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 بيان صحفي

 ()لن يطفئوا نور هللا دعوة للمشاركة بوقفة

 

وأمام  ،أهله وحاميةحارسة الدين  ،لمصيبة هدم دولة الخالفة نيوالتسعفي الذكرى الخامسة 

والهجوم عليه ومحاوالت تشويهه وتحريف  احكاموأالكفر والطغيان لإلسالم عقيدة  استهداف قوى

وأمام إصرار دول الكفر  ،ذنابهم من العلمانيين في بالدناأعاون مع بالت ،مفاهيمه وتشكيك المسلمين فيه

وأمام الهجوم الجبان الدنيء  ،والظلم والظالم على سفك الدم المسلم الحرام وتدمير بالد المسلمين

وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته على  ،الهستيري على المسلمين في حلب وعموم سورياو

والية / حرير ، ينظم حزب التاركة هناكإلطفاء شعلة النور المتقدة والثورة المب ماهذبح المسلمين في

( وذلك في تمام الساعة الخامسة بعد العصر من يوم السبت وقفة بعنوان )لن يطفئوا نور هللا ردناأل

م سالنصرة هلل ولدينه وألمة اإل ؛طبربور –اغل في الساحة المقابلة لدوار المش 7/5/2016الموافق 

وذلك ضمن حملة )لن يطفئوا نور  ،وفي عموم الشام ونصرة للدم الطاهر الذي يسيل على أرض حلب

سالم وعقيدته وأحكامه التي يقودها للتصدي للحرب على اإل ،في األردنب حزال( التي أطلقها هللا

ب من هذه الحر ولفضح أدوات ،الغرب الكافر ليستبدل صبغة الشيطان وانحرافه بصبغة هللا ونوره

 سالم وأمته.ضوا أن يكونوا في صف أعداء اإلعالميين الذين ارتسياسيين ومفكرين وإ

أرض الحشد والرباط ونتمنى عليكم أن تشاركونا هذه ننا ندعوكم أيها المسلمون على وعليه فإ

ننا ، وأمتهواضحا ال لبس فيه بأننا في صف اإلسالم وأمدويا صريحا  ابية لنعلن معا إعالنالوقفة األ

وأن هذه األرض التي ارتوت بدماء الصحابة والشهداء والتي كانت بوابة الفتح  ،أنصاره وحراسه

ولن تكون مرتعا ومنطلقا لمن يهاجمه،  ،سالم وتحريفهد الشام لن تكون بوابة لتشويه اإلاإلسالمي لبال

أنف العلمانيين ومن  سالم وأحكامه وأفكاره رغم تعالى قلعة لصد الهجوم على اإلبل ستكون بإذن هللا

 .سالم والمسلميناقدة على اإلخلفهم من حكام ودول ح

ِ َفَسُيْنفِقُوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعلَْيهِ ﴿ وا َعْن َسبِيِل هللاَّ ْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغلَُبوَن إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم لَِيُصدُّ

 ﴾َم ُيْحَشُرونَ َوالَِّذيَن َكَفُروا إِلَى َجَهنَّ 
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