
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 النبوة منهاج على اخلالفة هبا فاستبدلوا اإلسالم، من النيل عن الدميقراطية تتوقف لن

 االستقالة، على القانون وزير النبوة( ختم )قضية على االعتصام أجرب م،2017 الثاين/نوفمرب تشرين من 27 يف
 غري ترشح أمام الباب فتح شأهنا من اليت النبوة، خبتم املتعلقة االنتخاابت قواعد مراجعة قاد الذي هو كان  حيث

 طاملا ألنه مغلًقا ليس اإلسالم من النيل به حياولون الذي الباب هذا أن من الرغم على ابكستان، يف للحكم املسلمني
 .يستمر سوف اإلسالم على اهلجوم فإن ابكستان، يف احلكم نظام تزال ال الدميقراطية أن

 األزمة على التحريض يف ودورها منه، النيل وحتاول اإلسالم تقويض على تعمل تظل وفس الدميقراطية إن
 مت كما  مطبعًيا" "خطأ املراجعات تلك كون  عن وبعيًدا. ذلك على مثال النبوة ختم بقضية يتعلق فيما األخرية

 جزءًا القسم مراجعة وكانت وقيمها، الدميقراطية حدود ضمن كانت  االنتخايب لليمني احلكومة مراجعة فإن االّدعاء،
 التابعة اإلنسان حقوق جمللس الشاملة الدورية للمراجعة امتثاال الرابطة حزب حكومة هبا قامت اليت االستعدادات من

 األمم لدى األمريكية البعثة أعلنت وقد. م2017 الثاين/نوفمرب تشرين من السادس يف بدأت واليت املتحدة لألمم
 إىل الباكستاين ابلوفد املتحدة الوالايت "ترحيب عن م2017 وفمربنالثاين/ تشرين من 13 يف جنيف يف املتحدة
 والتوقف التجديف قوانني إبلغاء ابكستان اللجنة أوصت حيث الشامل، الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق

 ".وغريهم األمحديني ضد هبا العمل عن
 هللا حرمه عّما االمتناع خيار وزير أي تعطي ألهنا سالماإل تقويض على تعمل تظل سوف الدميقراطية إن
 َحاتِم  ب نِ  َعِدي ِ  َعن  . وتعاىل سبحانه هلل وليس للبشر السيادة جتعل فالدميقراطية االمتناع، عدم أو وتعاىل سبحانه

، ِمن   َصِليب   ع ن ِقي َوِف  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبَّ  أَتَ ي ت  : قَالَ  ع ت ه   ،«ال َوَثنَ  َهَذا َعن كَ  ح  اط رَ  َعِدي   يَ »: فَ َقالَ  َذَهبم  ِف  يَ ق َرأ   َوَسَِ
َذ وا﴿: بَ َراَءة   س ورَةِ  َبارَه م   اَّتَّ َباََن م   َأح   َكان وا  َوَلِكن َّه م   يَ ع ب د وََن م   َيك ون وا لَ   ِإَنَّ م   َأَما»: قَالَ  ،﴾اّللَِّ  د ونِ  ِمن   َأر ََبَبً  َور ه 

ًئا ََل م   َأَحل وا ِإَذا َتَحل وه   َشي   ًئا َعَلي ِهم   َحرَّم وا َوِإَذا اس   .الرتمذي سنن« َحرَّم وه   َشي  
 هللا أنزل مبا احلكم خيار والقضاة احلكام تعطي ألهنا اإلسالم تقويض على تعمل تظل سوف الدميقراطية إن
ِمنم ِلم   َكانَ   َوَما: ﴿يقول وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على عصيانه، أو وتعاىل سبحانه ِمَنةم  َولَ  ؤ   اّللَّ   َقَضى ِإَذا م ؤ 
ََيَة   ََل م   َيك ونَ  َأن   َأم ًرا َوَرس ول ه    .﴾م ِبيًنا َضاَللً  َضلَّ  فَ َقد   َوَرس وَله   اّللََّ  يَ ع صِ  َوَمن   َأم رِِهم   ِمن   اخلِ 
 مما الناس، على أسياًدا اانتالربمل يف والنساء الرجال جتعل ألهنا اإلسالم تقويض على تعمل ستظل الدميقراطية إن
نَ ه م   اح ك م   َوَأنِ : ﴿يقول وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على ورغباهتم، ألهوائهم وفًقا القوانني بسنّ  هلم يسمح  بَ ي  

َواَءه م   تَ تَِّبع   َوَل  اّللَّ   أَن  َزلَ  ِبَا َذر ه م   َأه  ِتن وكَ  َأن   َواح   .﴾ِإلَي كَ  اّللَّ   أَن  َزلَ  َما بَ ع ضِ  َعن   يَ ف 

