بسم هللا الرمحن الرحيم
دعوان نسعى يف رمضان هذا من أجل حتكيم شرع هللا 
أيها املسلمون يف الباكستان!
ِ
ِِ
ِ
َّاس وب يِنَات ِمن ا ْْل َدى والْفرقَ ِ
ان﴾ وقال
قال هللا َ ﴿ :ش ْهر َرَم َ
ضا َن الَّذي أنْ ِز َل فيه الْق ْرآن ه ًدى للن ِ َ َ
َ ْ
َ
ِ
سبحانو وتعاىل﴿ :إِ َّان أَنْ زلْنَا إِلَي َ ِ
ي الن ِ
اك هللا﴾.
َّاس ِِبَا أ ََر َ
اب ِِب ْْلَ ِق لتَ ْحك َم بَ ْ َ
َ ْ
ك الْكتَ َ

يف فرتة احلكم مبا أنزل هللا  ،وذلك ألكثر من ألف سنةّ ،أدى ادلسلمون رمضان حقو وتقربوا إىل هللا حبق
العبادة ،فلم يقتصروا على الصيام وصالة الرتاويح والدعاء ،بل حكموا ابإلسالم على حنو شامل ،مبا يف ذلك يف
االقتصاد والشؤون العسكرية والتعليم.
ووزعت ثروتنا ابلعدل دون ختصيصها لألغنياء ،ومل
يف عهد احلكم مبا أنزل هللا ُ حكمنا ابلقرآن والسنةّ ،
يبق فقري يف بالد ادلسلمني ،ودلا كانت تُسمع صرخات ادلظلومني كان يُستجاب ذلا ،حىت إن جيوش األعداء
كانت هتاب مواجهة قوات اخلالفة ادلسلحة يف ساحات اجلهاد .بسبب احلكم بديننا العظيم ،كان رمضان شهر
وىزم الفرس يف البويب،
انتصارات لقرون عديدة ،فقد شهد النصر على قريش يف بدر ،وفيو فتحت مكةُ ،
وفُتحت العمورية ،وانتُصر على التتار يف عني جالوت.
مع ذلك ،كيف ىو حالنا اليوم أيها ادلسلمون؟ كيف حالنا اآلن يف رمضان؟ يف عصر ال ُُيكم فيو مبا أنزل
هللا  ،نعيش يف البؤس وادلعاانة واذلزمية وادلذلة ،وعلى الرغم من وجود قوات مسلحة ضخمة ،إال أن النصر ىو
حليف أعدائنا فقط ،الذين يرفعون أعالم الكفر فوق أجساد أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ،وعلى الرغم من امتالكنا
ألراض شاسعة وموارد وفرية ،إال أننا غارقون يف الفقر ،وكسرت ظهوران شدةُ التعب.
لكن ،بدالً من أن تسعى القيادة السياسية احلالية للحكم مبا أنزل هللا والدعوة لذلك ،فإهنم يدعوننا إلطالة
ض َعن ِذ ْك ِري
عمر النظام احلايل من خالل ادلزيد من االنتخاابت ،على الرغم من أن هللا  يقولَ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ضن ًكا﴾.
فَِإ َّن لَه َم ِعي َ
شةً َ
سن فيو القوانني وفقا
تدعوان القيادة السياسية احلالية إىل التغيري من خالل الدميقراطية ،نظام احلكم الذي تُ ّ
ِ
ِ
َنز َل َّ
آءه ْم
لرغبات البشر يف الربدلان ،على الرغم من أن هللا  يقولَ ﴿ :وأَن ْ
ٱحكم بَ ْي نَ ه ْم ِِبَآ أ َ
ٱّلل َولَ تَ تَّب ْع أ َْه َو َ
وك َعن بَ ْع ِ
َنز َل َّ
ك﴾ ،وتزعم القيادة السياسية احلالية أهنا ستقضي على الفساد
ذره ْم أَن يَ ْفتِن َ
ٱّلل إِلَْي َ
َو ْ
ض َمآ أ َ
ٱح ْ
والظلم من خالل الدميقراطية ،على الرغم من أن الذي ال ُيكم مبا أنزل هللا  ظامل ويستحق غضب هللا ،
َنز َل َّ
ك ه ْم الظَّالِمو َن﴾.
اّلل فَأ ْولَئِ َ
بغض النظر عن أفعالو يف احلياة الدنيا ،فا﵁  يقولَ ﴿ :وَم ْن َلْ ََْيك ْم ِِبَا أ َ

