بسم هللا الرمحن الرحيم
هتنئة أمري حزب التحرير العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك لعام 1439هـ املوافق 2018م
هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا ،هللا أكرب هللا أكرب وهلل احلمد
َّاس ََتْمرو َن ِِبلْمعر ِ
إىل األمة اإلسالمية اليت أكرمها هللا فقالُ ﴿ :ك ْنـتم َخيـر أ َُّمة أُ ْخ ِرج ْ ِ
وف َوتَـ ْنـ َه ْو َن َع ِن
َ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُْ َْ
الْم ْن َك ِر وتُـ ْؤِمنو َن ِِب َِّ
ّلل﴾...
ُ َ ُ
إىل محلة الدعوة ،شباب حزب التحرير وشاابته ،األنقياء األتقياء وال نزكي على هللا أحدا الذين يقولون احلسن
من القول ويعملون الصاحل من العمل ،فأثىن هللا على من هذه صفاته﴿ :ومن أَحسن قَـوًال ِِمَّن دعا إِ َل َِّ
اّلل َو َع ِم َل
ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
صِ
ال إِنَِّن ِم َن ال ُْم ْس ِل ِمني﴾...
احلًا َوقَ َ
َ
إىل زوار الصفحة الكرام املقبلني عليها حبق وصدق ،والساعني إىل اخلري الذي حتمله ،فجزاهم هللا خريا...
إىل كل هؤالء:
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
أابرك لكم عيد األضحى الطيب املبارك ،وتقبل هللا الطاعات ...وأسأل هللا سبحانه أن يتقبل حج احلجيج وأن
جيعله حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ،وأن يوفق هللا سبحانه الذين مل حيجوا هذا العام أن حيجوا العام القادم
خبري وعلى خري ،وهللا سبحانه يتوىل الصاحلني.
أيها اإلخوة ،أييت العيد هذا العام وما زالت خالفتنا غري موجودة فتجرأ الكفار املستعمرون وعمالؤهم علينا

ائمهم الوحشية من الرباميل املتفجرة إىل الصواريخ املدمرة إىل
فأشعلوا القتل وسفك الدماء يف بالدان ،وتنوعت جر ُ
األسلحة الكيماوية ...وكل ذلك أبيديهم اترة وأبيدي عمالئهم اترة أخرى ،فحيثما نظرت وجدت دماء املسلمني
تُسفك ظلما وعدواان ...ففي الشرق تلك بورما ،وما أدراك ما بورما ،فحال املسلمني فيها يُدمي القلب ،وذلك من
جرائم البوذيني وفظائعهم اليت تنأى عنها وحوش الغاب ...ومن بعد ترى كشمري وجرائم اهلند فيها ...فإذا صعدت
إىل الشمال فرتى الشيشان والقوقاز مث القرم ت ْفتِك هبا أايدي روسيا املوغلةُ يف اجلرمية والدماء ...فإذا سرت من هناك
شرقا إىل تركستان الشرقية ،فسرتى الصني تسومها صنوف العدوان ...وأما إذا سرت جنواب والمست شاطئ البحر
فستجد قلب بالد املسلمني ،األرض املباركة ،فلسطني أوىل القبلتني ،وسرتى اليهود يغتصبوهنا ويرتكبون فيها اجلرائم
ُ

واجملازر ،وتسمع أنني مسجدها وهو يئن من جرح عميق يكاد جيعله يف النزع األخري ...مث الشام وما أدراك ما
فاجملازر الوحشية تكاد تنتشر يف األزقة واحلارات بفعل طاغية الشام ،ومن
الشام ،تسيل الدماء فيها من كل جانب،
ُ

ورائه ومن قدامه أمريكا واألتباعُ واألشياع من روسيا إىل إيران مث املليشيات ...وكل هؤالء يشعلون انر هذا القتل

