
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ذكرى سقوط الخالفة في الثامن والعشرين من رجبفي 

  من خالل الخالفة كامالً طبقوا اإلسالم 

ُ  أَنَزلَ  ِبَما َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ (( الُِمونَ  ُھمْ  َفأُْوَلئِكَ  هللاَّ   ))الظَّ

  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

هللا  نّ بأ تؤكد، وھي من خلفه أو يأتيه الباطل من بين يديهال من كتابه الذي ربكم الخالق سبحانه وتعالى،  آيةھذه 
كأن نزل هللا ما أيحكم بلم من  نّ لباطل، وھي تؤكد بأوحده صاحب الصالحية في تعيين الحق واھو سبحانه وتعالى 

 انظام الحكم ديمقراطي كانأ، وھذا ينطبق على نظام الحكم في باكستان، سواء ينظالمفھو من الوميوله بأھوائه يحكم 
وضعت جانبا بسبب حكم رئاسة الوزراء والرئاسة والبرلمان والمتنفذين بحسب قد  اإلسالمية األحكاما، فدكتاتوري أم

  .أھوائھم

  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

 مآسٍ  سلمين في باكستان فيالم أوقعواغتصاب الحكام الديكتاتوريين والديمقراطيين للسلطة  باإلسالمغياب الحكم  إنّ 
يتقاطع مع نظائره في مختلف  مثالٌ  إالعديدة على مدار العقود الستة الماضية، وما مصير الدكتورة عافية صديقي 

شركات القتل  أيديعلى العديد من الذين قتلوا على  آخر مثالٌ  إال، وما ضحايا ريموند ديفيس اإلسالميةالبلدان 
 أمريكااختراق وأمثلة أخرى مثل ، أخرر الھجمات بالطائرات من دون طيار مثال الخاصة، واستمرا األمريكية

 أومن المحاكمة  اإلفالتمع لمجالنا الجوي وانتھاكھا لحرمة البيوت في اإلغارة عليھا وقتل من فيھا من المسلمين 
التي  األساسيةط حاجاتھم بسمن أ ناوأھلرم حتى حُ  ،بعد شھر اً العقاب، والوضع االقتصادي المستمر بالتدھور شھر

، امستويات ال يمكن تحملھ إلىالوقود والكھرباء  أسعار، وتدھور قيمة صرف الروبية وارتفاع اإلسالمضمنھا لھم 
الختالط واتخاذ الخليالت، وهللا والسماح با االنتشارب األجنبيةوانتشار الفساد في المجتمع من خالل السماح للثقافة 

  )).َضنًكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  أَْعَرضَ  َوَمنْ (( :سبحانه وتعالى يقول

  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

ُّ خذوا يبثوال شيء غيره، أ اإلسالمتريد  األمة أنّ الحكام الظلمة  أيقن أنبعد   نّ بين الناس مثل وسوسة الشياطين بأ ونـ
ً من المخلصين من المسلمين على مشاركتھم آثامھم من  عواجَّ ـَ وش !ماإلساليكفي وال داعي لتطبيق كل  اإلسالم شيئا

! اإلسالم أحكامالكفر الديمقراطية والديكتاتورية كي يتمكنوا من تطبيق بعض  أنظمةللمشاركة في لھم خالل دعوتھم 
عن  ن الھثين وراء النظام السياسي والقضائي الحاليين كي يضلوا الطريقن يظل المخلصويأملون بأفالحكام 

استھداف السلطة الحقيقية، وھذه الشيطنة تدار من الخونة في القيادة العسكرية المدعومة من االستعماريين 
  .األمريكان

، فقد اإلسالمثني المسلمين عن  أمرھا على التي اتبعتھا قريش عندما عزمت األساليبال تختلف عن  األساليبھذه  إنّ 
في الحكم، حتى عرضھم عليه مشاركتھم في نظامھم  يه وسلم من خاللحاولوا وقف حركة رسول هللا صلى هللا عل

التناوب  إلىلى االستعداد مليكھم، وإن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأ عرضوا على أن إلىوصل بھم الحال 
نزل قوله حيث أ وتعالى قد قطع عليھم الطريقهللا سبحانه  أنّ  إال، "اوتعبد إلھنا عام اك عامنعبد إلھ"على السلطة 

َھا اْلَكافُِروَن ((تعالى    )).ِديُنُكْم َولَِي ِدينِ  َلُكم*...  اَل أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ  *قُلْ َيا أَيُّ



