بسم الله الرحمن الرحیم
تهنیت و تربیکی حزبالتحریر به مناسبت عید مبارک اضحی
اللهاکرب ،اللهاکرب ،اللهاکرب ،ال اله اال الله ،اللهاکرب ،اللهاکرب ،و للهالحمد
(ترجمه)
بهنام الله رحامن و رحیم .ثنا و حمد بر الله سبحانهوتعالی و درود و رحمت نثار معززترین پیامربان؛ کسیکه بهحیث رحمت برای
عاملیان مبعوث شد ،پیشوای ما ،رسور و خاتم متام پیامربان حرضت محمد صلی الله علیهوسلم ،اجدادش ،پدر انبیاء حرضت
ابراهیم و اسامعیل علیهمالسالم؛ پیامربیکه برای قربانی عرضهشد و بر آل و اصحاب گرامی ویﷺ باد.
بیهقی از سنن کربی به اعتبار سعید ابن جبیر از ابن عباس چنین استنباط کرده است که پیامرب صلی الله علیهوسلم فرمودند:
ْش يذي الْ ي
سبييلي الل يه؟ ق َ
ول الل يهَ ،و َال الْ ي
س َ
ِف
ِف َع ْ ي
ِف أَيَّ ٍ
َالَ :و َال الْجي َها ُد ي
ج َها ُد ي
ام أَفْضَ ُل يمنْ ُه ي
« َما الْ َع َم ُل ي
ح َّ
ِف َ
ج ية .قَالُوا :يَا َر ُ
خ َر َج يب َنف ي
يَش ٍء»
ج ٌل َ
يع يم ْ
ْس يه َو َمالي يه ي
سبييلي الل يه ثُ َّم َال َي ْرج ُ
سبييلي الل يه إي َّال َر ُ
ِف َ
َ
ن َذليكَ ب َ ْ

ترجمه :هیچ عملی واالتر از اعاملی نیست که در غیر از اولین  10روز ذوالحجه انجام شود .سپس بعضی اصحاب از پیامرب صلی
الله علیهوسلم پرسیدند؟ حتی جهاد؟ او صلی الله علیه وسلم جواب دادند :حتی جهاد ،به استثنای کسی که خود و مالاش را
فقط به رضایالله سبحانهوتعالی در خطر انداخته به جهاد میرود و با هیچ مالی بر منیگردد.
عید سعید مبارک اضحی؛ روز رسور مؤمنین برای تکمیل اعامل و طاعات درین روزهای دهگانه ،فرا رسید .فلهذا ،عید اضحی برای
کسانیکه در خانۀکعبه مرصوف حج اند ،مبارک باد و نیز برای کسانیکه درین  10روز مبارک اعامل بیشتری انجام دادند ،مبارک
باشد.
عامل جلیلالقدر شیخ عطا بن خلیل ابوالرشته عید سعیداضحی را برای متام کافۀ نجیب امتاسالمی با این الفاظ تربیک و تهنیت
عرض میدارد:
بسم اللهالرحمنالرحيم
الحمد لله والصالة والسالم علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن وااله وبعد...
به امت بزرگ اسالمی ،به حجاج بیت الله الحرام ،به حمل کنندگان و دستاندرکاران دعوت اسالمی و به بازدید کنندگان محرتم
صفحه.
السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته!

