
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 حىت نعيد إقامتها  يحقيق  تغيري أي نشهد ولن خالفتنا، غياب على عام مائة
 ! ابكستان يف  املسلمون أيها 

  أمل !  التغيري؟  يف   العميقة رغبتنا  مستغلي  الدميقراطية ظل يف السلطة  إل   احلاليي   ابكستان   حكام  وصول   منذ  األمل  خيبة  تسحقنا  أمل
  يف   وال  املاضية،  والسبعي  اخلمس  السنوات  يف  ال  الدميقراطية،  ظل   يف  ابكستان   يف   حقيقي  تغيري  هناك  يكون  لن  أنه  بعد   لنا  يتضح

  يف   وال ابكستان يف ال الدميقراطية،   ظل  يف حقيقي تغيري هناك يكون  لن أنه اً أيض الواضح  من أليس! القادمة؟  والسبعي اخلمس السنوات
 ! املسلمون؟ أيها بعد احلقائق هذه تتضح  أمل! اإلسالمي؟ العامل  يف آخر مكان أي

  وسكان  ،والغرب  الشرق  يف  املسلمي  وغري  املسلمي  بي  مشرتك  واقع  فهي  الدميقراطية،  فشل  حقيقة  أدركوا  الذين  الوحيدين  لسنا
  من   الشارع   إل   وا نزل  وقد  ،منفسهأ  على   ون ومنقسم  الدميقراطية،  من  بشدة   ونحمبط  ، العامل  يف   الدميقراطية  عن  مدافع  أول   املتحدة  الوالايت
  فيها  ينتشر  الذي  الوقت  يف  الفقراء،  املزارعي  احتجاجات  بسبب  (اهلندوسية  الدولة)   العامل  يف  دميقراطية  دولة  أكب   اهتزت  كما  ظلمها،

 . كبرية  بسرعة املدقع الفقر
  عن   صادرة   واملمنوع   املسموح  يف   قراطية لدميا  فأحكام  ذلك؟  هلا   وأنّ   الناس،  بشؤون   هتتم   ال   أهنا  أثبتت  الدميقراطية   أن  املؤكد  من

  احملكومون  رمي   بينما وأخرياً، أوالً  احلكام  مصاحل تؤمن جتدها لذلك السلطة،  يتولون ملن إصدارها حق عطىوي   بل للبشر، احملدودة العقول
 ! كيف؟! املسلمون؟ أيها أخرى مرة  الدميقراطية إل  نرجع فكيف حقوقهم، من

 ! كستاناب  يف  املسلمون أيها 

  البديل،   لديها  اإلسالمية  األمة  فإن  املسلمي،  لغري  وخالفا  إللغائها،  الوقت  حان  وقد  العامل،  أحناء  مجيع  يف  الدميقراطية   فشلت  لقد
 فاحلاكم  ظلمهم،  أو   احملكومي  استغالل  احلاكم  يستطيع  ال   وحده  اإلسالم  ففي  ويريها،  مجعاء  البشرية  يرعى  الذي  العظيم  ديننا  إنّه

 . ونواهيهما ورسوله هللا  أبوامر مقّيدان كومواحمل
  الشكل  وهو  هللا،   منبه    موحى  -  اخلالفة  نظام  وهو  -  اإلسالم  يف  احلكم  نظام  فإن  والدكتاتورية،  الدميقراطية  من  كل  عكس  على

  َوَأن  ﴿:  تعال  هللا   قال.  األحوال  من   حال  أبي   يغريه  أو   هللا   حكم   يبطل  أن   بشري   إمجاع  أو  رأي   ألي   ميكن  وال   احلكم،   لنظام  الوحيد
نَ ُهمْ   ٱْحُكم َآ  بَ ي ْ   وال   دكتاتوراً   ليس املسلمي خليفة  .﴾إ لَْيكَ   ٱّللَُ  أَنَزلَ   َمآ   بَ ْعض    َعن  يَ ْفت ُنوكَ   َأن  َوٱْحَذْرُهمْ   َأْهَوآَءُهمْ   تَ تَب عْ   َولَ   ٱّللَُ  أَنَزلَ   ِب 

