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 لبٌك اللهم لبٌك, لبٌك ال شرٌك لك لبٌك, لبٌك إن الحمد والنعمة لك والملك, ال شرٌك لك لبٌك.

ولذلك  بٌة هلل, ارتفعت أصوات أهل الشام منذ بداٌة ثورتها بالتلبٌة هللكما ترتفع أصوات حجاج بٌت هللا الحرام بالتل

الكفر وتنوع مكرها وحشدت جموَعها وأشٌاعها من مٌلشٌات الحقد ودول اإلجرام, لتحارب ل تآمرت علٌها دو

 تقضً على  تطلعنا نحو عزنا وخالصنا بتحكٌم شرع ربنا.م العيٌم المنبث  من عقٌدتنا, ومشروع اإلسال

 أيها الصابرون في أرض الشام:

ومدن دمرت, ومالٌٌن هجرت, وأطفال  ناة كبٌرة, بٌوت  ٌمر علٌنا عٌد األضحى المبارك, والتضحٌات عيٌمة, والمعا

ٌتِّمت, وحرائر اغُتصبت, أفال ٌكون ثمن كل ذلك رضوان هللا واقتالع نيام اإلجرام بكل رموزه وأركانه ولٌس 

 مفاوضته ومشاركته.

م الحقد واإلجرام ٌمر علٌنا هذا العٌد ومكر أمرٌكا وأعوانها وما حشدته من دول وملٌشٌات طائفٌة لتمنع سقوط نيا

 وحصار الغوطة وحً الوعر و حلب وغٌرها. تهجٌر أهل دارٌا آخر إجرامهم ٌزداد ٌوما بعد ٌوم, ولن ٌكون العمٌل

وهاهم ٌحاولون فرض هدنة تواف  علٌها وزٌري خارجٌة روسٌا وأمرٌكا, ستفرض برعاٌة األمم المتحدة, فً محاولة 

م الى صدور إخوانهم, بدل توجٌهه إلسقاط نيام اإلجرام. وهذه الهدنة لنزع سالح المخلصٌن وكً ٌوجهوا سالحه

( فً البوسنة, حٌث واف  المسلحون على تسلٌم أسلحتهم لألمم المتحدة, فما لبثت أن سربرنٌتشاتذكرنا بما حدث فً )

ٌبً وأممه غدرت بهم وسمحت  للصرب أن ٌقتلوا وٌمثلوا وٌغتصبوا اآلالف من المسلمٌن تحت نير العالم الصل

 المتحدة وبمباركتها.

 أيها المسلمون الصابرون في أرض الشام

إذ نبارك لكم عٌدكم ونسؤل هللا عز وجل أن ٌكرمنا بالفرج والنصر  والٌة سورٌا -إننا إخوانكم فً حزب التحرٌر

ورفض مالها السٌاسً والتمكٌن, نإكد أن خالصنا بقطع حبائل هذه الدول الماكرة الحاقدة على اإلسالم والمسلمٌن 

القذر الذي كبلنا ورهن قرارنا لها, بالتمسِك بحبل هللا المتٌن وحده, ألن نصرنا بٌده, مجددٌن عهدنا هلل العزٌز الحكٌم, 

عندما هتفت حناجرنا ) لبٌك اللهم لبٌك ( ونبشركم  أن مكر الكافرٌن سٌبور, ووعَد هللا بنصر دٌنه وإعزاِز المخلصٌن 

 قرٌب, وعندها سٌكون عٌدنا وفرحتنا الكبرى.من عباده قرٌب 

 قال تعالى: 