الله سبحانه وتعالی طاعات و عبادات شام را منظور و مقبول درگاه خود داشته و این عید را پر از خیر و برکت گرداند؛ حج حجاج
بیت الله الحرام را بپذیرد و حجشان را مربور ،سعیشان را مشکور و ذنبشان را مغفور گرداند و به آنانیکه تا هنوز فریضۀ حج را بجا
نیاوردهاند ،فرصت و توفیق ادای این فریضه را در سال آینده نصیب فرماید.
برادران محرتم! الله سبحانه وتعالی را بر نعمت اسالم تکبیر گفته ،حمد و ستایشش را بجا میآوریم و همچنان بزرگی و ستایش
الله سبحانه وتعالی را مبنی بر اینکه ما را از حمل کنندگان دعوت در صفوف حزب التحریر ،جهت برپایی خالفت قرار داد؛ بیان
میمناییم و تکبیر و حمد الله سبحانه وتعالی را نیز ازین جهت بیان میداریم که این جریان بزرگ اسالمی را با وجود دسیسههای
استعامرگران و حکام اجیرشان در رسزمینهای اسالمی با وجود پالنهای شومِ منافقین و آنانیکه در دلهایشان مرض جای گرفته
و فتنهانگیزانیکه جهت تشتت و چندپارچگی صفوف دعوت ،فتنهانگیزی میکنند ،ثابت و پابرجا نگاهداشته است .الله سبحانه
وتعالی را تکبیر میگوییم .بلی ،بزرگی الله سبحانه وتعالی را اینگونه بیان میکنیم :الله أکرب الله أکرب الله أکرب ال إله إال الله،
الله أکرب الله أکرب ولله الحمد...
خالفت ،که حزب التحریر برای برپایی آن فعالیت میکند ،خواب را از چشامن کفار استعامرگر خواهد ربود ،اجیران حاکم در
رسزمینهای اسالمی را خواهد ترساند و مغزهای منافقین و کینهتوزان مریضی را که از پشت کفار می َد َوند تا به زعم خودشان مورد
حامیت و پشتیبانی قرار گیرند؛ از خشم به جوش خواهد آورد .الله سبحانه وتعالی حالت این مردم را در قرآن کریم اینگونه بیان
منوده است:
ن
سا ير ُعونَ يفی يه ْم یَقُولُونَ نَخ َ
ن يفی قُلُو يبهيم َّم َر ٌ
ی بيالْ َفتْحي أَ ْو أَ ْم ٍر ِّم ْ
َرتى الَّ يذی َ
َْش أَن ت يُصی َبنَا دَآئي َر ٌة َف َع َ
ض یُ َ
﴿ف َ َ
َس اللّهُ أَن یَأْتي َ
َسواْ يفی أَنْف ي
حواْ َع َ
ن﴾ [مائدة]52 :
ُس يه ْم نَا يد يمی َ
يعن يد يه َفیُ ْص يب ُ
َل َما أَ َ ُّ

ک و نفاق) به دل دارند(در دوستی و یاری با یهودیان و مسیحیان) بر یکدیگر
ترجمه :میبینی کسانیکه بیامری (ضعف و ش ّ
سبقت میگیرند و میگویند :می ترسیم که(روزگار برگردد و) بالئی بر رس ما آید(و به کمک ایشان نیازمند شویم) .امید است که
الله فتح (مکّه) را پیش بیاورد یا از جانب خود کاری کند(و دشمنان اسالم را نابود و منافقان را رسوا مناید) و این دسته از آنچه در
ک و نفاق خود افسوس خورند).
دل پنهان داشتهاند پشیامن گردند(و بر ضعف و ش ّ
برادران گرامی! حزب التحریر از زمان ایجادش با دشواریها و تنگناها روبرو بوده است و کسانی مرتکب جنایت در حق دعوتگران
حزب التحریر گردیده اند -که الله سبحانه وتعالی به سبب کفرشان بصیرتهایشان را گرفته و یا به سبب نفاقشان قلبهای شان
را میرانده است -پس یکدیگر را بر گناه و تجاوز همکاری منودند و گامن منودند که میتوانند جلو برگشت دوباره خالفت را بگیرند.
آنها دنبالهروانی بودند که سخن حق هامنند رعد گوشهایشان را تخریش میکرد و هوش از رسشان میبرد! آنها افراد و
گروههایی بودند که سخن راست هراسانشان میمنود و هریک از دو گروه فوق کسانی بودند که پالنهای شومشان دامنگیر
خودشان گردید و الله سبحانه وتعالی پیرامونشان چی زیبا فرموده است:
﴿ َو َال َی ي
هلي يه﴾ [فاطر]43 :
ح ُ
ئ إي َّال يبأَ ْ
الس ِّی ُ
یق الْ َمکْ ُر َّ