ِ
وسفك الدماء جبميع وسائل القتل املدمرة ...وها هي جمازر إدلب تُ ِط ُّل برأسها من خالل القصف الوحشي على
أخت الشام يف املآسي
جنباهتا ،وحشود الطغاة املتجهة حنوها ،املمزوجة بصفقات اخليانة من حوهلا ...مث العراق ُ
واملصائب ...فإذا سرت جنواب إىل اليمن الذي كان سعيدا فسرتاه قد أصبح حزينا تفتك به مآسي االقتتال ،وتُ ِ
غذيه
الدول الكافرة املستعمرة اليت اختذته ميدان تنافس بينها على مجامجنا ودمائنا ...وأما إذا سرت إىل مغرب الشمس
ُ
فستجد ليبيا يقتتل فيها املسلمون فيما بينهم ...مث إذا عرجت حنو أفريقيا الوسطى فسرتى أن املسلمني فيها قد انهلم
ِ
انتهاك احلرمات ما يعجز عنه الوصف ...مث جارهتا السودان ،وقد فُصل جنوبه
وسفك
الضرر
الدماء الزكية و ُ
ُ
األذى و ُ
عن ِِشاله ،وتُرك جرحه ينزف ...مث الصومال تئن من األمل الفظيع واالقتتال الشنيع منذ سنني...
عزت يف ماضي سنواهتا ابإلسالم وراية اإلسالم وأذان اإلسالم
كل تلك املآسي هي يف بالد املسلمني اليت َّ
ِ
األمرين حيث تداعى عليها
وعدل اإلسالم ...ولكن بعد زوال اخلالفة
وذهاب اإلمام اجلُنَّة تبدَّل حاهلا وذاقت َّ
الكفار املستعمرون وعمالؤهم احلكام الظاملون ...انهيك عن مآسي املسلمني يف بالد الكفار ،فحدث وال حرج،
وصوت أذاهنم يبذلون الوسع
فإن تلك األمم تريد أن َيرج املسلمون من جلدهم ،فلباس نسائهم يضربون طوقا حوله،
ُ
إلسكاته ،وينشرون الكراهية ضدهم يف جمتمعاهتم ومرافق حياهتم حىت يف طرقاهتم ...إهنا مآس منذ غياب اخلالفة،
مصائب مرتاكمة تدعُ احلليم ح ْريان...
آخذ بعضها برقاب بعض،
ُ
أيها اإلخوة ،إن هذه املآسي لو أصابت أي أمة أخرى الهنارت أو كادت ،وليئست من استمرار احلياة إن

كان فيها بقية من حياة ...وأما األمة اإلسالمية فإن هلا يف كتاب رهبا وسنة نبيها وحىت يف ظواهر املخلوقات من
الليل والنهار ما جيعلها ال هتتز يف الشدائد وال يلني عزمها يف األزمات بل تزداد قوة فوق قوة وعزما فوق عزم ...تؤدي
عملها بقوة وإحسان وتتوجه إىل رهبا بصادق التُّكالن:
* أما يف كتاب رهبا فآايت هللا تنطق بذلك﴿ :فِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا * إِ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْس ًرا﴾َ ﴿ ...ح َّّت إِ َذا
ِ
ِ
ِ
ني﴾...
َس ُّ
ص ُرَن فَـنُ ِج َي َم ْن نَ َ
اء ُه ْم نَ ْ
ْسنَا َع ِن الْ َق ْوم ال ُْم ْج ِرم َ
ْ
شاءُ َوَال يُـ َر ُّد ََب ُ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُكذبُوا َج َ
استَـ ْيأ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ول
ْساءُ َوالض ََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َح َّّت يَـ ُق َ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَـ ْب ِل ُك ْم َم َّ
س ْتـ ُه ُم الْبَأ َ
﴿أ َْم َحس ْبـتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا ْجلَنَّةَ َولَ َّما ََيْت ُك ْم َمثَ ُل الذ َ
اّلل أ ََال إِ َّن نَصر َِّ
ول والَّ ِذين آمنوا معه مّت نَصر َِّ
اّلل قَ ِريب﴾.
َّ
َْ
الر ُس ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ

عام احلزن فتوفيت خدجية أم املؤمنني رضي هللا
* وأما يف سرية نبيها فهو ما حدث لرسول هللا  حيث كان ُ
بعد ذلك الرد العنيف من أهل الطائف الذي
عنها ،مث كانت وفاة أيب طالب الذي كان يعني رسول هللا  ،ومن ُ
أدمى رسول هللا  ...مث اشتدت األزمة فتوافقوا على قتل رسول هللا  مث حلقوا به صلوات هللا وسالمه عليه إىل
غار ثور ،وهو  خمتف فيه مع صاحبه الصديق أيب بكر رضي هللا عنه ،فوقفوا أمام ابب الغار ومل يكن بينهم وبني
رسول هللا  سوى ذراع أو بعض ذراع ...كان هذا عشية ذلك اليوم ،وبعد ذلك بيوم أو يومني كان الرسول 
يقيم الدولة يف املدينة ويعلي صرحها فتضيءُ الدنيا وتصدع ابحلق...
* وأما يف ظواهر املخلوقات من الليل والنهار ،فإن اشتداد ظلمة الليل يتلوها بزوغ الفجر الصادق ،وتلك آية
ألويل األلباب...

