بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ما الذي ينتظره المجلس األعلى للق ّوات المسلّحة،
والح ّل بين يديه؟!
يتساءل أھل مصر في ھذه االيام حائرين :وماذا بعد؟ وما الذي ستؤول إليه أحوالھم بعد الثورة على الظلم؟
وھل زال الظلم فعال؟! أليس الجيش الذي وقف معھم في ثورتھم سيخلّصھم مما كانوا فيه؟ ثم ما ھو سبيل
الخالص؟

يا أھلنا في مصر الكنانة،
إنه ال يخفى عليكم ما آلت إليه أحوال الناس وانحدارھا من سيء إلى أسوأ ،وال يخفى عليكم ما تقوم به
حفنة من أتباع األمريكان نع ّدھم على أصابع اليد ع ّدا من محاولة اختطاف الثورة يطالبون بالديمقراطية
والليبرالية وتشريع البشر الذي يفصل الدين عن الدولة ويجلب الظّلم كلّه!
إن مفاتيح إنقاذ مصر اآلن ھي بين يدي المجلس األعلى للقوات المسلحة والجيش ،وإن ھذا الجيش -جنودا
وضباطا -يتكون من أبنائنا فلذات أكبادنا والذين يدينون بديننا وبھم فا َخرْ نا العالم يوم م ّرغوا أنف يھود
وأذاقوھم طعم الھزيمة وال ﱠ
صغار ،وھم اآلن يقفون على مفترق لطريقين واضحي المعالم:
طريق ينالون به شرفا في الدنيا وثوابا عظيما في اآلخرة بإذن ﷲ إن طبقوا شرع ﷲ تطبيقا انقالبيا كامال
من خالل اإلعالن عن دولة الخالفة اإلسالمية وإقامتھا ،التي ستنشر العدل وترعى شئون الناس ،وتعيد لنا
سيرة الخلفاء الراشدين ،طريق الجنّة والخير ،طريق الع ّزة والنّصر والعيش الكريم ،طريق فرضه رب
العالمين علينا ،وھو مطلب أكثر من  %93من أھل مصر المسلمين بحسب عقيدتھم وأحكام شرعھم ،ھذا
الطريق الذي يوفر األمن ويرفع الظلم ويقضي على الفقر ،ويض ّم باقي بالد المسلمين إلى قاھري
الصليبيين والتتار ،ويوقف نھب أموال وثروات المسلمين من قِبَل أمريكا وأوروبا ،ويعيد توزيع ھذه
الثروات بحسب أحكام الشرع باعتبارھا ملكية عامة للمسلمين ،لتصبح مصر حاضرة الخالفة اإلسالمية
والدولة األولى في العالم.
وحتى بالنسبة للقلّة الباقية من أھل مصر من األقباط ،فإنه وبشھادتھم أيضا قد عاشوا ربيع حياتھم في ظل
دولة الخالفة ،وقد أوصى الرسول صلى ﷲ عليه وسلم بھم خيرا حيث قال "فأحسنوا إليھم ،فإ ّن لھم ذ ّمة،
وإ ّن لھم رحْ ما" فھم أخوال إبراھيم ابن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم من مارية القبطية رضي ﷲ عنھا،
وقد حفظ المسلمون لھم ذلك .والتأريخ يشھد بتلك الحادثة العظيمة عندما شكا قبطي ابن والي مصر ،حيث
ضربه بالسوط ألنه سبقه قائال له أتسبق ابن األكرمين؟! فأعطى الخليفة عمر بن الخطاب القبطي السوط
ليضرب ابن الوالي ،وقال عمر للقبطي اضرب ابن االكرمين ،واجعل السوط يمر من أمام أنف أبيه عمرو
بعدل مع األقباط مثله؟
بن العاص ألنه ضربك بسلطان أبيه! فھل يجود التاريخ
ٍ
وأما الطريق الثاني ،طريق التبعية ألمريكا والغرب وعمالئھم وأبواقھم وديمقراطيتھم ومجلس أ ْمنھم،
ق سالكوه ليسوا بِمنأى ع ّما أصاب َم ْن قَ ْبلھم ،طري ٌ
طري ٌ
ق يواصل خداع الناس وتضليلھم حتى ال يصل
اإلسالم إلى الحكم ،طريق يورد المھالك في الدنيا واآلخرة ،وھو نفس طريق النظام البائد أو تجميل
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وتزييف له بتنقالت وتغيير وجوه ھنا وھناك مع تحقيق مطلب أو مطالب ال تسمن وال تغني من جوع،
طريق المطالبين بالديمقراطية الليبرالية الرأسمالية العفنة بأزماتھا المحلية والعالمية ،طريق الظلم وقمة
اإلرھاب التي تُبقي سيطرة أمريكا وأوروبا ويھود يتحكمون في رقابنا بحيث تمخر عباب بحارنا وقناتنا
س مفروض علينا ،وكذلك حامالت طائراتھم تقتل
سفنھم محملة بنفطنا وثرواتنا رغما عنّا وبثمن بَ ْخ ٍ
وتعربد في بالد المسلمين وتسيطر على الجو والبر والبحر تحت سمعنا وبصرنا ،طريق ظاھره فقر وذ ّل
وظلم ،وباطنه حرب على اإلسالم وأھله.
ق باالتباع؟!
فأي الطريقين أيّھا المسلمون أح ّ
ش ْرتَني أعمى
ض ْنكا ً ونَح ُ
ب لِ َم َح َ
ش ُره ُيو َم القيام ِة أعمى ،قا َل َر ﱢ
ض عنْ ِذ ْكري فإنﱠ لهُ معيشةً َ
) َو َمنْ أع َر َ
وق ْد ُكنتُ بَصيراً ،قا َل كذل َك اتَ ْت َك آياتُنا فَنَسيتَھا وكذل َك اليو َم تُ ْنسى(.

