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Ziyaretçilerine Yönelik Yapmış Olduğu Kutlama Mesajı
Hamd Allah’adır. Salat ve Selam, Allah’ın Resulü’nün, Âli’nin, ashabının ve
onu dost edinenlerin üzerine olsun ve ba’d…
Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber… La İlahe İllallah Allahu Ekber
Allahu Ekber ve Lillahil Hamd…
Tüm İslam ümmetine… İyiliği emredip kötülükten nehyeden ve Aziz ve
Hakîm olan Allah’a iman eden insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmete…
Özellikle islam davetini taşıyanlara… Allah onlara fetih nasip etsin ve
Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafet’in olduğu İslam Devleti’ni ikame
etmeleri için yardımıyla onları desteklesin…
Taşımış olduğu hayrı kabul eden, tüm güçleriyle hakkın da yanında duran
ve hak sahiplerini destekleyen sayfanın seçkin ziyaretçilerine…
Ve tüm herkese… Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berekatuh…
Kurban bayramınızı (Iydu’l Adhâ) tebrik ediyorum… ve Kavî ve Aziz olan
Allah’tan, tüm Müslümanlar için hayır ve bereketin öncüsü olmanızı temenni
ediyorum…
Kerim kardeşlerim… Sizlere selam ediyor ve sizler için hayır duada
bulunuyorum. Kavî ve Aziz olan Allah’tan, tüm Müslümanların üzerindeki bela
ve salgın sıkıntısını gidermesini ve bu kerim ayın, Müslümanların İslam’ı ve
Müslümanları izzetli kılan bir devlet olmadan geçirdiği son mübarek ay
olmasını temenni ediyorum. Şüphesiz Allah, Azizdir ve Kavî’dir.
Allah ibadetlerinizi kabul etsin ve sizleri, Allah Subhanehu’nun haklarından
şöyle buyurduğu kimselerden kılsın: ِص ََلة
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َ ِر َجا ٌل اَّل ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج
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ُ الز َكاةِ َيخَافُونَ َي ْو ًما تَتَقَلا
ض ِل ِه َو ا
ار ِل َيجْ ِز َي ُه ُم ا
ُ ص
َ سنَ َما
َ َّْللاُ أَح
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ساب
َ “ َي ْر ُز ُق َمن َيشَاء ِبغَي ِْر ِحNice adamlar vardır ki, ne bir ticaret, ne de bir alış-veriş,
Allah’ı anmaktan (O’na ibadet etmekten ve emirlerine bağlanmaktan), namazı
gereği üzere kılmaktan ve zekât vermekten kendilerini alıkoymaz. Onlar, bir
günden (kıyametten) korkarlar ki, o günde kalpler ve gözler korkudan halden
hale döner kıvranır… Çünkü Allah, kendilerini yaptıkları işlerin en güzeli ile
mükâfatlandıracak, onlara lütfundan daha fazlasını da bahşedecektir. Allah,
dilediğine hesapsız rızık verir.” [Nur-37-38]
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