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

  ... أما بعد

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائك وعافى أمتي المسلمة هنيئ
 فطالما يممت وجهك ترقبين النصروبارك في جهود أبناءكجرحاك 

الذي لحت بشائرها من المشرق فإذا بفجر الثورةا يضيء من
المغرب أضاءت الثورةا من تونس فأنست بها المة وأشرقت وجوها
الشعوب وشرقت حناجر الحكاما وبإسقاط الطاغية سقطت معاني

الذلة والخنوع الخوف واليأس والحجاما ونهضت معاني الحرية
فكان لتونسوالعزةا و الجرأةا والكرامة والقداما فهبت رياح التغيير 

ًا من قصب السبق وفي سرعة البرق أخذ فرسان الكنانة قبس
 ولم تكنتونس الحرةا إلى ميدان التحرير فانطلقت ثورةا عظيمة

ثورةا طعاما وكساء وإنما ثورةا عز وإباء ثورةا بذل وعطاء 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 ورأوا رأس الكفر العالمي يترنح على أيدي

ًا على إجهاض الثورةا كما فعل بثورةا عرابي إخوانهم ولم يعد قادر
فيما مضى فاغتنم الفرصة من وعى ووقفوا في وجه الباطل

ّثقوا المعاهدةا ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم يهابوا جندها وتعاهدوا فو
.فالسواعد مساعدةا والثورةا واعدةا

لوإلى أولئك الحرار تمسكوا بزماما المبادرةا واحذروا المحاورةا و
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكل

وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها فقد حمي
الوطيس في أياما لها ما بعدها أنتم فرسانها وقادتها ادخرتكم المة

لهذا الحدث الجلل فواصلوا المسير ول تهابون العسير فبثورتكم
رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم وبثورتكم تحققون آمالنا حقق الله

.آمالكم

وقف السبيل بكم كوقفة طارق            الـيأس خلف والرجاء أماما



وترد بالدما بقعة أخذت به             ويمـوت دون عرينه الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه            دفع

أبناء السلما أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تاريخية نادرةافيا 
للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فاغتنموها وكسروا الصناما

والوثان وإن من أوجب الواجبات بعد اليمان مجاهدةا الباطل
 المشتعلةضد الباطللحقاق الحق فواصلوا دعمكم لجذوةا الثورةا 

المكلومينفي أرض الكنانة فهناك قطب الرحى وموضع آمال 
 وقد تداعى الكفر العالمي ووكلؤها لللتفاف عليهاوالجرحى

والحيلولة دون انتصار المسلمين فيها فمصير مليار ونصف مسلم
معلق بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى بمضغة بقلب جريء واع يتخذ

القرار في هذها اللحظة الحرجة وإن مصر التي أنجبت المير
المجاهد محمد عطى رحمه الله فاتخذ قرارها واقتحم على رأس
الكفر العالمي دارها فكسر قرنه وأرغم أنفه ومصر التي أنجبت

البطل المجاهد خالد السلما بولي فقتل الوكيل السابق الذي مهد
ًا كأولئك الطريق لهذا الوكيل ل شك أنها قد أنجبت أبطالً  كثير

العظاما فاليوما يومهم ليتخذ أحدهم القرار الحاسم فيقتحموا مركز
الظلم ويسقطوا أكبر وكيل للكفر في بلدنا ويخرج المة من

والظلم والقهر والسبداد فقد بلغ الحال بأبنائها من الهانة
والستضعاف أن يقتلوا أنفسهم ويحرقوا أجسادهم دون نكاية في

عدوهم أيعقل بعد ذلك أين يحجم الناس عن اتخاذ القرار خشية
على دماء عشرات أو مئات مما يضيع الفرصة ويضيع جهود ودماء
ًا فالخشية على الدماء في مثل هذها الموطن ورع المسلمين هدر

فاسد وإني لدرك حق الدراك صعوبة تعريض أبناء المة للقتل
ولكن ل سبيل لنقاذهم غيرها ل سبيل سواها فالحرية ل تتحقق إل

 بالثمن الغالي والهمم العوالي

ًا                 ولكن بيننـــــــا دين وعرق 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

وللحـــــــــرية الحمراء باب                 بـكل يـد مضرجــــــة
يـدق

وإن من يقصر ضحايا النظاما على الذين يقتلون بالرصاص الحي في
المواجهات قد ضعف فقه وقل وعيه ففي مصر وحدها يموت نتيجة
التلوث في المياها الناتج عن مصانع رجال العمال الكبار المتحالفين

ًا  فمالكممع السلطة عشرات اللف مما يعني موت المئات يومي
: وقد قيلتتربصون وأي شيء تنتظرون وعلى من تؤملون

ومن يستعن في أمرها غير نفـــسه            يخنه الرفيق العون في
المسلك الوعر

 ول سبيل لنجاح الثورةا في مثلووحدوا صفوفكمفاتخذوا قراركم 
هذها الجواء إن لم يقودها رجال أمناء أقوياء يستوي الموت عندهم

والبقاء يقدمون في مواضع القداما ويحذرون التأخر والحجاما
يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم

يتمثلون قول القائلويبرهنون صدقهم بدمائهم  : 

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

أخــــــاف أن أذل أو أغـــــــــــرا            فديـــــنــي الســـــــلما
لن أفـــر

ًا ويجب ًا عظيم وفي الختاما: إن الظلم والجور في بلدنا قد بلغ مبلغ
إنكارها وتغييرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمن

ًا (سيد الشهداء حمزةا بن عبد المطلب ورجل جاهدهم...) وقال أيض
ًا لمن خرج بهذها النية قاما إلى إماما جائر فأمرها ونهاها فقتله) فهنيئ
العظيمة فإن قتل فسيد الشهداء وإن عاش فمن السعداء فقولوا

. الحق ول تبالوا

فقول الحق للطاغي                               هو العز هو البشرى



هو الـدرب إلى الدنيا                              هو الدرب إلى الخرى

ًا                             وإن شئـت فـمت فمـتفإن شـئت  عبد
ًا حـر

ًا ًا وسداد ًا مبينا وارزقهم صبر اللهم افتح على أهلنا في مصر فتح
ًا  ويقين