 !الطيبة الطاهرة األرض َبكستان، ف املسلمون أيها
 على اخلالفة الستبدال جاهدين نسعى أن علينا جيب هلذا دائما، اإلسالم تقويض على ستعمل الدميقراطية إن
 مجيع يستنبطون بوةالن منهاج على اخلالفة يف فاحلكام ظلها، يف النبوة ختم أزمة لتنشأ كانت  ما اليت هبا، النبوة منهاج
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 عنهم، املمثل هو األمة جملس فإن النبوة، منهاج على اخلالفة ظل يف الرعية متثيل عن أما والسنة، القرآن من القوانني
 فإن النبوة، منهاج على اخلالفة يف للقضاء ابلنسبة أما والسنة، القرآن عن احنراف أي عن احلكام حماسبة واجب وعليه

 .اإلسالم بغري حكم إن منصبه من - اخلليفة فيهم مبن - حاكم أي إزالة سلطة املظامل حمكمة لقاضي
 احلكام خالل من الشرعية، األحكام لتطبيق الضامن تكون سوف وحدها النبوة منهاج على اخلالفة فإن هكذا،

. حقوقهم املسلمني غري من الرعااي وإعطاء واملسلمني اإلسالم محاية على مجيعا يعملون حيث والقضاء، الرعية وممثلي
 غري أم مسلمني أكانوا سواء وأمواهلم، الناس حياة على للحفاظ الراشدون اخللفاء طبقها اليت الطريقة هي هذه

 يف الراشدون اخللفاء اتبعها اليت الطريقة هي وهذه العظيم، اإلسالم احلق، ابلدين املساس عدم وضمان مسلمني،
 األحكام ذلك يف مبا احنراف، أي دون من وأمانة، إخالص بكل وتعاىل، سبحانه هللا أنزهلا اليت األحكام مجيع تطبيق

 .النبوة ختم بقضية تتعلق اليت
 هللا خيشون حكام علينا يكون حىت النبوة، منهاج على اخلالفة إلقامة جاهدين نسعى أن علينا جيب فإنه ابلتايل،

 إبعادة للمسامهةزب التحرير حل االنضمام مجيًعا علينا ،املؤمنني شئون ويرعون ملسو هيلع هللا ىلص رسوله سنة ويتبعون وتعاىل سبحانه
ِيَّةً  م ل ًكا َتك ون   ث َّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن أمحد روى. النبوة منهاج على اخلالفة  َتك ونَ  َأن   اّللَّ   َشاءَ  َما فَ َتك ون   َجْب 

َهاجِ  َلىعَ  ِخاَلَفةً  َتك ون   ث َّ  يَ ر فَ َعَها َأن   َشاءَ  ِإَذا يَ ر فَ ع َها ث َّ  ةِ  ِمن    «.َسَكتَ  ث َّ  الن  ب  وَّ

 !الباكستانية املسلحة القوات ف املسلمون أيها
ِمن   لَ »: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنه هللا رضي مالك بن أنس عن  َوَلِدهِ  ِمن   ِإلَي هِ  َأَحبَّ  َأك ونَ  َحّتَّ  َأَحد ك م   ي  ؤ 

 التعرض ومت وتكرارًا، مرارًا الغرب قبل من به التشهري ومت اإلسالم أهني دلق. مسلم رواه «َأْج َِعيَ  َوالنَّاسِ  َوَواِلِدهِ 
 قضية القضية هذه واحد دميقراطي حاكم يتخذ ومل حكامنا، قبل من بالدان يف النبوة ختم بقضية يتعلق مبا لإلسالم
 يف وحىت. خلليفةا للمسلمني، جنَّة دون من وحنن عجاف طوال سنني مرت لقد. موت أو حياة مسألة أو مصريية
 ابإلسالم املساس عدم على وفرنسا( )بريطانيا الكربى العاملية القوى العثماين اخلليفة أجرب فقد اخلالفة، فرتات أضعف

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول ابلتشهري شرعوا عندما ضدمها العسكرية القوة ابستخدام التهديد طريق عن
 جنَّة استعادة واجبكم ومن والكفر، واملعصية لفسادا حارسة الدميقراطية، آفة على القضاء واجبكم من إنّ 

 يَ ! ﴿جميب؟ من فهل النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة إلعادة فورًازب التحرير حل النصرة إعطاء خالل من املسلمني،
َتِجيب وا آَمن وا الَِّذينَ  أَي  َها َ  َُي ول   اّللََّ  َأنَّ  َلم واَواع   ُي  ِييك م   ِلَما َدَعاك م   ِإَذا َولِلرَّس ولِ  ّلِلَِّ  اس   ِإلَي هِ  َوأَنَّه   َوقَ ل ِبهِ  ال َمر ءِ  َبي 

 .﴾ُت  َشر ونَ 
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