
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 رسالة من أمري حزب التحرير إىل الغيورين على الدعوة

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد،

 إىل كل من أرسل إيل عرب الصفحة مستنكراً تلك الكتاابت السوداء عرب صفحات اإلنرتنت...

 اابت تلك اجملاميع من الناكثني والتاركني واملعاقبني...إىل كل من أرسل إيل مستنكراً كت

 ك الذي توىل كربه...الكتاابت اليت على غري سواء من ذلإىل كل من أرسل إيل مستنكراً تلك 

 ...إىل هذا احلد إىل كل من أرسل إيل مستغرابً كيف يصل احلال من السوء أبولئك القوم واألشياع

 الم... فالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،بتحية اإلس كل هؤالء أتوجه  إىل

 أيها اإلخوة الكرام،

ليس غريبًا أن يوجد أمثال تلك األقوام وأشياعهم ما دام هناك خري وشر يف هذه الدنيا... فأمثال هؤالء كانوا ويكونون ومن 
األمري األول املؤسس "أبو  هنج على املتوقع كينونتهم مستقباًل كذلك... فقد خرج من احلزب أعضاء يف جلنة القيادة احتجاجاً 

. .رمحه هللا... وهناك من نكث من مكتب األمري يف عهد األمري الثاين "أبو يوسف" رمحه هللا... واليوم احنرف رجال. "إبراهيم
َواُُ َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل ﴿م وجعل هلم وزاًن لكنهم خذلوه، ورفعهم احلزب لكنهم أخلدوا إىل األرض ه  ز  أبر   احلزب   ََ  ََ ِِ َواَّبَََّ َْر ، ﴾ اْْ

وكان احنرافهم ليس احنرافًا فحسب بل خانوا األمانة وزوروا احلقائق: يقول كبريهم بعد أن ارتكب ذنبًا ذا شأن فخان مال اليتيم، 
! غري منتظم يف احلزب ولكن كما يقول ليس لصاحب البيت بل لرجل معاقب - إن صدق -يقول: لقد أعدت مثن البيت 

 أليس هذا هو العجب العجاب؟! كأن صاحب البيت جمهول مل أيته مراراً حول هذا املوضوع!  ذا...هك

لى هللا كأن ويسأله أحدهم أال يكفي أن يعتذر لك األمري فيجيبه ال يكفي! هكذا يكذبون على أنفسهم قبل أن يكذبوا ع
... ن الكذب لعلهم جيدون أعمى بصر وبصرية يصدقهمأي يسريون على طريقة الدعاية السوداء فيكررو  هناك عرضًا لالعتذار!

أحدهم: األمري عمم على الشباب أن يكتبوا للفيسبوك إبغالق صفحة ذلك الرجل فيجيبه اآلخر مؤكدًا أبغلظ التأكيدات  ويقول
ا هم حىت فتح عليها! هكذ  اهتز شعر بدنه من سواد تلك الصفحة أوريأن هذا حدث ومن مث أغلقت الصفحة، وكأن األم

 يفرتون...

أما الشماعة اليت يعلقون عليها خمالفاهتم وافرتاءاهتم فهي احملاسبة وكأهنا كانت غائبة عن السمع والبصر وليست ملء السمع 
والبصر! فهي مفصلة يف امللف اإلداري الذي ساهم يف وضعه بعض من خرجوا عليه... بل هناك فوق احملاسبة وهو ديوان املظامل 

فاحملاسبة واملظامل قائمتان ال ينكرمها إال شقي،  ...ال أتقياء أنقياء ال خيشون يف هللا لومة الئم وال نزكي على هللا أحداً ويقوم عليه رج
 مث يهدد ذلك الرجل أبنه اآلن يوجه وال ينكر نزاهتهما إال شياطني اإلنس واجلن... ومع ذلك فال هم يعتربون وال هم يرعوون...

... وال يدري أن من هم أشد منه قوة وأكثر يقطر من سجيلولكن بعد ذلك سيوجه كالماً  ،على اإلنرتنت ءيقطر ماكالماً   لألمري
 مجعاً مل يؤثروا يف احلزب أو أي مسئول حر كرمي فيه... هكذا يهددون...



