
 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 النبوة   منهاج على اخلالفة إقامة
 الفاسد الغريب العاملي ابلنظام  يربطوننا الذين احلكام من ختّلصنا

  اإلسالمية   الرابطة  حزب   فساد  من  هربا   خان  عمران  حلزب   صّوتوا  والذين  مستحيل،  أمر    احلايل  النظام  ظل  ف   التغيي   إن
  العودة   يتقّبل  من  هناك  أن  لدرجة  للغاية،  يئس  احلايل   فالوضع  اندمني،  اآلن   أصبحوا   اينالباكست  الشعب   وحزب  الباكستانية

  حيكموننااا  مجيع  أهنم  ؛نفسه  هو  والسابقني   احلاليني   احلكام  مجيع  فشل  سبب   فإن  ذلك،  مع.  السابقني   الرؤساء   حلكم  للوراء،
 . الفاسد الغريب العاملي بلنظام  ويلزموننا
 ! انابكست  يف املسلمون أيها 
  سقوط   بعد  اإلسالمي   العال   على  الغرب   فرضه  الذي   العاملي   النظام  على  األوصياء   هم  واحلاليني   السابقني   احلكام  إنّ 
)املوافق    1342م  عا  رجب،  من   28  ف   اخلالفة آذار/  3هجري    احلكام   هؤالء   وحيبسنا  ميالدي(،  1924  مارس،من 
  صندوق   )مثل  وأدواهتا   الغربية  القوى  وراء  ما  إل   النظر   على  قادرين   ي غ  فأصبحنا  الغريب،  العاملي   النظام  سجن  داخل  الغربيون

  لصندوق   احلكام  فخضوع  الدولية(،  العدل   وحمكمة   املايل،  العمل   وجمموعة  املتحدة،  واألمم   الدويل،  والبنك  الدويل،  النقد
  خسارة  ف  تسبب   الذي  هو  يلاملا  العمل  جملموعة  وخضوعهم  االقتصادي،  والفقر  الشقاء  لنا  سبب  الذي  هو  الدويل  النقد

  ووكالة   للبنتاغون  وخضوعهم  علينا،  بلتسّلط  ملودي   مسح   الذي  هو  األمريكية   اخلارجية   لوزارة   وخضوعهم  احملتلة،  كشمي 
 .أفغانستان  ف البؤس   ف تسبب الذي  هو األمريكية  املركزية  املخابرات 
  بالدان   موارد   من   الرغم   على  اإلسالمي،  العال   يُفقر   ذي ال  الغريب  االقتصادي  بلنظام   ربطنا  على   الغربيون   احلكام  يعمل 

  للتداول،   كعملة  والفضة  الذهب  عن  التخلي  إل  اإلسالمي  العال   دفع  الذي  هو  الغريب   االقتصادي  والنظام  واملتنوعة،  الوفية
  اليوم،   الكبي  ضخم الت  أوجد  ما  هو  عنها  والتخلي   لقرون،  األسعار   استقرار   أوجدت  والفضة  الذهب  عملة  أن  من  الرغم   على
  ورسوله   هللا  من  حبرب  يُؤذن   بلرب   التعامل  أن   رغم   بلرب،  املايل   التداول  على   قائم  االستعماري  االقتصادي   النظام  نأ  كما 
  يضمن   الرأمسايل  االقتصادي   النظام   أن  كما   الدولة،  عائدات   ويستنزف  بستمرار   يتزايداا  ضخماا  وطنياا  َدين  وخيلق  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . اإلسالم يوجب  كما  كله  اجملتمع احتياجات لتأمني  الثروة تداول ومينع واملعادن، قةالطا مصادر خصخصة 
  اإلسالمية   األمة  كانت  أن  بعد  دولة،  ستني   من  أكثر  إل   املسلمني   قّسم  الذي   الغريب   السياسي  بلنظام   احلكام  يربطنا

  احلكام   يدعو  ولن   وفية،  مشرتكة   موارد و   واحدة،   مسلحة   وبقوات   الواحدة،   اخلالفة   ظل   ف   مضت  لقرون  العال   على   هتيمن
  ال   املنافقون  احلكام   هؤالء   بل   أعدائهم،  أمام  وأقوايء  موحدين   يصيوا  ال   كي   املسلمني،  بني   احلدود  إلغاء   إلاا  أبد  الغربيون
  أو   فلسطني   ف  للمسلمني اا  شيئ  يصنعون  وال  اخلالفة،  بعودة  ومطالبتها  التوّحد  ف  األمة   عند  القوية  الرغبة   قمع  إل   إال  يدعون
 ... الصني  أو  بورما أو  احملتلة كشمي 

