
 الرحيم الرمحن ا بسم

 الرشتة أبو خليل بن عطاء الجليل العالم كلمة
 م2012 الموافق ىـ1431 لعام المبارك رمضان شهر قدوم بمناسبتي

 المرئية "الواقية" قناة وافتتاح

 ...وبعد وااله، ومن وصحبو آلو وعلى ا رسول على والسالم والصالة  احلمد
 ...ادلشاىدون أيها... األكارم لدعوةا محلةَ  يا... ادلسلمون أيها
 ٌب أو ألقى السمع وىو شهيد...قل لو كان من كل   يا... ادلستمعون أيها

 ...وبركاتو ا ورمحة عليكم السالم
 ليلة الطيبة بشرى بأمرين كرميني:ال ىذه يف اإلخوة أيها إليكم أزف

 :ادلبارك مضانر  شهر قدوم: األول

 2012 عام أيار/مايو من والعشرين السابعِ  السبت ليلة الليلةِ  ىذه في لُمباركِ ا رمضانَ  ىاللِ  تحّري بعدَ 
 شهرِ  أيّامِ  أّولُ  ىو السبت غداً  فإنّ  وعليو المسلمين، بالدِ  بعضِ  في وذلك شرعيةً  رؤيةً  الهاللِ  رؤيةُ  ثبَتتْ  فقد

 ...المبارك رمضانَ 
 الّنب   قال: يقول عنو اُ  رضي ىريرةَ  أبا مسعتُ : قال ادٍ زي بنِ  حممدِ  طريقِ  ِمن صحيِحوِ  يف الُبخاري   أخرجَ  فقد

 فإنْ  لرؤيِتوِ  وَأْفِطُروا ِلُرؤيِتوِ  صوموا»: وسلم وآلو عليو ا صلى القاسمِ  أبو قال: قال أو وسّلمَ  وآِلوِ  عليوِ  اُ  صّلى
 .«ثالثين شعبانَ  ِعدَّةَ  فَأْكِمُلوا عليكم غُـبِّيَ 

ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُو ِإَّلَّ » حساب بغري يشاء من فيو جيزي خاصة سبحانو لو الكرمي الشهر ىذا ا جعل لقد
 مشهود شهر إنو. عليو ادلتفق القدسي حديثو يف عليو وسالمو ا صلوات قال كما «الصَّْوَم، فَِإنَُّو ِلي َوأَنَا َأْجِزي ِبوِ 

 ِمنَ  َوبـَيـَِّناتٍ  ِللنَّاسِ  ُىًدى اْلُقْرآنُ  ِفيوِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  ْهرُ شَ ﴿ الكرمي القرآن أُنزل فيو اإلسالم، تاريخ يف لو
 مغفرة ا من ويرجون واحلسنات األجور ُتضاعف حيث باخلريات يتنافسون ادلسلمون كان وفيو ﴾،َواْلُفْرَقانِ  اْلُهَدى
: قَالَ  ، الن ِبي  َعنِ  َعْنُو، الل وُ  َرِضيَ  َريْ َرةَ ىُ  َأِب  َعنْ  البخاري صحيح يف جاء وإخالصهم، صيامهم بصدق الذنوب

َلةَ  قَامَ  َوَمنْ  َذنِْبِو، ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ »  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا الَقْدرِ  لَيـْ
. واجلهاد بالدعوة للعامل اإلسالم وحيملون والعباد، البالد أمن حيفظون ووالهتم خليفتهم وكان... «َذْنِبوِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ 
 مراكُبهم وختوض القفار فيايفَ  جيوشهم فتجوب ا، سبيل يف هبم وجياىد ا، بشرع حيكمهم ادلسلمني خليفة كان

