ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ وﺣﺪﻩ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ

اﻷخ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر /أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﻔﻈﮫ ﷲ ورﻋﺎه(
ﺗﺣﯾﺔ ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﻣﺑﺎرﻛﺔ طﯾﺑﺔ ودﻋﺎء إﻟﻰ اﷲ أن ﺗﻛون واﻷﻫل واﻹﺧوان واﻷﺣﺑﺎب ﻓﻲ ﺧﯾر ﺻــــــﺣﺔ وأﺣﺳــــــن
ﺣﺎل ﯾرﺿﻲ اﷲ ﻋز وﺟل

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ  :ﻧﺳـ ــﺄل اﷲ أن ﺗﻛوﻧوا ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻣوﻓﻘﯾن ﻟطﺎﻋﺔ اﷲ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻟﻧﺻ ـ ـرة دﯾﻧﻪ آﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻔوﻩ ورﺣﻣﺗﻪ إﻧﻪ
وﻟﻲ ذﻟك واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﯾﻪ.
أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :واﺗﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻ ــﺔ اﻟطﯾﺑﺔ ﻟﻠﺗواﺻ ــل ﻣﻌﻛم ﻓﻘد طﺎل اﻟﻔراق واﻟﺑﻌﺎد ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻟﺳ ــﻧوات طوﯾﻠﺔ وﻗد ﺟرى
ﻓﻲ اﻟﻧﻬر ﻣﺎء ﻛﺛﯾر.
أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻛرﯾم:ﻗدر اﷲ رﺟوﻋﻧﺎ ﻣﺻـ ــر ﻟﻧﻌﯾش ﺑﺄﻧﻔﺳ ــﻧﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑﺎدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻗطف ﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻫذا واﷲ ﻓﺿـ ــل
ﻣن اﷲ ﻋظﯾم ﻓﻠﻪ اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر .

أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :ﺗرﺟﻊ ﺑﻧﺎ اﻟذاﻛرة إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎء اﻟطوﯾل اﻟذي دار ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔراد ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﻗﻧدﻫﺎر وآﺛﺎرﻫﺎ وﻋواﻗﺑﻬﺎ
وأﺗذﻛر ﻛﻠﻣﺎت ﺣﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﺗك ﺣول أﻫﻣﯾﺔ أن ﺗﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺣل ﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻛل ﻛل اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن وﻟﯾس ﻣﻌﺗﻘﻠﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﯾﺔ ﻓﻘط وﻫذا – واﷲ – ﻫو ﻋﯾن ﻣﺎ ﯾﺣدث اﻵن ﻓﻘد ﺷـ ـ ـ ـ ـ ــرع إﺧواﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟﻬﺎد

وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟدﻛﺗور /ﻓﺿل ﻓﻲ ﺧطوات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻣن ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳــﺎر وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻــﻔﯾﺔ ﻛل اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺎت ﺧﻼل ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿ ـ ـ ـ ــﻲ وأﻫﻣﻬﺎ اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن وﻋدم إﺑﻘﺎء أﺣد ﻣﻧﻬم داﺧل اﻟﺳ ـ ـ ـ ــﺟون وﻓﺗﺢ أﺟواء إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻣن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄﻓق دﻋوي ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺑﺈذن اﷲ .
أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :إن ﻣﺎ ﻋﺷ ــﻧﺎﻩ وