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Hizb-ut Tahrir, Mübarek Adha [Kurban] Bayramı Münasebetiyle İslami Ümmeti Tebrik
Eder
Haram-ul Mekke Tarafından Adha Bayram Tekbiri Tescil Edilmiştir
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[Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber, La İlaha İllallah - Allahuekber, Allahuekber, Ve Lillahi'l Hamd]
Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm Rasulullah’ın, âlinin, sahabesinin, onu veli edinenlerin, adımlarını
onun yolunu takip ederek belirleyenlerin, İslami akideyi düşüncesinin esası yapanların, şeri hükümleri
amellerinin mikyası ve kararlarının kaynağı kılanların üzerine olsun ve ba’d…
Ey Dünyanın Dört Bir Tarafındaki Müslümanlar!
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu, sizleri İslam'ın selamı ile selamlar.
Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh,
Hizb-ut Tahrir'in Emiri, celil Alim Ata İbn-u Halîl Ebu'r Raşta'nın [Allah onu korusun] mübarek
Adha Bayramı tebriklerini sizlere iletmekten kıvanç duyar. Ayrıca o, Allah [Subhânehu ve Te'alâ]'dan
İslami ümmeti izzetlendirmesini ve Allah'ın izniyle gelecek Hac'ın Hac Emiri Müslümanların
Halifesinin gölgesi altında olmasını temenni ettiği gibi İslami ümmeti yeryüzünde hâkim kılmasını
ve güçlü bir nusret vermesini de temenni eder ki mümin kavmin göğsü ferahlasın. Kerim İslami
ümmetin evlatlarını, kolları sıvayarak ciddiyet, kararlılık ve gayret içerisinde Allah'ın dinine yardım
etmek, davetini taşımak ve Nübüvvet Minhacı Üzere İkinci Raşidi Hilafet'i kurmak için çalışmaya
davet eder.
Ayrıca Merkezi Medya Bürosu Başkanı ve tüm çalışanları, mübarek Adha Bayramı münasebetiyle
tüm Müslümanları tebrik etmekten kıvanç duyar. Bu bayramın İslami ümmet için hayırlara, bereketlere
ve itaatlere vesile olmasını Allahuteala'dan temenni ettiği gibi Müslümanları bu Hac'da birleştikleri gibi
[ ]ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲRayesi altında birleştirmesini temenni eder. Şüphesiz O, buna kadir ve
muktedirdir.
Hayırda buluşmak üzere sizleri Allah'ın gözetimine ve korumasına emanet ediyoruz.
Her yılın, tüm Müslümanlar için binlerce hayır ile geçmesi ve Allah'tan itaatlerinizi kabul buyurması
dileğiyle.
Ve's Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh
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