 خلفكَ  بالداً  نعلم كنا لو: ايط مياه جيوشهم ختاطبُ . العامل ربوع يف العدل ونشر ا كلمة إلعالء البحار عبابَ 
. ادلسلمني بالدَ  ساقٍ  ا بإذن فهو شئت حيث ماءك أنزل: السحاب خليفُتهم وينادي اإلسالم، راية لرفع خلضناك
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. سواء ا شرع أمام وُىم وىو أساء، إن وحياسبونو أحسن إذا يديو على يشّدون خليفتهم، خلف من وادلسلمون
 حمزونةً  وتوديعو مستبشرة، ضاحكة مسفرة بوجوه رمضان تستقبل. بو وتتحرك اإلسالم حيركها معواجملت والدولة واألمة
 .العظيم الفوز وذلك الدارين يف فتفوزَ  اخلري، وبو معو لتشهد للقائو مشتاقة لفراقو،

 وقد القادم رمضان يأيت وأن أمجعني، ادلسلمني على وبركة خرياً  الشهر ىذا يكون أن سبحانو ا نسأل وحنن
 شهرَ  يعيده مث ومن خاللو، من عنو اإلعالن ويَتم   ىالِلو، حترييَ  يرعى من ىو اخلليفة وكان الراشدة، اخلالفة أقيمت

 عبادة شهرَ  ويعود ومضاؤه، ضوؤه لو ويعود اخل الفة، بظل رمضانُ  يستظل وعندىا للعباد، ورمحة وبركةٍ  وجهاد، نصرٍ 
 ا بإذن لقريب وإنو نصَره، هبا معلناً  اجملاىد وتكبريةُ  فطَره، للصائم معلنةً  ادلؤذن تكبريةُ : تكبريتاه إليو وتعود وجهاد،

 .﴾َقْدرًا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  اللَّوُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  بَاِلغُ  اللَّوَ  ِإنَّ ﴿
 شجرةُ  اليوم ىذا مثرتأ فقد ...ادلباركة الليلة ىذه يف "الواقية" قناة انطالقة فهو بو أبشركم الذي الثاني واألمر

 ُمشاِىَدىا تقي مثرةً ... الصدور هبا وتشفى األعني، هبا تلذ مباركة، طيبةً  مضيئة، مثرةً  أمثرت التحرير، حزب يف اإلعالم
 اخلريَ  حتمل مثرةً ... البصائر هبا وتُنار األبصار، تشهدىا مثرةً ... األباطيل وتُزىق باحلق تصدع والتضليل، واخلداع الزلل

 االسمُ  ولنعم واقية، ومسماىا واقية، امسها مثرةً  ...شهيد وىو السمع ألقى أو قلبٌ  لو كان من ولكل األىله
 َعَلى اللَّوِ  ِإَلى َأْدُعو َسِبيِلي َىِذهِ  ُقلْ ﴿: بو تصدع الذي احلق بقول السبيل وهتدي الطريق، تنري فهي وادلسمى،

 ...﴾اْلُمْشرِِكينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما للَّوِ ا َوُسْبَحانَ  اتَـّبَـَعِني َوَمنِ  أَنَا َبِصيَرةٍ 
 بالكلمة معاً  فيصدْعن والراية اإلذاعةِ  بأختيها لتلحق الواقية، العني قرةَ  ا بسم أفتتح فإين آخراً  وليس وأخرياً 

 عنان إىل بو رقىوت الدنيا، أقاصي إىل اخلري وتنقلَ  القلوب، وحُتييَ  البصائر، فُتنريَ  وادلرئية، وادلقروءة ادلسموعة الطيبة
 وآخر ﴾،السََّماءِ  ِفي َوفـَْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصُلَها طَيَِّبةٍ  َكَشَجَرةٍ  طَيَِّبةً  َكِلَمةً  َمَثاًل  اللَّوُ  َضَربَ  َكْيفَ  تـَرَ  أََلمْ ﴿: السماء
 .العادلني رب  احلمد أن دعوانا

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم                                     وبركاتو ا ورمحة عليكم والسالم
 التحرير حزب أمير                                                                             

  ى 1431 رمضان من األول السبت، ليلة
 م22/05/2012ادلوافق 


