
1

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

أما بعد ...  

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائك وعافى أمتي المسلمة هنيئ
جرحاك فقد جاءك الفرج من حيث لم تحتسبي فطالما يممت

وجهك ترقبين النصر الذي لحت بشائرها من المشرق فإذا بفجر
الثورةا تيضيء 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 والعزةا و الجرأةا والكرامة والقداما فهبت
رياح والتغيير فكان لتونس قصب السبق وفي سرعة البرق أخذ

ًا من تونس الحرةا إلى ميدان التحرير فرسان الكنانة قبس
فانطلقت ثورةا عظيمة ثورةا لم تكن ثورةا من أجل طعاما  وكساء

وإنما ثورةا عز وإباء ثورةا بذل وعطاء أضاءت حواضر النيل من
أعلها إلى أدناها وغصت الميادين بأبطالها الميامين الذين فقهوا

 أمجادهم وحنت نفوسهم إلىأياماالواقع من حولهم فتراءت لهم 
عهد أجدادهم فوقفوا في وجه الباطل ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم
ّثقوا المعاهدةا فالسواعد مساعدةا والثورةا واعدةا. يهابوا جندها وو

وإلى أولئك الحرار أقول: تمسكوا بزماما المبادرةا واحذروا
المحاورةا ول التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل

والتضليل حاشا وكل وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها
وللمة بأسرها فهذها أياما لها ما بعدها وأنتم قادتها ومسعروها

فقد ادخرتكم المة لهذا الحدث الجلل فواصلوا المسير ول تهابوا
العسير فقد رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكم وتحققون آمالنا

حقق الله آمالكم. 

وقف السبيل بكم كوقفة طارق         الـيأس خلف والرجاء أماما

وترد بالدما بقعة أخـذت به             ويموت دون عرينه الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه             دفع
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أبناء السلما أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تاريخيةفيا 
نادرةا للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فاغتنموها وكسروا

الصناما والغلل وإن من أوجب الواجبات بعد اليمان.مجاهدةا
الباطل لحقاق الحق فواصلوا دعمكم لجذوةا الثورةا ضد الباطل

المشتعلة في أرض الكنانة فهناك قطب الرحى وموضع آمال
المكلومين والجرحى .

وقبل الختاما أقول :....(من نسخة ما)

إل أن العائق الساسي دون اتخاذ قرار الخطوةا الخيرةا لوهاق
الباطل هو الخشية على الدماء فتحمل مسؤولية دما شاب واحد
ًا فكيف بالمئات أو اللوف ولكن الواجب أن تقاس أمر ثقيل جد

المسألة بمراعاةا المصلحة العامة والحفاظ على الدماء المسلمة
بغض النظر عن المتسبب في إزهاقها ول يخفى على كل مجرب

أن بقاء النظاما سيجلب من المصائب ما هو أعظم ويريق من
الدماء  أضعاف مضاعفة ففي مثل هذا الموطن يكون التوقف

خشية على الدماء ورع فاسد ويكفي لتوضيح الفارق في مسألة
الدماء فقط استحضار الحصاءات التي تشير إلى أن في مصر

ًا بسبب ًا والمئات يومي وحدها يموت عشرات اللف سنوي
المراض المرتبطة بشكل مباشر بتلوث المياها الناتج عن رغبة
رجال العمال المتحالفين مع السلطة في التخفف من تكاليف

معالجة نفايات مصانعهم و تصريفها إلى النهار فضلً عن عشرات
اللف الذين يموتون بسبب التلوث البيئي المرتبط بمصانعهم

 فل يصح بحال أن تقصر الدماء التي يريقهالمدنالتي في وسط ا
النظاما على من يقتلهم بشكل مباشر. 

وبتأمل سريع لتاريخ الثورات يتضح أنه ل سبيل لنجاح هذها الثورةا
يستوي الموت عندهم والبقاءأمناء أقوياء إن لم يقودها رجال 

يقدمون في مواضع القداما ويحذرون التأخر والحجاما فالحرية ل
تتحقق إل ببذل الغلي والنفيس وفي هذا المقاما أذكر إخواني

بأبيات شاعر النيل 

ًا         ولكن بيننا دين وعرق نصحت ونحن مختلفون دار

تقربنا إذا بعدت بلد              شريعة ربنا عدل وحق
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ول يبني الممالك كالضحايا        ول يـدنـي الحقوق ول يـحق

ففي القتلى لجيال حياةا         وفي السرى فدى لهمو وعتق

وللحرية الحمراء باب                بـكل يـد مضرجة يـدق

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

ًا (سيد الشهداء حمزةا بن عبد ( فمن جاهدهم...) وقال أيض
ًا لمن المطلب ورجل قاما إلى إماما جائر فأمرها ونهاها فقتله) فهنيئ
خرج بهذها النية 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 وثبات ًا وارزقهم صبر ًا مبين اللهم افتح على أهلنا في مصر فتح
ًا  ويقين

(تركيز السهاما على إسقاط انظاما)          

(مفاهيم ينبغي أن تصحح) وكتاب (واقعنا المعاصر) للشيخ محمد
قطب
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