أيها املسلمون يف الباكستان!
القيادة تُعطى للذي يستحقها وليس فقط دلن يطلبها ،إن القيادة السياسية احلالية ،سواء من حزب الرابطة
أبدا ،ألهنم مجيعا
اإلسالمية ،أم من حزب الشعب الباكستاين ،أم من حزب حتريك إنصاف ،فلن يتغري واقعنا ً
ميثلون الشيء نفسو .يف كل مرة تقرتب فيها االنتخاابت ،أتخذ كل ىذه األحزاب دورىا ليجدوا طريقة جديدة
لرفع آمالنا يف الدميقراطية ،حىت يقوموا بتحطيمنا بعد االنتخاابت ،ويرتكوان يف أيس أعمق ووضع أسوأ .إن رفض
ادلشاركة يف الدميقراطية ال يعين أن نظل جالسني ال حنرك ساكنا ،بل جيب علينا العمل من أجل التغيري احلقيقي،
وإعادة إقامة احلكم مبا أنزل هللا  ،من خالل نظام احلكم يف اإلسالم ،اخلالفة.
إلعادة إقامة اإلسالم كدولة ودستور ،فإننا حنتاج إىل قيادة سياسية جديدة نتعامل معها ونؤيدىا وننشئها،
ألهنا لن تنزل علينا من السماء ،وقد أعد حزب التحرير دستوراً كامالً من  191مادة مستنبطة من القرآن والسنة
تفصيلية لنظام احلكم يف اإلسالم وطريقتو يف التطبيق ،وقد أع ّد حشوداً
وما أرشدا إليو ،كما أعد مكتبة تضم كتباً ّ
عظيمة من الرجال والنساء قادرين ومثقفني وواعني وملتزمني ،ومستعدين للحكم وتقدمي ادلشورة ومساءلة احلكام
يف دولة اخلالفة .إن حزب التحرير ىو أكرب حزب يف العامل ،يعمل يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي من أجل توحيد
األمة من خالل دولة خالفة واحدة ،ىو حزب كثري الفقهاء ،مثل أمريه الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة ،الذي
ميتلك القدرة واحلكمة واخلربة ليقودان.
لذلك دعوان يف رمضان ىذا نعمل مع حزب التحرير بكل قوة وعزم من أجل إعادة احلكم مبا أنزل هللا ،إبقامة
اخلالفة على منهاج النبوة ...دعوان ال نفوت فرصة حلول رمضان العظيم ،فنشارك احلزب يف أعمالو من خالل
حضور احللقات والتجمعات وا﵀اضرات من دعاة اخلالفة ،دعوان نقف معهم وىم يقومون بتوزيع ادلنشورات
مجهورا وننشر رسائلهم ونشراهتم وكتبهم ومقاطع الفيديو
وإعطاء الكلمات يف األماكن العامة ،دعوان حنشد ذلم
ً
اخلاصة هبم إىل كل من نعرفو ،بقدر ما نستطيع ،دعوان نتحدث إىل اآلخرين عن مقاطعة الدميقراطية وااللتزام
ابحلكم مبا أنزل هللا  ،دعوان ندعو إلهناء الدميقراطية وإعادة قيام اخلالفة ونطلب من اآلخرين القيام بذلك يف
رمضان ىذا ...دعوان نطلب من أقاربنا من ضباط اجليش إعطاء النصرة حلزب التحرير من أجل إعادة إقامة
اخلالفة على منهاج النبوة.
دعوان يف رمضان ىذا ننذر أنفسنا من أجل العمل إلعادة إقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،وأن نصل ليلنا
بنهاران حىت نشهد بشرى رسول هللا  .روى أمحد أن رسول هللا  قال...« :ثَّ تَكون م ْل ًكا َج ِْْبيَّةً فَ تَكون َما
اء َّ
ت».
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ،ثَّ تَكون ِخ ََلفَةً َعلَى ِم ْن َه ِ
اج النُّب َّوِة ،ثَّ َس َك َ
اّلل أَ ْن تَكو َن ،ثَّ يَ ْرفَ ع َها إِ َذا َش َ
َش َ
 25من شعبان  1439ىجري

حزب التحرير

 11من أاير/مايو  2012ميالدي

ولية ِبكستان

موقع حزب التحرير

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.org

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

