بسم هللا الرمحن الرحيم

نصيحة خالصة يف عيد الفطر
لقد انتهى شهر مبارك وحل علينا يوم سعيد هو يوم عيد الفطر الذي جعله هللا عيدا ألمة حممد ﷺ ،وحنن يف حزب التحرير/
تنزانيا هننئ املسلمني يف تنزانيا خاصة ويف العامل عامة هبذه املناسبة ،ونسأل هللا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءان ...إنه مسيع جميب.
أيها املسلمون:
لقد رأيناكم يف شهر رمضان ملتزمني مبقياس احلالل واحلرام حريصني على الصيام والقيام والصدقة والعفاف ،ورأيناكم تظهرون
مشاعر اإلسالم الصادقة ...وهذا كله خري ،غري أن االلتزام أبوامر هللا واجتناب نواهيه ليس مقتصرا على شهر رمضان بل هو أمر الزم
يف العام كله ،وليس حمصورا يف العبادات بل يشمل سائر مناحي احلياة ،فالصالة كالبيع ،والصيام كالبيعة ،واألخالق كاحلدود ،كلها
َّ ِ
ين
أحكام شرعية واجبة االتباع ألهنا من عند هللا سبحانه ،وااللتزام هبا كلها هو الذي حيقق مفهوم العبودية هلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
ك ح َّّت َيْتِي َ ِ
ِ
ي﴾ ،فال بد من أخذ اإلسالم كله ،وال بد من جعله
ك الْيَق ُ
آمنُوا ا ْد ُخلُوا ِيف السل ِْم َكافَّة﴾ ،وقال سبحانهَ ﴿ :وا ْعبُ ْد َربَّ َ َ َ َ
َ
هو املتحكم بنا يف حياتنا كلها حىت مماتنا ...فما ابلكم أيها املسلمون جتعلون االلتزام ابلشرع يف أمور دون غريها ويف أوقات دون
أخرى؟!
أيها املسلمون:
اعلموا أن ربكم سبحانه أابح لكم الطيبات من الرزق فكلوا واشربوا يف يومكم هذا وال تسرفوا إن هللا ال حيب املسرفني ،ووسعوا
على عيالكم ،وأدخلوا السرور إىل قلوب الفقراء واألرامل واأليتام ،وزوروا أقاربكم ،وتفقدوا املرضى واملسجونني ،وافعلوا اخلري لعلكم
تفلحون .واعلموا أن العيد ليس ملن لبس اجلديد ولكن العيد ملن خاف الوعيد ،فال خترجن نساؤكم وال بناتكم حبجة الفرحة ابلعيد
ات َِّ
ِ
ك ومن ي ع ِظم حرم ِ
اّلل فَ ُه َو َخ ْير لَهُ ِع ْن َد َربِ ِه﴾.
كاسيات عارايت ،فإن ذلك تعد واستهتار حبرمات هللا ﴿ذَل َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ
أيها املسلمون:
لقد انقضى شهر رمضان الثامن والتسعون وأنتم ما زلتم دون خليفة حيكمكم بشرع هللا ويوحد بالدكم وحيمل اإلسالم رسالة
للعاملني ...لقد انقضى رمضان الثامن والتسعون دون خليفة يرعى شئونكم وحيفظ دماءكم وأموالكم ودايركم وأعراضكم ...وها أنتم
اليوم تتعرضون يف خمتلف األقطار إىل سفك الدماء وهنب الثروات وانتهاك األعراض ...ومن شواهد ذلك الظلم الذي يتعرض له مسلمو
تركستان الشرقية ،واألوضاع يف اليمن ،وفلسطني ،وأفريقيا الوسطى ،وبورما ،وكشمري ،وأفغانستان ،والصومال ،ومايل ،وليبيا ،والشام
وغريها ...أفال جيعلكم ذلك كله تفكرون مبدلول حديث رسول هللا ﷺ« :إِ ََّّنَا ِْ
ام ُجنَّةر يُ َقاتَ ُل ِم ْن َوَرائِِه َويُتَّ َقى بِ ِه» ،رواه مسلم؟!
اْل َم ُ

ويف اخلتام ،فإننا يف حزب التحرير /تنزانيا ،نبارك لكم ابلعيد السعيد ،وندعو الناس مجيعهم إىل عدم السكوت عن الظلم الذي
أوجدته الرأمسالية ،وأن يبحثوا عن اإلنصاف يف أحكام اإلسالم ومعاجلاته ،وندعو املسلمني خاصة يف البالد اإلسالمية إىل محل دعوة
اإلسالم الستئناف احلياة اإلسالمية إبقامة اخلالفة على منهاج النبوة.
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