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بٌان صحفً

تهنئة بحلول عٌد األضحى المبارك
بمناسبة حلول عٌد األضحى المبارن؛ ٌسر المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة سورٌا أن
ٌتمدم ألمتنا اإلسالمٌة بعامة ،وأهلنا فً سورٌا ،فً شام النصر إن شاء هللا ،بخاصة ،بأحر التهانً ،
سائلٌن المولى عز وجل أن ٌجعل أٌامه أٌام فرج ونصر على األمة اإلسالمٌة ،وعز وتمكٌن لدٌن ها،
إنه ولً ذلن والمادر علٌه.
أٌها المسلمون فً أرض الشام المباركة:
ال شن أننا نمر بأٌام صعبة؛ فال ٌكاد ٌوجد بٌت إال وفٌه شهٌد أو فمٌد ،سجٌن أو جرٌح ،مهجر
ضا أن لٌل الظلم زائل؛ وستشرق شمس الخالفة من جدٌد فتمأل األرض لس ً
طا
أو شرٌد ،وال شن أٌ ً
ً
وجورا ،فاصبروا إن وعد هللا حك  ،واستبشروا فإن نصر هللا آت ال محالة؛
وعدال كما ملئت ظل ًما
ً
َّللاُ الهذ َ
ت
وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منملب ٌنملبون ،لال تعالىَ ﴿ :و َ
صا ِل َحا ِ
ٌِن آ َ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوع َِملُوا ال ه
ع َد ه
ارت َ َ
ف الهذ َ
ضى لَ ُه ْم
ض َك َما ا ْ
لَ ٌَ ْ
ست َ ْخلَ َ
ست َ ْخ ِلفَنه ُه ْم ِفً ْاأل َ ْر ِ
ٌِن ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َولٌَُ َم ِ ّكنَ هن لَ ُه ْم دٌِنَ ُه ُم الهذِي ْ
َولٌَُبَ ِ ّدلَنه ُه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َ ْمنًا ٌَ ْعبُدُونَنًِ َال ٌُش ِْرك َ
ش ٌْئ ًا َو َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد َذ ِلكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم
ُون ِبً َ
سقُون﴾ ،ولال  ...« :ث ُ هم تَكُو ُن ُم ْلكًا َجب ِْرٌهةً فَتَكُو ُن َما شَا َء هللاُ أ َ ْن تَك َ
ُون ،ث ُ هم ٌَ ْرفَعُ َها ِإ َذا شَا َء
ا ْل َفا ِ
سكَتَ ».
أ َ ْن ٌَ ْرفَ َع َها ،ث ُ هم تَكُو ُن ِخ َالفَةً َ
علَى ِم ْن َهااِ النُّنبُ هو ِ ،ث ُ هم َ
وإننا فً حزب التحرٌر /والٌة سورٌا إذ نتوجه إلٌكم بهذه التهنئة؛ ندعوكم للعمل معنا إللامة
"تاج الفروض" الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فهً وهللا عز لكم فً الدنٌا وفالح لكم فً
َاي َف َال ٌَ ِض ُّنل َو َال ٌَ ْ
ش َقى * َو َم ْن
اآلخرة ،فبها ولها تدٌن العرب والعجم لال تعالىَ ...﴿ :ف َم ِن ات ه َب َع ُهد َ
ض ع َْن ِذ ْك ِري فَ ِإ هن لَهُ َم ِعٌشَةً َ
ب ِل َم َحش َْرتَنًِ أ َ ْع َمى
أَع َْر َ
ض ْنكًا َونَحْ ش ُُرهُ ٌَ ْو َم ا ْل ِقٌَا َم ِة أ َ ْع َمى * قَا َل َر ّ ِ
س ى ﴾.
ٌرا * قَا َل َك َذ ِلكَ أَتَتْكَ آٌََاتُنَا فَنَ ِ
سٌت َ َها َو َك َذ ِلكَ ا ْلٌَ ْو َم ت ُ ْن َ
َوقَ ْد ُك ْنتُ بَ ِص ً
وكل عام وأنتم بخٌر
املكتب اإلعالمي حلزب التحرير  /والية سوراي
موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمي المركزي
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