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 تهنئٌة ِمْن ِحزِب التحريِر في عيِد األضحى المبارك

 وهلِل الحمد هللاُ أكبُر،،، هللاُ أكبُر،،، هللاُ أكبر،،، ال إله إال هللا،،، هللاُ أكبُر،،، هللاُ أكبر،

َم وعلى َمْن َتِبَعُه فت.. الحمُد هلِل والصالةُ والسالُم على رسوِل هللِا وعلى آلِه وَصْحِبِه وَمْن وااله َرسَّ

ُخطاه، فجعَل العقيدَة اإلسالميَة أساساً لِفِْكَرِتِه واألحكاَم الشرعّيَة ِمقياساً ألعمالِِه وَمصدراً ألحكاِمِه، أّما 

 ..بعد

 ...أيُّها المسلموَن في كلِّ مكان

نا في المكتِب اإلعالميِّ المركزيِّ  نئَة أميِر اإلسالميِة جمعاء، ته لحزِب التحريِر أن ننقَُل لألمةِ يسرُّ

شَتة حفظُه هللاُ تعالى ِبِعيِد األضحى المبارك، كما الجليل حزِب التحرير، العالِم  عطاِء بِن خليٍل أبو الرَّ

نا أن ننقَُل تهِنَئَتُه لشباِب وشاّباِت حزِب التحرير الذين يصلون ليلهم بنهارهم في مقارعتهم ألنظمة  ويسرُّ

التي بشر بها الراشدة على منهاج النبوة قامة دولة الخالفة بإ عالء كلمة هللاإلالعهد الجبري، وكفاحهم 

 .هللا ورسوله  عبد

األمة اإلسالمية،  علىأمريكا عن عدائها وحقدها فيه يطل علينا هذا العيد في وقت أسفرت 

حيث يسعى أوباما ليلبس حربه على  ،عى للحفاظ على نفوذها االستعماريوحشدت أحابيشها في مس

مع سعيه ليظهر أن تحرك  "إما معنا أو ضدنا"المية لبوس العالمية، معيدا مقولة سلفه بوش األمة اإلس

 !!.عنه ال استعماراً وال طمعاً  ع  بالده ضد ما يسميه باإلرهاب هو جنوح لرغبة العالم ودفا

وبهذا إن أمريكا بحربها على األمة اإلسالمية واستباحتها لحرماتها ودماء أبنائها ونهبها لخيراتها، 

ما أريكم إال ما "التضليل المفضوح، تكرس عنجهيتها المعهودة وعقليتها الفرعونية القائمة على مبدأ 

 .، فهي تصّور للعالم بأنها تحميه بينما هي سبب كل شر مستطير فيه"أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد

ها قيادتها القسرية على العالم لتحقيق مصالحها، وهي بفرضوحكام المنطقة  إن أمريكا تسخر دول العالم

على العالم الويالت  تإن هيمنة أمريكا على المسرح الدولي قد جرّ  .دوله وتسلب منها إرادتها" تستعبد"

اً لإلنسانية وال والمصائب، فهي تلهث خلف مصالحها الرأسمالية االستعمارية الجشعة، وال تقيم وزن

إذا خالفت  - التي وجدت لحماية مصالح الدول الكبرى -ة حتى مواثيق األمم المتحد والتحترم عهوداً 

، وهي دوماً 3002رغباتها، فتدوسها بأقدامها دون أن تكترث كما فعلت في حربها على العراق عام 

فدول العالم تدرك أن مبرر . تختلق المبررات والمسوغات المفضوحة لتفرض إرادتها على العالم

، وأن أمريكا تستغل هذا الشعار لحشد العالم لتحقيق مصالحها في هو ذريعة ساقطة" اإلرهاب"محاربة 

ومع خالفات الدول المنطقة والعالم، فأمريكا ترمي من خالل حلفها هذا إلى ترسيخ استعمارها للمنطقة، 
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على  للحيلولة دون قيام الخالفةتتفق فيما بينها على العمل  أنهاإال مع بعضها، متنا أالطامعة في ديننا و

 .من المنطقة وتخلص العالم من شرور الرأسمالية الغربيتنهي النفوذ سوف التي واج النبوة منه

وأولهم لنغتنم هذه الفرصة لنذكر المسلمين جميعا المبارك األمة كافة بعيد األضحى  ئإذ نهنإننا 

العمل إلعالء بالواجب الشرعي في قادة وضباط الجيوش وأصحاب القوة والقدرة على التغيير، نذكرهم 

ر ولئن قصّ  .وال يكون ذلك إال بإقامة دولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،كلمة هللا وتطبيق شرعه

الشرعي  الستجابة للمطلبى العوحملهم الضغط عليهم اط فعلى األمة جمعاء واجب القادة والضبّ 

والحق سبحانه يفرض  .الكافر والشعبي باستئناف الحياة اإلسالمية والتحرر من ذل العبودية للغرب

إِنَّ ﴿ :على المؤمنين المواالة في هللا والمعاداة في هللا بوصفهم مؤمنين متحدين برباط العقيدة اإلسالمية

َنَصُروا أُو ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ ئَِك َبْعُضُهْم َل  الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسِبيِل هللاَّ

 .﴾َتُكْن فِْتَنٌة فِي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َكِبيرٌ  َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعض  إاِلَّ َتْفَعلُوهُ ﴿ ،﴾أَْولَِياُء َبْعض  

 التحريرِ  تهِنَئَة َرِئيِس المكتِب اإلعالميِّ المركزيِّ لحزبِ جمعاء لكم ولألّمِة اإلسالميِة  إذ أَْنقُلُ  وإني

وجل أْن يأِْتَي العيُد القادُم واألمُة اإلسالمّيُة تعيُش في ظلِّ  لى المولى عزإوجميِع العاِملِيَن فيه، أتضرع 

ْت بإْذِن هللا، وعاَدْت تَتَربَُّع مرَكَز الّصدارِة، إّنُه  َدْت وانتَصَرْت وَعزَّ رايِة الُعقاب، وأْن تكوَن قد توحَّ

 .عليه َولِيُّ ذلَك والقاِدرُ 

 وات بغير عمد نراها أكرمنا بدولة الخالفةااللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا من رفع السم

على سفاح دمشق ومن ناصره ودعمه و عدائكأوأكرمنا بنصرك المؤزر على  على منهاج النبوة

 .عالء كلمتك ونصرة دينكإلك في كل مكان ومكنهم من وانصر المجاهدين في سبي

 

 وَتَقبَّلَ هللاُ الّطاعات ،عام  وأْنُتْم ِبَخْير  وُكلُّ 

 والّسالُم عليُكْم ورحمُة هللِا وَبَركاُته

 ُسبحاَنَك اللُّهمَّ َوِبَحْمِدَك َنْشَهُد أْن ال إَِلَه إالّ أَْنَت َنْسَتْغفُِرَك َوَنُتوُب إَِلْيك

 وَثالِثيَن لِْلِهْجَرة خمسة ليلُة ِعيِد األْضَحى المُباَرِك لِعاِم ألٍف وأْرَبِع ِمَئٍة وَ 
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