
                             بسم اهللا الرحمن الرحيم     

واآبي         یا ابناء شعبي وقومي ال      ،   لمجاهد الصبور یا ابناء شعبنا ا   السالم عليكم     یسعني اال ان اقول لكم آما قال الك

ال تنظرون؟                     في عهد االستعمار یا قوم هداآم اهللا الى مت         ریم أف يم و عز آ يم مق ى هذا الشقاء المدید والناس في نع

ذا االنخفاض     ؛ أفال تتبعون  ، حتى صار مابعد ورائكم أماما  التأخر وقد سبقتكم األقوام ألوف مراحل      وماهذا ؟ وماه

ة الصواب عنكم              والناس في أوج الرفعة، أفال تغارون      ك         ؟ أناشدآم اهللا ، هل طابت لكم طول غيب تم آأهل ذل ؟ أم أن

وا السكون    الكهف ناموا ألف عام ثم قاموا، واذا بلدنيا غير الدنيا والناس غير الناس           ا   " فأخذتهم الدهشة والتزم ی

ر   : قوم   وقاآم اهللا من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر االبداع وشرف القدوة، مبتلون بداء التقليد والتبعية في آل فك

ه   : كم خلقتم للماضي ال للحاضر، وبداء الحرص على آل عتيق آأن     وعمل ، ومن   تشكون حاضرآم وتسخطون علي

درآوا أن حاضرآم نتيجة ماضيكم ،            ات واألمور                   لي أن ت دادآم في الوساوس والخراف دون أج م تقل ك أراآ ومع ذل

ن              السافالت فقط   رة؟أین الجسارة؟ أی ن االحساس؟أین الغي ة؟ أی دین؟أین التربي دهم؛أین ال دوهم في محام ، و ال تقل

ن النخوة   ؟ أین الشهامة   ؟ أین المنعة   ؟أین الرابطة  الثبات ن المواسات     ؟ أی ؟ هل تسمعون أم    ؟ أین الفضيلة ؟ أی

راش البأس و وسادة اليأس             عافاآم اهللا :  یاقوم أنتم صم الهون؟    ، الى متى هذا النوم والى متى هذا التقلب على ف

وب التي     وهكذا ال،  أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكنكم ال تنظرون   ؟ تعمى األبصار ولكن تعمى القل

ا          ، ؛ لكم سمع ولسان ولكنكم صم بكم    في الصدور  ًا وم ذ حق ا هي اللذائ ه م نكم ال تشعرون ب ولكم شبيه الحس ولك

زة             واألحالم و لكم رؤوس آبيرة ولكنها مشغولة بمزعجات األوهام        ، هي اآلالم  ا أن تكون عزی م نفوس حقه ، ولك

ل         قاتل اهللا الغباوة: یاقوم نتم ال تعرفون لها قدرًا ومقاماولكن أ  ًا من آ ًا من الشىء وخوف وب رعب ، فانها تمأل القل

م        أليست هي الغباوة جعلتكم آأنكم قد مسكم الشيطان        و تفعم الرؤوس تشویشًا وسخافة     شىء ،  ، فتخافون من ظلك

ل بعضكم بعضاً                  ًا ليقت يكم جيوش نكم عل وتكم و تجيشون م ى الموت خوف الموت،      تترام 0و ترهبون من ق ون عل

،  وتحسبون طول العمر فكرآم في الدماغ نطقكم في اللسان واحساسكم في الوجدان خوفًا من أن یسجنكم الظالمون 

ا احالس                    الكم ی ا ب ًا ، فم م أیام ر أرجلك ذل تخافون أن تصيروا جالس           ) مالزمون  (وما یسجنون غي النساء مع ال

ع    "   ) ان اهللا ال یظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم یظلمون         :(یا قوم "  الرجال في السجون؟   د ینف شفاآم اهللا ق

ى   ، فال یبقى لكم غير الندب والبكاء ، وأما غدًا اذا حل القضاء   اليوم االنذار واللوم   اذل     فالى مت ذا التخادع والتخ ه

