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 بٌان صحفً

 هـ0441 إعالن نتٌجة تحري هالل شهر رمضان المبارك لعام

نَ  َوبٌَِِّنَات   ِلِّلنَّاِس  ه ًدى اْلق ْرآن   فٌِهِ  أ نِزلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهر  ﴿  ِمنك م   َشِهدَ  فََمن َواْلف ْرقَانِ  اْله َدى ِمِّ

نْ  فَِعدَّة   فَر  سَ  َعلَى أَوْ اً َمِرٌض َكانَ  َوَمن فَْلٌَص ْمه   الشَّْهرَ   ِبك م   ٌ ِرٌد   َولَ  اْلٌ ْسرَ  بِك م   للاِّ   ٌ ِرٌد   أ َخرَ  أٌََّام   ِمِّ

واْ  اْلِعدَّةَ  َوِلت ْكِمل واْ  اْلع ْسرَ  َ  َوِلت َكبِِّر  ونَ  َولَعَلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعلَى للاِّ  ﴾تَْشك ر 

 فترسَّمَ  تبعَه   وَمن وااله، وَمن حبههه وص آلهه  وعلى للاه  رسوله  على والسالم   والصالة   لله  الحمد  

طاه؛ مٌاسا   الشرعٌّةَ  واألحكامَ  لفكرتههه  أساسا   اإلسالمٌةَ  العمٌدةَ  فجعلَ  خ  هه  وَمصدرا   ألعمالههه  مه  ،ألحكامه

 بعد، أّما

هه  فً الب خاري   أخرجَ  ن صحٌحه  عنه للا   رضً هرٌرةَ  أبا سمعت  : لال زٌاد   بنه  محمده  طرٌكه  مه

ً   لال: ٌمول : وسلم وآله علٌه للا صلى الماسمه  أبو لال: لال أو وسلّمَ  وآلههه  علٌهه  للا   صلّى النّب

ؤْ  واوم  ص  » وافْ أَ وَ  تِهِ ٌَ ِلر  ًَ ْن غ  إِ فَ  تِهِ ٌَ ؤْ ر  لِ  ِطر   .«ثٌنَ الَ ثَ  انَ بَ عْ شَ  ِعدَّةَ  أَْكِمل وافَ  مْ ك  ٌْ لَ عَ  بِِّ

بارنه  رمضانَ  هالله  تحّري وبعدَ   الهالله  رإٌة   ثبتَت   فمد االثنٌن لٌلةه  ألحدابعد غروب ٌوم  الم 

 رمضانَ  شهره  أٌّامه  أّول   هو االثنٌن غدا   فإنّ  وعلٌه المسلمٌن، بالده  بعضه  فً وذلن شرعٌة   رإٌة  

 .المبارن

 الحكام عصابات وبٌن األمة بٌن الصراع ضراوة فٌها شهدن أٌام فً المبارن الشهر هذا ٌؤتً

 والسودان الجزائر فً فٌجتهدون ،الكافر المستعمر الغرب ًف سادتهم خدمة على الحرٌصٌن

 شرٌعة ظالل تتفٌؤ واحدة أمة األمة عودة دون وللحٌلولة للغرب، التبعٌة طوق كسر دون للحٌلولة

 لصفوف المفرلة بٌكو ساٌكس كلمة وبرفض التوحٌد، بكلمة وباالعتصام بالوحدة أمرها الذي ربها

 موجات إجهاض من ناآل حتى تمكنوا والساسة العسكر من لغربا أتباع كان ولئن ...المسلمٌن

 أن جمعاء، اإلسالمٌة باألمة نهٌب التحرٌر حزب فً فإننا وسواها، وتونس مصر فً العربً الربٌع

ئ   ربها، ٌ رضً الذي الجلل، المولف تتخذ  والتآمر الكبٌر، اإلثم هذا من أمتها، وٌخلّص ذمتها، وٌ بره

 ا، وٌعٌد العزة إلى ربوع بالدها.كاهله عن الرجس ٌزٌل مولفا   ،العظٌم

الذي  البدٌل إلامة فً النصر ٌفرض النظام" سماطإ" فً النصر إن مرارا المول لنا سبك لمد

 السابك النظام بترلٌع بدأت حٌث من تنتهً انتفاضة أو ثورة لنصفٌرضً ربنا، وإال فال معنى 

 بالمسلمٌن نهٌبف المزٌفة، الرتوش بعض إجراء بعد جدٌدة هووج تحت المسٌطرة للعصابة والتجدٌد



 
 موقع حزب التحرير

tahrir.org-ut-www.hizb 

 ركزيإلعالمي املاموقع املكتة 

tahrir.info-ut-www.hizb 

 

 0096171724043 :جوال    009611307594 تلفون/فاكس:

  info.tahrir-ut-media@hizb تريد إلكرتوني:

 السٌاسة وكفاح الفكر صراع خوضٌ الذي التحرٌر حزب فً ٌناٌدؤب المتوضئة مٌهأٌد ضعواٌ أن

 على ٌكتب للا لعل ،ٌوضح لكم طرٌك اإلسالم المستمٌمو الماكر، الغرب خطط فٌكشف المحتدم،

 حزب أمٌر ٌدي على ٌكتب للا ولعل غٌر، ال راشدةال ةالخالف تمٌموا أن على وتمكٌنا ، نصرا   أٌدٌكم

 وسنة للا ابتك علىلكم  خلٌفة فتباٌعونه مبٌنا ، فتحا   الّرشتَة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم التحرٌر

 اإلسالم دعوة وتحملون الحنٌف، للا شرع وفٌها بها وتمٌمون ،علٌه الصالة والسالم الكرٌم نبٌه

 .جمٌعا ٌةبشرلل هداٌة لمشع

 مخلصٌن أٌدي فعلى أٌدٌكم على ٌكن لم إن دٌنه ناصر للا أن اعلموا !الجٌوش ضباط وٌا

 تفوزوا األمة صف إلى وانحازوا ،العظٌم الشرف هذا ٌفوتنكم فال دٌنه، نصرة بكرامة ٌشرفهم

 .واآلخرة الدنٌا وعز للا بمرضاة

نً أن أنمل تهنئتً وتهنئة ه  المكتبه  رئٌسَ  كما وٌَس ر  ًّ  وجمٌعَ  التحرٌره  لحزبه  المركزي اإلعالم

لٌنَ   بهذا المسلمٌنَ  وجمٌع الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم التحرٌر حزب أمٌرإلى فٌه  العامه

ن   ٌجعلنا أن   سبحانَه   للاَ  سائلٌنَ  الكرٌم، الّشهره  ٌ رات، المغفرةه  شهره  ع تماء مه  سبحانه ونسؤله كما والَخ

ره  لٌلةَ  غناٌبل أن وتعالى نَّ  وأن المَد  هابؤ علٌنا ٌم  ره  .ج 

ف نا واألرضه  واته االسم ربَّ  اللهمَّ  على  الثانٌة الراشدةه  الخالفةه  فً المسلمٌنَ  خلٌفةه  ببٌعةه  َشّره

 ...آجل غٌر عاجال  غٌر بعٌد،  لرٌبا   ،منهاج النبوة

 .آمٌن آمٌنَ  آمٌنَ  اللهمّ 

 وبركاته للا ورحمة علٌكم والسالم

 

 .للهجرة وأربعٌن مئة   وأربعه  ألف   لعامه  المبارن، رمضان شهر من األول ،االثنٌن لٌلةَ 

 

 المهندس صالح الدٌن عضاضة

 لحزب التحرٌرمدٌر المكتب اإلعالمً المركزي 

 


