بسم هللا الرمحن الرحيم
يف غمرة فرحة عيد الفطر ،دعوان نلتزم ابلعمل العظيم املتمثّل يف استعادة خالفتنا
أيّها املسلمون يف الباكستان!
احلمد هلل أن مكننا من صيام شهر رمضان املبارك ،وندعو هللا سبحانه وتعاىل أن يتقبّل منّا صيامه وقيامه.
وأن يقربنا منه سبحانه وتعاىل .وندعوه سبحانه وتعاىل أن ميكننا مجيعا للعمل العظيم لرفعة هذا ال ّدين احلق.
ِ
ِ ِ ِِ
وف ولَتَ ْن هو َّن َعن الْم ْن َك ِر أَو لَي ِ
َّ ِ
وش َك َّن َّ
اَّللُ أَ ْن
ْ ُ
قال رسول هللا ﷺَ « :والذي نَ ْفسي بيَده لَتَأ ُْم ُر َّن ِابل َْم ْع ُر َ َ ُ ْ ُ
ِ ِ
الّتمذي.
يَ ْب َع َ
اب لَ ُك ْم» ّ
ث َعلَْي ُك ْم ع َق اااب م ْنهُ ُُثَّ تَ ْدعُونَهُ فَ َال يُ ْستَ َج ُ

إ ّّنا حبق اخلالفة اليت حتكم مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل ،واليت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر ،وهي اجلُنّة
األمة وراءها وتقاتل من خلفها.
اليت حتتمي ّ
وإ ّّنا ال ّدميقراطيّة ،اليت حتكم بنزوات ورغبات اإلنسان ،وهي اليت أتمر ابملنكر وتنهى عن املعروف .وهي
السيف املسلّط على رقابنا ،وتضمن خضوعنا للوالايت املتّحدة ،وهي سبب عدم االستقرار داخل ابكستان
ّ
وعلى احلدود ،وهي سبب املصائب االقتصاديّة من خالل تطبيق تعليمات صندوق النّقد ال ّدويل.
السعي مع محلة ال ّدعوة للخالفة على منهاج النّبوة
كل واحد منا هو ّ
والعمل العظيم املطلوب من ّ
الستئناف احلياة اإلسالميّة كطريقة للعيش .والعمل العظيم املطلوب من أبنائنا وإخواننا وآابئنا يف القوات
املسلحة هو إعطاؤهم النّصرة إلقامة اخلالفة على منهاج النّبوة .فإن حتقق ذلك ،فحينها سنحتفل بعيد األعياد،
الراشدة الثّانية على منهاج النّبوة ،وحنكم مبا أنزل هللا سبحانه وتعاىل .قال هللا تعاىل:
ظل اخلالفة ّ
وهو العيد يف ّ
﴿وي ومئِ ٍذ ي ْفرح الْم ْؤِمنُو َن * بِنَص ِر َِّ
الرِحيم﴾.
شاءُ َو ُه َو ال َْع ِز ُيز َّ
ص ُر َم ْن يَ َ
ْ
اَّلل يَ ْن ُ
ََْ َ َ َ ُ ُ
عيد مبارك أيّها املسلمون يف الباكستان ،البلد الطّاهر والطّيب.
كل عام وأنتم خبري
و ّ
حزب التحرير

األول من شوال 1440هـ
ّ

والية ابكستان
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