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رقم اإلصدارٓ0 / ٔ44ٕ :

بٌان صحفً

انصروا حزب التحرٌر وتبنوا غاٌته فً استئناف الحٌاة اإلسالمٌة
فهو الرائد الذي ال ٌكذب أهله
لقد حدد حزب التحرٌر منذ نشأته عام 3591م غاٌته األساسٌة وهً العمل الستئناف الحٌاة اإلسالمٌة عن طرٌق إقامة
الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وأخذ على عاتقه رٌادة األمة اإلسالمٌة؛ فكشف لها مؤامرات الغرب الكافر وخططه
وأسالٌبه وأدواته فً حربه ضد اإلسالم والمسلمٌن ،كما خاض حربا مبدئٌة فكرٌة وسٌاسٌة ضد الغرب الكافر؛ لتصحٌح كل
األفكار المخالفة لإلسالم التً غزا بها عقول المسلمٌن أثناء حربه الفكرٌة وحمالته التبشٌرٌة ،كً ال ٌكون لها أي دور أو
تأثٌر على حٌاتهم وطرٌقة عٌشهم ولتبقى أحكام اإلسالم وأفكاره المنبثقة عن العقٌدة اإلسالمٌة نقٌة صافٌة.
وقد نذر حزب التحرٌر نفسه على أن ٌكون الرائد الذي ال ٌكذب أهله؛ وأن ٌعمل جاهدا من أجل إقامة الخالفة فً كل
أنحاء العالم ،ملتزما بذلك طرٌقة رسولنا الكرٌم ﷺ ،فالخالفة الراشدة على منهاج النبوة التً بشر بها رسول هللا ﷺ لن
تحررنا من ظلم الدول الكافرة والحكام العمالء نواطٌر الغرب الكافر فحسب ،بل ستعٌدنا كما كنا خٌر أمة أخرجت للناس
تحمل جٌوش الفتح التً سترسلها رسالة اإلسالم إلى العالم أجمع.
أٌها المسلمون فً الشام عقر دار اإلسالم:
لقد بنى حزب التحرٌر شبابه لٌكونوا رجال دولة مبدئٌٌن؛ وثقفهم بالثقافة اإلسالمٌة المحضة؛ متأسٌا برسول هللا ﷺ مع
أصحابه الكرام رضوان هللا علٌهم أجمعٌن ،ووضع مشروع دستور إسالمً؛ مستنبط من األدلة الشرعٌة المعتبرة؛ بٌن فٌه
ّللا على بصِ ٌرة
قواعد الحكم وشكل الدولة وأجهزتها وأنظمتها وصالحٌة كل جهاز ،قال تعالى﴿ :قُ ْل ه ِذ ِه س ِبٌلًِ أدْ ُعو إِلى َ ِ
ّللا وما أنا مِن ا ْل ُم ْ
ش ِركٌِن﴾ ،وهو ٌعمل بٌن األمة ومعها إلٌجاد رأي عام على اإلسالم منبثق عن
س ْبحان َ ِ
أنا وم ِن ا َتبعنًِ و ُ
وعً عام ،وٌطلب النصرة من أهل القوة إلقامة هذا الفرض العظٌم ،وكل ذلك تأسٌا بفعل رسول هللا ﷺ فً كٌفٌة إقامة دولة
اإلسالم.
أٌها المسلمون فً أرض الشام المباركة:
إن إقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة فرض على جمٌع المسلمٌن ،ولٌس حكرا على حزب التحرٌر ،وإن األمة
اإلسالمٌة الٌوم بحاجة إلى قٌادة سٌاسٌة واعٌة ومخلصة أكثر من أي وقت مضى؛ لتقودها إلى بر األمان وسط هذه األمواج
المتالطمة ،وترشدها إلى طرٌقة العٌش فً ظل أحكام اإلسالم ،وتتبنى قضاٌاها المصٌرٌة؛ وتكشف لها مخططات أعدائها،
فقد تداعت علٌها األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتهم ،وتسلط علٌها حكام عمالء للغرب الكافر؛ ساموها سوء العذاب،
وأذاقوها الوٌالت وحٌاة الضنك أشكاال وألوانا ،فسارعوا إلى العمل الجاد والمخلص مع حزب التحرٌر ،ولٌكن لكم سهم فً
صرح الخالفة العظٌم ،قال تعالى﴿ :أفمنْ ٌ ْمشِ ً ُم ِك ّبا ً على و ْج ِه ِه أهْ دى أ َمنْ ٌ ْمشِ ً س ِو ٌّا ً على صِ راط ُم ْستقٌِم﴾.
#أقٌموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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