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 بيان صحفي 

 بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حزب التحرير/والية سوريا  تهنئة 

نتقدم أن  سوريا  التحرير/والية  لحزب  اإلعالمي  المكتب  في  المسلمين  يسرنا  جميع  الشام    ؛عموما  إلى  أهل  وإلى 

السعيد   خصوصا الفطر  عيد  بحلول  التهاني  المولى   ،بأحر  وجل  سائلين  وسائر    ؛ عز  وقيامكم  صيامكم  بتقبل  أن 

والتمكين  ، طاعاتكم بالنصر  علينا  يعجل  ذلك    ،وأن  ولي  إنه  النبوة  منهاج  على  راشدة  بخالفة  الشام  ثورة  يتوج  وأن 

 . والقادر عليه 

 : أيها المسلمون في الشام عقر دار اإلسالم

الجبريكلنا   الحكم  الذي يعيشه المسلمون في ظل  القبلتين وثالث    األقصى  المسجد   فال زال  ،يعلم حجم الضيق  أولى 

تحكم بغير ما أنزل    ؛مستباحة ألعداء اإلسالموال زالت بالد المسلمين    ،كيان يهود يأن تحت وطأة    الحرمين الشريفين 

وأصبح    ، أصبح المسلم غريبا في أرضهحتى    ، إلى جحيم ال يطاقحولت البالد  فت   ، منذ أكثر من مائة عامهللا عز وجل  

   ها جعلوا من  الكافر،  حكام عمالء للغرب   عليها تسلط   ، بعد أن أبعد عن الحياة والدولة والمجتمع  ؛ اإلسالم غريبا بين أهله

  ، ولكن هذا األمر لن يدوم ولن يطول بإذن هللا عز وجل  ،على حساب مصالح المسلمين  هدوال وظيفية لتحقيق مصالح 

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا  }   :فقد وعدنا هللا سبحانه وتعالى باالستخالف والتمكين واألمن واألمان فقال تعالى َوَعَد َّللاه

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهْم فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الهِذي لَنهُهْم ِمْن  الصه نَنه لَُهْم ِدينَُهُم الهِذي اْرتََضٰى لَُهْم َولَيُبَد ِ َن ِمْن قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ

اْلفَ  ُهُم  ئَِك  فَأُولَٰ ِلَك 
ذَٰ بَْعَد  َكفََر  َوَمْن  َشْيئًا ۚ  بِي  يُْشِرُكوَن  اَل  يَْعبُُدونَنِي  أَْمنًا ۚ  َخْوفِِهْم  بشرنا رسول هللا   ،{اِسقُونَ بَْعِد    كما 

النبوة منهاج  الراشدة على  الخالفة  بعودة  عليه وسلم  مسنده    ،صلى هللا  في  أحمد  اإلمام  رواه  الذي  الحديث  في  فقال 

ثم تكون ملًكا جبرية فتكون ما شاء هللا أن تكون، ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها، ثم  ...)    :في آخره   جاءوالذي  

 . ( تكون خالفة على منهاج النبوة، ثم سكت

واعملوا جاهدين مع العاملين إلقامة    ،روا ببشرى رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلمشواستب  ،ثقوا بوعد هللا عز وجلف

   .وما ذلك على هللا بعزيز   ،أن تشرق من جديد فقد أوشكت شمسها  ، الخالفة الراشدة على منهاج النبوة

 كل عام وأنتم بخير و
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