Definities
van

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir
Hizb ut-Tahrir is een politieke partij wiens ideologie Islam is. Derhalve
is politiek haar werk en Islam haar ideologie. Ze werkt onder de
Oemmah en tezamen met de Oemmah, zodat deze Islam adopteert als
haar reden voor en oorzaak van bestaan. Ze werkt onder de Oemmah en
tezamen met de Oemmah om deze te leiden naar de wederoprichting
van het Kalifaat (Khilafah) en de ordening volgens wat Allah (swt)
heeft neergezonden. Hizb ut-Tahrir is een politieke partij, niet een
spirituele. Evenmin is ze een academische, opvoedkundige of een
charitatieve groepering. Het islamitisch idee is de ziel van haar lichaam,
haar kern en het geheim van haar leven.
De redenen achter de oprichting van Hizb ut-Tahrir
Hizb ut-Tahrir is opgericht in antwoord op wat Allah (swt) heeft
gezegd:
ن
َ ﻚ ُه ْﻢ ا ْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﻠﺤُﻮ
َ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوُأ ْو َﻟ ِﺌ
ْﻋ
َ ن
َ ف َو َﻳ ْﻨ َﻬ ْﻮ
ِ ن ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
َ ﺨ ْﻴ ِﺮ َو َﻳ ْﺄ ُﻣﺮُو
َ ن ِإﻟَﻰ ا ْﻟ
َ ﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُأ ﱠﻣ ٌﺔ َﻳ ْﺪﻋُﻮ
ْ َو ْﻟ َﺘ ُﻜ

