
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال 

مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده 

ورسوله. 

  أما بعد...  

اهللا وبركاته بعد ...إىل األمة اإلسالمية عامة السالم عليكم ورمحة 

وكان من آخرها خرجت من العبودية حلكامها املستبدين بأسرها قد إن شعوب العامل :..أميت املسلمة

فما أن بدأ االحتادالعاملية شعوب أوربا الشرقية واليت عاشت عقوداً طويلة يف رق التبعية للشيوعية 

ك الضعف ذلب أورباشعو أمجع إال والتقطت السوفييت يرتنح يف على ذرى اهلندكوش ويظهر ضعفه للعامل

واء فسخنت األجبدأت الثورة ضد األحزاب الشيوعية الظاملة يف دولة واحدة فالتارخيية تهاواغتنمت فرص

تتالت الثورات إىل أن خرجت أوربا الشرقية من رق التبعية للشيوعية العاملية وإننا اليوم نعيش و عند جار�ا 

فبالدنا منذ عقود بعيدة تعيش حالة غري مرضية على مجيع احملاور الدينية واالجتماعية لتتلك أياماً مشا�ة 

األمة حركة الوعي والتطوير على مستوى شعوبعليها فتوقفت والثقافية واالقتصادية تبعاً للهيمنة الغربية 

سها يف أفغانستان نفإذ شاء اهللا تعاىل أن يتورط املعسكر الغريب بقيادة أمريكا أمتنا وأصبحت منذ قرون 

وعلى ذرى اهلندكوش ذا�ا فيرتنح ويظهر ضعفه للعامل أمجع ومع ظهور ضعفه وضياع هيبته فإن ظلم 

واستبداد احلكام تراكم وتزايد فهذه هي الفرصة التارخيية النادرة لألمة بأسرها لتمسك بزمام املبادرة 

أهلبت و الثورة من تونس فأنست �ا األمة ضاءت وتتحرر من رق التبعية للهيمنة الغربية ويف هذه الفرصة أ

مشاعر املسلمني يف مصر فما لبث أهل الكنانة أن أخذوا قبساً من جريا�م إال وأشعلوا الثورة إلزهاق 

الباطل يف ديارهم وثورة املسلمني يف مصر أهلبت مشاعر العامل العريب واإلسالمي



ال بأحد املقولة بأنه ال ميكن تغيري احلكام إأسقطإن جناح ثورة تونس يف إسقاط الطاغية :أميت املسلمة

�ذه عادلة املبعد دخول الشعوب يف وتيقنت األمة خارجيةسبيلني:إما انقالب عسكري أو جميء قوات 

ب املتعني جوكان من السباقني لتأدية الوارجفاً قلوب الطغاة متألكربت وزحفت زحفاً القوة أ�ا مىت  

واستعادة ما سلبه احلكام من حقوق إخواننا ...يف أرض الكنانة ..فيجب على بإزالة الباطلشرعاً 

املسلمني عامة داخل مصر وخارجها أن يتعاونوا ويتكاتفوا للمحافظة على الثورة ومثارها فيبذل كل مسلم 

  ما استطاع.

خ وجتارب السابقني السيما تاريخ الثورات وماوإن من أهم األسباب لنجاح الثورات أخذ العرب من تاري

من تعثر تلك وحديثي هنا ليس إلظهار موقفيخيصها بشكل مباشر كدراسة أسباب جناح هذه الثورة و

لفرصة اهذه هذه الثورة  أو تلك وإمنا احلديث عن أسباب النجاح أو التعثر ألخذ العرب وعدم إضاعة 

يف مصر مر عليها بضع عقود عندما خرج املسلمونثورة التارخيية النادرة فمن الثورات اليت جتب دراستها 

على استبداد العسكر يف ميدان عبد املنعم رياض وكانت فرصة كبرية للتخلص من ذلك النظام الذي 

يمني  املسلمني وصدق العسكر بامتد إىل اليوم إال أن الشيخ عبد القادر عودة رمحه اهللا خشي على دماء

كاذبة فأشار على الناس بالرجوع وستلىب مطالبهم فما لبثت اجلموع أن انفضت حىت غدروا بالشيخ 

  وشنقوه وتبعه اآلالف من األبرياء نسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم مجيعاً .

عام ... فقد ضاعت جهود الثوار بسبب الورع الفاسد .(�ديد) ومنها : ثورة املسلمني يف اجلزائر

املليونية يف صنعاء فقد ضاعت تلك الفرصة أيضاً تبعاً لتحاور الرئيس مع قادة املظاهرة  املسرية ومنها:

عبد ا�يد الزنداين فصدقوه وصرفوا اجلماهري مث مل تلبث األمور  و الشيخ الشيخ عبد اهللا بن حسني األمحر.

أن عادت إىل سابق عهدها يف  كثري مما اتفق عليه.

النظام امللكي. ومنها : الثورة الفرنسية واليت استمرت حىت استأصلت

على أن حيرر البالد من النظام حترير تام فحىت بعد أن خرج الشاه اليت أصر قادئها الثورة اإليران :ومنها 

رغم سفك النظاموقف الثورة وإمنا استمرت توترك شهبور يدير األمور وخيادع الناس ليعود الشاه مل 

.ل متاماً يلدماء إىل أن أز ل

  ما يلي:للتحرير ومن األمهية مبكان أن يستحضر الساعون 



و طبيعتهم فهم من أكثر الشرئح اليت يتم فيها القتل من داخل األسرة يقتل الرجل أباه أوًال :نفسية امللوك

لكهم.(�ديد)إن هدد مأبناء الشعبمما يوضح مدى اهتمامهم بدماءك أو أخاه نظراً شدة شهوة املل

كما أن الغدر صفة تصاحب الكثري منهم إن تعرض ملا يزعزع ملكه وهو ما خيرج احلاكم عن اتزانه       

وجيعل أكرب مهه االنتقام ممن هز ملكه ويراها إهانة ال توازيها إهانة .لذا ففي العصور املفضلة عندما خرج  

يستقر إىل أن عاد بعد ثالثة أيام وقتله هذا يف زمن ابن العاص على عبد امللك ....مل يهنأ عبد امللك ومل

التابعني وكانت هذه أول غدرة يف اإلسالم .

ن ورع فاســـــــــد املوطاهذإذ أنه يف مثل ثانياً: أمهية ثبات موقف القيادة وجرأ�ا وخطورة اخلوف من الدماء 

  حقنت دماء يف الزمان دماء دعموا على احلرب السالم                  وطاملا :شاعر النيلقال فكما 

والعرب تقول القتل أنفى للقتل ففي مصر وحدها ميوت تبعاً لظلم النظام واستبداده سبعون ألف سنوياً 

حسب اإلحصاءات باألمراض نتيجة التلوث يف املياه الناتج عن مصانع رجال األعمال الكبار املتحالفني 

اآلالف بسبب التلوث البيئي.مع السلطة مما يعين موت املئات يومياً و عشرات

فمن قصر إزهاق النظام ألرواح الناس على من ميوت بإطالق الرصاص ليس لديه وعي وإدراك ملا يراق 

من دماء املسلمني يف مصر.فيجب احلذر من الركون إىل الورع الفاسد واحلرية ال تتحقق إال بالثمن الغايل 

للقتل أمر يف غاية  ، وإراقة الدماء جزء ال يتجزأ عن مقوما�ا و إين ألدرك متاماً أن تعريض أبناء األمة

الصعوبة ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل غريه قال تعاىل [..قاتلوهم....]فما الذي يتبع القتال إن 

مل يتبعه القتل.


