
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  فهل ترضون عن اإلسالم بديال؟؟ ...أنتم مسلمون

دوا موعدا النتخاب جملس يضعه مثّ دَّ ح ، احلقيقّي يكون بدستور جديدفخرج بقية من بقاياه تقول لنا إّن التغيري منها الطاغية هاربا فرّ لقد غضبتم غضبة 
م ،اختلفوا فيه ّ يصل إليه الواصلون بقّوة املال السياسي  ،وكأّن جملسا تأسيسيا !وذاك ننتظر التغيريوحنن أمام هذا  ،توافقوا عليه ّمث حّددوا موعدا جديدا زعموا أ

ا، سُيحّقق أهدافنا وآمالنا يف التحرر واالنعت   .!اقالقذر أو بدفع من جهات استعماريّة ساءها أن تثوروا وخشيت أن تسقط مشاريعها وخمّططا
م الختيار جملس تأسيسّي يضع احمرتا بعض الناس نرى قول من كأنّنا لسنا من أّمة نزل فيها   !ال دين له وال حضارةوكأنّنا شعب  !للمسلمني شرعا غري شرع رّ

  !}م نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينااليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليك ..{بيده أنفسنا 

  
  :ونذّكركم بالتالي لتحرير ندعوكم دعوة الناصح األمينإنّنا في حزب ا

 أليس من املبكي أن خيرج مسلمون ويقولون . ا به وفاخروا به األمموّ فاعتز ) نياملسلم(باسم عظيم ُحيّبه اهللا ورسوله  إّن اهللا سبحانه وتعاىل قد مسّاكم
م مرتاحون لتحديد موعد النتخاب جملس يعلمون علما أنّه سيضع تشريعا بدال من شريعة رّبكم الذي آمن ّ فماذا . تم به وسرتّدون إليه بعد موتكمبأ

 أنتم قائلون يومئذ؟
  تُعرضوا عن أمل تروا إىل هؤالء الذين نّصبوا أنفسهم أوصياء عليكم يريدونكم أن تتحاكموا إىل الطّاغوت، يريدونكم أن تنبذوا دينكم وراء ظهوركم و

  ؟موسلّ القرآن العظيم كتاب اهللا املنّزل باحلق على رسولكم صّلى اهللا عليه 
 الكرام وصحبه صلى اهللا عليه وسلم أيّها التائقون إىل حكم اإلسالم وعزّه، أيّها املشتاقون إىل لقاء حمّمد ،أيّها املسلمون. 

 أليس اإلسالم هو الذي جيمعنا على احملّجة البيضاء؟
 ؟منكم ال يريد أن ُحيكم بشرع اهللامن 

 من منكم ال يريد أن خيرج من عبادة العباد إىل عبادة رّب العباد؟
 من منكم ال يعتّز بدينه وقرآنه وسّنة نبّيه األكرم عليه الّصالة والسالم؟

 من منكم يرضى عن اإلسالم بديال؟
 

وإنّنا لنعلم أنّه ُمتمركز يف حّبات قلوبكم ولن يستطيع الكّفار ، واهللا إنّنا لنعلم أّن اإلسالم عميقة جذوره يف نفوسكم ولن يستطيع أحد قلعها، أحبتنايا أهلنا و 
 .وال املنافقون نزع حّبة من القلوب

 .ليل والرتهيب والتجهيلبفعل عقود من الّتض قد فقد أثره يف حياتنا ،نظاما للحياة، نظاما للحكم والّسلطان، نظاما للعالقات مجيعها ؛ولكّن اإلسالم
 ؟فزادونا رهقا ممن اّدعى ويّدعي أنّه سُيعيننا على االنتقال سالم ومل نُذّل إال يوم ابتغينا العزّة عند عدّوناباإل ةً عزيز  أمةً أمل نكن 

ة له يلجأ إليه احلّكام إّن عودة اإلسالم إىل احلياة لن تكون بوضع ماّدة يف الّدستور تنّص على أّن دين الّدولة الرمسّي هو اإلسالم، فذلك وضع شكلّي ال قيم
  . للّدستور والقواننيإّن عودة اإلسالم إىل احلياة واحلكم والسيادة ال تكون إال بدولة جتعل العقيدة اإلسالمّية أساسا . نفاقا وخداعا وإسكاتا جلماهري املسلمني

نقرتحه على العلماء  ا من القرآن والّسّنةا مستنبطً دستورً  ،لّصادقني دستورا نضعه بني أيديكمإنّنا يف حزب التحرير نقّدم لكم بعزّة املؤمنني ا ،يا أهلنا وأحّبتنا
  .دستورًا يكون الحكم فيه هللا وحده ال لغيره من الطواغيت، لوضعه موضع الّتنفيذ والفقهاء واملختّصني املخلصني

يُن اْلَقيُِّم وَ  {  }لَـِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه َأَمَر َأالَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
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