بسم هللا الرمحن الرحيم
هتنئة أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك لعام 1443هـ املوافق 2022م
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
إىل األمة اإلسالمية خري أمة أخرجت للناسُ ﴿ :ك ْنـتم َخيـر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف
َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ َْ
وتَـ ْنـهو َن ع ِن الْم ْن َك ِر وتُـ ْؤِمنو َن ِِب َِّ
ّلل﴾...
َ َْ َ ُ َ ُ
إىل محلة الدعوة األنقياء األتقياء وال نزكي على هللا أحداً...
إىل زوار الصفحة األكارم...
أابرك لكم عيد الفطر ،سائالً هللا سبحانه أن يتقبل الصيام والقيام ،وسائر األعمال الصاحلات ،وأن
جيعلنا وإايكم من عتقائه يف هذا الشهر الفضيل ...أخرج الرتمذي يف سننه عن أيب هريرة عن ليايل رمضان
اّلل ﷺ« :وَِِّ
ول َِّ
لك ُك َّل لَْيـلَ ٍة» وأخرجه احلاكم يف مستدركه.
ال َر ُس ُ
قال :قَ َ
ّلل عُتَـ َقاءُ ِم َن النَّا ِر َو َذ َ
َ
كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العيد فاحتة خري وبركة على املسلمني بعد هذا امللك اجلربي الذي فيه
نعيش منذ مئة سنة ،فيأيت العيد القادم وحنن نستظل براية اخلالفة الراشدة ،راية ال إله إال هللا حممد رسول هللا،
ول َِّ
اّلل ﷺُُ ...« :ثَّ تَ ُكو ُن
ال َر ُس ُ
وما ذلك على هللا بعزيز ...أخرج أمحد يف مسنده عن حذيفة بن اليمان قَ َ
اء َّ
ا ِ
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َها ُُثَّ تَ ُكو ُن ِخ ََلفَة َعلَ ِم ْنـ َه ِ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َن ُُثَّ يَـ ْرفَـعُ َها إِذَا َش َ
ُملْكا َج ِْْبيَّة فَـتَ ُكو ُن َما َش َ
ت .وكذلك أخرجه أيضاً الطيالسي يف مسنده.
النُّـبُـ َّوِة» ُُثَّ َس َك َ
ويف اخلتام أقرئكم السالم وأدعو لكم خبري ،وتقبل هللا الطاعات...
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخوكم

ليلة عيد الفطر ،األول من شوال 1443هـ
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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

