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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 واألخوات الفضميات ،واألبناء األعزاء ،خوة األحباباإل

 سالم اهلل عميكم ورحمة اهلل وبركاتو... وبعد

ا خالصة أسأل اهلل أن يجعمي ،المحافل ليو جياد بالكممة ىذا وكمماتكم ىنا وفي كلّ  اجتماعكمإن 
ألن الكممة المنطوقة والمكتوبة ليا ثقل يتزايد حتى يبمغ في وزنو كممة حق عند سمطان  ،لوجيو الكريم

 ويصل بيا صاحبيا إلى درجة سيد الشيداء. ،بالحكمة والموعظة الحسنة ،جائر

 .أما والعياذ باهلل إن كانت الكممة من سخط اهلل فييوي بيا صاحبيا في نار جينم سبعين خريفاً 

ن كممات العمماء المكتوبة لتبمغ في درجة ثقميا وأىميتيا أن يوزن مدادىا  ،ومكانتيا ،وأثرىا ،وا 
األىم من الكالم المكتوب  صمى اهلل عميو وسمم، ولكنّ  ،كما بشر الصادق المصدوق ،بدماء الشيداء

ولون بحق "إن حال مما جعل العمماء يق ،بما يعرفو الناس أنو القدوة ،والمنطوق ىو التطبيق العممي
 .رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل لرجل"

المناوئين لمبادئكم بل  ،حتى المعادين لكم ،إنسان موقع ومع كلّ  قدوتكم الحسنة في كلّ  فإنّ 
والذي بيده  ،والقدر ،مالك القوى وجلّ  واهلل عزّ  .اهلل فيكم فأطيعوا اهلل فييم اوالمسيئين لكم، فإن عصو 

اْدَفْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن (ليعود بغير الوجو الذي ذىب بو  ،سيغير من في قمبو خير ،بمفاتيح القمو 
 [.43]فصمت: . )َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُو َعَداَوٌة َكَأنَُّو َوِليٌّ َحِميمٌ 

 ؛"ألترجة"مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كا :أذكركم بحديثي رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،وأيضاً 
ويتعامل معو،  ،طعم طيب لمن يأكل منو ،أي بوصف الحبيب المصطفى صمى اهلل عميو وسمم

 ؛ال يممك أن تشيد بغير صدق رائحتو الطيبة ،اس حتى أعداؤهالنّ  أي رائحتو يشميا كلّ  ؛وريحو طيب
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الرجل المسمم "إن اهلل يصمح بصالح  ،ن تأثيره يتعدى ألجيال قادمةإ :ولذا قال صمى اهلل عميو وسمم
 .ودويرات حولو" ،وأىل كويرتو ،ولده ،وولد ،ولده

ألن تمر  ؛وصفو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أنو كالتمرة ،أما من ليس لو تأثير فيمن حولو
لعدم تأثيره عمى من حولو، بل أخطر من ىذا وصفو رسول اهلل صمى  ،البمح طعمو حمو وال ريح لو
يجعمو  حميداً  ،وسموكاً  ،ألن قراءتو لمقرآن لم تكسبو أخالقاً  ؛"ال يقرأ القرآناهلل عميو وسمم أنو "مؤمن 

 .ألنو "ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف" ،إلفًا مألوفاً 

طاىر في  ،كالماء الجاري ،وسموكو ،وخمقو ،إن المسمم المتحرك بدعوتو :وليذا قال العمماء بحق
غير مطير  ،في نفسو فقط لنور بين الناس صار طاىراً ير لغيره، أما إذا قعد ولم يتحرك بانفسو مطّ 

 لغيره. وال مطيراً  ،في نفسو فيصبح ال طاىراً  واألسنلغيره، وبعد فترة وجيزة من القعود يصيبو العطن 

 

 ...إخواني وأخواتي األعزاء

 ،اإلسالميةكي تنيض من سباتيا منذ سقوط الخالفة  ،األمةىذه  المسممون ىمّ  اإلخوانلقد حمل 
 ،اإلسالميةعمى مقدرات أمتنا  تنقضكي  ،السنين التي لم تقف عمى مرّ  األعداءبمخططات  مروراً 

 .وحتى اآلن 34ويسقط شيداء منذ سنة  ولم يزل جرح فمسطين ينزف دماً  .وتنيب ثرواتيا

خوانولقد كانت دموع البنا   ولبنة أيقظت جيالً  ذخراً  ،األمةوىم يسيرون الميالي باكين عمى حال  ،وا 
 ةيرفع الراية ويأبى أن ينكسر المواء وىم في طميع ،األمةوقف مع المخمصين من ىذه  ،فريداً 

َوقاِتُموُىْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة ( ،الروح باقية في جسد األمة حتى تظلّ  ،وزمرة الشيداء ،المجاىدين
ْن َتَولَّْوا َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َمْوالُكْم 43َو ِبما َيْعَمُموَن َبِصيٌر )َوَيُكوَن الدِّيُن ُكمُُّو ِلمَِّو َفِإِن اْنَتَيْوا َفِإنَّ المَّ  ( َواِ 

 .[34-43 :األنفال]، )(34ِنْعَم اْلَمْولى َوِنْعَم النَِّصيُر )

وكان ذلك  ،ىذه الدعوة أبناء وكانت فمسطين ميدان الجياد لكلّ  اإلخوان،لقد كانت مصر ميد دعوة 
تقود  ،عزيزة وعودتيا شامخة ،األمةلن ترضى إال بعزة ىذه  وأنيا ،ىذه الدعوة وثرائياعالمة عمى شمولية 

 .سائر األمم إلى ما فيو خير العباد والبالد



جريح  وكلّ  ،شييد يسقط وكان كلّ  اإلخوان،في القمب من دعوة  ،زالت وما ،لقد كانت فمسطين والقدس
 ،وتجرد أىدافيا ،ا بشارة ىذه الدعوة عمى صحة منيجيايا، ولكنيكمّ  األمةإنما كان ذلك من جسد  ،ينزف

   .)ِإْن َيْنُصْرُكُم المَُّو َفاَل َغاِلَب َلُكمْ (فما أحوجنا إلى نصر اهلل وغوثو  ،ومكرمة ليا في األرض والسماء
 [.064: آل عمران]

ستبداد أن تتخمص من اال واإلسالميةنتحدث إليكم وسط مشاعر من اآلمال أحاطت باألمة العربية 
وفي أول فرصة ليذه الشعوب أن تتقابل مع حريتيا  ،والعزة ،والعدالة ،وأن تتنسم ىواء الحرية ،والديكتاتورية

حقد الحاقدين ومؤامرات  من رغمباللتكون دستورىا  ،واختارت شرعيتيا ،ليحكميا اإلسالمياختارت منيجيا 
 .الكارىين

وراحت آفاق التغيير  ،ت رايات الحرية والكرامةوعم ،األمورنتحدث إليكم وقد عشنا كيف تغيرت 
بما  ،بوجيو الحقيقي اإلسالميويتقدم أصحاب المشروع  ،تغير من خريطة الحكم في عالمنا العربي

حسان ،وحرية ،يمثمو من عدالة ويحقق  ،ويحافظ عمى ثرواتيا ،ليعيد ليذه األمة حريتيا وكرامتيا ،وا 
يحقق  أنوال ينام فييا الحاكم قبل  ،مميوف ويموذ بشريعتيا كلّ  ،خائف ويأمن فييا كلّ  ،ليا نيضتيا

 العدل بين رعيتو.

وقد سعدوا بمواقف  ،فمسطين األبية -انتصار وثبات أىل غزة  باألمسوقد عشنا  ،نمتقي اليوم
وما  ،وصدم ،وقد رآه العدو ،بعدما عمت رايات الحرية ،العربية األمة وفي كلّ  ،في مصر إخوانيم
نو كان يحتمي بأنظمة أو  ،لن تعود بإذن اهلل إلى الوراء الساعةن عقارب أو  ، بواقع قد تغيرأفاق إال
 .ولن تعود بإذن اهلل ،فاسدة

وأن أمامنا  ،كي نمضي نحو التغيير ؛الماضية مدى حاجتنا إلى جيد حثيث األحداثلقد أثبتت 
ة العربية بالد األمّ  قرارانا في كلّ ونحرر  ،ونحرر أراضينا وقدسنا ،كي نحقق أىدافنا ؛متواليةمعارك 

  واإلسالمية.

ىو رأس الحربة أمام  ،وىي القمب من أمتنا ،إننا نوقن أن العدو الصييوني الذي احتل فمسطين
 ،اهلل بإذنولن تطول  األساسية،ن معركتنا أو  ،واإلسالميةمتنا العربية ألتحرير  اإلسالميمشروعنا 

واستولى عمى حرمنا  ،واعتمى مقدرات أمتنا ،وقتل شبابنا ،اأرضنالذي احتل  ،ىي مع ىذا العدو
 متنا.أشعوب  جريمة بحقّ  نو وراء كلّ أو  ،األقصى



عن  األساسيالدفاع  أشكاليا في فمسطين ىو خطّ  دعمنا لممقاومة بكلّ  بأنفإننا نؤمن  ،وعميو
 مشروعنا وأمننا القومي.