"En laat er onder jullie een groep opstaan die tot het goede uitnodigt,
het juiste gebiedt en het slechte verbiedt; zij zijn degenen die zullen
slagen" (Al Imraan 3, vers 104)
De doelstelling is de wederopleving van te Oemmah te bewerkstelligen
na de ernstige achteruitgang die deze heeft ervaren, en om haar te
bevrijden van de ideeën, systemen en wetten van Kufr, alsmede van de
overheersing en beïnvloeding door de Kufr staten. Verder is het doel de
wederoprichting van het Kalifaat te realiseren om de ordening volgens
wat Allah (swt) heeft geopenbaard terug te doen laten keren.
De doelstelling van Hizb ut-Tahrir
Het doel van Hizb ut-Tahrir is om de islamitische manier van leven te
hervatten en de islamitische da'awah aan de wereld te verkondigen.
Deze doelstelling behelst het terugleiden van de moslims naar de
islamitische manier van leven in Dar al-Islam in een islamitische
samenleving. Dit zodat al de aangelegenheden die horen bij het leven in
een samenleving geregeld worden volgens de shari'ah waarbij als
uitgangspunt de halal en de haram gelden onder toezicht van de
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Islamitische Staat, zijnde het Kalifaat. Het is de staat waarin de moslims
de Khalifah benoemen en hem de bay'ah (eed) tot luisteren en
gehoorzamen geven op voorwaarde dat hij regeert volgens het Boek van
Allah (swt) en de soennah van de Boodschapper van Allah (saw), en op
voorwaarde dat hij Islam uitdraagt aan de wereld door middel van
da'awah en jihad.
Het is een doel op zich deze doelstellingen van de Partij te doen
realiseren op de juiste manier, door de renaissance van de Oemmah te
bewerkstelligen op basis van verlicht denken. De Partij streeft er tevens
naar de verloren gegane macht en glorie van de Oemmah terug te laten
doen keren, zodat deze het initiatief uit de handen van de andere staten
en landen neemt en terugkeert op de plaats die haar toekomt als
vooraanstaande staat in de wereld, zoals zij reeds was in het verleden,
en de wereld regeert volgens de wetten van Islam. En de Partij heeft
zichzelf ook ten doel gesteld de islamitische leiding voor de mensheid
terug te brengen en de Oemmah voorop te gaan in de strijd met Kufr de systemen en de ideeën die er uit voort vloeien - totdat Islam de
wereld omvat.
Lidmaatschap van Hizb ut-Tahrir
De Partij accepteert moslim mannen en vrouwen als haar leden,
ongeacht of zij Arabier of niet-Arabier zijn, wit of gekleurd, daar zij een
Partij is voor al de moslims. Ze nodigt al de moslims uit Islam uit te
dragen en haar systemen te accepteren ongeacht nationaliteit, kleur en
madhahib (rechtsscholen), daar ze allen benadert vanuit het zichtpunt
van Islam.
De methode om de mensen zich te laten identificeren met de Partij is
door bij hen acceptatie van de islamitische 'aqeedah te bewerkstelligen,
gevolgd door volwassenwording binnen de Partij cultuur en door
acceptatie van de ideeën en meningen van de Partij. Het betreffende
individu dringt zichzelf aan de Partij op en smelt met haar samen
wanneer er interactie optreedt tussen hem en de da'awah, en hij het
gedachtegoed van de Partij adopteert. Dus datgene wat de partijleden
samenbindt is de islamitische 'aqeedah en de Partij cultuur die resulteert
uit deze 'aqeedah.
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De kring van vrouwen is gescheiden van de kring van mannen.
Vrouwenkringen worden overzien door ofwel hun mannen, familieleden
met wie zij niet kunnen trouwen, of andere vrouwen.
Het werk van Hizb ut-Tahrir
Hizb ut-Tahrir werkt om de islamitische da'awah uit te dragen ter
verandering van de realiteit van de corrupte samenlevingen, zodat deze
getransformeerd worden in islamitische samenlevingen. Ze poogt dit te
realiseren door allereerst de ideeën van de samenleving te veranderen in
islamitische ideeën, zodat dezen onderdeel worden van de publieke
opinie onder de mensen, die daarna gedreven zullen worden ze ten
uitvoer te doen brengen en tot fundament van handelen te nemen. Ten
tweede werkt de Partij om de gevoelens die de maatschappij ervaart ter
veranderen tot islamitische gevoelens, welke enkel zullen accepteren
wat Allah (swt) behaagt en welke op zullen staan tegen, en afschuw
zullen hebben van hetgeen de toorn van Allah (swt) oproept. Tenslotte
werkt de Partij om de relaties in de samenleving te veranderen tot
islamitische relaties die plaatsvinden in overeenstemming met de wetten
en oplossingen van Islam.
De activiteiten die de Partij onderneemt zijn politieke activiteiten,
