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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  ،حةات المسلّ على للقوّ ما الذي ينتظره المجلس األ 

  !؟يديهبين  والحلّ 

  

 ؟بعد الثورة على الظلم ھمأحوالليه إما الذي ستؤول و وماذا بعد؟ :ھذه االيام حائرينفي مصر  ھلأ يتساءل
 ھو سبيلما  ثم فيه؟ اانوا كممھم صسيخلّ  ھمفي ثورت ف معھمليس الجيش الذي وقأوھل زال الظلم فعال؟! 

  الخالص؟

  ،يا أھلنا في مصر الكنانة
  
يخفى عليكم ما تقوم به  لى أسوأ، والإه أحوال الناس وانحدارھا من سيء ليإنه ال يخفى عليكم ما آلت إ

طالبون بالديمقراطية ي ن محاولة اختطاف الثورةمريكان نعّدھم على أصابع اليد عّدا متباع األأحفنة من 
  جلب الظّلم كلّه!ييفصل الدين عن الدولة و  الذيوتشريع البشر يبرالية والل
ودا جن-ھذا الجيش ن إو، الجيشعلى للقوات المسلحة والمجلس األيدي بين ھي ن اآلنقاذ مصر إن مفاتيح إ

يھود  نفغوا أالعالم يوم مرّ  نارْ بھم فاخَ و الذين يدينون بدينناوكبادنا أت فلذا بنائناأيتكون من  -وضباطا
  المعالم: يواضح ينقيطرلعلى مفترق  يقفونھم اآلن وغار، ذاقوھم طعم الھزيمة والصَّ أو
  

نقالبيا كامال اتطبيقا  شرع هللا ن طبقواذن هللا إفي اآلخرة بإ اعظيم اشرفا في الدنيا وثواب بهون نالي طريق
، وتعيد لنا دل وترعى شئون الناسالع ستنشر، التي قامتھاإو سالميةاإلدولة الخالفة عن  عالنمن خالل اإل

رب  طريق فرضهصر والعيش الكريم، ة والنّ العزّ  ة والخير، طريقطريق الجنّ  الخلفاء الراشدين،سيرة 
، ھذا حكام شرعھمأبحسب عقيدتھم و أھل مصر المسلمين% من 93كثر من أ مطلبوھو  ،علينا العالمين

لى قاھري إباقي بالد المسلمين  ضمّ يو ر،لفقويقضي على الظلم ويرفع ا منيوفر األ الطريق الذي
وروبا، ويعيد توزيع ھذه أمريكا ول أبَ موال وثروات المسلمين من قِ أالصليبيين والتتار، ويوقف نھب 

 سالميةاإل حاضرة الخالفة مصر لتصبحا ملكية عامة للمسلمين، حكام الشرع باعتبارھبحسب أالثروات 
  ولى في العالم.والدولة األ

  
قد عاشوا ربيع حياتھم في ظل أيضا نه وبشھادتھم إف قباط،ھل مصر من األالباقية من أ ةقلّ النسبة للب وحتى

ة، لھم ذمّ  نّ إليھم، فإحسنوا أ عليه وسلم بھم خيرا حيث قال "فوصى الرسول صلى هللاوقد أدولة الخالفة، 
عنھا،  من مارية القبطية رضي هللابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  براھيمإأخوال ا" فھم ملھم رحْ  نّ وإ

تلك الحادثة العظيمة عندما شكا قبطي ابن والي مصر، حيث ب ريخ يشھدالتأو وقد حفظ المسلمون لھم ذلك.
القبطي السوط  بن الخطاب عطى الخليفة عمركرمين؟! فأألنه سبقه قائال له أتسبق ابن األضربه بالسوط 

بيه عمرو أمام أنف أن االكرمين، واجعل السوط يمر من ب ابليضرب ابن الوالي، وقال عمر للقبطي اضر
  قباط مثله؟مع األ نه ضربك بسلطان أبيه! فھل يجود التاريخ بعدلٍ بن العاص أل

، ومجلس أْمنھم وديمقراطيتھم بواقھمأو ھموعمالئ مريكا والغربأل التبعية ، طريقوأما الطريق الثاني
حتى ال يصل  يواصل خداع الناس وتضليلھم طريقٌ لھم، بْ قَ  نْ صاب مَ أا منأى عمّ سالكوه ليسوا بِ  طريقٌ 

