
  
ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

  والية تركيا / حزب التحرير
  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   
وبھذه المناسبة فإننا نبارك لكم أيھا المسلمون الكرام حلول عيد . ناررحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من ال هالذي أول

  .قدوماً للخيرات على األمة اإلسالمية كافة هالفطر عليكم بكل إخالص ومحبة، سائلين هللا رب العالمين أن يجعل قدوم
ھذا لم يكن ألن مشيئة هللا ، إال أن دولة الخالفة الراشدةن بلواء يحل علينا ھذا العيد ونحن مستظلو كان بودنا أن  

خالفة على أمة اإلسالم بال  يمر العليم الخبير لم تقع بعد، ولھذا فإننا نبتھل إلى هللا سبحانه أن يجعل ھذا العيد آخر عيد
ووجوه  اً وجوه الصالحين نور لى أراضي دولة الخالفة التي ستمأل، وأن يجعل رؤية ھالل العيد القادم تتم من عراشدة
  . اً سواد األشقياء

ب فمكم بقراءة آيات الذكر طِّ اً والقيام ليالً ورُ أمضيتم شھركم كامالً بالصيام نھار؛ لقد أيھا المسلمون الكرام  
ً من عذاب هللا وأنفقتم مما رزقكم هللا، واآلن فإنكم تقضون عيدكم بالمحبة العارمة التي والحكيم  أعينكم ذرفت خوفا

إال أن العديد من إخوانكم المسلمين يقضون عيدھم في غياھب السجون ليس إال ألنھم أكرام هللا عباده المخلصين بھا، 
ظلم  منالتي ستنقذ المسلمين في أرجاء العالم  دولة الخالفة الراشدةالذي يسعى إلقامة  حزب التحريريعملون مع 

اإلسالم ال يختلف عن  ن العمل إلقامة الخالفة ھو فرض أمر به، إالكفار المستعمرين وعمالئھم المفرطينوجبروت 
الصالة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة، بل إن الخالفة ھي بمثابة تاج الفروض التي بإقامتھا تقام كافة  ةأمره إقام
  . الفروض

الخالفة الذين ھم منكم وأنتم منھم يعملون ليل نھار إلقامة  حزب التحريرإن شباب  ؛فاضلأيھا المسلمون األ  
رد البالد تعقيدة اإلسالم، والتي ستزيل الحدود المصطنعة صنيعة الكفار، والتي ستسب التي ستوحد القلوب الراشدة

، والتي ستزرع الرعب في قلوب الكفار فتوقف )المسلمين(المحتلة من قبل الكفار وتعيدھا إلى أصحابھا الشرعيين 
الكفار المستعمرين والذين  ركنون إلىالحكام الخونة الذين يمساعي أما . ان شالالت الدماء التي يتسببون بھايرَ جَ 

لمنع للحيلولة دون إقامة الخالفة و وزجھم في غياھب السجون حزب التحريريأمرون بتنفيذ عمليات اعتقال تجاه شباب 
إجابتھا لما و ئناأمة اإلسالم لندا لمس إصغاءيُ  ما ھي إال مساٍع خائبة فاشلة، كيف ال وقد بدأف ،توجه األمة نحو الحزب

ھو إيمان راسخ متجذر في قلب أمة  إن اإليمان بوعد هللا سبحانه وبشرى رسوله صلى هللا عليه وسلم ؟ليهندعوھا إ
الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَُّھم فِي األَْرِض َكَما ((: اإلسالم، قال هللا سبحانه وتعالى ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

لَنَُّھم مِّن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًااْستَْخلََف الَِّذيـ نَنَّ لَھُْم ِدينَُھُم الَّذي اْرتََضى لَُھْم َولَيُبَدِّ بشرنا رسول هللا و، ))َن ِمن قَْبلِِھْم َولَيَُمكِّ
إن هللا زوى لي األرض فرأيت مشارقھا ومغاربھا وإن أمتي سيبلغ ملكھا " :وسلم في قوله وعلى آله صلى هللا عليه

  .  "لي منھا ما زويَ 
، وفي ذلك اليوم الذي الخالفة الراشدةيعمل دون كلل أو ملل إلقامة  حزب التحريرإن  أيھا المسلمون األعزاء؛  

صلى هللا عليه وسلم سيفرح المؤمنون بنصر هللا وسيذل الكفار ومن  هسيتحقق فيه وعد هللا سبحانه وبشرى رسول
الستئناف الحياة اإلسالمية من  معنا الخطىغذوا مر هللا سبحانه وأن تألولھذا فإننا ندعوكم أن تستجيبوا . ركن إليھمي

  .جديد ليكون عيدكم ھذا آخر عيد يحل على األمة اإلسالمية بال خالفة
ِحيمُ ((  ِ يَنُصُر َمن يََشاء َوُھَو اْلَعِزيُز الرَّ   ))َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُون بِنَْصِر هللاَّ
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