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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 وسوراي تركيا يف حلت اليت الزالزل شهداء يف التحرير حزب تعزية
ُهمْ  ِإذ ا ﴿الَِّذين    ﴾ْهت ُدون  اْلمُ  ُهمُ  و ُأول ِئك   و ر مْح ة   ر ّبِِِمْ  ِمنْ  ص ل و ات   ع ل ْيِهمْ  ُأول ِئك   * ر اِجُعون   ِإل ْيهِ  و ِإّنَّ  لِِلَِّ  ِإّنَّ  ق اُلوا ُمِصيب ة   أ ص اب  ت ْ

 ...بعامة الدعوة محلة وإىل وسوراي، تركيا يف الدعوة محلة األعزاء واألخوات اإلخوة إىل
 ...بعامة اإلسالم أمة وإىل وسوراي، تركيا يف واحملتسبني الصابرين األهل إىل

 عنده يكتبهم أن العظيم ليالع هللا ويسأل وسوراي، تركيا من كل يف حلت اليت الزالزل شهداء يف التعازي التحرير حزب يقدم
اءُ ... »: قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  اّلل ه  َرُسولَ  َأن   عنه هللا رضي هريرة أيب عن عليه املتفق للحديث مصداقا   اآلخرة شهداء يف  اْلم ْطُعونُ  َخ ْس ة   الشُّه د 

ْبُطونُ   ..اهلدم حتت ميوت الذي أي اهلدم وصاحب ،«و ج لَّ  ع زَّ  الِلَِّ  س ِبيلِ  يف  و الشَِّهيدُ  اْْل ْدمِ  و ص اِحبُ  و اْلغ ِرقُ  و اْلم 

 ..سقما   يغادر ال اتما   عاجال   شفاء واملكلومني، اجلرحى على العاجل ابلشفاء مين أن وتعاىل تبارك هللا وندعو

 فضال  من هللا ونعمة.. ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وطاعة سبحانه هللا طاعة يف يقضيها طيبة حياة   منهم جنا للذي تعاىل ونسأله
 الركام حتت من إخواهنم ينقذون وهم كانوا فقد املسلمني، أعماق يف مستقر اإلسالم أن هذه الزلزال مصيبة كشفت لقد
ون،  وهم أو ..عفرين منطقة جنديرس يف الركام حتت وتوفيت أمه ولدته طفال   ينقذون وهم خاصة ألسنتهم التكبري يفارق فال يكّبِه
 ذاك أو ..شعرها ينكشف ال حىت لرأسها غطاء إخراجها قبل فتطلب عنتاب غازي يف املهدم البناء حتت من امرأة إخراج حياولون

 كل وخالل ..الوقت يفوته ال حىت والصالة للوضوء املاء أوال فيطلب ليخرجوه كهرمان مدينة يف األنقاض حتت من ينادونه الذي
 ..أكّب هللا ..أكّب هللا ..أكّب هللا التكبري يصدع ذلك

 يصّب فإنه ولذلك سبحانه، هللا يعلمها حلكمة يكون وأنه له راد ال هللا قضاء أن يعلم فهو الناس، من غريه مثل ليس املؤمن إن
ب»: ُصَهي ب   َعن   مسلم رواه الذي احلديث يف ملسو هيلع هللا ىلص يقول ربه، رضوان طالبا   أصابه ما على ر   ُكلَّهُ  أ ْمر هُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمنِ  ِِل ْمرِ ًا ع ج  ي ْ  خ 

ِإنْ  ل هُ ًا خ يْ  ف ك ان   ش ك ر   س رَّاءُ  أ ص اب  ْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمْؤِمنِ  ِإالَّ  ح د  ِِل   ذ اك   و ل ْيس    .«ل هُ اً خ يْ  ف ك ان   ص ب  ر   ض رَّاءُ  أ ص اب  ْتهُ  و 

 وحروب وقحل، وجفاف وفيضاانت، فزالزل: مصاب من بالدان من بلد خيلو فال املسلمني، بالد يف ترتى تنزل املصائب إن
 والرعاية الالزمة االحتياطات اختاذ ولكن القضاء، دائرة يف هي الطبيعية ابلكوارث يسمى ما أن ومع... وجوع وفقر واقتتال،

 كلمتهم لوحدت خالفة دولة للمسلمني كان فلو.. شئوهنم ترعى اليت الدولة على واجبة هي تقصري دون للمسلمني الصحيحة
 عن كله بذلك والستغنوا خري، كل إىل بيدهم وأخذت شئوهنم عتور  عنهم فحملت مصائبهم عند ولواستهم مشلهم، وجلمعت

 .غريهم معونة

ُهمْ  ِإذ ا الَِّذين  ﴿ بدأانه ما ونعيد ..املصيبة تلك من الناجني برعايته هللا وتوىل جرحاان، هللا وشفى مواتان، هللا رحم  ُمِصيب ة   أ ص اب  ت ْ
 .راجعون إليه وإان هلل وإان ﴾ْهت ُدون  اْلمُ  ُهمُ  و ُأول ِئك   و ر مْح ة   ر ّبِِِمْ  ِمنْ  ص ل و ات   ع ل ْيِهمْ  ُأول ِئك   * ر اِجُعون   ِإل ْيهِ  و ِإّنَّ  لِِلَِّ  ِإّنَّ  ق اُلوا
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