
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ونظاُم كفٍر من ُصْلِب الطاغوت، أَدستوٌر ديمقراطيّ ... يا أھلنا في مصر

 أَْم ُدستوُر خالفة راشدة على منھاج النبوة تريدون؟

، وھل تجري سس الديمقراطيةبناًء على األ أو تعديله يام بين الناس وفي وسائل اإلعالم عن ماھية الدستوريدور نقاش ھذه األ
  .م بعدهأنتخابات قبل وضع الدستور اال

لى إمة وستبقى مسلمة أّمة مسل أھل الكنانة أحفاد عمرو بن العاصمر جلّي وواضح وضوح الشمس في رابعة النھار، فنحن ن األإ
  .سالمية بديالل غير دستور ينبثق عن عقيدتنا اإلال نقب ،يوم الدين

فھو  البشر، وھي كلمة غربية وتعني حكم الشعب للشعب وبتشريع الشعب،وضعه ، فھي نظام حكم جون لھاالتي يروّ  ما الديمقراطيةأ
ً ألبشر وال يعلم كيف يضع قوانين وو دين، فالبشر لم يخلق اأره كله البشر وال عالقة له بوحي مصد تنظم حاجاته وغرائزه  حكاما

كبر منتھك لإلنسان أفالديمقراطية ھي . تجاربللنسان فيھا كفأٍر بل تخضعه للتجربة والخطأ يكون اإلشباع الصحيح، وتشبعھا اإل
دره ھذه سرة والفساد والظلم الذي يخيم على العالم وخصوصا العالم الغربي مصفالجريمة والمخدرات وتفكك األ. قهوحقو

  .يضاأعة ھو من نتائج تلك الديمقراطية ننا نقتل الناس في العراق للمتإمريكي الذي قال الديمقراطية، والجندي األ

ريب وال من بعيد، وھي ھي نظام كفر ال عالقة لھا باإلسالم، ال من ق -لى بالد المسلمينإالغرب الكافر  قھاالتي سوّ -فالديمقراطية 
ً حكام اإلأتتناقض مع  ً كليّ  سالم تناقضا ساس والعقيدة التي انبثقت عنھا، واأل في الكليات والجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، ا

  .تت بھاأنظمة التي فكار واألوفي األالذي قامت عليه، 
  

  :أيھا المسلمون، يا أھل الكنانة

شباع الصحيح ويوفر له الطمأنينة والسعادة ويحل جميع مشاكله ھو النظام الذي ويشبع حاجاته اإل نسانم حياة اإلن النظام الذي ينظإ
أال يَعلم ُمْن َخلََق وُھَو اللطيُف (الذي يعلم ما ھو خير وما ھو شّر لمن خلق، وضعه خالق البشر وھو هللا سبحانه وتعالى، وھو وحده 

  .)الخبيرُ 

وأطيعوا الرسوَل وأولي األمِر منكْم فإْن تناَزعتْم في شيٍء فرّدوهُ إلى هللاِ والرسوِل إن كنتْم  منوا أطيعوا هللاَ يا أيُّھا الّذين ءا(
ِ واليوِم اآلخِر ذلَك خيٌر وأحسُن تأويال  ألْم تَر إلى الذيَن يزعموَن أنّھْم ءامنوا بمآ أنزَل اليَك ومآ انزَل من قبلَِك * تؤمنوَن با

وإذا قيَل لھْم تعالَْوا إلى ما * اغوِت وقد أمروا أن يكفروا بِه ويريُد الشيطاُن أن يُِضلّھْم ضالالً بعيداً يريدوَن أن يتحاكموا إلى الط
  ]60- 59اآليات  :النساء سورة[ .)يُصّدون عنِك ُصُدوداً   أنزَل هللا ُوإلى الرسوِل رأيَت المنافقينَ 

  

  :أيھا المسلمون

ال بإقامة دولة الخالفة التي إة الخالفة ال غير، وال يكون ذلك وتعالى عليكم، وھو دستور دولال بتطبيق شرع هللا سبحانه إال تقبلوا 
  .ھا ورعايتھا المسلمين وغير المسلمينأظلّت بعدلِ 

قامة دولة الخالفة التي فرضھا هللا عليكم وفرض العمل إل معنا إلقامة شرع هللا من خالل ندعوكم للعم حزب التحريرننا في إ
  .إلقامتھا، وھي التي لن تحل مشاكل أھل مصر فحسب بل مشاكل البشرية جمعاء

  

  :يا جيش الكنانة المجاھد المسلم

متكم ورفعة أنتم بيدكم تستطيعون عّزة أنتم من بيدكم تحقيق ذلك، وأعلى للقوات المسلحة، س األيھا المجلأأيّھا الضباط والجنود، 
مريكا ومن شايعھا، بل أعطوا ألى إ، فال تركنوا ياديھا بأياديكمأمة لذّل والفقر، وضعت األانقاذھا مما ھي فيه من الظلم وإشأنھا و

فاألمة جميعھا معكم، من  على منھاج النبوة، فتكونوا أوس وخزرج ھذا الزمان، راشدةً  علنوھا خالفةً أو لحزب التحريرالنصرة 
مريكا والغرب أخرة، وال تخافوا العظيم في اآل بالشرف في الدنيا والثوابتفوزوا لى مغربھا، تؤيدكم وتعينكم، فانصروھا إمشرقھا 

  .بأسره، فا موالنا وناصرنا وال مولى وال ناصر لھم

  )الظُّلُماتھم مَن النّوِر إلى هللاُ وليُّ الّذيَن ءامنوا يُخرُجھم من الظُّلماِت إلى النّوِر والّذيَن كفَروا أولياُؤُھم ُالطاغوُت يُْخِرجونَ (
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