aangezien zij betrekking hebben op de omstandigheden van de mensen
in overeenstemming met de wetten en oplossingen van de shari'ah.
Politiek in Islam betekent zorg dragen voor de mensen, ofwel in oordeel
of in uitvoering, of in deze beide, volgens de wetten en oplossingen van
Islam. Duidelijk in deze politieke activiteiten is dat zij ten doel hebben
de Oemmah te doen ontwikkelen in de islamitische cultuur, zodat zij
samensmelt met Islam en zich schoont van verdorven basisideeën,
onjuiste ideeën en valse concepten, waaronder ook de invloeden van de
Kufr ideeën en meningen.
Wat evenzo duidelijk is in deze politieke activiteiten, is een intellectuele
en politieke strijd. De intellectuele strijd komt tot uiting in de strijd
tegen de ideeën en systemen van Kufr. En ze komt tevens tot uiting in
de strijd tegen onjuiste ideeën, verdorven basisideeën en valse
concepten, waarbij hun verdorvenheden en onjuistheden duidelijk
gemaakt worden en waarbij het islamitisch oordeel over hen uiteen
gezet wordt. Voor wat betreft de politieke strijd, zij komt tot uiting in de
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strijd tegen de ongelovige imperialisten, om de Oemmah van hun
dominantie en beïnvloeding te bevrijden. Dit, door hun intellectuele,
culturele, politieke, economische en militaire wortels in the
moslimlanden bloot te leggen. De politieke strijd komt eveneens tot
uiting in het uitdagen van de heersers in de moslimlanden, door hun
verraad van en samenzweringen tegen de Oemmah duidelijk te maken,
en door hen op hun verantwoordelijkheden te beoordelen, en hen te
verwijderen indien zij de Oemmah haar recht niet geven of hun
verplichtingen niet nakomen, enige andere zaak van haar niet behartigt,
of de wetten van Islam overtreedt.
En dus is al het werk van de Partij politiek - of zij nu aan de macht is of
niet. Haar werk is niet opvoedkundig, want ze is geen school. Noch
heeft haar werk van doen met het organiseren van religieuze diensten en
/ of het geven van preken. Integendeel, haar werk is politiek, waarbij de
ideeën en wetten van Islam gepresenteerd worden zodat zij de basis
worden waarop de handelingen gebaseerd worden en zodat zij
uitgedragen worden en hun plaats krijgen in het leven en de staat.
De Partij draagt de da'awah voor Islam zodat zij geïmplementeerd
wordt en zodat haar 'aqeedah het fundament van de staat wordt, haar
essentie en haar regels. Dit is omdat de islamitische 'aqeedah een
verstandelijk basisidee is, en een politieke ideologie van waaruit een
systeem voortvloeit dat de menselijke problemen behandeld, of deze nu
politiek van aard zijn of economisch, cultureel, sociaal of wat diens
meer moge zijn.
De locatie van Hizb ut-Tahrir's werk
Alhoewel Islam een universele ideologie is, staat haar methode niet toe
dat vanaf het begin universeel gewerkt wordt. Het is noodzakelijk
universeel tot haar uit te nodigen maar tegelijkertijd het werkterrein te
bepreken tot een of enkele landen, totdat ze aldaar geconsolideerd is en
de Islamitische Staat is opgericht.
De gehele wereld is een geschikte locatie voor de islamitische da'awah.
Maar aangezien de mensen in de moslimlanden Islam reeds hebben
omarmd is het noodzakelijk dat het werk aldaar een aanvang neemt. De
Arabische landen zijn de meest geschikte locaties om de da'awah te
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beginnen te dragen omdat deze landen, die onderdeel uitmaken van de
islamitische wereld, bevolkt worden door mensen die de Arabische taal
machtig zijn, de taal van de Koran en de Hadith en als zodanig een
essentieel onderdeel van de islamitische cultuur.
De Partij is begonnen en heeft een aanvang genomen met het
verkondigen van de da'awah in enkele van de Arabische landen. Van
daaruit is de Partij voortgegaan, is het uitdragen van de da'awah
uitgebreid, en is ze beginnen te werken in veel Arabische landen en
tevens in enkele niet Arabische Moslim landen.
De methode van Hizb ut-Tahrir
Om de da'awah te dragen heeft Hizb ut-Tahrir de methode geadopteerd
die voortvloeit uit de shari'ah wetgeving en de seerah van de
Boodschapper van Allah (saw), naar zijn voorbeeld in het uitdragen van
de da'awah. Dit is daar het verplicht is zijn voorbeeld te volgen, zoals
Allah (swt) zegt:
ﺥ َﺮ َو َذ َآ َﺮ اﻟﱠﻠ َﻪ َآﺜِﻴﺮًا
ِ ن َﻳ ْﺮﺟُﻮ اﻟﱠﻠ َﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم اﻵ
َ ﻦ آَﺎ
ْ ﺴ َﻨ ٌﺔ ِﻟ َﻤ
َ ﺡ
َ ﺳ َﻮ ٌة
ْ ن َﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ َرﺳُﻮ ِل اﻟﱠﻠ ِﻪ ُأ
َ َﻟ َﻘ ْﺪ آَﺎ

"Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld
voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak
herdenkt." (Al Ahzaab 33, vers 21)
ﺤ ِﺒ ْﺒ ُﻜ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ َو َﻳ ْﻐ ِﻔ ْﺮ َﻟ ُﻜ ْﻢ ُذﻥُﻮ َﺑ ُﻜ ْﻢ
ْ ن اﻟﱠﻠ َﻪ ﻓَﺎ ﱠﺕ ِﺒﻌُﻮﻥِﻲ ُﻳ
َ ﺤﺒﱡﻮ
ِ ن ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ُﺕ
ْ ُﻗ ْﻞ ِإ

"Zeg: 'Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw
zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig'." (Al Imraan 3,
vers 31)
ﻋ ْﻨ ُﻪ ﻓَﺎ ْﻥ َﺘﻬُﻮا
َ ﺨﺬُو ُﻩ َوﻣَﺎ َﻥﻬَﺎ ُآ ْﻢ
ُ َوﻣَﺎ ﺁﺕَﺎ ُآ ْﻢ اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ُل َﻓ

"En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook
verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is streng in
het straffen." (Al Hasjr 59, vers 7)
Er zijn verschillende zulke verzen die duidelijk maken dat het verplicht
is de Profeet (saw) te volgen, hem als voorbeeld te nemen en al de
aspecten van de Deen (religie van Islam) van hem te nemen.
Daar de Moslims heden ten dage in Dar al-Kufr leven, omdat zij
geregeerd worden met wetten anders dan de Openbaring van Allah
(swt), komen hun landen overeen met het Mekkah waar de
Boodschapper van Allah (saw) als eerste als boodschapper naartoe
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gestuurd is geweest. Daarom is het noodzakelijk het Mekkaans deel van
de seerah van de Profeet (saw) te nemen als voorbeeld voor het
uitdragen van de da'awah. Door het leven van de Boodschapper van
Allah (saw) in Mekkah te bestuderen tot het punt waarop hij het voor
elkaar kreeg de Islamitische Staat te stichten in al Medinah, wordt het
duidelijk dat hij (saw) duidelijk gedefinieerde fases doorlopen heeft, in
elke van waarvan hij specifieke handelingen heeft verricht. Hieruit heeft
de Partij haar methode van handelen genomen, de fasen van handelen
en de handelingen zelf; die, namelijk, waarmee de Boodschapper van
Allah (saw) zelf ten tijde van ieder van deze fasen van zijn werk
verricht heeft. Hierop heeft de Partij haar methode van werken als drie
delen gedefinieerd:


De Eerste Fase: de fase van ontwikkelen en voortbrengen van
mensen die de ideeën en methode van de Partij aanhangen,
zodat zij het Partijkader vormen.



De Tweede Fase: de fase waarin interactie met de Oemmah
plaatsvindt zodat de Oemmah Islam omarmt en uitdraagt, zodat
de Oemmah dit tot haar taak neemt en dientengevolge werkt om
Islam te vestigen in het leven.



De Derde fase: de fase waarin een leiding gevestigd wordt die
Islam implementeert geheel en alomvattend, en die haar als
boodschap uitdraagt naar de rest van de wereld.

