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 بيان صحفي  

 ىـ6341 إعالن نتيجة حتري ىالل شهر رمضان ادلبارك

ُُ الََّّْهَر َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي أُنِزَل ِفيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِّلنَّاِس َوبَيَِّناٍت مَِّن اذْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن َشِهَد مِ ﴿ نُك
ْلَيُصْمُو َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفرٍ  ُُ اْلُعْسَر  فـَ ُُ اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُك ٍم ُأَخَر يُرِيُد اّلّلُ ِبُك ٌة مِّْن َأَّيَّ َفِعدَّ

ُْ َتَُّْكُرونَ  ُْ َوَلَعلَُّك ُوْا اّلّلَ َعَلى َما َىَداُك َة َولُِتَكِبِّ  ﴾َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

وَمن وااله، وَمن تبَعُو فًتسََّم ُخطاه؛ فجعَل العقيدَة  احلمُد ِ والصالُة والسالُم على رسوِل هللِا وعلى آلِو وصحِبوِ 
 اإلسالميَة أساساً لفكرتِِو واألحكاَم الشرعّيَة ِمقياساً ألعماِلِو وَمصدراً ألحكاِمِو أّما بعد،

يبُّ صّلى هللاُ أخرَج الُبخاريُّ يف صحيِحِو ِمن طريِق حممِد بِن زايٍد قال: مسعُت أاب ىريرَة رضي هللُا عنو يقول: قال النّ 
َة شعباَن »أو قال: قال أبو القاسِم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:  ،عليِو وآلِِو وسّلمَ  َ عليكُ فَأْكِمُلوا ِعدَّ صوموا ِلُرؤيِتِو وَأْفِطُروا لرؤيِتِو فإْن غُـّبِّ

 .«ثالثني

تـَثْـُبْت رؤيُة اذلالِل رؤيًة شرعيًة وعليِو فإنَّ  لْ  فإّّنا األربعاءوبعَد حتّري ىالِل رمضاَن ادلُبارِك يف ىذِه الليلِة ليلِة 
ُُ ِلََّعباَن إْن شاَء هللاُ وسيكوُن بعَد غٍد  األربعاءغداً   .أَّّيِم شهِر رمضاَن ادلبارك ىو أّولَ  اخلميسىو ادلُتمِّ

األمة اإلسالمية  ئيهن -حفظو هللا -أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة وهبِذِه ادلناسبِة فإّن 
، بشهر رمضان ادلبارك ويسألُُو سبحانو وتعاىل أْن يْنُصَر ىذه األمة نصرًا عزيزًا مؤزَّراً، فُيطبَق اإلسالُم كما أمَر ربُّ العادلني

 وُُيمَل للعادلني ابلدعوة واجلهاد، فُيخرَِج البشَر من ظُُلماِت الكفِر إىل نوِر اإلسالم.

لنهيب ابألمة اإلسالمية مجعاء، أن تتخذ ادلوقف اجللل، الذي يُرضي رهبا، ويرُِبُئ ذمتها،  وإننا يف حزب التحرير
وخيّلص أمتها، من ىذا اإلمث الكبري، والتآمر العظيم. موقفاً يزيل الرجس عن كاىلها، ويعيد العزة إىل ربوع بالدىا. فها ىي 

 س ادلؤامرات.ر شأ جوى كل الصعاب، وتواتحدتثورة األمة يف أرض الشام الطاىرة، 

ما يلمسونو اىم قد جزعوا لِ فًت  ،الشرعية ابتت قاب قوسني أو أدىننعم لقد أدرك قادة الغرب أن إقامة دولة اخلالفة 
ن ختوض صراعا شرسا معاىدة )سايكس بيكو(، واألمة اآل االستعماري الذي صاغوه بعناية على أساس من سقوط النظام

اليت أنشأىا الغرب ونصبهم دواتو من حكام ادلسلمني الذين راعهم أن يروا سقوط عروشهم ضد الغرب ادلستعمر وعمالئو وأ
 ومع كل ما يبذلو الغرب من مكر سيئعودهتا إىل شريعة رهبا، ومع ذلك  عليها ليكبلوا حركة األمة ومينعوىا منلو  نواطري
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رحلة ادللك الفة على منهاج النبوة بعد زوال ماخل قامة دولةإب أبمة اإلسالم، فإننا لعلى يقني بوعد ربنا وبشرى نبينا 
 اجلربي الذي يلفظ أنفاسو األخرية ىذه األايم...

بعظم حق ادلسلم على ادلسلم، فكل ادلسلم  الذي جيمع ادلسلمني يف الصيام والقيام لتذكرةً  إن لنا يف ىذا الشهر ادلبارك
هللا  :قالوا «؟أال تدرون أي يوم ىذا» خطبتو يف حجة الوداع:يف  هللا رسول و ومالو وعرضو، قال دم ؛على ادلسلم حرام

أي بلد » :قال ،بلى اي رسول هللا :قلنا «؟أليس بيوم النحر» :حىت ظننا أنو سيسميو بغري امسو فقال :قال ،ورسولو أعلم
وأبَّاركُ عليكُ حرام  فإن دماءكُ وأموالكُ وأعراضكُ » :قال ،بلى اي رسول هللا :قلنا «؟ىذا أليست ابلبلدة احلرام

ال » :قال...« اللهُ اشهد» :قال ،نعم :قلنا «؟أال ىل بلغت ،كحرمة يومكُ ىذا يف شهركُ ىذا يف بلدكُ ىذا
 «....ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكُ رقاب بعض

اسة وض صراع الفكر وكفا  السيالذي خي حزب التحريرينا يف يدم ادلتوضئة أبيهضعوا أيدأن ي نهيب ابدلسلمنيف
قامة ، لعل هللا يوفق ىذه األايدي ادلتوضئة إليوضح لكم طريق اإلسالم ادلستقيماتدم، فيكشف خطط الغرب ادلاكر، و 

على يدي أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو  ُيقق ال غري، ولعل هللاالراشدة على منهاج النبوة اخلالفة 
اإلسالم احلنيف، وحتملون اب هللا وسنة نبيو الكرًن، وتقيمون هبا وفيها شرع هللا تخليفة على ك فتحاً مبيناً، فتبايعونوالّرشَتة 
 ل ىداية للعادلني مجيعا.مشعو  دعوة نور

واي ضباط اجليوش اعلموا أن هللا انصر دينو إن مل يكن على أيديكم فعلى أيدي خملصني يشرفهم بكرامة نصرة دينو، 
 ظيم واحنازوا إىل صف األمة تفوزوا مبرضاة هللا وعز الدنيا واآلخرة.فال يفوتنكم ىذا الشرف الع

أمري حزب التحرير فيو إىل العاِملنَي  ادلركزي حلزِب التحريِر ومجيعِ  ادلكتِب اإلعالميِّ  ا وَيُسرُّين أن أنقل هتنئة رئيسِ كم
الكرًن، سائلنَي هللَا سبحانَُو أْن جيعلنا ِمْن ُعتقاء مجيع ادلسلمنَي هبذا الّشهِر إىل العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة و 

 و سبحانو وتعاىل أن يبلغنا ليلَة الَقْدِر وأن ميُنَّ علينا أبْجرِىا، غفرِة واخَلرْيات، كما ونسألشهِر ادل

، قريبًا عاجاًل نهاج النبوةعلى م اللهمَّ ربَّ السمواِت واألرِض َشرِّْفنا ببيعِة خليفِة ادلسلمنَي يف اخلالفِة الراشدِة الثانية
 اللهّم آمنَي آمنَي آمني.غري آجل... 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
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