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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 عجبا   تر رجبا   عش

 سيعزل الرشتة أبو عطاء التحرير حزب أمري أبن أخربته اليت اجلن شياطني مع يتعامل رجلا  هناك إن أحدهم يل قال سنتني حنو قبل
 شياطني فيتعاون لككذ اإلنس شياطني يضم أن اجلن صاحب رأى األمري يعزل ومل املقولة تلك على سنتني حنو مضي وبعد... قريباا 
 أبمساء اإلنرتنت يف يكتبون بدأوا مرض، قلوهبم يف والذين والتاركني الناكثني من واألتباع األشياع فبدأ... املهمة حتقيق على ريقنيالف

 إخل،... وال""اجل املزعوم شيخهم ابسم القول خيتمون مث املنتصر مث املنصور وأخرى األمني ابسم يكتبون فتارة ،وهناك هنا من مستعارة
 ... وهم كالذي قيل فيه:له يؤبه عدد أصحاب وكأهنم ليظهروا

 أحد من لست ولكن الرقاع ابن اي   هجوتكم يهجى أحد من كنت لو
 أن فأراد صرباا  يطق مل اجلن صاحب أن ويبدو... تحريرال حزب أبمري األوىل الثلث رسائلهم يف الرشتة أبو عطاء خياطبون وكانوا

 شياطني أن أضاف مث... التحرير" حلزب السابق األمري الرشتة أبو عطاء "إىل معنونة الرابعة الرسالة صدرت ولذلك... فوراا  األمري يعزل
 شفة ببنت تنبس ال ضاألر  على ملقاة والعظم اللحم من "كومة وجدين قال كما وهناك فيه خمتبئ أان الذي بييت إىل محلته قد اجلن
 !!هكذا. "...الكلم على قوىأ أعد مل ألين أتكلم ملو  الشديدين ورعيب ذعري عن تنبئ دةشدي رجفة من اعرتاين ما سوى

 :مسألتني عند وقفت ولكين املتاع سقط يقوله أن غريباا  ليس هذا كل إن
... البعيد البعيد بييت إىل وصل أن إىل طويلة مسافة شيطانه ظهر على حممول وهو هذا اجلن صاحب يسقط مل كيف: األوىل

 !!؟...واقال كما لبنان يف
 نزل فكيف لالختباء، مناسب سرداب يف البيت أن ومفهومه... هفي خمتبئ أان الذي بييت إىل جاءين إنه يقول فهو: الثانيةو 

 !!السرداب؟ درج جبدار رأسه يصطدم ومل شيطانه ظهر على وهو السرداب درج
 ...املستعان وهللا عجبا "، تر رجبا   "عش قيل كما وهكذا

 ،حسرة الشياطني وستزيده ،يتمىن ما له حيققوا ولن ،ينفعوه ولن ينفعوه مل شياطينه أن سيكتشف هذا اجلن حبصا فإن اخلتام ويف
 اّللََّ  ِإنَّ  اأْلَْمر   ق ِضيَ  َلمَّا الشَّْيطَان   َوَقالَ ﴿: حسرة زادهم بل ،يتمنونه ما هلم حيقق ومل ،به املخدوعني ينفع مل األكرب شيطاهنم ألن وذلك

ت مْ  َدَعْوت ك مْ  َأن ِإّلَّ  س ْلطَان   مِ ن َعَلْيك م ِلَ  َكانَ  َوَما َفَأْخَلْفت ك مْ  َوَوَعدتُّك مْ  اْْلَق ِ  َوْعدَ  َوَعدَك مْ   َأنف َسك م َول وم وا تَ ل وم وين  َفاَل  ِل  َفاْسَتَجب ْ
 هللا إبذن اْلزب أمري وسيبقى. ﴾َألِيم   َعَذاب   ََل مْ  الظَّاِلِميَ  ِإنَّ  قَ ْبل   ِمن َأْشرَْكت م ونِ  ِبَا ت  َكَفرْ  ِإين ِ  ِب ْصرِِخيَّ  َأنت م َوَما ِب ْصرِِخك مْ  َأانَ  مَّا

 ...الصاْلي يتوىل العزيز القوي وهللا واجلن، اإلنس من وشياطينه اجلن صاحب حلق يف شوك من شجرة
 الكرام الصفحة زوار وإىل ،  أحدا هللا على نزكي وّل نقياءاأل األتقياء اْلزب شباب إىل اخلتام وخامتة: 
 الكتاابت هذه مثل من اليوم بعد يل تنقلوا وال النواة، لفظ والفظوها أبقدامكم، ودوسوها الساقطة، العفنة الرسائل بتلك تنشغلوا ال

بُّ  َّل  اّللََّ  ِإنَّ  آَمن وا الَِّذينَ  َعنِ  ي َداِفع   اّللََّ  ِإنَّ ﴿ واعلموا وتيقنوا أهلها، أو قادهتا أو الدعوة تضر أن من أهون فهي شيئاا،  َخوَّان   ك لَّ  ُيِ 
 .﴾َكف ور  
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