De Partij heeft met de eerste fase een aanvang genomen in al Quds
(Jeruzalem) in het jaar 1372 na Hidjra, 1953 christelijke jaartelling,
onder leiding van haar oprichter, de eerwaarde geleerde, denker, kundig
politicus en qadi (rechter) aan het Hof van Beroep in al Quds,
Taqiuddin An-Nabhani (moge Allah's genade over hem zijn). In deze
fase legde de Partij contact met delen van de Oemmah en presenteerde
ze hen, op individuele basis, haar ideeën en methode. Voor wie het
basisidee van de Partij accepteerde organiseerde de Partij een intensieve
studie binnen de eigen kringen van de Partij, zodat het individu
geschoond werd door de ideeën en gedachten van Islam aangenomen
door de Partij, en tijdens dit proces dus een islamitische persoonlijkheid
werd. Hij treedt dus in contact met Islam en geniet de islamitische
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mentaliteit en islamitische gevoelens, als gevolg waarvan hij de da'awah
tot de mensen begint te dragen. Als een persoon dit niveau bereikt,
waardoor hij de Partij beïndrukt, wordt hij of zij een lid van haar. Dit is
de manier van handelen van de Boodschapper van Allah (saw) ten tijde
van de eerste fase van de da'awah, welke drie jaren heeft geduurd, en
waarin hij (saw) de mensen individueel benaderde en uitnodigde tot
Islam en hen presenteerde datgene wat Allah (swt) hem (saw)
geopenbaard had. Hij (saw) verzamelde in het geheim diegenen die in
hem geloofden op basis van deze ideologie. Hij bezigde zich met het
leren van Islam aan hen, en met het voordragen aan hen wat hem
geopenbaard werd, totdat hij (saw) hen had doen samensmelten met
Islam. Hij ontmoette hen gebruikelijk in het geheim, en onderrichtte hen
op plaatsen verborgen van de ogen van de mensen. Zij waren ook
gewoon hun aanbidding in vermomming te verrichten. Uiteindelijk
verspreidde de da'awah voor Islam zich over Mekkah, begonnen
mensen er over te praten en Islam in groepen binnen te treden.
In deze fase van de da'awah concentreerde de Partij haar aandacht op
het bouwen van haar lichaam door haar ledental toe te laten doen
nemen, en door de individuen binnen haar kringen te ontwikkelen aan
de hand van de Partij cultuur. Dit, totdat zij in staat was een Partij te
vormen van de mensen die samengesmolten waren met Islam, en die de
ideeën van de Partij aangenomen hadden en op zich in hadden laten
werken, en die dezen uitdroegen naar de mensen. Toen de Partij aldus
haar structuur had weten te ontwikkelen en de samenleving haar begon
op te merken, haar en haar ideeën begon te herkennen alsmede datgene
waartoe zij oproept, belandde zij in de tweede fase.
De tweede fase betreft de interactie met de Oemmah om haar Islam te
laten uitdragen. Om in de Oemmah een algemeen besef te doen
ontwaken en een algemene opinie over de ideeën en de regels van Islam
zoals aangehangen door de Partij, zodat zij deze adopteert als haar eigen
en werkt om deze te vestigen in het leven. Uiteindelijk zodat zij
voortgaat door samen met de Partij te werken aan de wederoprichting
van het Kalifaat en het benoemen van de Khalifah, zodat de islamitische
manier van leven herstelt kan worden en de islamitische da'awah aan de
wereld uitgedragen kan worden.
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Het was in deze fase dat de Partij de activiteiten ontwikkelde die niet
enkel het individu benaderen maar tevens de massa in zijn geheel. In
deze fase had ze de volgende taken te volbrengen:
De intensieve ontwikkeling van de massa's binnen de Oemmah in
"kringen", op basis van de ideeën en regels van Islam die de Partij
aangenomen heeft, door middel van lessen, lezingen en toespraken in de
moskeeën, verenigingsgebouwen en andere plaatsen van samenkomst,
en gebruik makend van de pers, boeken en pamfletten. Dit is
ondernomen om een gemeenschappelijk besef binnen de Oemmah te
creëren en om in contact te treden met haar.
In deze tweede fase uit de intellectuele strijd tegen de Kufr basisideeën,
systemen en gedachten, hun onjuiste ideeën en valse concepten, zich in
het duidelijk maken hun valsheid, fouten en tegenspraak met Islam,
opdat de Oemmah afstand neemt van hen en hun invloeden.
De politieke strijd uit zich in het volgende:
-

Een strijd tegen de Kufr koloniale staten die de islamitische landen
domineren en beïnvloeden: deze uitdaging behelst de strijd tegen
het kolonialisme in al haar vormen, intellectueel, politiek,
economisch en militair, het duidelijk maken van de plannen de
kolonialisten en de openbaring van hun samenzweringen, opdat de
Oemmah zich van haar controle kan bevrijden alsmede enige effect
die de invloed van kolonialisme op haar mag hebben.

-

Een strijd tegen de heersers in de Arabische en moslimlanden: deze
uitdaging behelst het bekend maken van hun ware aard, door hen te
wegen tegen hun verantwoordelijkheden, en het handelen om hen
te vervangen wanneer zij verzuimen de Oemmah haar recht te
geven of wanneer zij hun verplichtingen ten opzichte van de
Oemmah niet nakomen, of wanneer zij de belangen van de
Oemmah negeren, of wanneer zij niet regeren in overeenstemming
met de wetten van Islam, en het handelen om hun regimes ten val
te brengen om in hun plaats de heerschappij van Islam te vestigen.
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Beide, zodat de belangen van de Oemmah behartigt worden in
overeenstemming met de shari’ah regelgeving. De Partij heeft al dit
werk ten uitvoer gebracht, volgend wat de Boodschapper van Allah
(saw) heeft gedaan nadat Allah (swt) hem had geopenbaard:
ﻦ
َ ﺸ ِﺮآِﻴ
ْ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ
ْﻋ
َ ض
ْ ﻋ ِﺮ
ْ ع ِﺑﻤَﺎ ُﺕ ْﺆ َﻣ ُﺮ َوَأ
ْ ﺻ َﺪ
ْ ﻓَﺎ