 أيها اإلخوة،

كما ذكرت آنفًا فليس غريبًا أن يوجد مثل هؤالء، فلم خيل عصر فيه دعوة حق إال كان أمثال هؤالء الصغار موجودين، 
 ،هبم غيظاً و قل تيقولون الكذب ويفرتون ويزعمون أهنم على شيء وما هم على شيء... إهنم إذا رأوا أهل احلق اثبتني عليه امتأل

كيداً، لكنهم إذا رأوا شدة الظاملني على   أنفسهمق وإقبااًل من األمة عليهم، إذا رأوا ذلك امتألت وإذا رأوا أتييداً من الناس ألهل احل
ِإْن ََتَْسْسُكْم ﴿أهنم هبذا يؤثرون فيهم فيصرفوهنم عن احلق الذي هم عليه  مأهل احلق فرحوا بذلك وسلطوا افرتاءاهتم عليهم ظنًا منه

ْم َوِإْن َُِّصَُْكمْ  َُ ًئا ِإنَّ اَّللََّ ِبَا يَبْعَمُلوَن مُِ  َحَسَنٌة ََُّسْؤ ْم َشيبْ َُ  ...﴾ي ٌ َسيِ َئٌة يَبْفَرُحوا ِِبَا َوِإْن ََّْصِِبُوا َوََّبتبَُّقوا ََل َيُضرُُّكْم َكْيُد

 أيها اإلخوة،

ا إن هذه الصحائف السوداء لن تتوقف ما دام هناك خري وشر يف هذه الدنيا كما ذكرت آنفاً، فأهل الشر يريدون إشغالن
حبطنا نكون قد ألفظ النواة اخلربة، ومل نعط هلم اباًل  همفائحصا فيكونون قد جنحوا، وإن لفظنا بسمومهم وافرتاءاهتم، فإذا انشغلنا هب

ولكن ما أعماهلم وماتوا بغيظهم... وإين هنا ال أريد أن أمنعكم من االطالع على تلك الصحائف السود، بل ال آمركم وال أهناكم، 
، فإين أريد أن أنشغل حبسن السري واستقامة املسري، أشدد عليه َو أن َل َّرسلوا إيل شيئًا من َّلك الصحائف السودآمركم به و 

فتصل القافلة حاملة شعلة من نور إىل حيث عقر دارها اخلالفة الراشدة إبذن هللا يف أجل قضاه هللا وقدره، ولكل أجل كتاب... 
ُ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا﴿ك األجل بعيداً وإين أسأل هللا سبحانه أن ال يكون ذل  ...﴾ِإنَّ اَّللََّ ََبِلُغ َأْمِرُِ َقْد َجَعَل اَّللَّ

ويف اخلتام فلقد كنتم أيها اإلخوة سداد ثغر أمام تلك الكتاابت السوداء واالفرتاءات العمياء... فقد وصلين أنكم الرجال 
كان حاهلم    نفيهم الفنت واحملن بل تزيدهم عزمًا ومهة... كنتم الرجال الرجال الذيوال تؤثر  ،الرجال الذين ال تزيدهم الشدائد إال قوة

ْم ِإميَاًًن َوقَاُلوا َحْسَُبَنا ا﴿كأولئك الذين قال هللا سبحانه فيهم  َُ ْم فَبَزاَد َُ ُ الَِّذيَن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد ََجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْو َّللَّ
ُ ُذو َفْضٍل عَ * وَِكيلُ َونِْعَم الْ   ...﴾ِظيمٍ فَانْبَقَلَُوا بِِنْعَمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَفْضٍل ََلْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َواَّبَََّبُعوا ِرْضَواَن اَّللَِّ َواَّللَّ

( وال جتزعوا من تلك أن َل َّرسلوا إيل شيئًا من َّلك الصحائف السودوخامتة اخلتام فإين أؤكد على ما ذكرته آنفاً: )
َُ َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اَّللََّ ََل ﴿رتاءات بل وال من تصاعدها املتوقع فإن هللا القوي العزيز يدافع عن عباده املؤمنني االف ِإنَّ اَّللََّ يَُداِف

 ﴾.ُيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ 

ظلنا يف اآلخرة بظله سبحانه يوم ال ظل أسأل هللا سبحانه أن يظلنا يف الدنيا بظل اخلالفة فنكون من شهودها وجنودها، وأن ي
 إال ظله فنكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومن مث نفوز يف الدارين وذلك الفوز العظيم.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 أخوكم                  هـ  1439الثامن عشر من ربيع اآلخر  ليلة اجلمعة

 عطاء بن خليل أبو الرشتة         م2018فق للخامس من كانون الثاين املوا


