بسم اهلل الرمحن الرحيم
تهنئة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ٣٦٦٥هـ الموافق ٤٢٤٤م
إىل خري أمة أخرجت للناس ...األمة اإلسالمية اليت أكرمها اهلل بطاعته...
إىل محلة الدعوة الكرام الذين ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل...
إىل زوار الصفحة األكارم ادلقبلني على اخلري الذي حتمله...
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
ِ
ِِ
أبارك لكم هذا الشهر الكرميَ ﴿ ،ش ْهر رم َ ِ
َّاس وبـيِّـنَ ٍ
ات ِم َن ال ُْه َدى
ضا َن الَّذي أُنْ ِز َل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َ
ُ ََ
ِ
يمانًا
ام َرَم َ
َوالْ ُف ْرقَان﴾ ،وهو شهر أكرم اهلل سبحانه ادلسلمني فيه بادلغفرة كما قال رسول اهلل َ « :م ْن قَ َ
ضا َن إِ َ
و ِْ
سابًا غُِف َر لَهُ َما تَـ َق َّد َم ِم ْن ذَنْبِ ِه» أخرجه البخاري عن أيب هريرة ...فيه أُنزل القرآن الكرمي ،وفيه كان
َ
احت َ
النصر والفتح ادلبني ...شهر العمل واجلد واالجتهاد ،وشهر العبادة والصرب واجلهاد ...فشمروا أيها ادلسلمون

عن السواعد ،وتنافسوا يف اخلريات ،حيث تُضاعف األجور واحلسنات...
وأسأل اهلل سبحانه أن يتقبل من ادلسلمني أمجعني صيامهم وقيامهم ،وأن يكون هذا الشهر الكرمي فاحتة
خري وبركة  ،ومقدمة نصر بإقامة اخلالفة الراشدة ،فتستظل األمة براية العقاب ،راية ال إله إال اهلل حممد رسول
ِ
ِ
ٍِ
ص ُر َم ْن
ح ال ُْم ْؤمنُو َن * بِنَ ْ
ص ِر اللَّه يَـْن ُ
﴿ويَـ ْوَمئذ يَـ ْف َر ُ
اهلل ،فتعود كما كانت أمة كرمية ،قوية برهبا ،عزيزة بدينها َ
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
يم﴾.
يَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
الرح ُ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أخوكم

ليلة األول من رمضان ٣٦٦٥هـ

عطاء بن خليل أبو الرشتة

ادلوافق ٤٢٤٤/٦/٣م

موقع حزب التحرير
www.hizb- ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb- ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

