
الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
... والها أما بعد

هلت بـــــــــــمجد بني السلما أياما           كما اختفى عن عروش
العرب حكاما

أمتي المسلمة:طالما يممت وجهك ترقبين النصر الذي لحت
بشائرها من المشرق فإذا بفجر الثورةا يضيء من المغرب انطلقت
الثورةا من تونس فأنست بها المة وبإسقاط الطاغية سقط الخوف

واليأس والحجاما ونهضت معاني الجرأةا والكرامة والقداما فهبت
رياح الحرية والتغيير وثارت العزةا في ميدان التحرير ولم تكن ثورةا
طعاما أوكساء وإنما ثورةا عزةا وإباء أضاءت حواضر النيل من أعلها
إلى أدناها فتراءت لفتيان الكنانة أمجادهم وحنت نفوسهم إلى عهد
أجدادهم وسرت عزةا اليمان في دمائهم. فقهوا الواقع من حولهم
ًا فرأوا رأس الكفر العالمي يترنح على أيدي إخوانهم ولم يعد قادر

على إجهاض الثورةا كما فعل بثورةا عرابي فيما مضى فاغتنموا
ّثقوا المعاهدةا ًا من جرأةا محمد عطى وو لفرصة واقتبسوا قبس

فالهمم صاعدةا والسواعد مساعدةا والثورةا واعدةا . وإلى أولئك
: الحرار أقول

وقف الزمان بكم كوقفة طارق            الـيأس خلف والرجاء أماما

وترد بالدما بقعة أخــــذت به             ويموت دون عرينه الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه            دفع

وإن معظم الحكاما لم يدركوا حجم الفجوةا في الوعي بينهم وبين
الجيل الصاعد ولم يستشعروا معاني اليمان والنسانية والعزةا
والحرية ومازالوا يفكرون بعقلية أبي جهل يوما جهل أن حلوةا

اليمان الذي تجذر في نفس بلل وآل ياسر رضي الله عنهم أعظم
من مرارةا عذابه ولو أدرك الحكاما ذلك لعلموا أن المؤمنين الحرار
ل يطيقون الحياةا إل بإيمانهم وحريتهم فيستعذبون في سبيل ذلك

العذاب ويذللون الصعاب وهؤلء هم الذين يغيرون وجه الرض



فالحرية ل تتحقق إل بثمن غالي والدماء يتجزأ عن مقوماتها وإني
لدرك حق الدراك صعوبة تعريض أبناء المة للقتل ولكن ل سبيل

لنقاذهم غيرها ل سبيل سواها وهنا أذكر إخواني المسلمين بهذها
  البيات لشاعر النيل

ًا                 ولكن بيننـــــــا رحم ونطق نصحت ونحن مختلفون دار

تقربنـــــــــا إذا بعــــــــــــدت بلد                شريعـــــة
ربنــــــــا عدل وحق

ول يبني الممالك كالضحايا              ول يـدنـي الـحقوق ول يـحق

ففي القتلى لجيال حياةا              وفي السرى فدى لهمو وعتق

وللحرية الحمراء باب                 بـكل يـد مضرجة يـدق

فيا شباب المة إليكم تشكو الخطوب مصابها وعليكم بعد الله
تعالى يلقى المل والرجاء فبثورتكم رفعتم رؤوسنا رفع الله

رؤوسكم وبثورتكم تتحقق بإذن الله آمالنا حقق الله آمالكم ولقد
أخذتم زماما المبادرةا فأمسكوا بزماما المور وإياكم والتربص فل

قد حمي الوطيس في يوما له ما بعدها فثورتكمأنصاف في الثورةا و
في مصر مصيرية للمة بأسرها والمعركة فيها معركة حاسمة بين

الكفر العالمي من جهة والمة السلمية من جهة أخرى وهذها
فرصة تاريخية ناردةا للتحرر من التبعية تنتظرها المة منذ قرون

 فانتدبوا خياركم ووحدوا صفوفكم

ول يصمد في مثل هذها الجواء إل رجال أقوياء أمناء يستوي الموت
عندهم والبقاء يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائهم

: فواصلون المسير ول يهابون العسير ولسان حالهم يقول

ًا ًا مر أقسمت ل أموت إلى حرا            وإن وجدت الموت طعم

أخــــــاف أن أذل أو أغـــــــــــرا            فديـــــنــي الســـــــلما
 لن أفـــــــرا