ترجمه :و حیلهگریهای زشت جز دامنگیر حیلهگران منیگردد.
اما دولتهای استعامرگر کافر و کینهتوز علیه بازگشت اسالم و دولت آن؛ دولتهای کینهتوزیکه جنگهای صلیبی بیانگر عمق
کینهورزی و حقدشان میباشد .این دولتها و اجیرانشان نهایت تالش منوده اند تا با راه اندازی اسالیب خبیث و ساخنت وسائل
کریه و زشتشان ،جهت تعقیب و دنبال منودن دعوتگران خالفت ،بازداشت و شکنجۀ آنها تا مرز شهادتشان؛ جل ِو دعوت به
سوی خالفت را سد منایند؛ برای توجیه اعامل خبیثشان گاهی از برچسپ "تروریست" و گاهی هم از برچسپ "زمینهساز تروریزم"
استفاده میمنایند و در برخی موارد از دهنشان برچسپ "تروریزم الکرتونیک" خارج میشود! و اینکه صفحات شباب حزب مملو
از آراء و افکار تروریستی است که خشونت را ترویج میدهد ،از این جهت جوانان دعوتگر حزب التحریر را به سبب آنچه مینویسند،
دنبال منوده ،روانه زندان میسازند و به اتهام تروریزم الکرتونیک مورد شکنجه و اذیت قرار میدهند! حالآنکه هر انسان بینا
مینگرد که صفحات جوانان حزب التحریر با سخن راست و بیان حقایق مزین شده است و صفحات خودشان پر از مکر ،نیرنگ،
دروغ و افرتاء میباشد! الله نابودشان گرداند؛ چگونه دروغ بسته میکنند!!
اما کسانیکه در دلهایشان مرض است و منافقین و فتنهانگیزان ،مخالفتها و اتهاماتشان از گذشته وجود داشت و چیزی تازهیی
نیست؛ اما با این تفاوت که در وهلۀ نخست انتقادشان متوجه رهربی و مسئولین حزب بود و تظاهر میمنودند که باالی فکره و
طریقۀ حزب اعتامد دارند .آنها اینگونه تظاهر میمنودند و هدف اساسی خود را که نابودی کیان و ساختار حزب است ،پنهان
میکردند؛ مگر در سالهای پسین حمالت و تاخت و تازهای خود را متوجه اساس حزب منودهاند و بر فکره و طریقۀ حزب هجوم
آوردهاند .به آنها مینگری که ت َ َبنَّی ،طلب نرصه ،رهربی امت ،محاسبه و ...را مورد حمله قرار میدهند و قبل بر اینکه کسی دیگری
رسوایشان مناید؛ اینگونه خود را رسوا منودهاند! پس هدف پنهانِ آنها که نابودی و از بین بردن کیان و ساختار حزب در فکره و
طریقهاش بود ،برای صاحب بصیرت هویدا گردیده است؛ اما به فضل الله سبحانه وتعالی ،حزب هامنند کوه ثابت و شامخ و طیب و
پاک از خباثتها باقی مانده است ،الله سبحانه وتعالی فرموده است:
الس ََمء تُ ْؤتيی أُکُلَ َها ک َُّل ي
حینٍ يبإي ْذني
صلُ َها ثَاب ٌ
جر ٍة طَیِّبَ ٍة أَ ْ
﴿کَشَ َ
يت َو َف ْر ُع َها يفی َّ

ها﴾ [ابراهیم]25 -24:
َربِّ َ

ترجمه :به درخت خوبی میماند که تنه آن (در زمین) استوار و شاخههایش در فضا (پراکنده) باشد؛ بنا به اراده و خواست الله هر
زمانی میوه خود را بدهد (و دامئا ً به بارنشسته و رسسبز و خرم باشد).
برادران گرانقدر! بیگامن دولتهای کافر استعامرگر و اجیرانشان آرام ننشسته ،بلکه پیوسته در فکر ساخنت راهکارهای
خبیثشان یکی پی دیگر هستند؛ چون جلوگیر از پیروزی حزب در برپایی خالفت اسالمی ،قضیۀ رسنوشتساز آنهاست؛ آنگونه
که برپایی خالفت قضیۀ رسنوشتساز حزب و همۀ مسلامنهاست .پس دشمنان اسالم دست از توطئهچینی علیه اسالم و خالفت
برنداشتهاند و هرگز هم آرام نخواهند نشست و با امکانات مادی و دنیویشان که از امکانات و داشتههای ما بیشرت است ،تالش
دارند تا جلو حق را بگیرند؛ مگر بنا بر چهار حقیقت که در ذیل تذکر داده میشوند :دلهایمان آرامش یافته ،تصامیممان قوت
بیشرت میگیرد ،به اذن الله سبحانه وتعالی دشواریها تکانمان نداده و فتنهها ناتوانمان منیسازد؛ برعکس باعث بیشرت شدن
قوت و توانمان میگردد و مکر آنها دامنگیر خودشان گردیده و نابودشان خواهد منود:

