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تهنئة من حزب التحرير  /المغرب بمناسبة عيد األضحى المبارك  4141هـ
أيها المسلمون ،يا أهل المغرب،
حزب التحرير باملغرب يغتنم هذه الفرصة ليهنئكم مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك داعيا اهلل أن يعيده عليكم وعلى
أهليكم وأنتم ترفلون يف ثياب الصحة والعافية واألمن واإلميان .فضحوا يقبل اهلل ضحاياكم بإذنه .تقبل اهلل منا ومنكم.
أيها المسلمون ،يا أهل المغرب،
إنه ليسرنا أن نرى حرصكم واستماتتكم على إحياء هذه السنة النبوية ،وإنا لنعلم أن قطاعا عريضا منكم يلجأ إىل بيع بعض
متاعه ،أو التضييق على نفسه وعياله ،بل واالستدانة لتدبري مثن األضحية ،ونستغل هذه الفرصة لكي حنذركم من الوقوع يف فخ
شركات السلف اليت تستغل حرصكم على إحياء هذه السنة ،بتشجيعكم على االقرتاض الربوي احملرم ،ونذكركم وأنتم إن شاء اهلل
ال« :لَعن رس ُ ِ
الربَا،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم آكِ َل ِّ
ول اهلل َ
أهل للذكرى ،أن الربا حرامَ ،ع ْن َجابِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه ،قَ َ َ َ َ ُ
ومؤْكِلَه ،وَكاتِبه ،و َش ِ
الُ « :ه ْم َس َواء» صحيح مسلم .ويف هذا املقام فإننا نذكر أن شراء األضحية ،هو سنَّةٌ للقادرين
اه َديْ ِه»َ ،وقَ َ
َُ ُ َ َُ َ
عليها ،ومن ال يقدر عليها فهو معفى من األضحية ،وال جيوز له أن يلجأ إىل احلرام لشراء األضحية".
كما نستغل هذه الفرصة لنذكركم بأصل هذا العيد وهو اختبار اهلل تعاىل لصالبة سيدنا إبراهيم عليه السالم يف االمتثال ألمره
ت لَ ُكم أُسوة ح ِ ِ ِ
يم
سنَة في إبْـ َراه َ
بذبح ابنه ،وجناح سيدنا إبراهيم يف هذا االمتحان الصعب ،وقد قال تعاىل يف حقه﴿ :قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
َّ ِ
ين َم َعهُ﴾ ،وندعوكم لالستنان بسنة سيدنا إبراهيم يف الصرب على أوامر اهلل ،والتضحية بالغايل والنفيس يف سبيلها .وليس من
َوالذ َ
أحب إىل اهلل وال أعظم عنده ،من إقامة الكيان السياسي الذي حيكم بكتابه وسنة نبيه  .فإىل ذلك ندعوكم ،وال يصرفنّكم
أم ٍر َّ
ت َعلَْي ِه»
َحب إِلَ َّي َم َّما افتَـ َر ْ
ب إِلَ َّي َع ْب ِد ْي بِ َ
ضُ
اتباع السنن عن إقامة الفروض ،قال تعاىل يف احلديث القدسيَ « :ما تَـ َق َّر َ
ش ْيء أ َ
[رواه البخاري].
أيها المسلمون ،يا أهل المغرب،
وأنتم يف أجواء العيد وفرحته ،تتقلبون بني أهليكم وأصدقائكم ،ال تنسوا إخوانا لكم حرموا من هذه األجواء ،يف سوريا
والعراق وميامنار وفلسطني والصومال ونيجرييا وغريها من بالد املسلمني ،...فال تنسوهم من صاحل دعائكم ،لعل اهلل يفرج عنهم
قريبا ،وتذكروا أن اخلالفة وحدها ،والقائمة قريبا بإذن اهلل ،هي اليت ستضع حدا ملآسيهم وأحزاهنم ،فَغذوا السري معنا حنوها ،لعل اهلل
أن جيعل أجر إقامتها يف صحائفكم.
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