ة ؟ هل طاب لكم النوم على الوسادة   والى متى هذا األهمال  ، والى متى هذا التواني والتدابر      ، وسادة الخمول   اللين

اة بلممات           ، أم طاب لكم السكون وتودون لو تسكنون القبور         وا    ، أم عاهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة الحي ال تفيق ، ف

ًا وحق             م فتمسون األذالء حق دافع آذانك ابكم وتصمي الم من السبات قبل صباح یوم النشور، یوم تعلوا السيوف رق

ا ساعة       :  یا قوم" لكم أن تذلوا؟  ة ال تملكونه اة تعيسة دنيئ ى حي ذا الحرص     رحمكم اهللا، ماهذا الحرص عل ا ه ، م

ا                على الراحة الموهومة وحياتكم آلها تعب ونصب       ؟ هل لكم في هذا الصبر فخر أو لكم علية أجر؟ آال واهللا ساء م

دتم الوجود شيئاً                             تتوهمون ا أف م م ات، ألنك د المم ذآر بع يح ال اة ، وقب ا       ، ليس لكم اال القهر في الحي تم م ل اتلف ، ب

،  جاءآم المستمتعون من آل حدب ینسلون       حماآم اهللا، قد  : یا قوم   ورثتم عن السلف وصرتم بئس الواسطة للخلف      

والكم     ، وان وجدوآم رقودًا ال     فان وجدوآم أیقاظًا عاملوآم آما یتعامل الجيران ویتجامل االقران          تشعرون سلبوا أم



وون                   ًا ال تق  ، وزاحموآم على أرضكم، تحيلوا على تذليلكم، وأوثقوا ربطكم واتخذوآم أنعامًا، وعندئذ لو أردتم حراآ

، تشكون من الجهل    هون اهللا مصابكم:  یا قوم "، بل تجدون القيود مشدودة واألبواب مسدودة ال نجاة وال مخرج        

دخين ى الت ا تصرفون عل يم نصف م ى التعل ون عل ر الكسل وال تنفق ه غي ر وال سبب ل   هل ترجون، تشكون الفق

اً    كم بعض ادع بعض تم یخ الح أن كم  الص ادعون اال أنفس ة    ؟ والتخ مونه قناع زًا تس ة عج أدنى المعيش ون ب ،   ترض

ًا هللا           ، جعلكم اهللا من المهتدین    : یاقوم  وتهملون شؤونكم تهاونًا تسمونه توآالً     ون اال رآوع ان أجدادآم ال ینحن ،  آ

دم االخوان             ورهم مستوین           أنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة ب امون اآلن في قب  أجدادآم  ین

ادت تصير                       ، وانتم أحياء معوجة رقابكم أذالء      أعزاء رة الخضوع آ تم من آث ا وأن و تنتصب قاماته ود ل ؛ البهائم ت

ى                 النبات یطلب العلو وأنتم تطلبون االنخفاض      أیدیكم قوائم  تم حریصون عل ا ان ى ظهره وا عل  لفظتكم األرض لتكون

ا طویالً       في جوفها  أن تنغرسوا  اموا فيه وم   ، فان آانت بطن األرض بغيتكم، فاصبروا قليًال لتن ا ق أناشدآم اهللا ،  :  ی

ون الموت             أال م ال تحب ًا اذا قلت انك ى                أقول حق ون من الموت ال ون الطریق فتهرب نكم تجهل ه ولك رون من ل تنف ، ب

اة                   رفتم أن الخوف من         الموت، ولو اهتدیتم الى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت، وطلب الموت حي ، ولع

ب ب تع ة  التع ب راح ى التع دام عل ر     ، واالق دم األحم ن ال قياها م د وس جرة الخل ي ش ة ه ى ان الحری تم ال ، ولفطن

فوح ارة هي شج المس وم، واألس قياها رة الزق دموع ، وس دم األبيض أي ال ر من ال رت نفوسكم ،  أنه و آب ول
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