
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 الدعوة محلة إىل التحرير حزب أمري من رسالة

 وبعد، وااله، ومن وصحبه آله وعلى هللا، رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 األكارم، الدعوة محلة اي الكرام، اإلخوة
 وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم

 ال بل السود، الصحائف تلك على االطالع من أمنعكم أن أريد ال هنا )وإين: سابقا   لكم كتبت قد اإلخوة أيها كنت لقد
 أنشغل أن أريد فإين ،السود الصحائف تلك من شيئا   إيل ترسلوا ال أن هو عليه وأشدد به آمركم ما ولكن أهناكم، وال آمركم
 هللا قضاه أجل يف هللا إبذن الراشدة فةاخلال دارها عقر حيث إىل نور من شعلة حاملة القافلة فتصل املسري، واستقامة السري حبسن

ِلغ   اّلل ه  ِإن  ﴿ بعيدا   األجل ذلك يكون ال أن سبحانه هللا أسأل وإين... كتاب أجل ولكل وقدره،  شهْيء   ِلك ل ِ  اّلل    جهعهله  قهدْ  أهْمرِهِ  َبه
 .(﴾قهْدر ا

 هو عما وشغلك أحييته فيه ونظرت قّلبته كلما املتاع كسقط فهم األقوام تلك على الردود يف تنشغلوا ال أن أحب وكنت 
 !عليهم الرد تكثرون أنكم علمت ولكين... خري

 غيهم، عن ويقلعوا ابجلواب فينتفعوا احلقيقة هلم يوضح جوابكم لعل وإفكهم افرتاءاهتم لبيان عليهم تردون كنتم أنكم أدرك إين
 أشياعهم صنع كما متعمدين، عامدين كذاب   يقولوهنا لكنهم امدين،ع ليسوا جاهلني االفرتاءات تلك يقولون كانوا لو هذا ولكن

 مل وهذا متعمدا   عامدا   كذاب   يقوهلا واحد: اثنني أحد االفرتاءات هذه )قائل: حينه يف هلم فقلنا والرد اجلواب وأرادوا... فافرتوا قبل من
 أشياعهم شأن شأهنم فهؤالء جواب(، ينفعه ال وهذا والبصرية للبصر فاقد وهو يقوهلا وآخر به، ينتفع عليها جوااب   يريد وهو يقلها

 ...قبل من
 عند احلزب قيادة يف يؤثرون أو أذى، به فيلحقون احلزب يف افرتاءاهتم أتثري خشية عليهم تردون كنتم أنكم كذلك أدرك وإين
 :هللا إبذن يكون ال أمر وهذا السود، صحائفهم على املطلعني
 ذلك وحاول املستعمرون، الكفار ذلك حاول... مجعا   وأكثر قوة منهم أشد هم من ذلك حاول فقد احلزب يف أتثريهم أما -

 زال وما ،بغيظهم وماتوا رهاهنم، مجيعا   خسروا فقد ذلك ومع املخابراتية، وأولئك هؤالء أجهزة ذلك وحاولت الظاملون، عمالؤهم
 خط يف بل هتون، أو تضعف أن دون واملسري السري تغذ وهي القافلة من سقط من وال خذله من يضره ال ابحلق قائما   واقفا   احلزب

 .احلكيم العزيز هللا إبذن فيه عوج ال مستقيم
 ال شاهق، إىل شاهق من فتصعد قناة، هلا تلني وال عزمية هلا تضعف ال هللا إبذن احلق على اثبتة فهي احلزب قيادة وأما -

 هللا رسول صحابة مثل أبرار أخيار أيدي على ولكن هللا، شاء إن آتيها النصر أبن ئنةمطم إهنا بل انعق، أو ساقط كل فيها يؤثر
، هللا رضي الكرام الصحب أولئك أيدي على قامت اليت األوىل اخلالفة مثل أي النبوة، منهاج على خالفة سيكون النصر ألن 

 ...اقرتب قد هللا إبذن النصر كان مرض قلوهبم يف الذين املسرية من تساقط فكلما وعليه عنهم،
 سبحانه قال فكما صغارهم، ثغاء من وال كبارهم نعيق من ال أولئك، من قيادته على وال احلزب على ختشوا فال وهكذا

نهاكه  ِإّن  ﴿:  لرسوله  وهللا ،واألفّاكني واملفرتين املستهزئني شر املؤمنني عباده سيكفي هللا أبن مطمئنون فإننا ،﴾اْلم ْست هْهزِِئيه  كهفهي ْ
 ...الصاحلني يتوىل سبحانه وهو عزيز، قوي

 األكارم، الدعوة محلة اي الكرام، اإلخوة أيها 
 :الكرميتني اآليتني هاتني دائما   تذكروا 
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اِفع   اّلل ه  ن  إ﴿ - ب   اله  اّلل ه  ِإن   آمهن وا ال ِذينه  عهنِ  ي ده  ؟،...اجلبار املنتقم هللا دفع أمام يقف دفع   أي  ف ،كهف ور ﴾ خهو ان   ك ل   ُيِ 
نْ يها احلْهيهاةِ  يف  آمهن وا وهال ِذينه  ر س لهنها لهن هْنص ر   ِإّن  ﴿ سبحانه وقوله  كذلك بل ،فحسب رسله ينصر ال فاهلل ،اأْلهْشههاد ﴾ ي هق وم   وهي هْومه  الد 