﴿ َو َقدْ َمکَ ُرواْ َمکْ َر ُه ْم َو يعندَ اللّ يه َمکْ ُر ُه ْم َوإين کَانَ َمکْ ُر ُه ْم لي َت ُز َ
ول يم ْنهُ

الْجي َب ُ
ال﴾ [ابراهیم]46 :

ترجمه :آنان نیرنگ خود را منودند (و برای جلوگیری از دعوت آسامنی توطئهها کردند و نقشهها چیدند) و الله از نیرنگشان
آگاهست و رشیعت ثابت و استوار (همچون کوههای رس به فلک کشیده اسالم) با نیرنگ آنان از جای برکنده منیشود.
و همچنان حزب پیوسته به فعالیتهایش ادامه خواهد داد و حق را با صدای رسا به گوش جهانیان خواهد رساند و در راه الله از
مالمتی هیچ مالمتگری نخواهد ترسید تا اینکه به اذن الله سبحانه وتعالی خالفت را برپا مناید؛ هرچند آنها را خوش نیاید.
اما این چهار حقیقت عبارت اند از:
حقیقت اول) بدون شک سختیها و مشکالت پیامآور پیروزی و گشایش است که الله سبحانه وتعالی در بسیاری از آیات به این
حقیقت اشاره میکند؛ طوریکه در این آیت میفرماید:
حتَّ ٰٓ
ني﴾
ي َمن نَّشَ آٰ ُء
َوم ٱمل ُج ير يم َ
أسنَا عَني ٱلق ي
رصنَا َفنُ ِّ
س ُل َوظَنُّ ٰٓواْ أَنَّ ُهم قَد كُ يذبُواْ َ
﴿ َ
ى إي َذا ٱستَي َ
ۖ َو َال يُ َر ُّد بَ ُ
س ٱل ُّر ُ
جآٰ َءهُم نَ ُ
ج َ
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ترجمه( :پیامربان به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند) تا آنگاه که رسوالن مأیوس شدند و
(مردم) گامن کردند که به آنان دروغ گفته شده است؛ در این هنگام ،یاری ما به رساغ آنها آمد؛ آنان را که خواستیم نجات یافتند
و مجازات و عذاب ما از قوم گنهکار بازگردانده منیشود!
سیرت پیامرب صلی الله علیه وآله وسلم نیز این حقیقت را تائید میکند که از هر بحران نرصت و پیروزی خواهد بود .در سیره ابن
هشام چنین آمده است« :ابن اسحاق میگوید" :بعد از آنکه خدیجه و ابوطالب در میان یک سال وفات منودند؛ مشکالت یکی پی
دیگر باالی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هجوم آوردند که این حوادث سه سال قبل از هجرت رخ دادند "...ابن اسحاق
میگوید" :هنگامی که الله سبحانه وتعالی اراده منود تا دینش را آشکار ساخته ،پیامربش را عزت بخشیده و وعدهاش را عملی
سازد ...رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم با گروهی از قوم خزرج مالقات منوده و آنها را به سوی دین الله سبحانه وتعالی دعوت
منود که آن ها نیز جواب مثبت داده و آن را پذیرفتند که در مالقات بعدی ،بیعت عقبه اول سپس هجرت و بعد از آن تأسیس دولت
صورت گرفت ».همین طور شدت یافنت سختیها و مشکالت باالی مؤمنینیکه برای دوباره دولت اسالمی کار میکنند ،نوید بخش
گشایش و پیروزی به اراده الله توامنند و حکیم است.
حقیقت دوم) بدون شک الله سبحانه و تعالی وعده خالفت را داده است:
ح ي
ِف ٱألَ ي
ن يمن قَبليهيم َولَيُ َمكِّنَنَّ لَ ُهم
َف ٱلَّ يذي َ
﴿ َوعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّ يذي َ
رض ك َََم ٱستَخل َ
ت لَيَستَخلي َفنَّ ُهم ي
ن َءا َمنُواْ يمنكُم َو َع يملُواْ َّ
ٱلصلي َ
َش َو َمن كَ َف َر بَعدَ َذليكَ فَأُ ْولَٰٓ يئكَ ه ُُم
ِب َ
ََض لَ ُهم َولَ ُي َبدِّ لَنَّ ُهم ِّمن بَع يد خَو يفهيم أَمنٗا
يدينَ ُه ُم ٱلَّ يذي ٱرت َ
ۖ يَع ُبدُ ونَ يني َال يُ ي
ْشكُونَ ي
ٱل َف ي
سقُونَ ﴾ [نور]55 :

