
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري هتنئة
 م2019 املوافق هـ1440 لعام املبارك األضحى عيد حلول مبناسبة

 ...وبعد وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 ...احملرتمني الصفحة زوار إىل الكرام، الدعوة محلة إىل احلرام، هللا بيت حجيج إىل الكرمية، اإلسالمية األمة إىل

 احلجيج من هللا تقبل... والربكات ابخلري حافالا  عليكم العيد هللا وجعل الطاعات، هللا تقبل... وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 ...خري وعلى خبري القادم العام حيجوا أن حيجوا مل الذين هللا يوفق أنو ... مغفوراا  وذنباا  مشكوراا، وسعياا  مربورا، حجاا  هللا وجعله حجَّهم،

 التحرير حزب صفوف يف الدعوة محل نعمة على ونكربه سبحانه وحنمده... اإلسالم نعمة على وحنمده هللا نكرب الكرام، خوةإلا
... املسلمني بالد يف احلكام وعمالئهم املستعمرين رالكفا كيد رغم واقفاا  احلزب هذا بقي أن   ونكربه سبحانه حنمدهإلقامة اخلالفة... 

 أكرب هللا أكرب هللا، هللا إال إله ال... أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا: هللا نكرب نعم... واملرجفني مرض قلوهبم يف والذين املنافقني مكر ورغم
 وتؤز  ... املسلمني بالد يف احلكام عمالءهم وترعب رين،املستعم الكفار مضاجع تقض احلزب هلا يعمل اليت اخلالفة إن... احلمد وهلل

 قـُُلوِِبِم   ِف  الَِّذينَ  فـَتَـَرى﴿ يصيبهم مما بزعمهم ليحموهم الكفار وراء يركضون الذين مرض قلوهبم يف ممن واحلاقدين املنافقني، رؤوس
ِبُحوا ِعن ِدهِ  ِمن   َأم ر   َأو   ِِبل َفت حِ  َيَ ِتَ  َأن   اّللَُّ  فـََعَسى َداِئَرة   ُتِصيبَـَنا َأن   ََن َشى يـَُقوُلونَ  ِفيِهم   ُيَسارُِعونَ  َمَرض    ِف  َأَسرُّوا َما َعَلى فـَُيص 

 .﴾ََنِدِميَ  أَنـ ُفِسِهم  
 هللا أمات أو بكفرهم بصائرهم هللا أعمى ممن شىت أانس وزرها محل وقد نشوئه، منذ احلزب على اإلخوة أيها األزمات اشتدت لقد

 احلق، كلمة   تصعقهم دوالا  فكانوا اخلالفة، عودة دون احليلولة يستطيعون أهنم منهم ظناا  والعدوان اإلمث على فتعاونوا فاقهم،بن قلوهبم
رُ  َيَِيقُ  َوَل ﴿ العظيم هللا وصدقيئ الس مكره به حييط الفريقني من وكل   الصدق، كلمة   ختيفهم وأفراداا  ومجاعات    ِإلَّ  السَّيِ ئُ  ال َمك 

ِلهِ بَِ   هذه... الصليبية احلروب حقد   اخلالفة على احلاقدة ،دولته وعودة اإلسالم على احلاقدة املستعمرة الكافرة الدول أما :﴾ه 
 وتعذيبهم مواعتقاهلِ  اخلالفة لدولة العاملني مالحقة يف البشعة الوسائل وصناعة اخلبيثة األساليب رسم يف الوسع بذلوا وعمالؤها الدول
 ذهنهم تفتق مث أخرى، اترة لإلرهاب الناقل احلزام وبفرية اترة، اإلرهاب بفرية ذلك ألنفسهم مربرين سجوهنم، يف شهاداالست لدرجة
 شباب يالحقون وأصبحوا، العنف على حترض إرهابية وأفكار آبراء شبابه صفحات ميأل احلزب وأن! اإللكرتوين اإلرهاب فرية عن مؤخراا 
 احلزب شباب صفحات يرى عينني ذي وكل  ! كرتوينتعذيب حبجة قيامهم ابإلرهاب اإللوال ابالعتقال ويالحقوهنم صفحاهتم يف احلزب
 أىن هللا قاتلهم واالفرتاء؟ والكذب واخلداع ابلغش تطفح األقوام أولئك صفحات نإ حني يف احلقيقة وبيان الكلمة بصدق تشع

