بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ب الطاغوت،
يا أھلنا في مصر ...أَدستو ٌر ديمقراط ّي ونظا ُم كف ٍر من ُ
ص ْل ِ
أَ ْم دُستو ُر خالفة راشدة على منھاج النبوة تريدون؟
يدور نقاش ھذه األيام بين الناس وفي وسائل اإلعالم عن ماھية الدستور أو تعديله بنا ًء على األسس الديمقراطية ،وھل تجري
االنتخابات قبل وضع الدستور أم بعده.
إن األمر جل ّي وواضح وضوح الشمس في رابعة النھار ،فنحن أھل الكنانة أحفاد عمرو بن العاص أ ّمة مسلمة وستبقى مسلمة إلى
يوم الدين ،ال نقبل غير دستور ينبثق عن عقيدتنا اإلسالمية بديال.
أما الديمقراطية التي ير ّوجون لھا ،فھي نظام حكم وضعه البشر ،وھي كلمة غربية وتعني حكم الشعب للشعب وبتشريع الشعب ،فھو
مصدره كله البشر وال عالقة له بوحي أو دين ،فالبشر لم يخلق البشر وال يعلم كيف يضع قوانين وأحكاما ً تنظم حاجاته وغرائزه
كفأر للتجارب .فالديمقراطية ھي أكبر منتھك لإلنسان
وتشبعھا اإلشباع الصحيح ،بل تخضعه للتجربة والخطأ يكون اإلنسان فيھا
ٍ
وحقوقه .فالجريمة والمخدرات وتفكك األسرة والفساد والظلم الذي يخيم على العالم وخصوصا العالم الغربي مصدره ھذه
الديمقراطية ،والجندي األمريكي الذي قال إننا نقتل الناس في العراق للمتعة ھو من نتائج تلك الديمقراطية أيضا.
فالديمقراطية -التي س ّوقھا الغرب الكافر إلى بالد المسلمين -ھي نظام كفر ال عالقة لھا باإلسالم ،ال من قريب وال من بعيد ،وھي
تتناقض مع أحكام اإلسالم تناقضا ً كليّا ً في الكليات والجزئيات ،وفي المصدر الذي جاءت منه ،والعقيدة التي انبثقت عنھا ،واألساس
الذي قامت عليه ،وفي األفكار واألنظمة التي أتت بھا.
أيھا المسلمون ،يا أھل الكنانة:
إن النظام الذي ينظم حياة اإلنسان ويشبع حاجاته اإلشباع الصحيح ويوفر له الطمأنينة والسعادة ويحل جميع مشاكله ھو النظام الذي
ق و ُھ َو اللطيفُ
وضعه خالق البشر وھو ﷲ سبحانه وتعالى ،وھو وحده الذي يعلم ما ھو خير وما ھو ش ّر لمن خلق) ،أال يَعلم ُمنْ َخلَ َ
الخبي ُر(.
والرسول إن كنت ْم
)يا أيﱡھا الّذين ءامنوا أطيعوا ﷲَ وأطيعوا الرسو َل وأولي األم ِر منك ْم فإنْ تنازَ عت ْم في شي ٍء فردّوهُ إلى ﷲِ
ِ
تر إلى الذينَ يزعمونَ أنّھ ْم ءامنوا بمآ أنز َل اليكَ ومآ انز َل من قبلِكَ
واليوم اآلخ ِر ذلكَ خي ٌر وأحسنُ تأويال * أل ْم َ
تؤمنونَ با ِ
ِ
ضلّھ ْم ضالالً بعيداً* وإذا قي َل لھ ْم تعالَ ْوا إلى ما
ت وقد أمروا أن يكفروا ب ِه ويري ُد الشيطانُ أن يُ ِ
يريدونَ أن يتحاكموا إلى الطاغو ِ
صدُوداً(] .سورة النساء :اآليات [60-59
أنز َل ﷲ ُوإلى
عنك ُ
الرسول رأيتَ المنافقينَ ي ُ
صدّون ِ
ِ
أيھا المسلمون:
ال تقبلوا إال بتطبيق شرع ﷲ سبحانه وتعالى عليكم ،وھو دستور دولة الخالفة ال غير ،وال يكون ذلك إال بإقامة دولة الخالفة التي
أظلّت بعدلِھا ورعايتھا المسلمين وغير المسلمين.
إننا في حزب التحرير ندعوكم للعمل معنا إلقامة شرع ﷲ من خالل إقامة دولة الخالفة التي فرضھا ﷲ عليكم وفرض العمل
إلقامتھا ،وھي التي لن تحل مشاكل أھل مصر فحسب بل مشاكل البشرية جمعاء.
يا جيش الكنانة المجاھد المسلم:
أيّھا الضباط والجنود ،أيھا المجلس األعلى للقوات المسلحة ،أنتم من بيدكم تحقيق ذلك ،وأنتم بيدكم تستطيعون ع ّزة أمتكم ورفعة
شأنھا وإنقاذھا مما ھي فيه من الظلم والذ ّل والفقر ،وضعت األمة أياديھا بأياديكم ،فال تركنوا إلى أمريكا ومن شايعھا ،بل أعطوا
النصرة لحزب التحرير وأعلنوھا خالفةً راشدةً على منھاج النبوة ،فتكونوا أوس وخزرج ھذا الزمان ،فاألمة جميعھا معكم ،من
مشرقھا إلى مغربھا ،تؤيدكم وتعينكم ،فانصروھا تفوزوا بالشرف في الدنيا والثواب العظيم في اآلخرة ،وال تخافوا أمريكا والغرب
بأسره ،فا موالنا وناصرنا وال مولى وال ناصر لھم.
ت إلى النّو ِر والّذينَ كفَروا أوليا ُؤھُم ُالطاغوتُ يُ ْخ ِرجونَھم منَ النّو ِر إلى ال ﱡ
خرجھم من ال ﱡ
ظلُمات(
ولي الّذينَ ءامنوا يُ ُ
ظلما ِ
)ﷲ ُ ﱡ
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