وهكذا فاألمة اإلسالمية ال تيأس من رمحة هللا ،وهي تدرك أن اليسر بعد العسر ،والفرج بعد الشدة ،وبزوغ
الفجر بعد ظلمة الليل ...فال هتزها الصدمات بل تعمل وتعمل خملصة هلل صادقة مع رسول هللا ...وال يضريها من
ينحرف منها أو يضل فغالبها ال يرضى لإلسالم بديال...
أيها اإلخوة ،إن أولئك الكفار قد تنفسوا الصعداء بعد زوال اخلالفة فقاموا جبرائمهم تلك وهم آمنون ،فال يقف
يف وجههم أحد وال يصدهم عن جرائمهم أحد وال يردهم إىل عقر دارهم أحد ...فهم يدركون أن درع املسلمني قد
زال ومن مث يبذلون الوسع يف أن ال يعود ذلك الدرع ،وألهنم يدركون أن صانعة هذا الدرع هي اخلالفة حيث عز
املسلمني ومنعتهم ،هلذا هم يالحقون العاملني إلعادة اخلالفة ...وهكذا أصبح حزب التحرير هدفا لسهام الكفار
ِ
احلكام يف بالد املسلمني ،ومن مث تعرض احلزب إىل شىت املضايقات والتعذيب املفضي
املستعمرين وعمالئهم
ومنع يف بالد العامل اإلسالمي
لالستشهاد من كيد الكافرين وجواسيس الظاملني وحقد احلاقدين ...فاحلزب قد ُحظر ُ
حىت يف تلك البالد املفتوحة لألحزاب أبشكاهلا املختلفة مثل إندونيسيا فقد ُمنع احلزب! وكذلك يف تلك البالد
ِ
املشرعة أبو ُاهبا لألحزاب على أنواعها حىت ِ
الغث منها مثل تونس فكذلك قد ُمنع احلزب ...وأما شباب احلزب
كل هذا
فسجون الطواغيت تنطق حباهلم ،فهم يف سجنهم الضيق يعذبون ،ويف سجنهم األوسع يالحقون ،وأما ملاذا ُّ
فهو لكلمة احلق اليت يصدع هبا احلزب فتصع ُقهم فوق صعق السيوف ألهنم ال ميلكون حجة تقف أمام كلمة احلق
قاتلهم هللا أىن يؤفكون...
أيها اإلخوة :إن هذه املآسي اليت حتل يف األمة ويف العاملني للخالفة لشديدة شديدة ،ولوال أن هللا سبحانه قد
جعل العيد مبعثا للسرور ،وم ِ
دخال يف قلوب املسلمني البهجة واحلبور ،والصلة الطيبة لألرحام ،وأن تُشيع األمة بينها
ُ
من خالله التهنئة وحسن السالم ...ولوال أن وعدا من هللا سبحانه ابلعز والتمكني قادم هلذه األمة ...ولوال أن هناك
بشرى من رسول هللا  بعودة اخلالفة الراشدة ...ولوال أن حزاب خملصا هلل سبحانه ،صادقا مع رسول هللا  ،يعمل
ليل هنار مبتهال إىل هللا ومتضرعا أن يفتح على يديه إبقامة اخلالفة وإعادة عز اإلسالم واملسلمني ...لوال هذه األربعة
المتنعت االبتسامة أن تعلو الوجوه ،فإن يف القلب جلرحا ،ويف احللق غصة ،وذلك لكثرة املآسي اليت حتيط ابملسلمني
من قدام وخلف ،وعن ميني ِ
وِشال ...فاخلالفة هلا حنو قرن غائبة ،فأصبح املسلمون مزقا متفرقني ،حيكمهم حكام
رويبضات ظلمة ...انهيك عن عدوان الكفار املستعمرين وأحالفهم على البالد والعباد ،وكأن بالد املسلمني ميدا ُن
صراع لسفك دمائنا وانتهاك حرماتنا...
ولكن ،ومع شدة هذه املآسي فإن حزب التحرير مطمئن بنصر هللا وبتحقيق وعده سبحانه وبشرى رسوله ،
فهو ال ييأس من رمحة هللا ما دام حيسن عمله إبذن ربه ،فاحلزب يدرك أن وقت عودة اخلالفة مسطور يف الكتاب،
وكلما مضى يوم اقرتبنا من ذلك الوقت يوما ،وحزب هذا شأنه ال يدخل اليأس إىل قلبه وال تلني له عزمية أو تضعف
له قناة إبذن العزيز احلكيم ،بل إن الشدائد تزيده قوة ،فالشدائد حمك الرجال وشباب احلزب هم الرجال الرجال الذين
يدعون هللا سبحانه أن يكونوا ممن قال هللا فيهمِ ﴿ :رجال َال تُـ ْل ِهي ِهم ِِتَارة وَال بـيع عن ِذ ْك ِر َِّ
الص ََل ِة َوإِيتَ ِاء
اّلل َوإِقَ ِام َّ
َ
ْ َ َ َْ َ ْ
الزَك ِاة ََيَافُو َن يـوما تَـتَـ َقلَّ ِ ِ
َّ
ار﴾ ...إهنم حيملون الدعوة أبمياهنم بفضل من هللا ،وسرتتفع
وب َو ْاألَبْ َ
ب فيه الْ ُقلُ ُ
َْ ً
صُ
ُ

