية اذليمنة تعزيزل العام

 وممن نصار،األ ثلم اليش، رجال مألنك ذلك منكم يكفي ال فإنو ذلك ومع ،الطغاة ىؤال  وجو يف صواهتمأ
 اليت القوية دو األس ىي ادلسلحة واتنافق ،حاسم بشكل اهتمخيان وإهنا  الطغاة قتالعال ادلادية القدرة لديهم
 األمة درع عيدواوأ ها،عن غاللاأل ففكوا ،األعدا  بًتىس هنافإ ضربتها تضرب عندماو  ،طويل لوقت ك بلت

 إقامة إعادة أجل من ة،الرشت أبو خليل بن  عطا الليل عاملال بإمرة ،زب التحريرحل النصرة عطا إ خالل من
 سَتة عيدواوأ ادلؤمنُت، قلوب جروح وضمدوا ،ادلبارك الشهر ىذا يف فهلموا فورًا، النبوة منهاج على اخلالفة

 مِّنْ  يَنُصرُُكم الَِّذى اذَ  َفَمن َيْخُذْلُكمْ  َوِإن َلُكمْ  َغاِلبَ  َفالَ  اللَّوُ  يَنُصرُْكمُ  ِإن. ﴿وأىلو الكفر على النصر شهر
 ﴾اْلُمْؤِمُنونَ  فَ ْلَيتَ وَكَّلِ  اللَّوِ  َوَعَلى بَ ْعِدهِ 
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