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بٌان صحفً

إعالن نتٌجة تحري هالل شهر رمضان المبارك لعام 0441هـ
ض َ
شهْر َر َم َ
ان فَ َمن ش َِه َد ِمنكم
﴿ َ
نز َل فٌِ ِه ا ْلق ْرآن هدًى ِلِّلنَّ ِ
ِي أ ِ
اس َوبٌَِِّنَات ِ ِّم َن ا ْلهدَى َوا ْلف ْرقَ ِ
ان الَّذ َ
شه َْر فَ ْلٌَص ْمه َو َمن ك َ
س َر َولَ ٌ ِرٌد ِبكم
َان َم ِرٌضا ً أ َ ْو َ
ال َّ
للا بِكم ا ْلٌ ْ
علَى َ
سفَر فَ ِعدَّة ِ ِّم ْن أٌََّام أ َخ َر ٌ ِرٌد ِّ
علَى َما َهدَاك ْم َولَعَلَّك ْم تَشْكر َ
ون﴾
للا َ
ا ْلع ْ
س َر َو ِلت ْك ِملواْ ا ْل ِع َّدةَ َو ِلت َكبِِّرواْ ِّ َ
س َم
الحمد لله والصالة والسالم على رسو هل للاه وعلى آل هه وصحبه هه و َمن وااله ،و َمن تبعَه فتر َّ
ألحكام هه،
واألحكام الشرعٌّةَ هممٌاسا ألعما هل هه و َمصدرا
خطاه؛ فجع َل العمٌدة َ اإلسالمٌةَ أساسا لفكر هت هه
ه
َ
أ ّما بعد،
بن زٌاد لال :سمعت أبا هرٌرة َ رضً للا عنه
أخر َج البخاري فً
ه
ك محم هد ه
صحٌح هه همن طرٌ ه
الماسم صلى للا علٌه وآله وسلم:
ٌمول :لال النّبً صلّى للا علٌ هه وآ هل هه وسلّ َم أو لال :لال أبو
ه
ان ثَ َال َ
ش ْعبَ َ
ثٌن».
ً َ
علَ ٌْك ْم فَأ َ ْك ِملوا ِع َّدةَ َ
«صوموا ِلر ْؤٌَتِ ِه َوأ َ ْف ِطروا ِلر ْؤٌَتِ ِه فَ ِإ ْن غ ِبِّ َ
بارن بعد غروب ٌوم األحد لٌل هة االثنٌن فمد ثبتَت رإٌة الهال هل
تحري هال هل رمضانَ الم ه
وبع َد ّ
بعض بال هد المسلمٌن ،وعلٌه ّ
فإن غدا االثنٌن هو ّأول أٌ هّام
رإٌة شرعٌة وذلن فً
شهر رمضانَ
ه
ه
المبارن.
ٌؤتً هذا الشهر المبارن فً أٌام نشهد فٌها ضراوة الصراع بٌن األمة وبٌن عصابات الحكام
الحرٌصٌن على خدمة سادتهم فً الغرب الكافر المستعمر ،فٌجتهدون فً الجزائر والسودان
للحٌلولة دون كسر طوق التبعٌة للغرب ،وللحٌلولة دون عودة األمة أمة واحدة تتفٌؤ ظالل شرٌعة
ربها الذي أمرها بالوحدة وباالعتصام بكلمة التوحٌد ،وبرفض كلمة ساٌكس بٌكو المفرلة لصفوف
المسلمٌن ...ولئن كان أتباع الغرب من العسكر والساسة تمكنوا حتى اآلن من إجهاض موجات
الربٌع العربً فً مصر وتونس وسواها ،فإننا فً حزب التحرٌر نهٌب باألمة اإلسالمٌة جمعاء ،أن
برئ ذمتها ،وٌخلّص أمتها ،من هذا اإلثم الكبٌر ،والتآمر
تتخذ المولف الجلل ،الذي ٌرضً ربها ،وٌ ه
العظٌم ،مولفا ٌزٌل الرجس عن كاهلها ،وٌعٌد العزة إلى ربوع بالدها.
لمد سبك لنا المول مرارا إن النصر فً "إسماط النظام" ٌفرض النصر فً إلامة البدٌل الذي
ٌرضً ربنا ،وإال فال معنى لنصف ثورة أو انتفاضة تنتهً من حٌث بدأت بترلٌع النظام السابك
والتجدٌد للعصابة المسٌطرة تحت وجوه جدٌدة بعد إجراء بعض الرتوش المزٌفة ،فنهٌب بالمسلمٌن

أن ٌضعوا أٌدٌهم المتوضئة بؤٌدٌنا فً حزب التحرٌر الذي ٌخوض صراع الفكر وكفاح السٌاسة
المحتدم ،فٌكشف خطط الغرب الماكر ،وٌوضح لكم طرٌك اإلسالم المستمٌم ،لعل للا ٌكتب على
أٌدٌكم نصرا وتمكٌنا ،على أن تمٌموا الخالفة الراشدة ال غٌر ،ولعل للا ٌكتب على ٌدي أمٌر حزب
الرشتَة فتحا مبٌنا ،فتباٌعونه خلٌفة لكم على كتاب للا وسنة
التحرٌر العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو ّ
نبٌه الكرٌم علٌه الصالة والسالم ،وتمٌمون بها وفٌها شرع للا الحنٌف ،وتحملون دعوة اإلسالم
مشعل هداٌة للبشرٌة جمٌعا.
وٌا ضباط الجٌوش! اعلموا أن للا ناصر دٌنه إن لم ٌكن على أٌدٌكم فعلى أٌدي مخلصٌن
ٌشرفهم بكرامة نصرة دٌنه ،فال ٌفوتنكم هذا الشرف العظٌم ،وانحازوا إلى صف األمة تفوزوا
بمرضاة للا وعز الدنٌا واآلخرة.
التحرٌر وجمٌ َع
ب
كما وٌَسرنً أن أنمل تهنئتً وتهنئة
ً ه المركزي لحز ه
رئٌس المكت ه
ه
َ
ب اإلعالم ّ
العاملٌنَ فٌه إلى أمٌر حزب التحرٌر العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة وجمٌع المسلمٌنَ بهذا
ه
ال ّ
شهر المغفر هة والخٌَرات ،كما ونسؤله سبحانه
للا سبحانَه أن ٌجعلنا همن عتماء
ه
ش ه
هر الكرٌم ،سائلٌنَ َ
وتعالى أن ٌبلغنا لٌلةَ المَد هر وأن ٌم َّن علٌنا بؤج هرها.
واألرض ش ه َّرفنا ببٌع هة خلٌف هة المسلمٌنَ فً الخالف هة الراشد هة الثانٌة على
ت
الله َّم ربَّ السماوا ه
ه
منهاج النبوة ،لرٌبا غٌر بعٌد ،عاجال غٌر آجل...
الله ّم آمٌنَ آمٌنَ آمٌن.
والسالم علٌكم ورحمة للا وبركاته
لعام ألف وأربعه مئة وأربعٌن للهجرة.
لٌلةَ االثنٌن ،األول من شهر رمضان المبارن ،ه
المهندس صالح الدٌن عضاضة
مدٌر المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
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