 ...يؤفكون
 يف انتقادهم ولكن اليوم، منذ وليس قبل   من وافرتاءاهتم خمالفاهتم بدأت فقد... ونواملرجف واملنافقون مرض، قلوِبم ف الذين وأما

 هدفهم وخيفون ي ظهرون كانوا هكذا... وطريقته احلزب بفكرة الثقة إبظهار اخلداع مع واملسئولني القيادة ضد م ركَّزاا  كان وافرتاءهم البداية
 وطريقة، فكرةا  احلزب بنية على اهلجوم بدأوا األخرية السنوات يف ولكنهم... حسبف القيادة هزَّ  وليس احلزب كيان هز   وهو األساس
! غريهم يفضحهم أن قبل أنفسهم فضحوا وهكذا إخل،...والشهرية واحملاسبة األمة وقيادة والنصرة التبين على اهلجوم يركزون فأصبحوا
 قائماا  احلزب وبقي... عينان له كانت من لكل وابن ظهر قد هوطريقت فكرته يف احلزب كيان هز   وهو خيفونه، كانوا الذي فاهلدف

ُلَها طَيِ َبة   َكَشَجَرة  ﴿ طيباا  مكيناا  ِت  السََّماءِ  ِف  َوفـَر ُعَها ََثِبت   َأص  َا ِبِِذ نِ  ِحي   ُكلَّ  ُأُكَلَها تـُؤ   فاحلمد هلل رب العاملني. ﴾َرِبِ 
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 تلو الواحدِ  اخلبيثة األساليب صناعة يف سيستمرون إهنم بل يقعدوا لن ءهاوعمال املستعمرة الكافرة الدول إن الكرام، خوةإلا
 عند مصريية قضية   هي اخلالفة إقامة   أن كما متاماا  عندهم مصريية قضية   هي اخلالفة إقامة يف احلزب جناح دون احليلولة ألن اآلخر
 فوق الدنيوية إمكانياهتم أن ومع مكرهم، عن يقعدوا ولن فة،واخلال للحزب كيدهم عن يتخلوا لن اإلسالم فأعداء املؤمنني، وكل احلزب

 فوق قوة تزيدان بل فنت، تضعفنا وال حمن هللا إبذن هتز ان فال عزائمنا، هبا وتشتد قلوبنا، هبا تطمئن أربعاا  حقائق هناك أن إال إمكانياتنا
َرُهم   َمَكُروا َوَقد  ﴿ مكرهم ويقتلهم حنرهم يف األقوام تلك كيد ويرتد قوة، ُرُهم   اّللَِّ  َوِعن دَ  َمك  ُرُهم   َكانَ  َوِإن   َمك  َِبالُ  ِمن هُ  لِتَـُزولَ  َمك   ﴾اجل 
  وأنف أولئك األقوام راغم ...هللا إبذن اخلالفة يقيم حىت الئم لومة هللا يف خيشى ال ابحلق يصدع قائماا  احلزب يستمر مث ومن

 :فهي األربع احلقائق هذه أما
تَـي َأسَ  ِإَذا َحّتَّ ﴿ موضع من أكثر يف هللا آايت حمكم يف وهذه ابلفرج، تؤِذن الشدة أن: األوىل  ُكِذبُوا َقد   أَنَـُّهم   َوظَنُّوا الرُُّسلُ  اس 

