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 بيان صحفي

 عيد األضحى املبارك حلول هتنئة مبناسبة

 سائلنيالتربيكات حبلول عيد األضحى املبارك، أمسى بتقدمي أحر التهاين و  ؛يتشرف املكتب اإلعالمي حلزب التحرير/والية سوراي
، وأال أييت العيد القادم إال واألمة اإلسالمية تعيش كاتاملوىل عز وجل أن يعيده علينا وعلى األمة اإلسالمية ابخلري واليمن والرب 

 يف ظل دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة؛ اليت بشر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 :أيها املسلمون يف أرض الشام املباركة

م؛ وقسم بالد املسلمني إىل دويالت هزيلة 1924هدم الغرب الكافر دولة اخلالفة على يد اجملرم مصطفى كمال سنة بعد أن 
 را،، تعاينإال وهي مثقلة ابجل عيد مة اإلسالميةممزقة، وسلط على كل دويلة حاكما عميال أيمتر أبمره؛ ال يكاد  مير على األ

يف على األمة إىل التضييق هبم حىت وصل احلال  ،فيذهم سياسات أسيادهمنتيجة تسلط احلكام عليها وتن ضنك العيش 
تستطيع األمة فلم تعد  ،حي احلياةمناانهيك عن تعطيل شرع هللا عز وجل يف كافة  واحلج اجلماعة اجلمعة و العبادات كصالة

 ؛مية وميكر هبا ملنعها من التخلص من قبضتهحكامها، وال يزال الغرب الكافر يتآمر على األمة اإلسالممارسة عبادة رهبا إال إبذن 
تداعي ، فكان حري هبا وهي ترى ومنعها من العودة إىل سابق عزها يف دولة تطبق شرع هللا عز وجل وحتمي بيضة املسلمني

  أنوحماولتهم العبث حىت بعباداهتا بعد أن حكموها أبحكام الكفر منذ هدموا دولتها وتسلطوا عليها حري هبا  األمم عليها؛
لتعود من جديد خري أمة أخرجت  ،اليت هبا عز الدنيا وفال، اآلخرة ؛تعمل جاهدة إلقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَن قال تعاىل: ) ،نيرمحة للعاملهدى و  ولتحمل اإلسالم رسالة ؛للناس ُتْم َخي ْ ُكن ْ
ًرا ََلُْم مِ  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوَلْو َآَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ِِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ن ْ

 (.َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 
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