
أما بعد ...ومن واالهوعلى آله وصحبه رسول اهللاحلمد هللا والصالة والسالم على 

مجد بين اإلسالم أيام           كما اختفى عن عروش العرب حكامهلت بـ

من املغرب يء ضالنصر الذي الحت بشائره من املشرق فإذا بفجر الثورة يترقبهاوجهاألمة طاملا ميمت 

إسقاط الطاغية وبوأشرقت وجوه الشعوب وشرقت حناجر احلكام ا األمة تونس فأنست �انطلقت الثورة من 

 وثارت العزة تغيريسقط اخلوف واليأس واإلحجام و�ضت معاين اجلرأة والكرامة واإلقدام فهبت رياح احلرية وال

عاله إىل أدناه من أمل تكن ثورة طعام أوكساء وإمنا ثورة عزة وإباء أضاءت حواضر النيليف ميدان التحرير و 

فقهوا . ائهمسرت عزة اإلميان يف دمو أجمادهم وحنت نفوسهم إىل عهد أجدادهم لفتيان الكنانة فرتاءت 

كما   ثور�مهاض إجومل يعد قادراً على رأوا رأس الكفر العاملي يرتنح على أيدي إخوا�م فالواقع من حوهلم 

قوا املعاهدة فاهلمم اقتبسوا قبساً من جرأة حممد عطى ووثّ اغتنموا لفرصة و فعل بثورة عرايب فيما مضى ف

وإىل أولئك األحرار أقول :.صاعدة والسواعد مساعدة والثورة واعدة

وقف الزمان بكم كوقفة طارق            اليأس خلف والرجاء أمام

وميوت دون عرينه الضرغام      ـذت به       وترد بالدم بقعة أخ

دفعاً لباطلهم فكيف يالم        كرمي لربه    من يبذل الروح ال

عروا معاين اإلميان معظم احلكام مل يدركوا حجم الفجوة يف الوعي بينهم وبني اجليل الصاعد ومل يستشإنو 

ي جتذر يف نفس أن حالوة اإلميان الذيوم جهلمازالوا يفكرون بعقلية أيب جهل و واإلنسانية والعزة واحلرية 

ال األحرار أن املؤمننيلعلموا ذلك رضي اهللا عنهم أعظم من مرارة عذابه ولو أدرك احلكام بالل وآل ياسر 

وهؤالء هم الذين عاب الصونالعذاب ويذللون يف سبيل ذلكيستعذبفموحريتهماحلياة إال بإميا�ونيطيق

إين ألدرك حق مقوما�ا و يتجزأ عن ال جزء والدماء غايل ال تتحقق إال بثمن فاحلريةيغريون وجه األرض 

هنا أذكر إخواين سواه و للقتل ولكن ال سبيل إلنقاذهم غريه ال سبيل ريض أبناء األمة صعوبة تعاإلدراك 

املسلمني �ذه األبيات لشاعر النيل  

رحم ونطقا ـــولكن بينن               نصحت وحنن خمتلفون داراً  



عدل وحقشريعــة ربنـا          دت بالد      ــا إذا بعــقربنت

وال يدنـي الـحقوق وال يـحق      وال يبين املمالك كالضحايا           

ففي القتلى ألجيال حياة              ويف األسرى فدى هلمو وعتق

وللحرية احلمراء باب                 بـكل يـد مضرجة يـدق

اء فبثورتكم رفعتم يلقى األمل والرجتعاىلفيا شباب األمة إليكم تشكو اخلطوب مصا�ا وعليكم بعد اهللا 

 زمام املبادرة سنا رفع اهللا رؤوسكم وبثورتكم تتحقق بإذن اهللا آمالنا حقق اهللا آمالكم ولقد أخذمتو رؤ 

ه ما بعده فثورتكم يف قد محي الوطيس يف يوم لفال أنصاف يف الثورة و فأمسكوا بزمام األمور وإياكم والرتبص 

سالمية من جهة العاملي من جهة واألمة اإلمصر مصريية لألمة بأسرها واملعركة فيها معركة حامسة بني الكفر 

ياركم ووحدوا صفوفكم فانتدبوا خهذه فرصة تارخيية ناردة للتحرر من التبعية تنتظرها األمة منذ قرون و أخرى 

هودهم بأميا�م يف مثل هذه األجواء إال رجال أقوياء أمناء يستوي املوت عندهم والبقاء يوثقون عصمديال و 

ولسان حاهلم يقول :العسري نهابو ياملسري وال نواصلو يدمائهم بويربهنون صدقهم 

راً  أقسمت ال أموت إىل حرا            وإن وجدت املوت طعماً م

ـالم لن أفــرا فديـين اإلس      را      أخــاف أن أذل أو أغ


