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 املبارك األضحى عيد يف التحرير حزب من هتنئة
 احلمد وهلل أكرب، هللا ،،،أكرب هللا هللا،،، إال إلو ال أكرب،،، هللا ،،،أكرب هللا ،،،أكرب هللا

 فجعل ُخطاه، َسمفًت  تبعو من وعلى.. وااله ومن وصحبو وآل وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 ..بعد امأ ،ألحكامو صدراً وم ألعمالو قياساً م ةالشرعي واألحكام لفكرتو أساساً  ةاإلسالمي العقيدة

 ...مكان كل يف املسلمون هاأي
 التحرير، حزب أمري هتنئة مجعاء، اإلسالمية لألمة ننقل أن التحرير حلزب ادلركزي اإلعالمي ادلكتب يف انيسر 

 لشباب هتنئتو ننقل أن انويسر  كما ادلبارك، األضحى بعيد ىلتعا هللا حفظو ةالرشت أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل
 هللا كلمة عالءإل وكفاحهم اجلربي، العهد ألنظمة مقارعتهم يف بنهارىم ليلهم يصلون الذين التحرير حزب وشاابت

 . ورسولو هللا عبد هبا بشر اليتالراشدة الثانية على منهاج النبوة  اخلالفة دولة قامةإب
 إىل يهدف الذي االستعماريالصلييب  التحالف حلمالتفيو يف وقت تتعرض األمة  العيد اىذ علينا يطل
 يف مشاركةلل وروسيا وبريطانيا فرنسا ؛الكفر دول تكالب ذلك ومن ، هبا بشر اليت اخلالفة دولة والدة إجهاض

 يف اخلليج ماوحك إيران حكام يتنافس بينما الدولة، تنظيم حماربة زعم حتت والعراق سوراي يف ادلسلمني دماء سفك
 ،وإميان حكمة أىل أبهنمو أىل    البشر خريُ  وصف الذي اليمن سعيدا، كان الذي اليمن يف احلرب أتون أتجيج

فيها، غافلني عن قول رسول هللا  ادلسلمون يقتتل ماكرة خمططات ينفذون خائبة زعامات وراء بعضهم اجنر   ذلك ومع
 «قولو عن معرضني، و «النار يف واملقتول فالقاتل يهمابسيف املسلمان التقى إذا  «فسوق املسلم سباب 

 النيب بناخط) :ادلسلم دم حرمة عظم على فيها شدد اليت الوداع خطبة يفوصيتو اجلامعة لألمة  خمالفني، «كفر وقتالو
 قال امسو، بغري سيسميو وأن ظننا حىت فسكت. أعلم ورسولو هللا: قلنا «ىذا؟ يوم أي   أتدرون»: قال النحر يوم :
 بغري سيسميو أنو ظننا حىت فسكت. أعلم ورسولو هللا: قلنا ىذا؟ شهر أي  »: قال. بلى: قلنا «النحر؟ يوم   أليس»

 أنو ظننا حىت فسكت. أعلم ورسولو هللا: قلنا «ىذا؟ بلد أي  »: قال. بلى: قلنا «احلجة؟ ذو أليس»: فقال امسو،
 كحرمة حرام عليكم وأموالكم دماءكم فإن»: قال. بلى: قلنا «احلرام؟ ابلبلدة أليست»: قال امسو، بغري سيسميو
 اشهد، اللهم»: قال. نعم: قالوا «بلغت؟ ىل أال ربكم، تلقون يوم إىل ىذا بلدكم يف ىذا شهركم يف ىذا يومكم
 (.«بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا   بعدي ترجعوا فال سامع، من أوعى مبلغ فرب الغائب، الشاىد   فليبلغ
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 بشرى وبتحقيق كلو، الدين على دينو إبظهار هللا بوعد ثقةعلى  كلنا فإننا ألمةل حدث وحيدث ما برغمولكن 
 وعسى النبوة، منهاج على خالفة ستكون، زوالو نشهد نأ هللا ندعو الذي، اجلربي احلكم مرحلة بعد أبنو  رسولو

 .قريبا تكون أن
 وضباط قادة وأوذلم مجيعا ادلسلمني لنذكر الفرصة ىذه لنغتنم ادلبارك األضحى بعيد كافة األمة نئهن إذ إننا
 وال ،شرعو وتطبيق هللا كلمة إلعالء العمل يف الشرعي همواجبب نذكرىم التغيري، على والقدرة القوة وأصحاب اجليوش

 واجب مجعاء األمة فعلى اطالضب  و  القادة رقص   ولئن. النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة دولة إبقامة إال ذلك يكون
 للغرب التبعية ذل من والتحرر اإلسالمية احلياة استئناف ألمر الشرع ومطلب الستجابةعلى ا ومحلهم عليهم الضغط
 العقيدة برابط متحدين مؤمنني بوصفهم هللا يف وادلعاداة هللا يف ادلواالة ادلؤمنني على يفرض سبحانو واحلق. الكافر

 آو وا و ال ِذين   اّلل ِ  س ِبيلِ  يف  و أ نف ِسِهمْ  ِبِ ْمو اِلِِمْ  و ج اى د وا و ى اج ر وا آم ن وا ال ِذين   ِإن  ﴿ ل سبحانو وتعاىل:، يقو اإلسالمية
 ت ك نْ  ت  ْفع ل وه   ال  إِ  ب  ْعض   أ ْولِي اء   ب  ْعض ه مْ  ك ف ر وا و ال ِذين  ﴿ويقول سبحانو:  ،﴾ب  ْعض   أ ْولِي اء   ب  ْعض ه مْ  أ ول َِٰئك   و ن ص ر وا

ن ة    .﴾ك ِبي   و ف س اد   اأْل ْرضِ  يف  ِفت ْ
 العاملني ومجيع التحرير حلزب ادلركزي مياإلعال ادلكتب رئيس هتنئةمجعاء  اإلسالمية ولألمة لكم أنقل إذ وإين

 قد تكون وأن لُعقاب،ا راية ظل يف تعيش اإلسالمية واألمة القادم العيد أييت أن وجل عز ادلوىل ىلإ تضرعأل فيو،
 .عليو والقادر ذلك ويل إنو ،الصدارة مركز بعتًت  وعادت هللا، إبذن ت  وعزَ  وانتصرت توحدت

الراشدة على  اخلالفة بدولة أكرمنا ،نراىا عمد بغري السموات رفع من اي ،منان اي حنان اي قيوم اي حي اي اللهم
 وإلخراج البشر عبودية رجس من البشرية حترير إىل األمة ليقودراشد ال اخلليفة ومببايعة ،آجل غري عاجالمنهاج النبوة 

 الرأمسالية احلضارة ظلم ومن ،الدنيا واآلخرةسعة  إىل الدنيا ضيق ومن ،العباد رب عبادة إىل العباد عبادة من العباد
 .ورمحتو اإلسالم عدل إىل النتنة

 كماعاتط هللا تقبل
 كاتووبر  هللا ورمحة عليكم والسالم

 كإلي ونتوب نستغفرك نتأ إال إلو ال أن نشهد وحبمدك اللهم بحانكس
 ةللهجر  وثالثني ستةو  مئة وأربع ألف لعام ادلبارك ىاألضح عيد ليلة

 
 عثمان خباش

 مدير املكتب اإلعالمي املركزي
 حلزب التحرير


