بسم هللا الرحمن الرحيم

هللا َجمِيعا ً َوال َت َفره قُوا» سورة آل عمران103
« َواعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل ه ِ
بيان هام:
إلى أهالينا في المنطقة الشرقية ,انطالقا من قول هللا تعالى:
ض أَ َقامُوا الص َهال َة َوآ َتوُ ا ه
الز َكا َة َوأَ َمرُوا ِب ْال َمعْ رُوفِ َو َن َه ْوا َع ِن ْال ُم ْن َك ِر
«الهذ َ
ِين إِنْ َم هك هنا ُه ْم فِي ْاْلَرْ ِ
ُ
ُور» [سورة الحج]41 :
َو ِ ه ِ
َلِل َعا ِق َب ُة ْاْلم ِ
نحيطكم علما بأن هللا جل وعال قد امتن على غالب الكتائب اإلسالمية بتشكيل «الهيئة الشرعية
للمنطقة الشرقية» والتي بدورها ستقوم بتسيير شؤون الناس وملئ الفراغ اْلمني وحل قاايا
الناس العالقة وذلك من خالل المكاتب التالية:
 -1مكتب الهيئة الشرعية لإلصالح وفض الخصومات.
-2مكتب الهيئة الشرعية للدعوة واإلرشاد.
 -3مكتب الهيئة الشرعية للفتوى.
 -4القوة التنفيذية «شرطة المنطقة الشرقية».
 -5الهيئة الخدمية.
 -6اللجنة اإلغاثية.
فكونوا -حفظكم هللا -عونا لها على إنجاح هذا العمل المبارك انطالقا من قوله تعالى « َو َت َع َاو ُنوا
اإل ْث ِم َو ْالع ُْد َوان» حتى تحفظ الحقوق لمستحقيها وتؤدى
َعلَى ْالبرِّ َوال هت ْق َوى َوالَ َت َع َاو ُنو ْا َعلَى ِ
اْلمانات إلى أهلها ويردع الظالم عن ظلمه ويارب على يد الفاسد حتى يرجع عن إفساده
ويؤخذ للاعيف المظلوم حقه من الغني الظالم ,وتصان اْلعراض عن العبث بها ,وهذه  ,وهذه
أمانة جسيمة ,ومسؤولية عظيمة وحمل ثقيل.
نسأل هللا عز وجل أن تكون هذه الهيئة المباركة لهذا أهل ,وأن ييسر هللا أمورها ويفتح على
ت م َِن
أيديها إنه ولي ذلك والقادر عليه « َولَ ْو أَنه أَهْ َل ْالقُ َرى آَ َم ُنوا َوا هت َق ْوا لَ َف َتحْ َنا َعلَي ِْه ْم َب َر َكا ٍ
ض».
ال هس َما ِء َو ْاْلَرْ ِ
والحمد َلِل رب العالمين
الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية
السبت 2013-3-9

