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1442 / 2021 Yılı Mübarek İydül Fıtr Vesilesiyle Hizb-ut Tahrir Emiri
Celil Âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta’dan Facebook Sayfası
Ziyaretçileri İçin Tebrik
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasûlullah’a, onun Aline, ashabına ve
onu dost edinenler üzerine olsun. Ve badü
İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olan İslam ümmetine… ْ﴿ ُك ْنت ُ ْم َخي َْر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخ ِر َجت
َ ُوف َوت َ ْن َه ْو َن ع َِن ا ْل ُم ْنك َِر َوت ُ ْؤ ِمن
َ اس تَأ ْ ُم ُر
﴾اّلل
ِ َّ ِون ب
ِ ون بِا ْل َم ْع ُر
ِ َّ“ ِللنSiz, insanların iyiliği için ortaya
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a
inanırsınız.” [Ali İmran 110]
Saf, dindar dava taşıyıcılarına ki biz kimseyi Allah adına tezkiye etmeyiz...
Facebook sayfasının seçkin ziyaretçilerine...
İydül Fıtr’ınızı tebrik ediyor, orucunuzu, gece ibadetlerinizi ve sair Salih amellerinizi
kabul etmesini, bu faziletli ayda bizi ve sizi azatlılarından eylemesini Yüce Allah’tan
niyaz ediyorum... Tirmizi, Süneninde, Ramazan geceleri hakkında Ebu Hurayra’dan
rivayet ettiğine göre Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: عتَقَا ُء ِم ْن
ُ ّلل
ِ َّ ِ « َو
َ
»“ النَّ ِار َوذلكَ ُك ُّل لَ ْيلَ ٍةAllah’ın her gece ateşten azatlıları vardır.” [El Hâkim Müstedrek]
Ayrıca yüz yıldır yaşadığımız ceberut saltanattan sonra bu bayramın, Müslümanlar
için hayır ve bereketin başlangıcı olmasını, Raşidi Hilafetin La İlahe İllallah
Muhammedün Rasûlullah bayrağı altında gölgelenirken bir sonraki bayrama
kavuşmamızı Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan niyaz ediyorum. Kuşkusuz bu, Allah’a
zor değildir... Ahmed, Müsned’inde, Huzeyfe İbnu’l Yeman’dan rivayet ettiğine göre
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: َّللاُ أ َ ْن
َّ «ث ُ َّم تَكُونُ ُم ْلكًا َجب ِْريَّةً فَتَكُونُ َما شَا َء
َ “ تَكDaha sonra ceberut bir
َسكَت
َ ًُون ث ُ َّم يَ ْرفَعُ َها إِ َذا شَا َء أ َ ْن يَ ْرفَعَ َها ث ُ َّم تَكُونُ ِخ ََلفَة
َ علَى ِم ْن َهاجِ النُّبُ َّو ِة» ث ُ َّم
saltanat olacaktır. O da Allah’ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah
dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra, nübüvvet metodu üzere Hilafet
olacaktır.” Sonra da sustu” [Et Tayalisi de Müsned’inde rivayet etti]
Son olarak sizi Allah’ın selamı ile selamlıyor ve sizlere hayır duası ediyorum. Allah
itaatinizi kabul etsin…
ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh.
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