بسم هللا الرمحن الرحيم
هتنئة أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
لزوار صفحاته مبناسبة حلول عيد األضحى 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 اليت أكرمها هللا فقال فيهاُ ﴿ :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 الذين يقولون احلسن من القول ويعملون الصاحل
ِ
ِ
اّلل و َع ِمل ص ِ
ال إِنَِِّن ِم َن
اِلاا َوقَ َ
من العمل ،فأثىن هللا على من هذه صفاتهَ ﴿ :وَم ْن أ ْ
س ُن قَـ ْواًل ِمَّ ْن َد َعا إِ ََل َّ َ َ َ
َح َ
ال ُْم ْسلِ ِمني﴾...
إىل زوار الصفحة الكرام املقبلني عليها حبق وصدق ،والساعني إىل اخلري الذي حتمله ،فجزاهم هللا خرياً...
إىل كل هؤالء أابرك هلم عيد األضحى ،وأسأل هللا سبحانه أن يتقبل هللا حج احلجيج وأن جيعله حجاً
مربوراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ،وأن يوفق هللا سبحانه الذين مل حيجوا هذا العام أن حيجوا العام القادم خبري

وعلى خري ،وهللا سبحانه يتوىل الصاحلني.

كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العيد فاحتة خري وبركة على املسلمني ،فيأيت العيد القادم وحنن نستظل
براية اخلالفة الراشدة ،راية ال إله إال هللا حممد رسول هللا ﴿ويـومئِ ٍذ يـ ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِّ
ص ُر َم ْن
ََْ َ َ َ ُ ُ ُ
َْ
اّلل يَـ ْن ُ
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
يم﴾.
يَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
الرح ُ
ِِ
ني﴾.
َج ُر ال َْعامل َ
ويف اخلتام أقرئكم السالم وأدعو لكم خبري ،وتقبل هللا الطاعات ﴿ َونِ ْع َم أ ْ

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
أخوكم
عطاء بن خليل أبو الرشتة

العاشر من ذي احلجة 1443ه

أمري حزب التحرير

املوافق 2022/07/09م
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