أيّھا المسلمون ،يا أھل مصر،
إنه ال خالص لكم إال باإلسالم ،وإن النصر الحقيقي للثورة ال يكون إال بتغيير جذري انقالبي يطبق شرع
ﷲ تطبيقا كامال من خالل دولة الخالفة اإلسالمية .ولقد رأيتم بأعينكم أن كل محاوالت التجميل للنظام
السابق بوجوه جديدة لم تزدكم إال خسارا .فالدستور والقوانين كما ھي لم تتغير ،وما تغير منھا كان أسوأ
من سابقيه ،فھل تقبلون خداعا وتضليال؟ إن تغييرھا ال يكون إال بإزالتھا من جذورھا ليحل محلھا شرع
ﷲ.

أيّھا المجلس األعلى للقوات المسلحة،
اعلموا أنكم تقودون جندا من خير أجناد االرض ،ولن يقبل ھؤالء الجند إالّ نصرة أھليھم وذويھم ،وإنّھم
وأھليھم يعلمون أي الطريقين أحق باالتباع ،ويعلمون أن اال ّمة كلھا معھم من مشرقھا إلى مغربھا ومستعدة
للتضحية ومستعدة لتأييدھم ومستعدة لدعمھم التباع الطريق األول ،ويعلمون فوق ھذا كلّه أن ﷲ معھم
وناصرھم وھو موالھم ،ﱠ
وأن الكافرين وأبواقھم وزبانيتھم ال مولى لھم.
فَ َعال َم االنتظار؟! إن بين يدي حزب التحرير دستورا إسالميا كامال جاھزا للتطبيق الفوري يضعه بين
أيديكم ،دستورا يرقى بمصر لتقود العالم ،فاستجيبوا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ،وأعلنوھا دولة
سبيالً ،يَا
ض الظّالِ ُم على يَدي ِه يَقو ُل يا لَ ْيتَني اتّ َخ ْذتُ َم َع
خالفة راشدة قبل فوات األوان) .ويَو َم يَ َع ﱡ
الرسول َ
ِ
ضلﱠني َع ِن ّ
لإلنسان َخذوالً(.
الذ ْك ِر بَ ْع َد ْإذ َجا َءني
وكان الشيطانُ
َ
َو ْيلَتى لَيتَني لَ ْم أتّ ِخ ْذ فُالنَا ً َخليالً ،لَق ْد أ َ
ِ
﴿ َو ﱠ
ون﴾.
س َال يَ ْعلَ ُم َ
ﷲُ َغالِ ٌ
ب َعلَى أَ ْم ِر ِه َولَ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر النﱠا ِ
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