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1439 / 2018 Yılı Kutlu Ramazan Ayı Vesilesiyle Hizb-ut Tahrir Emirinden Kutlama
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasûlü’nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost
edinenler üzerine olsun...
Đnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmete...
Ticaret ve alışverişin kendilerini Allah’ı zikretmekten alıkoymadığı adam gibi adamlara...
Değerli Facebook sayfası ziyaretçilerine...
Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun:
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gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuran indirilmiştir.” [Bakara
185] Allah’ın Müslümanları onurlandırdığı bu ayın, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden
kurtuluştur... Kuranı Kerim, bu ayda indirildi. Zafer ve aşikâr fetihler bu ayda oldu... Eylem, çaba,
gayret, ibadet, sabır ve cihat ayıdır bu ay... Onun için ey Müslümanlar! Gayretleri bileyin ve hayırda
birbirinizle yarışın, çünkü ecir ve hasenat bu ayda iki kat artar...
Allah Subhânehu ve Teâlâ, Müslümanların siyam ve kıyamını, sair amellerini kabul eylesin. Bu
kutsal ay, iyilik ve bereketin başlangıcı, Raşidi Hilafetin kuruluşuyla da zafer, izzet ve hâkimiyetin
öncüsü olsun da ümmet, La Đlahe Đllallah Muhammedün Rasûlullah Ukab sancağı altında
gölgelensin. Bu, Allah’a zor değildir.
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sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rum 4-6]
Son olarak sizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum ve sizlere hayır duasında bulunuyorum. Şüphesiz
Allah Salih erkek ve Saliha kadınların dostudur.
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