 وتعال سبحانه هللا لشرع خيضع نفسه وهو والسنة، ابلقرآن فقط يكم هو البملاانت،  إبمجاع وال  الشخصي  برأيه يكم  ال فهو دميقراطياً،
  تُ ْؤم ُنونَ  ُكنُتمْ   إ ن َوالَرُسول   اّللَ   إ َل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   يف   تَ َنازَْعُتمْ  فَإ ن﴿ :وتعال سبحانه هللا قال بينهم، فيما أو يكمهم من ضد نزاع أي يف

ّللَ   ر  َواْليَ ْوم    اب    بكر   أبو   ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول   خليفة  األول،   الراشد  اخلليفة  قال  هلذا  وحده،  هللا  يرضي  مبا  احلق  وأيخذ  يعطي  أن  عليهو   ، ﴾اْْلخ 
  آُخذَ   َحىّت   ع ْند ي  َضع يف    ف يُكمْ   َوالَقو يّ   هللاُ،   َشاءَ   إنْ   َحّقهُ   َعلَْيه    أُر يحَ   َحىّت   ع ْند ي  َقو يّ   ف يُكمْ   َوالّضع يفُ : "رضي هللا عنه  الصديق

  " َفَخَصَمْتهُ   ُعَمرَ   َخاَصَمتْ   اْمَرَأة    إ نَ : "رضي هللا عنه  الفاروق  عمر  املؤمني  أمري   الثان   اخلليفة  قال  ذلك   ومثل  ،"هللاُ   َشاءَ   نْ إ  م ْنهُ   احلَقّ 
  : يَ ُقولَ   اّللََ   إ نَ   ُعَمرُ   يَ   َلكَ   َذل كَ   لَي سَ "  :له  فقالت  ،"النّ َساء    ُمُهور    يف    تُ َغالُوا  َل : "قال  حي  خالفته،  ظل  يف  امرأة  حاججته  حيث

ُتمْ  َزْوج    َمَكانَ  َزْوج   اْست ْبَدالَ  َأَرْدتُُ  َوإ نْ ﴿  ".﴾ا  ُمب ينا  َوإ ثْ  ُُبَْتان   َأََتُْخُذونَهُ ا  َشْيئ م ْنهُ  ََتُْخُذوا َفاَل ا  ق ْنطَار  إ ْحَداُهنَ  َوآتَ ي ْ

  اعتناق   إل  الناس  جحافل  احلكم  يف   اإلسالم  عدل  دفع  حيث   اخلالفة،  عهد   يف  اإلسالم  عظمة   واألرض   السماء  سكان  شهد  لقد
  هللا   رسول  وسنة  هللا  بكتاب  احلكم إنّ .  الغرب  يف  واملغرب  البوسنة  إل  الشرق  يف  الوسطى  وآسيا  إندونيسيا  من  فوج،  بعد  فوجا  اإلسالم،

  هللا   بعون.  أورواب  يف  االضطهاد  من   هربوا  الذين  اليهود  مثل   من  املسلمي،  وغري  املسلمي  من  للمضطهدين  مالذاً   اخلالفة  جعل  ملسو هيلع هللا ىلص
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  إنه .  أمرهم  عن يرتاجعون ملسو هيلع هللا ىلص  هللا برسول  استهزأوا  الذين  جعلت  اجلانب  مهابة  اخلالفة  دولة  فإن  ابحلرب  التهديد  ومبجرد  وتعال،  سبحانه
  خضعت   اليت  البالد  وحترير  املظلومي  صرخات  على  للرد  جيوشنا  حتشد  اخلالفة  جعل  الذي   هو   وتعال  سبحانه  هللا  أنزل  مبا  احلكم

  للفقراء   اإلغاثة  إبرسال  اخلالفة  ألزمت  اليت   هي  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  وتعال  سبحانه  هللا  طاعة  إنّ .  اإلسالم  لنور  جديدة   بالد  وفتح  لالحتالل،
 .جماانً  عاملي  مستوى على  هلم الصحية  والرعاية التعليم  وتوفري واملضطهدين،

 ! ابكستان يف  املسلمون أيها 

 عام  من  آذار/مارس  من  للثالث   املوافق   ه1342  عام  رجب  من  28ـ ال  يف  اخلالفة  قوطس  كارثة  منذ  الطريق  ضللنا  لقد  ابلتأكيد
 جيوشنا  يبسون  الذين  من  صماء،  حكام  آذان  إال  املظلومي  صرخات  جتد  مل  سقوطها  ومنذ  هجري،  عام  املائة قرابة  قبل  أي  م،1924