مِ  َعنِ  بَ ُسَنا يـَُردُّ  َوَل  َنَشاءُ  َمن   فـَُنجِ يَ  َنص ُرَنَ  َجاَءُهم   رِِميَ  ال َقو   شدة مع النصر اقرتب فقد  هللا رسول سرية وتؤكدها ﴾،ال ُمج 
: ): هشام ابن سرية يف جاء... األزمة  ر س ولِ  ع ل ى ف  ت  ت اب  ع ت   و اِحد   ع ام   يف  ه ل ك ا ط اِلب   و أ اب   خ و ي ِلد   بِن ت   خ ِدجي ة   إنم  مث م ق ال  اب ن  إس ح اق 

:  قال  ... سنني بثالث اهلجرة قبل وذلك... ال م ص اِئب    اللمِ   و ِإجن  از    ن ِبيمهِ  و ِإع ز از   ِديِنهِ  إظ ه ار   و ج لم  ع زم  اللم   أ ر اد   مماف  ل  اب ن  إس ح اق 
ط ل ِقي  ... م و ِعِدهِ  اب وه  ع اه م  إىل  اللِم ع زم و ج لم... ف د  ... اخل  ز ر جِ  ِمن  اا ر ه   مث األوىل العقبة بيعة كانت التايل املوسم ويف (...ِمن ه   و ق ِبل وا ف أ ج 

 ...احلكيم العزيز القوي هللا إبذن والنصر ابلفرج تؤذن العاملني املؤمنني على الشدة فإن وهكذا... الدولة وإقامة فاهلجرة يةالثان
ِلَفنـَُّهم   الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمن ُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  اّللَُّ  َوَعدَ ﴿ ابالستخالف وعد هللا أن: الثانية واحلقيقة َتخ   َكَما ر ضِ األ َ  ِف  َلَيس 

َتخ   :  قالأخرج أمحد وأبو داود عن حذيفة  د هذا امللك اجلربي الذي حنن فيه:بع به بشر  والرسول ﴾َلَف الَِّذيَن ِمن  قـَب ِلِهم  اس 
ِيًَّة، َتُكونُ  ثَّ ...» َهاجِ  َعَلى ِخاَلَفة   َتُكونُ  ثَّ  َها،يـَر فـَعَ  َأن   َشاءَ  ِإَذا يـَر فـَُعَها ثَّ  َتُكوَن، َأن   اّللَُّ  َشاءَ  َما فـََتُكونُ  َجْب  ةِ  ِمنـ   ثَّ  ،«النـُّبُـوَّ

 ...َسَكتَ 
 احملفوظ، اللوح يف سبحانه علمه يف هللا، قدر يف مسطور اخلالفة بعودة رسوله وبشرى ابالستخالف هللا وعد أن :الثالثة واحلقيقة

 به معلقةا  أنفسنا تبقى مث ومن، يبعدان وال املوعد، ذلك من يقربنا رم مي يوم وكل يتخلف، ال احلكيم العزيز هللا عند حمدد موعد يف مسطور
 .مستبشرة

 من األرض أهل من هللا يكرم أن خلقه يف هللا سنة بل خالفة، لنا تقيم السماء من مالئكة ينزل ال هللا أن :الرابعة واحلقيقة
 هبا أحق   هللا إبذن هلو هلا العامل   التحرير حزب   وإن... وإتقانه هلا عمله وإحسان واجتهاده جبده يديه على إقامتها شرف يستحق
 مع أعيادان يف تكبرياتنا ختتلط مث ومن وشهودها، اخلالفة جند من فنكون   والفتح، ابلنصر يكرمنا أن سبحانه هللا ونسأل وأهل ها،
َمِئذ  ﴿ املبني النصر معارك يف الفاحتني اجلند تكبريات َرحُ  َويـَو  ِمنُ  يـَف  ... هللا إال إله ال... أكرب أهلل أكرب هللا أكرب هللا ،﴾اّللَِّ  بَِنص رِ  * ونَ ال ُمؤ 

 .احلمد وهلل أكرب هللا أكرب هللا
 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

 أخوكم   
 الرشتة أبو خليل بن عطاء        ه1440 احلجة ذي من العاشر ليلة يف

 التحرير حزب أمري             م11/08/2019 املوافق
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