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Halil Ebu Raşta’dan Facebook Sayfası Ziyaretçilerinin Ramazan Bayramını Kutlama Mesajı
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasûlü’nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost
edinenler üzerine olsun...
Allah’ın onurlu kılıp hakkında şöyle buyurdu Đslam ümmetinin…
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çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız.” [Ali
Đmran 110]…
Allah’a davet eden ve Salih amel işleyen dindar ve takvalı davet taşıyıcılarının... Ki biz kimseyi
Allah adına tezkiye edecek değiliz.
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“Kuşkusuz ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kimdir?” [Fussilet 33]
Doğrulukla, sadakatle Facebook sayfasını ziyaret edenlerin ve sayfadaki iyilik için koşanların...
Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Umarım Allah Subhânehu ve Teâlâ, orucunuzu kabul eder de
sizi ateşten azade olanlardan eyler. Bu bayramı Müslümanlar için iyilik ve bereket kapısı kılar da bir
dahaki bayramda bize Raşidi Hilafet sancağı, La Đlahe Đllallah Muhammedün Rasûlullah sancağı
altında gölgelenmeyi nasip eyler. Kuşkusuz bu, Allah’a zor değildir...
Son olarak sizi Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın selamı ile selamlıyorum ve sizler için hayır duasında
bulunuyorum. Allah Subhânehu ve Teâlâ, itaatinizi kabul etsin, sizi bütün kötülüklerden ve şerlerden
korusun.
ِِ
“ َﻓ ﱠAllah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir”
ً ُ َﺧ ٌْ َﺣ ِﺎﻓ+ﺎ
َ  <ﺎ َو ُﻫ َ أ َْر َﺣ ُ اﻟﱠاﺣ
[Yusuf
64]
dedi.”
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