"Verkondig daarom openlijk hetgeen u is bevolen en wend u van de
afgodendienaren af." (Al Hidjr 15, vers 94)
De Boodschapper van Allah (saw) verkondigde zijn boodschap en
nodigde de Qoraish uit naar de berg Safa te komen. Hij (saw) vertelde
hen dat hij (saw) als boodschapper tot hen gezonden was. Hij (saw)
vroeg hen in hem te geloven. Hij (saw) begon zijn oproep te richten tot
zowel de massa als tot het individu. Toen de Qoraish zich tegen hem
keerden zocht hij (saw) de confrontatie met de Qoraish, hun valse
goden, basisideeën en gedachten, door hun fouten duidelijk te maken,
hun valsheid en gebreken. De verzen van de Koran betreffende deze
onderwerpen werden hem doorlopend geopenbaard en zij veroordeelden
de gewoonten van de Qoraish zoals het verteren van riba (rente), het
levend begraven van hun dochters, hun fraudeleuze handelingen bij het
wegen en hun overspel. Evenzo werden verzen geopenbaard die de
leiders en oudsten van de Qoraish aanvielen, hen op basis van hun
ideeën en voorvaderen beledigden, en die hun samenzweringen tegen de
Boodschapper van Allah (saw), zijn da'awah en zijn sahabah
(metgezellen van de Profeet (saw)), duidelijk maakten.
De Partij is duidelijk, open en uitdagend in het uitdragen van haar
ideeën en in de confrontatie met de valse ideeën en politieke partijen,
zowel in haar strijd tegen de ongelovige kolonialisten als in haar strijd
tegen de heersers van de moslimlanden. Ze vlijt hen niet, gedraagt zich
niet galant, noch streeft ze veiligheid voor haar leden na, willekeurig de
resultaten van de da'awah of de omstandigheden waarin de da'awah
gedragen wordt. Ze daagt iedereen uit die het oneens is met Islam of
haar wetten, wat haar bloot heeft gesteld aan kwaad afkomstig van de
heersers tegen wie zij zich verzet; gevangenneming, marteling,
deportatie, achtervolging, afname van de middelen voor
levensonderhoud, beschadiging van haar belangen, verboden op reizen
en moord. De tirannieke regimes in Syrië, Libië, Kazakstan en anderen
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hebben tientallen van haar leden vermoord. De gevangenissen van
Jordanië, Syrië, Egypte, Libië en Tunesië zitten vol met haar leden.
De Partij heeft dit alles verdragen door het voorbeeld van de
Boodschapper van Allah (saw) te volgen. Hij (saw) was het die met de
boodschap van Islam tot de wereld kwam. Hij (saw) droeg deze op een
open manier uit, overtuigd van de waarheid waar hij (saw) toe opriep.
Hij (saw) daagde de gehele wereld uit, ging de strijd aan met alles en
iedereen, zonder aandacht te geven aan gewoonten, tradities, religies,
basisideeën, regels of het gewone volk. Hij gaf niet de minste aandacht
aan iets buiten de Boodschap van Islam. Hij (saw) nam het initiatief
tegen de Qoraish en verwierp hun goden. Hij daagde hen uit betreffende
hun geloven en beledigde hen terwijl hij (saw) nog slechts alleen stond,
zonder adequate middelen of helpers, en zonder wapens buiten zijn
diepe iman (geloof) in de Boodschap van Islam waarmee hij (saw)
gezonden was.
Hoewel de Partij toegewijd open is, duidelijk en uitdagend in haar
da'awah, heeft het zichzelf beperkt tot het ten uitvoer brengen van enkel
politieke handelingen en gaat ze deze grens niet te buiten door fysieke
acties te ondernemen tegen de heersers of anderen die tegen haar
da'awah gekeerd zijn. Alles naar het voorbeeld van de Boodschapper
van Allah (saw) die zichzelf in Mekkah beperkte tot enkel de da'awah.
Hij (saw) verrichte geen fysieke acties totdat hij (saw) emigreerde naar
al Medinah. En toen de mensen van de tweede gelofte bij al 'Aqabah
voorstelden dat hij (saw) hun toestemming zou geven om met het
zwaard te vechten tegen de mensen van Mekkah, antwoordde hij (saw)
door te zeggen:
"Dat is ons nog niet opgedragen."
En Allah (swt) verzocht hem (saw) geduldig te zijn betreffende de
vervolgingen zoals de boodschappers voor hem (saw) geduldig waren
geweest, toen Allah (swt) hem (saw) zei:
ﺼ ُﺮﻥَﺎ
ْ ﺡﺘﱠﻰ َأﺕَﺎ ُه ْﻢ َﻥ
َ ﻋﻠَﻰ ﻣَﺎ ُآﺬﱢﺑُﻮا َوأُوذُوا
َ ﺼ َﺒﺮُوا
َ ﻚ َﻓ
َ ﻦ َﻗ ْﺒ ِﻠ
ْ ﺳ ٌﻞ ِﻣ
ُ ﺖ ُر
ْ َو َﻟ َﻘ ْﺪ ُآ ﱢﺬ َﺑ