ترجمه :الله به کسانی از شام که ایامن آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند ،وعده میدهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین
خواهد کرد ،هامن گونه که به پیشینیان آنها خالفت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده ،پابرجا و
ریشهدار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل میکند ،آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را رشیک من
نخواهند ساخت و کسانیکه پس از آن کافر شوند ،آنها فاسقانند.
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نیز بشارت آن را بعد از این حکومت جربی که فعالً در آن قرار داریم ،داده است:
احمد و ابوداود از حذیفه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرموده است...« :بعد از آن حکومت جربی خواهد
بود و تا زمانیکه الله بخواهد ادامه مییابد ،سپس آن را برمیدارد و بعد از آن خالفت بر منهج نبوت خواهد بود و سکوت کرد»...
حقیقت سوم) یقینا ً وعده الله سبحانه وتعالی و بشارت پیامربش به بازگشت خالفت در تقدیر الله سبحانه وتعالی نوشته شده ،در
علم وی در لوح محفوظ وجود داشته و در میعاد تعیین شده در نزد او تحریر یافته است که هیچ تغییری در آن منیآید و با گذشت
هر روز به این وعده نزدیکتر میشویم که هیچ چیزی ما را از آن دور ساخته منیتواند و جانهای ما به آن گره خورده و با آن شادمان
میگردند.
حقیقت چهارم) الله سبحانه وتعالی مالئکی را از آسامن فرود منیآورد تا خالفت را برای ما تاسیس منایند؛ بلکه سنت او در
مخلوقاتش چنین است که از اهل زمین آنانی را که لیاقت رشف برپایی آن را با دستان خود از طریق سعی و تالش ،انسان و درستی
در عمل ،به توسط آن عزت میبخشد .بدون شک حزب التحریر بخاطر اقامه آن کار میکند و به خواست الله سبحانه وتعالی الیق
و مستحق این عزت و تکریم است و از الله سبحانه وتعالی میخواهیم تا ما را توسط فتح و پیروزی عزت بخشیده تا از گواهان و
سپاهیان خالفت قرار گیریم و در آن هنگام تکبیرات ما در عید با تکبیرات فاتحین در میادین مبارزه و فتوحات یکجا خواهد شد:
﴿ َويَو َم يئ ٖذ يَف َر ُح ٱمل ُؤ يمنُونَ

رص ٱللَّ يه[ ﴾...روم]5-4 :
يبنَ ي

ترجمه :و در آن روز مؤمنان از یاری الله خوشحال میشوند.
برادرتان عطا بن خلیل ابوالرشته
شب دهم ذی الحجه 1440هـ.ق
برابر با  11اگست 2019م

در ادامۀ سخن امیر حزبالتحریر حفظه الله ،همچنان جای بسا مسیرت و خوشحالیست که من هم به نوبۀ خود همراه با متام افراد
حزب عید سعی د اضحی را برای عامل فرزانه شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته و متام مسلامنان جهان تربیک و تهنیت عرض میداریم.
ای مسلَمنان!
این عید که بنام عید سعید اضحی یاد میشود ،تذکریست از طرف ابراهیم علیه السالم برای ما ،آنگاه که به فرمان پروردگارش
فرزندش اسمعیل علیه السالم را میخواست قربانی کند .همینکه آنها در فرمان پروردگارشان کوتاهی نکردند و در این راه با اعتقاد

