بسم هللا الرمحن الرحيم
هتنئة أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك لعام 1441هـ املوافق 2020م
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد...
هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ،ال إله إال هللا ،هللا أكرب هللا أكرب ،وهلل احلمد...
إىل األمة اإلسالمية بعامة ...خري أمة أخرجت للناس أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن ابهلل العزيز
احلكيم...
إىل محلة الدعوة خباصة ...فتح هللا على أيديهم ،وأيدهم بعونه ليقيموا دولة اإلسالم؛ اخلالفة الراشدة على
منهاج النبوة...
إىل زوار الصفحة الكرام املقبلني على اخلري الذي حتمله ...الباذلني الوسع للوقوف عند احلق ،ومساندة
أهله...
إىل كل هؤالء ...السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
أهنئكم بعيد األضحى املبارك ...وأسأل هللا القوي العزيز ،أن يكون فاحتة خري وبركة على املسلمني
أمجعني...
اإلخوة الكرام ...إين أقرئكم السالم وأدعو لكم خبري ،وأسأل القوي العزيز أن ِّ
يفرج كرب البالء والوابء
عن مجيع املسلمني ،وأن يكون هذا الشهر الكرمي آخر شهر مبارك مير على املسلمني دومنا دولة تعز اإلسالم
وأهله ،وهللا عزيز حكيم.
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