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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري هتنئة

 م2023 املوافق هـ1444 لعام املبارك رمضان شهر حلول مبناسبة صفحاته لزوار
 

 ...بطاعته هللا أكرمها اليت اإلسالمية األمة... للناس أخرجت أمة خري إىل
 ...هللا ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال الذين الكرام الدعوة محلة إىل
 ...حتمله الذي اخلري على املقبلني األكارم الصفحة زوار إىل

 وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم
 :وبعد وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 َفَمنْ  َواْلف ْرقَانِ  اْْل َدى ِمنَ  َوبـَيِ َنات   لِلنَّاسِ  ه ًدى ْرآن  اْلق   ِفيهِ  أ ْنِزلَ  الَِّذي رََمَضانَ  َشْهر  ﴿ :سبحانه يقول

م   ِمنْ  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوْ اً َمرِيض َكانَ   َوَمنْ  فـَْلَيص ْمه   الشَّْهرَ  ِمْنك م   َشِهدَ   ي رِيد   َوَل  اْلي ْسرَ  ِبك م   اّللَّ   ي رِيد   أ َخرَ  َأَّيَّ
 أخرجه فيماملسو هيلع هللا ىلص  الرسول ويقول ﴾َتْشك ر ونَ  َوَلَعلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعَلى اّللََّ  َولِت َكّبِ  وا اْلِعدَّةَ  ل واَولِت ْكمِ  اْلع ْسرَ  ِبك م  

 فهو .«َذْنِبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما لَه   غ ِفرَ  َواْحِتَسابً  ِإميَانً  رََمَضانَ  َصامَ  َمنْ »: ُهَري  َرةَ  َأِب  َعن   َسَلَمةَ  َأِب  َعن   البخاري
 .والفرقان اهلدى من وبينات وغفران، عبادة شهر

 منطلقا   كان  الذي األعظم الفتح مكة، فتح وفيه الكربى، بدر فيه املبني، والفتح اجلهاد شهر هو وكذلك
 الكرمي الشهر هذا يكون أن سبحانه هللا لنسأل وإان ...العامل ربوع إىل اخلري لواء حتمل وهي املسلمني جليوش

 نَ يذِ الَّ  للا   دَ عَ وَ ﴿ سبحانه هللا وعد وهي جديد، من الراشدة اخلالفة فتعود املسلمني على وبركة خري فاحتة
 ح  رَ فْ يَـ  ذ  ئِ مَ وْ يَـ وَ ﴿ ،والكافرون الكفر ويذل واملسلمون اإلسالم يعز مث ومن، ملسو هيلع هللا ىلص رسوله وبشرى ﴾وان  آمَ 
 .﴾للاِ  رِ صْ نَ بِ *  ونَ ن  مِ ؤْ م  الْ 

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم سالموال
 

 أخوكم        ه 1444 رمضان من األول
 الرشتة أبو خليل بن عطاء             م23/03/2023 املوافق

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

