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بٌان صحفً

اإلسالم نظام من وحً السماء ،نزل لتطبٌقه فً األرض
وعدم تطبٌقه اآلن هو بسبب غٌاب الخالفة ،فأقٌموها أٌها المسلمون!
قال ﷺ« :اَ إإلِ إس َال ِم ٌَ إعلُوَ ،و َال ٌُ إع َلى» (الدارقطنً) .منذ مائة عام هجرٌة ،منذ إسقاط الخالفة ،واستبدال دول تطبق
قانونا ً من صنع اإلنسان بها ،لم ٌتم تطبٌق الفكر األسمى ،اإلسالم ،فً أي مكان فً العالم .نزل اإلسالم باعتباره نظام حكم
للعالم كله ولكل عصوره .وقد علّق اإلسالم مسؤولٌة قٌادة البشرٌة جمعاء على عاتق المسلمٌن ،فأقام العدل فً العالم حتى
الٌوم األخٌر من الحكم باإلسالم .وال ٌجوز لنا أن نتخلى عن هذه المسؤولٌة التً فرضها هللا تعالى علٌنا ،وال ٌجوز لنا
االنصٌاع للعقٌدة الغربٌة الفاسدة التً د ّمرت كل مجاالت الحٌاة فً العالم ،سواء فً مجال االقتصاد أو السٌاسة أو الحٌاة
االجتماعٌة أو األخالق أو غٌرها ،لذلك أال نتحمل مسئولٌة قٌادة البشرٌة إلخراجها من ظالم الكفر إلى نور اإلسالم؟
وبعد إسقاط الخالفة ،وبدالً من العمل على ترمٌمها انكب العلماء والمهندسون واألطباء والشباب على مدارسهم
ومكاتبهم وعٌاداتهم ومكتباتهم ،وهذه االستقالة من مسئولٌتهم هً التً س ّهلت على المستعمرٌن الفرنسٌٌن والبرٌطانٌٌن
واألمرٌكٌٌن والروس التجول بحرٌة فً بالد المسلمٌن .فقد تن ّكر المسلمون لمسئولٌتهم فً األمر بالمعروف والنهً عن
المنكر ،وأمسكوا بٌد الظالمٌن واتخذوهم رؤساء لهم .وقد استولى عمالء المستعمرٌن على سلطان األمة ،وهو فً األصل
سلطان أعطاه هللا للمسلمٌن لتنصٌب حاكمهم على أساس تطبٌق اإلسالم .وبعد إسقاط الخالفةُ ،علّق الحكم بشرٌعة هللا،
وانتهكت بالد المسلمٌن وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم ،وتم تسلٌم أولى القبلتٌن إلى كٌان ٌهود اللقٌط .ونحن اآلن نعٌش
س ِفً ُع ُنقِ ِه َب إٌ َعة َماتَ َم إٌ َتة َجا ِهلِ ٌَّة» (رواه
بدون بٌعة لخلٌفة منذ مائة عام هجرٌة ،وقد قال رسول هللا ﷺَ « :منإ َماتَ َولَ إٌ َ
الطبرانً).
أٌها المسلمون :إن وضعنا الحالً البائس شاخص أمام الجمٌع ،من فلسطٌن وسورٌا والٌمن إلى كشمٌر المحتلة
وبورما وسرٌالنكا ،وبدون الحكم باإلسالم فإنه ال كرامة وال رخاء وال أمن ،وبدون الخالفة نحن مهزومون ومذلون،
والعزة والقوة والمجد ال تتحقق إال باإلسالم وحده.
أٌها المسلمون فً باكستان :إن فرض العمل إلقامة الخالفة هو تاج كل الفروض ،وقد أجمع العلماء على وجوب
الحكم باإلسالم وحده .كما أن الحكام الذٌن تركوا وحً هللا وحكموا بشرع اإلنسان ٌكذبون علٌنا وٌخدعوننا ،وكل جهد
ٌبذل فً صالحهم هو إهدار للطاقة والوقت .وفشلهم شاخص أمام كل صاحب بصر وبصٌرة ،بٌنما نحن المسلمٌن فً شبه
القارة الهندٌة الحكام الطبٌعٌون لكل أوراسٌا .وأعداؤنا ٌخافون منا حتى بدون دولة لنا ،وإن وحدتنا وحكمنا باإلسالم فً
ظل الخالفة هو مقتل لمشارٌع وطموحات أعدائنا .إنّ قٌام الخالفة بأٌدٌنا سٌطلق العنان لكامل قوتنا ضد أعدائنا ،بحٌث
ٌنسون وساوس الشٌطان ،لذلك دعونا جمٌعا ً نتقدم ألداء هذا العمل الذي ٌحقق النجاح فً الدنٌا واآلخرة؛ العمل من أجل
سلًِ إِنَّ َّ
ب َّ
ّللاَ َق ِوي َع ِزٌز﴾.
ّللاُ َألَ إغلِ َبنَّ أَ َنا َو ُر ُ
إقامة الخالفة على منهاج النبوة ،قال هللا تعالىَ ﴿ :ك َت َ
#أقٌموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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