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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مريكا ومن شايعهانف أرغم أ

  أهل مصر الكنانة يريدون تطبيق الشريعة من خالل دولة الخالفة االسالمية

م ة والعيش السقطوا النظام البائد ليعود هلم العدل والعزّ وا بدمائهم وأعلى الظلم والطغيان وضحّ  لقد ثار شبابنا كرمي، ومحى ثور
ومعاهداته  واشكاله واشخاصهقوانينه و  هدستور هدم النظام البائد الظامل بالذي جيب ان يواصل املشوار حىت يُ الباسل  جيشنا

باألكثرية  االمةُ  نتخبُ ، حيث تَ مكانه نظام دولة اخلالفة االسالميةحيل   ن، وأمنثورا صبح هباءً ويُ اجلائرة مع اعداء االمة 
 -اهللا كامل يف مجيع شئون احلياة  عُ رْ وشَ  - تنفيذ أحكام الشرع يبايعونه علىحيمي العباد والبالد، واالختيار خليفة  بالرضاو 
ن مل ال خري فيكم إ" عمر رضي اهللا عنه كما قال  على اعوجاجه وحياسبونهيدينون له بالسمع والطاعة ما أطاع اهللا فيهم، و 

  "ويـُتَّقى ِبه يُقاَتُل ِمْن ورائِهِ  االماُم ُجنَّةٌ " قال علية الصالة والسالم ، "مل نسمعها نلوها وال خري فينا إتقو 

  :يا أهلنا في مصر

م وحتميهم، عزيزة حياة كرمية  لقد عاش املسلمون كانوا سادة الدنيا باحلق والعدل قرونا، و يف ظل اخلالفة، ترعى شئون حيا
عيش يف ظلم واستبداد وظالم كانت اوروبا تو  ديق ويرتعد منها العدو،حيرتمها الص ،وكانت اخلالفة هي الدولة االوىل يف العامل

والعنصرية واالزمات االقتصادية وتفكك االسرة  ، فما الظلم  واجلرمية واملخدراتال زال الغرب يعيش يف ظالم مثلهو  دامس،
من  الّ إ -كثر من نصف ثروات العاملعلى أ ياءمن السكان االثر % 2حبيث حيوز -وتوزيع ظامل للثروة وشيخوخة اجملتمعات 

ا انتائج تلك  ا قد فشلت وأوالذي ألدميقراطية اليت يدينون  فقد ظهر يف الغرب مصطلح عدم القدرة  .فلستعلن الغرب ا
على إجياد حلول  اوالذي يعين ان النظام الدميقراطي بوصفه نظام حكم مل يعد قادر " ungovernability" على احلكم 

نادي بفرتة ما بعد الدميقراطية مدرسة جديدة ت السياسيون واملفكرونللمشاكل املتجددة، حبيث أوجد 
"Postdemocracy ."ا؟وفشٍل عالُن إفالٍس هذا إ سَ ليْ أ   !.للدميقراطية من أصحا

ه االمة ل من توجّ يْ وذلك للنـَّ  نشازاً  مةً نغْ  عْزفهمبواقها ومن شايعهم يف حماولة ا تقوم به امريكا وأمملذلك احذروا يا أهلنا يف مصر 
ا  تفصل الدين  الرتويج لدولة دميقراطية مدنية علمانية ةعن طريق دولة اخلالفة االسالمية، وحماولحنو حتكيم االسالم يف حيا

مث ما الذي تريده  .البؤس والشقاء بقيهم يفوتُ  ،الوان البالءذيق الناس تُ ، و عل التشريع للبشر وليس لرب البشرعن الدولة، جت
ا على مصر للمحافظة على مصاحلها  امريكا بعد هذا من أهلنا املسلمني يف مصر لتحاورهم عليه سوى ضمان استمرار سيطر

  واحليلولة دون عودة االسالم اىل احلكم؟ ،ومصاحل دولة يهود
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فهي أحكام شرعية أتى   -واليت جتعل السلطان لالمة  - وحماسبته واالختيار بالرضاو  باألكثريةانتخاب احلاكم  "دميقراطية" أما
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت ﴿: قال تعاىل بأكثر من الف سنة، الفاسدة قبل ان تولد فكرة الدميقراطية ا ديننا احلنيف

  ﴾ُم اِإلْسالَم ِديًناَعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلكُ 

، فالدميقراطية ليست دميقراطية وال عالقة هلا بالدميقراطيةوحماسبته املتعلقة بالشورى وانتخاب احلاكم  وهذه االحكام الشرعية
َهَذا َوَأنَّ ﴿: ، قال تعاىلم أخذ أي شيء منها او تطبيقه او الدعوة اليهرُ حيَْ والشرع من رب البشر، لذا  ،نظام وضعي من البشر

نَـُهم ِبَما أَنَزَل اللَُّه َوَال تـَتَِّبْع ﴿ ،﴾ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلهِ  َوَأِن اْحُكم بـَيـْ
ُغونَ ﴿، ﴾َأْهَواءُهمْ  َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما ﴾، ﴿أَنَزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما ﴿ ،﴾َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

  .﴾َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴾،﴿أَنَزَل اللَُّه فَُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  أيها المسلمون،

قامتها وفرض وجودها، قال عليه فة اليت فرض اهللا عليكم العمل إلدولة اخلالقامة لوا على العمل  مع حزب التحرير إلأقب 
  .اخرجه مسلم »جاهلية ميتةً  ماتَ  بيعةُ  هِ قِ نُ في عُ  وليسَ  ماتَ  ومنْ « :الصالة والسالم

  ها االزهر الشريف، يّ أيّها العلماء، أ

ر بإذن اهللا سبحانه دومقعد صدق عند مليك مقتالوا ثوابا عظيما اليت انتم تعلمون، فتن ولوا قولة احلقّ العلماء ورثة االنبياء، فق
  .وتعاىل

  ،في مصر الكنانة ها الجيش الباسليّ أ

كتب ون العامل، وتُ تغريِّ فيد يف التاريخ، نتم اآلن من يستطيع دخول منعطف جدطعم اهلزمية، وأ ذقتم يهودَ أضتم حربا و خُ لقد 
م علييُ  نفة، فتكونوا االنصار اجلدد الذيعالن دولة اخلالالتحرير بإنتم نصرمت حزب نور إن أسريتكم بصحائف من    اهللا شأ

نصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد اهتز عرش الرمحن ملوت سيد االنصار سعد بن معاذ رضي اهللا كما أعلى شأن أ
  ".نَّ اَهللا لقويٌّ عزيزٌ ولينُصَرنَّ اهللاُ من ينصرُُه إ. "عنه

ْلِبِه َوأَنَُّه ِإَلْيِه الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اللََّه َيُحوُل بَـ يَا أَيـَُّها ﴿ ْيَن اْلَمْرِء َوقـَ
   ﴾ُتْحَشُرونَ 
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