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 بيان صحفي

 هـ١٤٣٦حتري هالل شوال لعام  نتيجةإعالن 

  املباركالفطر عيد و*نئة ب

  ...، هللا أكرب، و: احلمدهللا أكرب ...هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا

العقيدة  احلمد & والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ومن تبعه فرتسم خطاه، فجعل
  ..اإلسالمية أساساً لفكرته، واألحكام الشرعية مقياساً ألعماله ومصدراً ألحكامه، أما بعد

 أَبُو قَالَ  أَوْ  - � هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،رضي هللا عنهُهَريـْرََة  أَبَا مسَِْعتُ : قَالَ  زِيَاٍد، ْبنِ  ُحمَمَّدِ  طريق من أمحد أخرج
  .»َثَالِثنيَ  فـَُعدُّوا َعَلْيُكمْ  ُغِيبَ  فَِإنْ  ِلُرْؤيَِتِه، َوَأْفِطُروا ُرْؤيَِتِه،لِ  ُصوُموا«: � اْلَقاِسمِ 

 املسلمني، بالدِ  بعضِ  يف وذلك شرعيةً  رؤيةً  اهلاللِ  رؤيةُ  ثبَتتْ  فقد اجلمعة ليلةِ  الليلةِ  هذه يف شوال هاللِ  حتّري وبعدَ 
  .املبارك الفطر عيد أيام أول ووه شوال شهرِ  أيّامِ  أّولُ  هو اجلمعة غداً  فإنّ  وعليه

األمة يتقدم من عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه هللا تعاىل اجلليل وkذه املناسبة، فإن أمري حزب التحرير العامل 
دة الراشوهو يسأل هللا سبحانه أن مين علينا بإقامة دولة اخلالفة .. الفطر املبارك عيدمجعاء بالتهنئة احلارة باإلسالمية الكرمية 
اليت ستطبق شرع هللا يف األرض، وحتمل اإلسالم للعاملني رسالة هدى ونور، دولة العدل اليت ستحرر البالد على منهاج النبوة 

وتنصف العباد، دولة اجلهاد اليت kا ستكون الفتوحات ماضية، فيكرب الناس يف أعيادهم، ويف فتوحا}م هللا أكرب هللا أكرب هللا 
  ...، هللا أكرب هللا أكرب، و& احلمدأكرب، ال إله إال هللا

أمري حزب إىل فيه ن أنقل }نئة رئيس املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير ومجيِع العاملني نه يسرين أوكذلك فإ
ن يكون العيد الذي أراده هللا أ املسلمني مجيعًا بعيد الفطر املبارك،إىل و ، العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتةالتحرير 

  .فرحة للصائمني، ومظهراً لوحدة املسلمني، وتذكريا هلم بأ�م أمة واحدة من دون الناس

  مشارق األرض ومغارMاأيها املسلمون يف 

سبحانه كما وأسأله . وصاحل األعمالالصيام والقيام، و  الصالةأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يكون قد تقبل منا ومنكم 
بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا  ويقودكم... من ورائه تتقون به وتقاتلونخبليفة عادل راشد  كمعليكم وقد أكرمأن يعيده 

  .وما ذلك على هللا بعزيز... عليه وآله وسلم

نه وتعاىل اعياد يكون بتحقيق وعد هللا سبحعيد األ نوإ ،فضل ومنة من هللا عز وجل على املسلمنيهو ن عيد الفطر إ
  .على منهاج النبوة دولة اخلالفة الراشدة ،حتكم بشرعه وبناء الدولة اليت ،بالنصر والتمكني �وبشرى رسوله 



  التحریر حزبموقع   
www.hizb-ut-tahrir.org 

  إلعالميامكتب موقع ال

www.hizb-ut-tahrir.info 

 
  0096171724043 :جوال 009611307594 :فاكس/تلفون

  info.tahrir-ut-media@hizb :إلكتروني برید

  ...فحىت تكتمل فرحة العيد ال بد من هدم عروش احلكام اخلونة فوق رؤوسهم

   ...سالمية مجعاءاإل مةة العيد ال بد من توحيد طاقات األوحىت تكتمل فرح

شىت ا�االت يف  سالميةستئناف احلياة اإلحلزب التحرير اليوش النصرة اجل عطاءوحىت تكتمل الفرحة ال بد من إ
اخلالفة الراشدة الثانية  ،سالم العظيمبناء صرح اإل؛ وذلك بالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية وكل مناحي احلياة

  .على منهاج النبوة

 بالعمل مع العاملني نه وتعاىلامر هللا سبحة عيدكم باالمتثال ألاجعلوا خامتف ،عياد والعمل لتحقيقه أدعوكمعيد األ ىلفإ
  ...تكبري املنتصرين الطائعني احلامدين التائبني ،عزاز هذا الدين ومتكينه لنكرب سويا يوم النصر املبنياملخلصني إل

  ال إله إال هللا.. .هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب

  و& احلمد. .هللا أكرب ، أكربهللا

  وسبحان هللا بكرة وأصيال ..واحلمد & كثريا ،اهللا أكرب كبري 

  وأعز جنده وهزم األحزاب وحده. .ونصر عبده. .صدق وعده.. .ال إله إال هللا وحده

  خملصني له الدين ولو كره الكافرون. .وال نعبد إال إياه. .ال إله إال هللا

  

  عيدكم مبارك وتقبل هللا منا ومنكم الطاعات

  عليكم ورمحة هللا وبركاتهوالسالم 

  .وثالثني للهجرة ة، لعاِم ألٍف وأربِع مئٍة وستأيام عيد الفطر املباركأول ليلَة اجلمعة، 

  

  عثمان خباش

 حلزب التحرير مدير املكتب اإلعالمي املركزي