کامل گام برداشتند ،الله سبحانهوتعالی از استواری آنها در این امر متجید منوده و در عوض اسمعیل علیه السالم برای حرضت
ابراهیم علیه السالم گوسفندی را به قربانی تقدیم کرد.
عنوان این فداکاری در واقع عنوان زندگی برای این دنیاست؛ دنیاییکه فانی و نابود شدنیست و پس از آن دنیایی دیگری خواهد
بود .زندگی این دنیا ،فرصتیست برای اینکه زندگی این دنیای فانی را برای حصول نعمتهای آخرت فدا کنی.
امت اسالمی نسلهای منقطع نیست و بلکه نسلیست پیهم و غیر قابل انفصال ،هر نسل این امت به حدی کافی فرصت دارد و هر
فرصت در خود مسئلهای را به همراه دارد که به عنوان قضیه اساسی یاد میگردد که این امت باید برای آن قربانی دهد .قضیۀ
حیاتی نسل این امت در زمان سلطان صالح الدین ایوبی اخراج صلیبیون از رسزمین مبارک شام بود و قضیۀ نسل این امت در زمان
قتوز بیرون راندن مغولها از رسزمینهای اسالمی بود و اینکه قضیۀ اساسی این امت در زمان محمدالفاتح فتح قسطنطنیه بود.
اما باید دانست که صالحالدین ،قتوز و محمدالفاتح از خود دولتی داشتند و مبتنی بر آن صفوف این امت و انرژی آن را برای آنچه
که انجام میدادند منسجم میمنودند .ولی نسل ما امروز دولتی ندارد که با جهان روبرو شود .از اینرو ،مسئلۀ حیاتی و رسنوشتساز
برای این امت (نسل ما) احیای دولت خالفت راشده بر منهج نبوت است و بس.
بازگشت خالفت بر منهج نبوت یک بار دیگر صفحات زرین تاریخ این امت را ورق خواهد زد؛ چنانچه که در هر عرص و زمان تاریخ
را برای نسلهای وقتاش رقم زده کرده بود .لذا ،این بهرتین و اساسیترین فرصت برای امت اسالمی میباشد تا برای بازگشت
نقش خود در جهان به عنوان بهرتن امتیکه از میان مردم برخواسته است ،نقش خویش را ایفا کند تا باشد که چراغ هدایتاش را
برای مردم این جهان فروزان کند ،و آن چنانچه که الله سبحانهوتعالی میخواهد به بهرتین شکل به عمران و آبادی زمین بپردازد؛
طوری که با عمران آن به گونۀ باشد که متام ثروت و دارائی مسلامنان حفظ گردیده و حیثیت این نسل حفظ گردد تا سیاه ابرهای
که متام زمین را فاسد کرده است ،پاک گردد.
ای مسلَمنان!
به آن دسته از جامعات این امت که در رسدرگمی و پریشانی به رس میبرند و به اهل قوت وقدرت در این عید تذکر میدهیم که
زندگی این دنیا فرصت زودگذریست که هرگز باز منیگردد؛ لذا در این فرصت برای بازگشت حاکمیت اسالم تالش منایید .از
عمریکه الله سبحانهوتعالی برای شام ارزانی کرده است ،برای حصول رضای اوتعالی استفاده منوده ،وقت خویش را در این قضیۀ
حیاتی و رسنوشتساز این امت یعنی مسئلۀ احیای خالفت راشدۀ ثانی بر منهج نبوت وقف منایید.
ای مسلَمنان!
حزبالتحریر ،با جمله شباب ،دانشمندان و صاحبنظرانش از شام میخواهد که دستانتان را به دستان ما گذاشته به حمل دعوت
برای حاکمیت اسالم مبادرت ورزید.

ما از متام شام مسلامنان خواهان آنیم که اهل قدرت و نرصت را برای حاکمیت دین الله سبحانهوتعالی باز گردانید .ما از اهل قدرت
و نرصت خواهان آن استیم که به تغییر حالت اسفبار و کاذب امروزی مبادرت ورزید .ما از متامی شام خواهان آنیم که از این فرصت
طالیی استفادۀ درست و مطلوب منایید .ما از شام دعوت میکنیم که به تأسیس دوبارۀ خالفت راشدۀ ثانی بر منهج نبوت بشتابید.
الله اکرب ،الله اکرب ،الله اکرب ،الله اکرب ،الله اکرب الله اکرب
عید مبارک
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته!
انجنیر صالحالدین عضاضه
رئیس دفرت مطبوعاتی مرکزی حزبالتحریر
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