  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

يكون ذلك  أنسرعة، وال يجوز  وبأقصىالشرعية في حياتھم بشكل انقالبي جذري  األحكامعلى المسلمين تطبيق 
 صلى هللا عليه وسلم عن الميراث سكت ل رسول هللا سبحانه وتعالى، فمثال عندما سئمن هللا أمربالتدريج، وھذا 

عندما  األمر، وقد كان التطبيق مباشرة بعد نزول الوحي، وكذلك باإلجابةحتى جاءه الوحي  هللا ولم يجبرسول 
عوراتھن وأريقت بھا سترن النساء الستائر لي باشرة، حيث قطعترة، كان التطبيق منزلت آية الحجاب وتحريم الخم

الشرعية  باإلحكامالتقيد  بتأخيرفيھا البلدان التي كان يفتحھا المسلمون لم يكن يسمح لھم  أنّ الخمرة في الشوارع، كما 
ً وا حكمُبلـِّغكانوا كلما يوما واحدا، بل  ً شرعي ا  أبو األوللم يقبل الخليفة يطبقونه بشكل مباشر ومن دون تأخير، كما  ا

عدم دفع الزكاة حتى لو كان عقال بعير، بالرغم من انتشار الردة  الناسبعض من ) رضي هللا عنه(بكر الصديق 
  .حينھا ورغبة بعض القبائل في الكف عن دفع الزكاة

  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

حفنة من  أيديسقوط دولة الخالفة على  م التسعين علىھجري ھو العا 1432لعام الثامن والعشرين من رجب  إنّ 
بالحكام الخونة ورد دعوى  لإلطاحةاليوم ندعوكم لذا فإنا ، حينھا خونة العرب والترك بدعم من بريطانيا الكافرة

  .الكافرة باألنظمةالمحققة  اإلطاحة تأجيلبشكل تدريجي، فھي دعوة باطلة القصد منھا  اإلسالمتطبيق 

هللا  أحكامكما كان، بشكل جذري وشامل، ومن دون حلول وسطى في  األرضيحكم لسيعود  اإلسالم نّ واعلموا با
عمليا في جميع شئون  اإلسالمالقوة النصرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم طبق  أھل إعطاءسبحانه وتعالى، فعند 

 أنصارالنصرة من  يأخذليوم عندما ا حزب التحرير نّ فإ األمروبشكل شمولي وجذري، وكذلك  تأخيرمن دون  الحياة
  .هللا بإذن األولومن اليوم  ،تأخيرجميعه من دون  اإلسالمالقوات المسلحة، سيطبق  اليوم من المخلصين في

  !األخوات المسلمات في باكستان ھاتأي

 أناليوم  ويمكنكن، مرأتاناالبيعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أعطوا نالذي األنصارمن بين  نّ دعونا نذكركن بأ
من بين  ألزواجكن وإخوانكن وأقاربكن ، من خالل حثكناألنصارياتبه تلك  الذي قامت نفسه بالدورتقمن 

بالخونة من  اإلطاحةفالوقت ھو وقت . حزب التحريرالنصرة ل إلعطاءالقوات المسلحة الباكستانية  المخلصين في
  .بشكل انقالبي جذري باإلسالمدولة الخالفة للحكم  إلقامة حزب التحريرالقيادة العسكرية والسياسية، وتسليم السلطة ل

ما دام الحكام  اإلثمھذا  بھذا الفرض معصية، وال يسقط عنكن الخالفة فرض وعدم التلبس إلقامةالعمل  نّ واعلموا بأ
عليھم،  نكارواإل فالمنكر الذي يقومون به ال يمنعكن من القيام بواجبكننزل هللا سبحانه وتعالى، يحكمون بغير ما أ

العزيز الجبار في ذل وعار، بل  أمامن الذين سيقفون الحكام لن يكونوا الوحيدي نّ بكن فإعن القيام بواج تقاعستن نّ فإ
َة بَِعَمِل ((، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضاعذابه عز وجل  سكنسيم ُب اْلَعامَّ َ َعزَّ َوَجلَّ اَل ُيَعذِّ إِنَّ هللاَّ

َة ِة َحتَّى َيَرْوا اْلُمْنَكَر َبْيَن َظْھَراَنْيِھْم َوُھْم َقاِدُروَن َعلَى أَْن ُيْنِكُروهُ َفاَل ُيْنِكُروهُ َفإَِذا َفَعلُ اْلَخاصَّ  ُ اْلَخاصَّ َب هللاَّ وا َذلَِك َعذَّ
ةَ    )).َواْلَعامَّ

  المسلمات؟ األخوات ھاتأي مجيبات نتنأفھل 

   حزب التحريرشابات                                                        2011الخامس من حزيران 
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