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يا أيها الشباب المسلم :انصروا الخالفة ،ال يفوتكم أجر العمل لها
لكل أمة اىتمامات وتوجهات ،وكذلك األمة اإلسالمية ذلا توجهات واىتمامات خاصة وميل وذوق شليز.
وقد كان العرب يف اجلاىلية يتفاخرون بكثرة األوالد واألموال وبالشجاعة وبزينة احلياة الدنيا ،ودلا جاء اإلسالم
غري ىذه االىتمامات وادليول إىل أمور أعظم وغايات أمسى وأىداف أنبل.
لقد أوجد اإلسالم يف اجلزيرة العربية طريقة تفكري جديدة وجادة .جديدة ألهنا مرتبطة بإلو واحد وترفض
الشرك والرجز .وجادة ألهنا تأمر ببناء احلياة بطريقة سلتلفة متاما عما كان عليو احلال يف اجلاىلية .أمرىم
اإلسالم أن يعيشوا ألجلو وميوتوا ألجلو ويضحوا ألجلو ويبنوا احلياة بناء على مصلحة ىذا الدين ،وأن يتجردوا
من أىوائهم الشخصية ومصاحلهم اآلنية إذا تعارضت مع اإلسالم.
فربز جيل جديد شليز مل تعرفو اجلزيرة من قبل ،جيل نظره للسماء ال لألرض ،جيل ينظر إىل ما عند اهلل ال
إىل ما بيد البشر .جيل يوقن حبق بأن احلياة فانية وأن اخللود والقرار يف جنة يف السماء وليس يف األرض .ىذا
اجليل هبذه السمات استطاع بسنوات قليلة أن ينهض من قاع اجلهل إىل قمة الوعي ،ومن ذل القبيلة إىل عز
الدولة ،ومن ظلمات الدنيا إىل نور الدنيا واآلخرة.
يا معشر الشباب ،يا شباب مصر والجزائر ،يا شباب العراق والشام ،يا شباب الخليج والمغرب ،يا
شباب العرب والمسلمين:
إن اجليل ادلميز الذي ذكر أعاله ترك كل شيء يف حياتو ادلاضية واستجاب لدعوة اهلل ورسولو ،جيل مل
يقل ىكذا وجدنا آباءنا وإنا على آثارىم دلهتدون .بل جيل جترد لربو وترك كل شيء يدعوه للكسل واخلمول،
جيل ترك اخلزعبالت واألعذار ،جيل ترك اخلوف الذي يرسخ الذل واذلوان ،لقد جاهبوا قبائلهم ورلتمعهم
ليطيعوا رهبم ونبيهم.
يا أيها الشباب المسلم:
لقد ىدم اإلصلليز دولة اإلسالم عرب اخلونة من اذلامشيني وعرب مصطفى كمال عام ٤٢٩١م .ومنذ ذلك
الوقت واألمة مشرذمة ومقسمة ،وادلسلمون ذليلون عاجزون أمام الكفر وأىلو ،وضاعت فلسطني وأفغانستان
والعراق وسوريا...
يا معشر الشباب المسلم:
لقد آن األوان لنصرة دينكم وأمتكم بالعمل إلعادة دولة اخلالفة للوجود .لقد آن األوان لتنضموا حلزب
التحرير الذي يعمل إلعادة اخلالفة من جديد .لقد آن األوان لتعيدوا ذلك اجليل العظيم الذي جترد هلل

وأخلص لقضيتو وضحى إليصال اإلسالم للحكم من أجل إعادة األمة لسابق عهدىا ومن أجل محل دعوة
اإلسالم للعامل.
أيها الشباب المسلم:
ليكن الصحابة الشباب رضي اهلل عنهم دليال لكم ونرباسا ،كونوا كعلي وأسامة ،كونوا كعمر وسعد ،ىبوا
إلرجاع اخلالفة الثانية الراشدة على منهاج النبوة ،فنحن حباجة لكم فال تبخلوا على دينكم وأمتكم.
كونوا كمحمد الفاتح الذي انتظرتو القسطنطينية ليفتحها ففعل .وىا ىي روما تنتظر الفتح ،ولكن كيف
تفتح وليس للمسلمني خالفة؟ كيف تفتح وليس للمسلمني دولة حتكم باإلسالم؟ وكيف ضلرر األقصى وليس
للمسلمني خالفة؟ وكيف حترر الشام والعراق وليس للمسلمني خالفة؟...
ىا ىو حزب التحرير ينتظركم لتعينوه على إعادة اخلالفة فاستجيبوا وسارعوا وال تبطئوا ،سارعوا خلري الدنيا
واآلخرة ،وال يفوتكم ىذا الشرف العظيم والعمل اجلليل ،فكونوا كالصحابة الكرام لتحظوا جبنات اخللد
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يا شباب المسلمين:

أال تعلمون أن بيعة اإلمام يف كل زمان فرض على كل فرد يف أمة زلمد ،فإن كان اإلمام غري موجود
صار العمل على إرجاع اخلالفة فرضا ،ألن من مات وليس يف عنقو بيعة خلليفة ميوت ميتة جاىلية .فشدوا
اذلمة ومشروا عن سواعدكم لتنجوا من ىذا اإلمث العظيم ،إمث القعود عن إرجاع اخلالفة للوجود.
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