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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة توضيح من أمري حزب التحرير العامل
 م2020-هـ 1441ام صوص ثبوت رؤية هالل شوال هلذا العخب

أواًل: كنت أرسلت لكم يف حدود العاشرة مساء بتوقيت املدينة من الليلة املاضية )ليلة السبت( أن اهلالل مل يُ َر هذه الليلة، 
صف بتوقيت املدينة من ليلة وذلك بناء على تقارير حتري اهلالل اليت وردت علينا، وحنن عادة ال نتأخر عن العاشرة أو العاشرة والن

ندونيسيا وحنوها، وعليه فقد إذان الفجر كإحىت ال نتأخر يف اإلعالن عن اإلخوة الذين يف الشرق، فيصلهم اإلعالن قبيل  ةيالرؤ 
 .24/05/2020هو املتمم لشهر رمضان املبارك، وأن العيد هو يوم األحد  23/05/2020ون السبت صدر اإلعالن أبن يك

فريقيا... فأرسلنا أاثنياً:  مث جاءان خرب أن اهلالل قد رؤي من ثالثة من املسلمني يف تنزانيا، ابإلضافة إىل مشاهدين آخرين يف 
 ن هذا األمر، وقد فعل، وأرسل لنا اجلواب وهو على النحو التايل:إىل مندوبنا هناك أن يرسل اثنني إىل من رأى للتحقق م

 5] . The 3 witnesses saw a very thin crescent 🌙 with the 2 points upwards and 
the bow facing the sun which had set. 

6 .  They have sworn oaths and declared the shahada before our 3 shabab[. 

: وصلنا جواب املندوب حنو الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت املدينة. وهذا يعين أن رؤية اهلالل كانت صحيحة، فقوس اهلالل اثلثاً 
(The Bow( :كان جتاه غروب الشمس )the bow facing the sun which had set أي أن ما متت رؤيته هو ،)

 هالل شوال، وذلك بشهادة ثالثة من املسلمني.

َن الذي رواه اإلمام أمحد عن  بعد تدبر املوضوع واستنادا إىل حديث الرسول رابعاً: و  َثيني ُعُموَمٌة يلي مي َأِبي ُعَمْيري برني أََنٍس َحدَّ
َحابي َرُسولي اَّللَّي  نر َأصر َنرَصاري مي َنا ِهاَلُل َشوَّاٍل َفَأْصَبْحَنا ِصَياًما َفَجاَء رَْكٌب ِمْن آ»قَاَل  األر ِخِر النـََّهاِر َفَشِهُدوا ِعْنَد ُغمَّ َعَليـْ

، وأخرج البيهقي «َأْن يـُْفِطُروا ِمْن يـَْوِمِهْم َوَأْن ََيُْرُجوا ِلِعيِدِهْم ِمْن اْلَغدِ  أَنَـُّهْم رََأْوا اهلِْاَلَل ِِبْْلَْمِس فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ  َرُسوِل اَّللَِّ 
ىي  َحابي النَّبي نر َأصر رَاٍش َعنر َرُجٍل مي اْختَـَلَف النَّاُس ِِف آِخِر يـَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن فـََقِدَم »قَاَل :  يف السنن الكربى َعنر ريبرعيىىي برني حي

 «.النَّاَس َأْن يـُْفِطُروا َوَأْن يـَْغُدوا ِإََل ُمَصالَُّهمْ  ِشيًَّة فََأَمَر َرُسوُل اَّللَِّ ِِبَّللَِّ َْلَهالَّ اهلِْاَلَل َأْمِس عَ  َأْعَرابِيَّاِن َفَشِهَدا ِعْنَد النَِّبِى 

هو أول أايم عيد الفطر... وإذن يفطر املسلمون، وألن  23/05/2020فإن هذا اليوم السبت  وعليه واقتداء برسول هللا 
وإننا لنسأل هللا سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن جيعل هذا الشهر هذا الوقت بعد الزوال فيغدوا إىل صالة العيد غداً... 

الكرمي فاحتة خْي وبركة للمسلمني أمجعني، فيعجل هللا سبحانه للمسلمني إقامة خالفتهم، وشفاءهم من كل وابء فيعزوا يف الدنيا 
 واآلخرة وهللا ذو الفضل العظيم.

 لعاملني.وتقبل هللا الطاعات، واحلمد هلل رب ا

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم سالموال

 أخوكم                        ه 1441 شوال من األول الفطر، عيديوم 

 الرشتة أبو خليل بن عطاء                     م23/5/2020 املوافق
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