هذه الدعوة أبيديهم إن شاء هللا ،ومن مث يتحقق وعد هللا سبحانه وبشرى رسوله  يف شعبها الثالث بتوفيق هللا
وعونه:
* -األول :يف إعادة اخلالفة على منهاج النبوة بعد هذا امللك اجلربي :أخرج اإلمام أمحد ،والطيالسي يف مسنده
اء َّ
اّللُ أَ ْن تَ ُكو َنُ ،مثَّ يَـ ْرفَـعُ َها إِ َذا
من حديث حذيفة ،قال :قال رسول هللا ُ ...« :مثَّ تَ ُكو ُن َج ِْربيَّةً ،فَـتَ ُكو ُن َما َش َ
اج النُّـبُـ َّوِة» -* ...والثانية :يف اقتالع دولة يهود من جذورها ،أخرج
اء أَ ْن يَـ ْرفَـ َع َهاُ ،مثَّ تَ ُكو ُن ِخ ََلفَة َعلَى ِم ْنـ َه ِ
َش َ
اعةُ َح َّّت يُـ َقاتِ َل ال ُْم ْسلِ ُمو َن
وم َّ
الس َ
مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا ﷺ قالَ « :ال تَـ ُق ُ
سلَّطُو َن َعلَْي ِه ْم» * -والثالثة :يف
ود ،فَـيَـ ْقتُـلُ ُه ُم ال ُْم ْسلِ ُمو َن ،»...ويف لفظ آخر قال ﷺ« :تُـ َقاتِلُ ُك ُم يَـ ُه ُ
الْيَـ ُه َ
ود ،فَـتُ َ
الُ :كنَّا ِع ْن َد عب ِد ِ
هللا
فتح روما إبذن هللا ،روى أمحد يف مسنده واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب عن أيب قَبِيل ،قَ َ
َْ
ول ِ
ِ ِ
َي ال َْم ِدينَـتَـ ْ ِ
بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن ال َْع ِ
ني تُـ ْفتَ ُح
ب ،إِ ْذ ُسئِ َل َر ُس ُ
اص :فَـ َق َ
هللا  :أ ُّ
ال :بَـ ْيـنَ َما ََْن ُن َح ْو َل َر ُسول هللا  نَ ْكتُ ُ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ِِ
ْل تُـ ْفتَ ُح أ ََّوًال ،يَـ ْع ِن قُ ْسطَْن ِطينِيَّةَ» .وقد فُتحت
أ ََّوًال :قُ ْسطَْنطينيَّةُ أ َْو ُروميَّةُ؟ فَـ َق َ َ ُ
ول هللا َ « :مدينَةُ ه َرق َ
القسطنطينية ،وستُفتح روما إن شاء هللا...
أيها اإلخوة ،إن يف تدبر املسطور أعاله بعقل سليم وفهم حكيم ألمال بعد أمل ،وبشرى فرح بعد واقع حزن،
ويسرا بعد عسر ،وهناء اقرتب بعد شقاء طال وطال ،ونزول صلوات هللا ورمحته بعد إان هلل وإان إليه راجعون ...مث
اخلري والنصر ...اخلري والنصر ...اخلري والنصر ﴿ويـومئِذ يـ ْفرح الْم ْؤِمنو َن * بِنص ِر َِّ
شاءُ َو ُه َو ال َْع ِز ُيز
ص ُر َم ْن يَ َ
ََْ َ َ َ ُ ُ ُ
َْ
اّلل يَـ ْن ُ
َّ ِ
يم﴾.
الرح ُ
ويف اخلتام فإين أسأل هللا سبحانه أن يعود هذا العيد الطيب املبارك واألمة اإلسالمية تستظل براية اخلالفة
الراشدة راية العقاب راية ال إله إال هللا حممد رسول هللا ...كما أسأله تعاىل أن يكون شباب احلزب يف مقدمة هذه
األمة يستظلون معها بظل اخلالفة الراشدة ...وأما الشاب الذي يقضي هللا أجله قبل عودة هذا العيد ،فإين أسأل هللا
سبحانه له ،أن يستظل بظله سبحانه يوم ال ظل إال ظله ،وهللا رمحن رحيم.
وخامتة اخلتام أقرئكم السالم وأدعو لكم خبري.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أخوكم
عطاء بن خليل أبو الرشتة

يف ليلة العاشر من ذي احلجة 1439ه

أمري حزب التحرير

املوافق 2018/08/21م

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي

موقع جريدة الراية

موقع إعالميات حزب التحرير

موقع الخالفة

www.hizb-ut-tahrir.info

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