"Gewis, de boodschappers vóór u werden ook verloochend en gekweld,
niettemin bleven zij geduldig in datgene, waarvoor zij waren
verloochend; totdat onze hulp tot hen kwam." (Al An'aam 6, vers 34)
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Het feit dat de Partij geen fysieke handelingen gebruikt om zichzelf te
verdedigen, of als wapen tegen de heersers, is niet relevant betreffende
het onderwerp jihad, want jihad dient te geschieden tot de Dag des
Oordeels. Dus wanneer ongelovige vijanden een islamitisch land
aanvallen wordt het een verplichting op de moslims deze vijand te
verwijderen. De leden van Hizb ut-Tahrir in dat land behoren tot de
moslims en het is verplicht voor hen, evenzo als voor andere moslims,
in hun identiteit als moslim de vijand te bevechten en te verwijderen.
Wanneer ook een moslim Amir (leider) jihad uitroept om het woord van
Allah (swt) te verspreiden en de mensen derhalve mobiliseert, zullen de
leden van Hizb ut-Tahrir antwoorden naar hun identiteit als moslim in
het land waar de oproep tot de wapenen gedaan is.
Wanneer de samenleving niet reageert op de Partij, ondanks het verlies
van het vertrouwen van de Oemmah in haar leiders en voorgangers op
wie het haar hoop had gevestigd, als gevolg van de moeilijke
omstandigheden waarin de regio zich bevind, de onderdrukking en het
despotisme van de heersers tegen hun onderdanen of de grove pijn die
de heersers de Partij en haar leden toebrengen, zoekt de Partij de steun
van invloedrijke mensen om het ten uitvoer brengen van de
beïnvloeding van de Oemmah te vergemakkelijken, met twee
doestellingen in gedachten:
-

Vanuit het oogpunt van bescherming, zodat de Partij in staat wordt
gesteld haar da'awah te continueren, beschermd van de pijnigingen.

-

Om de heerschappij over te nemen en het Kalifaat te stichten en
Islam toe te passen.

Naast de handelingen ter vergaring van steun gaat de Partij door met al
de handelingen die het gewoon is uit te voeren, zoals het organiseren
van kringen voor ontwikkeling door studie in groepsverband,
concentrerend op de Oemmah om haar Islam te doen uitdragen en om in
haar een algemene opinie te ontwikkelen voor Islam. Ze gaat door met
haar strijd tegen de ongelovige koloniale staten, door hun plannen
duidelijk te maken en hun samenzweringen te openbaren, net zoals ze
door gaat met haar strijd tegen de heersers in de moslimlanden, door de
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belangen van de Oemmah tot haar eigen te nemen en door zorg te
dragen voor deze belangen.
De Partij werkt nog altijd door, en hoopt dat Allah (swt) haar en de
Islamitische Oemmah zal zegenen met hulp, succes en de overwinning,
op welk moment de gelovigen zich zullen verheugen.
Hizb ut-Tahrir
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