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حزب التحرير  /والية تركيا
يبـارك للمسلمين في تركيا حلول عيد الفطر المبارك
الحمد رب العالمين الذي أنعم علينا حلول عيد الفطر المبارك على خير وبركة بعد انقضاء شھر رمضان
الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار .وبھذه المناسبة فإننا نبارك لكم أيھا المسلمون الكرام حلول عيد
الفطر عليكم بكل إخالص ومحبة ،سائلين ﷲ رب العالمين أن يجعل قدومه قدوما ً للخيرات على األمة اإلسالمية كافة.
كان بودنا أن يحل علينا ھذا العيد ونحن مستظلون بلواء دولة الخالفة الراشدة ،إال أن ھذا لم يكن ألن مشيئة ﷲ
العليم الخبير لم تقع بعد ،ولھذا فإننا نبتھل إلى ﷲ سبحانه أن يجعل ھذا العيد آخر عيد يمر على أمة اإلسالم بال خالفة
راشدة ،وأن يجعل رؤية ھالل العيد القادم تتم من على أراضي دولة الخالفة التي ستمأل وجوه الصالحين نوراً ووجوه
األشقياء سواداً.
أيھا المسلمون الكرام؛ لقد أمضيتم شھركم كامالً بالصيام نھاراً والقيام ليالً و ُر ﱢ
طب فمكم بقراءة آيات الذكر
الحكيم وأعينكم ذرفت خوفا ً من عذاب ﷲ وأنفقتم مما رزقكم ﷲ ،واآلن فإنكم تقضون عيدكم بالمحبة العارمة التي
أكرام ﷲ عباده المخلصين بھا ،إال أن العديد من إخوانكم المسلمين يقضون عيدھم في غياھب السجون ليس إال ألنھم
يعملون مع حزب التحرير الذي يسعى إلقامة دولة الخالفة الراشدة التي ستنقذ المسلمين في أرجاء العالم من ظلم
وجبروت الكفار المستعمرين وعمالئھم المفرطين ،إن العمل إلقامة الخالفة ھو فرض أمر به اإلسالم ال يختلف عن
أمره إقامة الصالة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة ،بل إن الخالفة ھي بمثابة تاج الفروض التي بإقامتھا تقام كافة
الفروض.
أيھا المسلمون األفاضل؛ إن شباب حزب التحرير الذين ھم منكم وأنتم منھم يعملون ليل نھار إلقامة الخالفة
الراشدة التي ستوحد القلوب بعقيدة اإلسالم ،والتي ستزيل الحدود المصطنعة صنيعة الكفار ،والتي ستسترد البالد
المحتلة من قبل الكفار وتعيدھا إلى أصحابھا الشرعيين )المسلمين( ،والتي ستزرع الرعب في قلوب الكفار فتوقف
َج َريان شالالت الدماء التي يتسببون بھا .أما مساعي الحكام الخونة الذين يركنون إلى الكفار المستعمرين والذين
يأمرون بتنفيذ عمليات اعتقال تجاه شباب حزب التحرير وزجھم في غياھب السجون للحيلولة دون إقامة الخالفة ولمنع
مساع خائبة فاشلة ،كيف ال وقد بدأ يُلمس إصغاء أمة اإلسالم لندائنا وإجابتھا لما
توجه األمة نحو الحزب ،فما ھي إال
ٍ
ندعوھا إليه؟ إن اإليمان بوعد ﷲ سبحانه وبشرى رسوله صلى ﷲ عليه وسلم ھو إيمان راسخ متجذر في قلب أمة
اإلسالم ،قال ﷲ سبحانه وتعالىَ )) :و َع َد ﱠ
ض َك َما
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ت لَيَ ْ
ين آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا ال ﱠ
صالِ َحا ِ
ست َْخلِفَنﱠ ُھم فِي األَ ْر ِ
ضى لَ ُھ ْم َولَيُبَ ﱢدلَنﱠ ُھم ﱢمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِھ ْم أَ ْمنًا(( ،وبشرنا رسول ﷲ
ست َْخلَ َ
ف الﱠ ِذيـ َن ِمن قَ ْبلِ ِھ ْم َولَيُ َم ﱢكنَنﱠ لَ ُھ ْم ِدينَ ُھ ُم الﱠذي ْ
ا ْ
ارتَ َ
صلى ﷲ عليه وعلى آله وسلم في قوله" :إن ﷲ زوى لي األرض فرأيت مشارقھا ومغاربھا وإن أمتي سيبلغ ملكھا
ي لي منھا".
ما زو َ
أيھا المسلمون األعزاء؛ إن حزب التحرير يعمل دون كلل أو ملل إلقامة الخالفة الراشدة ،وفي ذلك اليوم الذي
سيتحقق فيه وعد ﷲ سبحانه وبشرى رسوله صلى ﷲ عليه وسلم سيفرح المؤمنون بنصر ﷲ وسيذل الكفار ومن
يركن إليھم .ولھذا فإننا ندعوكم أن تستجيبوا ألمر ﷲ سبحانه وأن تغذوا الخطى معنا الستئناف الحياة اإلسالمية من
جديد ليكون عيدكم ھذا آخر عيد يحل على األمة اإلسالمية بال خالفة.

ص ِر ﱠ
ص ُر َمن يَشَاء َو ُھ َو ا ْل َع ِزي ُز ال ﱠر ِحي ُم((
)) َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنُون بِنَ ْ
ﷲِ يَن ُ
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