 يف ﴿ كذلك بل الفردوس، وجنة هللا انبرضو  فحسب ةاآلخر  يف أي ،اأْلهْشههاد ﴾ ي هق وم   وهي هْومه ﴿ النصر وليس ،آمهن وا﴾ وهال ِذينه ﴿
نْ يها﴾ احلْهيهاةِ   الليل وظلمة ج،ابلفر  مؤذنة الشدة إن بل الشدة، بلغت مهما هللا روح من اإلخوة أيها تيأسوا فال... والتمكني ابلعز الد 
 .يسرين يغلب ال واحد وعسر ،ْسر ا﴾ي   اْلع ْسرِ  مهعه  ِإن   * ي ْسر ا اْلع ْسرِ  مهعه  ﴿فهِإن  : الفجر ببزوغ تؤذن

 ابلرد تنشغلوا ال أن لكم أحب فإين السود(، الصحائف تلك من شيئا   إيل ترسلوا ال) أبن أمرتكم فكما بدء، على عود مث
 ...يعمهون غيهم يف أولئك واتركوا وعلوها الدعوة أبمر فانشغلوا ،ذلك من عليكم أهون فهم عليهم

 عينف مبا صفحاتكم امألوا... األمام إىل العمل يدفع مبا صفحاتكم امألوا... الدعوة شأن من يرفع مبا صفحاتكم امألوا
... املؤمنني هللا عباد يالحقون الذين وخمابراهتم الظاملني وعمالئهم املستعمرين الكفار مؤامرات بكشف صفحاتكم امألوا... الناس

 يضع مث )واحدا ( يكتب كمن فهم صفحاهتم على ابألرقام تنخدعوا وال هبم، تنشغلوا أن من أهون فهم املتاع سقط أبمر تنشغلوا وال
 يف عامل عضو بينهم ليس أن هللا حنمد فإننا كانوا مهما فهم كل، وعلى! عشر وأحد مئة أو عشر أحد كأنه فيبدو )أواحد( بعده

 ويكيد اليتيم مال أيكل نفسه الوقت ويف ومدحه، احلزب حب ظهري   منافق وإما معاقب، أو اترك أو انكث إما هم بل احلزب،
  ورسوله سبحانه هللا طاعة يف قيادته قدم ورسوخ ونقائه، احلزب صفاء على دليل ذلك كل ويف... مسئوليه وكل وقيادته للحزب

 .أحدا   هللا على نزكي وال

 :تكون أين عاقبته يدرك عقلهما من كلمتان هااتنف ،اخلتام ويف
 أصابعهم عن بعيدة ليست وهي ثت،حد اليت الفتنة هبذه يفرحوا ال أبن :وخمابراهتم وعمالئهم مريناملستع الكفار إىل األوىل

 دوفاق فتلقفها وخيوطهم شباكهم ألقوا بل ،يكونوا مل أم أبيديهم، وحاكوها نسجوها الذين اخلياطني هم أكانوا سواء خيوطهم،و 
 أ وت وا ِبها فهرِح وا ِإذها ﴿حهّت   ابملرصاد الشر ألهل اجلبار املنتقم فاهلل ،بفتنتهم يفرحوا ال أن هلم أقول... كان ما فكان ،والبصرية البصر

ه مْ   وأتييدا ، قوة بعدها احلزب ازداد حيث النكث أبحداث التعظوا عقالء األشرار أولئك كان ولو ،﴾م ْبِلس ونه  ه مْ  فهِإذها ب هْغتهة   أهخهْذّنه
 .يعقلون ال ولكنهم

 صحيح، وهذا الفصل، يستحق من هؤالء من أبن ورد حوهلم أصحايب بعض مع حديث ففي :الفتنة ألصحاب والثانية
 ويعيدون فيستغفرون يتوبون أو يرعوون، فلعلهم ،وتعميمها التام اإلمهال عقوبة من فيه هم مبا ي كتفى وأن يكون، ال أن آثرت لكنين

 ولكن والفتنة، االحنراف على مردوا قوم من االحتمال بعيد ذلك كل كان وإن حّت... ألهله يعيدونه خانوه، الذي اليتيم مال
 .ي هت  ق ونه﴾ وهلهعهل ه مْ  رهبِ ك مْ  ِإىله  ﴿مهْعِذرهة  

 أحييته فيه ونظرت قّلبته كلما املتاع كسقط فهم األقوام تلك على الردود يف تنشغلوا ال أن )أحب فأكرر اخلتام وخامتة
 ويفتح بعزه، يعزان وأن أمجعني، خملوقاته شر يقينا وأن قضى، ما شر يقينا أن سبحانه هللا ألسأل وإين (،...خري هو عما وشغلك

 .بعزيز هللا على ذلك وما الناظرين، ويسر الصدور، له وتنشرح القلوب به تطمئن فتحا   علينا
 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

 الرشتة أبو خليل بن عطاء أخوكم                                          هـ1439 اآلخرة مجادى من عشر الثالث
 م2018 آذار من األول
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