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مالنا من يهده اهلل فال إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أع
داً عبده مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حمم

 ورسوله.     

                                              أما بعد...

خاصة ..أهلنا يف تونسإىل األمة اإلسالمية عامة و إىل   

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ...وبعد

.........عن  يف هذه األيام املباركةحديثي موضوع   

واليات تونس اخلضراء مجيع إىل أهلنا يف قدم التهنئة والعزاء وابتداًء أ  

 فأقول : عظم اهلل أجركم وربط على قلوبكم وثبتكم على التمسك حببله املتني 

إىل أن دام تعاىل أن يرحم من قضى يف تلك املواجهات اليت اتسمت باجلرأة واإلق اهلل كما نسأل
 وجلميع ونسينيالستعادة أجماد أمتنا األبية فهنيئاً للتبداية أن جيعل دماءهم الزكية و أسقطت النظام 

  .الواعدةاملسلمني على تلك املواقف الباسلة الصامدة الناجحة 

دين على كرامة املعتحد طواييت املنطقة إسقاطهم ألبيف تونس  أبناء األمةوإن االنتصار الذي حققه 
وأهم هذه ة املسلمشعوب األمة مجيع  تدركهاينبغي أن له أسباب مهمة املسلمني  الشعوب وثروات

العوامل املهمة  أو يري ذلك منعددهم الرجال أو كثرة عدد   ليس وعونهتعاىل األسباب بعد مشيئة اهلل 
فقد ارتفع وعيهم  هو الوعيوالذي ينبغي التوقف عنده طويالً وإمنا السبب األول واألهم لنجاح الثورات 

 للشعوبادعتهم ومغالطتهم وخماهلائل  دارياإلو  اياملفساد احلكام أدركوا حجم فجزء من فقه الواقع يف 
وكان هذا الوعي لكربى وتأكدت معرفتهم بعد الوثائق اليت سربت من وزارة اخلارجية األمريكية حليفتهم ا

. متعدد األقطاب فقر وعامل أصبحإقليم استشرى فيه ال عامليف أجواء مهيأة على مستوى اإلقليم وال  

  .... ومن العوامل املهمة أيضاً 
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النظم املعتدية  توأسقط تمن شعوب العامل قد ثار  اً أن كثري  وهنا ينبغي التنبيه إىل أمر مهم جداً وهو
كما هو احلال يف    سلبت حقوقاً متعددةشىت فويلطت حبيل دعت خ   هاولكنوأزالت كثرياً من املظامل 

ومن هذه الثورات  اً اً وأقل تست توحشأكثراً كان االلتفاف عليها أخرى  دول العامل وهناك ثورات كثري من 
وبتلك ات عظيمة تضحي تضح  فعلى ما يسمى باالستعمار الشعوب املسلمة يف اجلزائر وتونس  ثورة

اليب الدول ي الشعوب آن ذاك بأسنظراً لضعف وع إال أنهمن اهليمنة العسكرية  التضحيات حتررنا
االحتالل وا بدور يقومام حك هاسلط عليو  لغرب فكرياً وثقافياً وسياسياً متبعة با تبقيالكربى وحيلها 

.أعداءها خمططات األمة  على ويطبقونعقيدتنا ويدمرون اقتصادنا اربون نيابة عنه حي  

ذر من حن علينا أن جبفيدماء األبرار  اقوأر ال عقود طو املخادعات أضاع تلك لوعينا إدراكنا و عدم ف
وقد قال رسول اهلل  مةوتفوت هذه الفرصة التارخيية لتحرر األيف خمادعات جديدة تعيد مآسينا الوقوع 

 صلى اهلل ليه وسلم )  ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني ( 

ثورات واعية على الباطل حىت تنطلق  األمةشعوب وعي السعي لرفع  ولوياتأهم األمن وبناًء عليه فإن 
ا ولكن هال لعجز فيوضياع أعظمها احلقوق أخذ بعض ذر من وحىت حنيف مجيع العامل اإلسالمي 

 .لضعف يف وعينا 

تلك الكلمة وحتقيقها واقعاً على األرض )ال إله إال اهلل ( ها على اإلطالق تطبيق مقتضيات وأعظم
 األمم لقرون من الزمان إىل أن أخل من اجلاهلية والضالل والفقر إىل ريادةالعظيمة اليت انتشلت العرب 

يكون جل تركيزهم على مقتضيات هذه الكلمة أن الصادقون فيجب على اخلطباء  بتطبيقها املسلمون
العظيمة لتسلم للناس عقيدهتم من التلبيس والتخليط املتعمد فاآلداب العامة لإلسالم والسنن 

  واملستحبات إمنا هي تبع لرأس األمر ... ال إله إال اهلل .

مفاهيم ينبغي أن )تاب فليقرأ كفيها بأحسن ما ميكن أن يتاح ويف هذا املقام أقول من أراد جنة الدنيا 
( مفاهيم ينبغي أن تصحح )فليقرأ كتاب دار اخللد والقرار ومن أراد العمل لدخول جنة اآلخرة ( تصحح

 هلذه األحداث.فهذا الكتاب من أعظم الكتب يف بابه وكأمنا كتب للشيخ حممد قطب 

وجوهر هذا امليزان وأعماهلم و أقواهلم زن به الرجال توجود ميزان ا وصمام أماهن الشعوب أساس وعي
فمن ال إله إال اهلل مقتضيات أو خروجهم على  مبالتزامه رجالووزن الإدراك مقتضيات ال إله إال اهلل 
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وإن تكلم بالكتاب والسنة وأطال حليته وقصر هلل وللمؤمنني  عدمباشرة أنه  اخرج على مقتضياهتا تيقن
 .ثيابه 

 ود هيمنة أمريكيةالبالء الواقع على بالد املسلمني له سببان رئيسيان :األول وج: إن ويف اخلتام أقول
قون مصاحلها مقابل عليها والثاين وجود حكام قد ختلوا عن الشريعة متماهني مع هذه اهليمنة حيق يربية

نس وحدها وهبذا التصور نعلم أن من الصعوبة مبكان أن تتحرر تو   مصاحلهمبعضاً من حتقيق   

 ع واستالب لإلرادة أمام الدول الكبرى من األحزاب لديها خنو كثير

 التبعية
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كذلك عن و يف طريق إعادة أجمادها عظام هنضة أمتنا املسلمة يف زمننا املعاصر وما ختطته من خطوات 
 فأعريوين أمساعكم هايعليها السعي لتخط اليت جيباخلطوات 

الدين ورفع ما وقع باملسلمني من بالء هو بإزالة اهليمنة الواقعة على البالد . والسبيل أمامنا إلقامة 
والعباد واليت حتول دون بقاء أي نظام حيكم فيها بشرع اهلل والسبيل إلزالة هذه اهليمنة هو مبواصلة 
 االستنزاف املباشر للعدو األمريكي حىت ينكسر ويضعف عن التدخل يف شؤون العامل اإلسالمي .