  حماولتهم   يف  غرقا  مات  من  ومنهم   ،اً بعض  بعضهم  ظهور   سلق وت   مالذ،  عناً  حبث  للهرب  فاضطروا   بالدهم،  الكافر  يتل  بينما  مثكناهت  يف
  ابملاليي،   املسلمة  املسلحة  القوات  تعداد  أن  من  الرغم  علىاً  وتكرار اً  مرار   لإلساءة  يتعرض ملسو هيلع هللا ىلص    هللا  رسول  وذكر  سقوطها  منذ.  اهلروب

  بالدان   يف  هبا  هللا  أكرمنا  وفرية  ثروات  جودو  رغم  الفقر  نعان   وحنن  سقوطها منذ.  ومقدساهتم  املسلمي أعراض   عن  الدفع  على  قادرة  وهي
 . الدكتاتورية  أو  ابلدميقراطية سواء اإلسالم،  خارج ابلسعي له  هنتدي ولن اخلالفة، دون من الطريق ضللنا  لقد ... اإلسالمية

! بيطان؟ال  االحتالل  سيوف  حتت  وهم  حىت  إلنقاذها  بقوة  الصاحلون  أجدادان  عمل  وقد  اخلالفة  غياب  على  صامتي  نبقى  كيف
  مسجد   يف   شكوى(  )جواب  قصيدته  هللا(  )رمحه  إقبال  العالمة  تال  العثمانية   للخالفة  البيطان  املستعمر  مواجهة  اشتدت  فعندما
اً جهود  جوهر  علي  وحممد  علي  شوكت  وقاد  للخالفة،  األموال  مجع  أجل  من  م1912  نوفمبشاهي( يف الهور يف تشرين الثان/)هباد

وألغى    الضربة   (كمال  )مصطفى  القومية  تركي  البيطان   العميل   وجه  عندما  ث   حركتها،  يف   اخلالفة   لدعم  النطاق  وواسعة  مضنية القاتلة 
  "سيفتح  اخلالفة  إلغاء  أن   من  حتذر  برقية  احلكماء  أجدادان  أصدر   ه، 1342  رجب  من   28  املوافق   م،1924  مارساخلالفة يف آذار/

 . "املؤملة املؤامرات  أمام الباب
 دولة ابكستان  تكون  أن  جيب أال!  هجرية؟  عام  ملائة  اخلالفة  غابت  وقد  حالنا  هو  فكيف  اخلالفة،  فقدان  أجدادان  ىير   كان  هكذا

  كيف   ...قوية   مسلحة  وقوات  هائلة  طبيعية  وموارد  الشباب   من  كبري  بعدد  وتنعم  االحتالل،  حتت  ليست   فهي!  القادمة؟  الراشدة  اخلالفة
َعة   ُعُنق ه   يف   َولَْيسَ  َماتَ  َمنْ » : ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول قال وقد تصرفنا يكون أن جيب  رواه مسلم؟!  « َجاه ل َية   م يَتة   َماتَ  بَ ي ْ

 ! ابكستان يف  املسلمون أيها 

  ثَُ   يَ ْرفَ َعَها،  َأنْ   َشاءَ   إ َذا   يَ ْرفَ ُعَها   ثَُ   َتُكوَن،  َأنْ   اّللَُ   َشاءَ   َما   فَ َتُكونُ   َجْْب يَة  ا   ُمْلك  َتُكونُ   ثَُ »   : قال  ملسو هيلع هللا ىلص  هللا   رسول   أن   أمحد  روى
اَلفَة   َتُكونُ  َهاج   َعَلى خ    ، ﴾َحىيُ وْ  َوْحي   إ َل  ُهوَ  إ نْ  *  ىوَ الَْ  ن  عَ  قُ ط  نْ ي َ  َل ﴿ الذي  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لرسول هي املباركة   البشرى  وهذه ،« الن ُّبُ َوة   م ن ْ

 فرض، تعال هللا أنزل  مبا فاحلكم إلقامتها، ملالع  أيضا  علينا يوجب هو بل النبوة،  منهاج على اخلالفة  بعودة فقط يبشران ال احلديث هذا
 ها، وانصروا هللا وانصروا دينكم.إلقامت حزب التحرير مع اعملوا! املسلمون؟ أيها سقوطها على هجرية عام مائة مرت وقد فرض  وأي

 #أقيموا_الخالفة 

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو 
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