وھو نفس طريق النظام البائد أو تجميل  ،خرةواآلفي الدنيا  يورد المھالك طريق، لى الحكمإسالم اإل
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، و مطالب ال تسمن وال تغني من جوعأمطلب  تحقيق مع بتنقالت وتغيير وجوه ھنا وھناكوتزييف له 
طريق الظلم وقمة المحلية والعالمية،  بأزماتھا العفنةالرأسمالية  الليبرالية الديمقراطيةب المطالبين طريق

بحارنا وقناتنا تمخر عباب بحيث في رقابنا  ونيتحكم ويھود وروباأمريكا وأبقي سيطرة رھاب التي تُ اإل
م تقتل طائراتھحامالت كذلك مفروض علينا، و سٍ خْ بثمن بَ ا ورغما عنّ  وثرواتنا سفنھم محملة بنفطنا

 فقر وذلّ ظاھره  طريق، تحت سمعنا وبصرناوالبحر  البرالجو ووتسيطر على  وتعربد في بالد المسلمين
  سالم وأھله.، وباطنه حرب على اإلوظلم

  !؟باالتباع حقّ ھا المسلمون أيّ أي الطريقين فأ

ً نْ ضَ  معيشةً  لهُ  نَّ ري فإكْ ذِ  عنْ  ضَ أعرَ  نْ مَ وَ ( ني أعمى تَ رْ شَ حَ  مَ لِ  بِّ رَ  أعمى، قالَ  امةِ القي يومَ ه ُرُ حشُ ونَ  كا
  سى).نْ تُ  اليومَ  ھا وكذلكَ سيتَ نَ نا فَ آياتُ  كَ تْ اتَ  كذلكَ  ، قالَ صيراً بَ  نتُ كُ  وقدْ 

  يا أھل مصر، ،أيّھا المسلمون

يطبق شرع  ال بتغيير جذري انقالبي إال يكون  ن النصر الحقيقي للثورةإال باإلسالم، وإكم إنه ال خالص ل
تجميل للنظام ن كل محاوالت الأم قد رأيتم بأعينكلو .سالميةة الخالفة اإلمن خالل دول كامالبيقا تطهللا 

أسوأ وما تغير منھا كان ، تغيرتكما ھي لم فالدستور والقوانين  ال خسارا.إ كمزدلم ت بوجوه جديدة السابق
ليحل محلھا شرع ا من جذورھا بإزالتھال إن تغييرھا ال يكون إ ؟تضليالو خداعا فھل تقبلون، هيسابق من
  .هللا

  على للقوات المسلحة،ھا المجلس األيّ أ

ھم  إنّ ھليھم وذويھم، وأرة نص الّ إاالرض، ولن يقبل ھؤالء الجند خير أجناد جندا من نكم تقودون أاعلموا 
ومستعدة  لى مغربھاإة كلھا معھم من مشرقھا ن االمّ أ، ويعلمون حق باالتباعأي الطريقين أ يعلمون ھليھموأ

ن هللا معھم أه ويعلمون فوق ھذا كلّ ول، الطريق األ دعمھم التباعمستعدة لتأييدھم ومستعدة لللتضحية و
  ال مولى لھم.وزبانيتھم  بواقھم وأ الكافرين، وأنَّ وھو موالھم وناصرھم

ضعه بين ي للتطبيق الفوري اجاھز كامال اسالميإ ادستور ن بين يدي حزب التحريرإ االنتظار؟! المَ عَ فَ 
علنوھا دولة ألما يحييكم، وذا دعاكم إفاستجيبوا  وللرسول ، لتقود العالم ى بمصريرق ادستور، يديكمأ

ا ، يَ بيالً سَ  الرسولِ  عَ مَ  تُ ذْ خَ ني اتّ تَ يْ يا لَ  قولُ يَ  ديهِ على يَ  مُ الِ الظّ  ضُّ عَ يَ  ومَ (ويَ  وان.قبل فوات األ خالفة راشدة
ً النَ فُ  ذْ خِ تّ أ مْ ني لَ يتَ تى لَ لَ يْ وَ    َعِن الّذْكِر بَْعَد إْذ َجاَءني وكاَن الشيطاُن لإلنساِن َخذوالً).ني لَّ ضَ أ قدْ ، لَ ليالً خَ  ا

ُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن﴾.   ﴿َوهللاَّ
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