  الكري  القرآن من مستنبط دستور أي تبّن  حيظر الذي الغريب العلماين  الليربايل النظام الغربيون احلكام علينا ويفرض كما
  على   رؤيتهم  ر تقتص  حيث  بذلك،  واسمحي  أو   حكم   كنظام  اخلالفة  يقيموا   أن   الغربيني   للحكام  ميكن   وال  النبوية،   والسنة 
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  لديهم  وليست  ومناذجها،   ونسخها   أشكاهلا  جبميع  والدميقراطية   والديكتاتورية  وامللكية   الغربية   واحلديثة  القدمية   احلاكمة   األنظمة 
  أو   اقتصادان يكون  أناا  أبد  يسمحوا   لن فإهنم بلتايل  العاملي،  والنظام الفاسدة  الغربية  األيديولوجية   خارج شئوننا  رعاية  ف   رؤية

 اا ملا يرضي هللا سبحانه وتعال.وفق... العائلية  أو  االجتماعية القيم أو  التعليم نظام أو  اخلارجية ياستناس
 ! ابكستان  يف املسلمون أيها 
 َسَيْأِت : » والسالم  الصالة  عليه  قال  حيث  خداعات،  سنوات  قدوم   من  ،ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   واملرسلني،  األنبياء  خامت  حّذران  لقد

،  َوات  َسن َ   النَّاسِ   َعَلى   اأَلِمنُي،   ِفيَها   َوُُيَوَّنُ   اخْلَاِئنُ   ِفيَها   َويُ ْؤََتَنُ   الصَّاِدُق،  ِفيَها   َويَُكذَّبُ   اْلَكاِذبُ   ِفيَها   ُيَصدَّقُ   َخدَّاَعات 
 «. اْلَعامَّةِ  َأْمرِ  يف  التَّاِفهُ  الرَُّجلُ »: قَالَ   الرَُّويِْبَضُة؟ َوَما: ِقيلَ .  «الرَُّويِْبَضةُ  ِفيَها   َويَ ْنِطقُ 

 ! اخلصوص وجه  على  وشباهبم  والوجهاء  ابكستان  يف املسلمون أيها 
﴿ تعال  قال   ِمنْ   الَِّذينَ   اْسَتْخَلفَ   َكَما   اأْلَْرضِ   يف   لََيْسَتْخِلَفن َُّهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا  ِمْنُكمْ   آَمُنوا  الَِّذينَ   اّللَُّ   َوَعدَ : 

  من   التحرير  حزب  مع   اعملوا  لذلك  وتعال،  سبحانه  هللا  بنصر   إال  يتحقق  نل   النبوة  منهاج  على  اخلالفة  وإقامة  ،﴾ قَ ْبِلِهمْ 
 . األرض  ف  تعال هللا دين  إقامة  أجل

 ملسو هيلع هللا ىلص! الرسول ورثة الكرام العلماء أيها 

َا : ﴿تعال  هللا  قال   هبا،   هللا   همكرم  اليت  املكانة  إل  يرتقوا  أن  العلماء  على  فيجب  ،﴾ اْلُعَلَماءُ   ِعَباِدهِ   ِمنْ   اّللََّ   َُيَْشى  ِإَّنَّ
  عن   احنراف  أي  على  احلكام  حماسبة  ف  الصعاب   حتمل  ف  عنهما،  هللا  رضي   حنبل  ابن  واإلمام  حنيفة   أبو  اإلمام  ارتقى  كما

  ف   هبما  فكيف  سبيله،  ف  وجاهدوا  هللا  أنزل  مبا  حكموااا  حكام  حياسبان  وكاان  اخلالفة،  عهد  فاا  عامل  كان  وكالمها  اإلسالم،
  على   جيب !  اإلسالمية؟  الشريعة   أحكام  ومجيع  اجلهاد  وعطّلوا  املسلمني،  حرمات  انتهكوا  الذين  ات،الرويبض  احلكام   عصر

  إبقامة   ويطالبون  وحكمهم،  احلكام  هؤالء  إلسقاط  يدعون  الذين  فهم   التحرير،  حزب  شباب  جانب  إل   الوقوف  العلماء
 . النبوة منهاج  على اخلالفة

 ! الكرام األنصار ورثة  الباكستانيون، الضباط أيها 
 »اْهتَ زَّ ملسو هيلع هللا ىلص:    هللا  رسول  فيه  قال  الذي  عنه،  هللا  رضي  معاذ  بن  سعد  قائدهم  كان  الذي  الكرام،   األنصار  أحفاد  أنتم

  "واملراد :  بقوله  احلديث   الباري"  "فتح   كتابه  ف  حجر   ابن  فّسر  وقد  البخاري،  رواه  ُمَعاٍذ«   ْبنِ   َسْعدِ   ِلَمْوتِ   الرَّْْحَنِ   َعْرشُ 
  سبيل   ف  واجلهاد  الدين  إلقامة النصرة  إعطائه  بعد   املشرفة  الوفاة  هذه وجاءت  روحه"،  بقدوم  وسروره  شارهاستب  العرش  بهتزاز

  التحرير   حلزب  النصرة  إبعطاء  اليوم،  طواغيت  ضد  األمة  جانب   إل  بلوقوف  اإلسالم  ف  الشرف  هذا  مثل  فالتمسوا  هللا،
 .النبوة منهاج على  اخلالفة إلقامة
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