تقبل بأي حال من األحوال التفريط في أي  ونحن من جانبنا نؤكد أن جماعة اإلخوان المسممين ال
 .شبر من أرض فمسطين، وأن الكيان الصييوني المغتصب ألرض فمسطين الحبيبة حتمًا إلى زوال

 نؤكد لكم ثبات موقفنا أننا لم ولن نعترف بالكيان اإلسرائيمي.

 فيذا العدو ،ميمةو  ةتحديات كبير  أمامو واإلسالميةمشروعنا لتحقيق النيضة ألمتنا العربية  إن
أنفسنا  أن نعدّ  فاألىمكاره لمحرية والعدالة، ومع ذلك  ويتحالف معو كلّ  ،استبداد وقير ىو الداعم لكلّ 

 .وأن نحقق العدالة والحرية ،لكي نقود أمتنا في ىذه المعركة ،وكوادرنا

عن  ةاحثة قد انتفضت بوأن األمّ  ،إن العدو بات يوقن ويعمم أن الربيع العربي بات ييدد وجوده
 ،ىذا الربيع وأدَ  لذا فقد تحرك محاوالً  ؛ىي السائدة بإذن اهلل اإلسالموأن راية  ،حريتيا وكرامتيا

متأكدون من فشمو وىزيمتو  ،في نصر اهلل وأخيراً  واثقون أوالً  ،ولكننا واعون لذلك ،آلثاره ومحاصراً 
ا( ِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُموا الصَّ

ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَلُيَمكَِّننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضى َلُيْم َوَلُيَبدَِّلنَُّيْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني 
 [.55]النور:  .)ْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ َوَمْن َكَفَر بَ 

 

 ...إخواني وأخواتي

يجب  وأؤكد عميكم جميعًا بأنكي  ،ونحن في ىذا المحفل الكريم ،ةإنني انتيز ىذه الفرصة الطيب 
  .ة العربيةالتي ترفرف عمى أوطان األمّ  ،عمينا أن نستثمر حالة الربيع العربي

ات والتيارات اإلسالمية في عالمنا العربي واإلسالمي أنو يجب عمينا اآلن لجميع الحرك وأقول
لنكون  ؛وأن نعمل جاىدين عمى توحيد الصف العربي واإلسالمي ،تعظيم القواسم المشتركة فيما بينا

وفي مقدمتيا القضية  ،مشكالت أمتنا العربية واإلسالمية يسعى لحلّ  ،متحداً  متكامالً  قوياً  نسيجاً 
وتعمل عمى تذويب جبال الجميد التي صنعتيا األنظمة البائدة بين ىذه  ،ينية، وتنيض بشعوبياالفمسط

مكوناتيا، كما يجب عمينا أن نقدم الصورة الصحيحة لممسمم  الحركات والتيارات وبين شعوبيم بكلّ 
  .التي رسمتيا ليم األنظمة السابقة ،وذلك لتبديد الصورة المرعبة ،الحقّ 



َواْعَتِصُموا (لتحقيق أعظم مقاصد اإلسالم  اوالتيارات اإلسالمية التنسيق فيما بينيوعمى الحركات 
َواْذُكُروا ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحتُْم  جِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا واََل تََفرَُّقوا

 [.044]آل عمران:  .)ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا

واألزواج والزوجات واألبناء  ،واألخوة واألخوات ،وفي اآلباء واألميات ،أسأل اهلل أن يبارك فيكم
 والبنات.

ورفع رايتيا،  ،لرفعة ىذه األمة بأن تواصموا الميل بالنيار بالعمل الجادّ  أيديكمعمى  ونسألكم ونشدّ 
 ،وبنجالديش ،وكشمير ،ومصر ،وبورما ،وسوريا ،نلحوا عمى ربكم بالدعاء إلخوانكم في فمسطيأو 
 ويعز اإلسالم بنا. ،ويعزىم باإلسالم ،ويعزكم ،بقاع األرض أن يعزنا كلّ  يوف

 تقبموا دعواتي وتحياتي وجميع إخوانكم.

 .والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 

 

 

 


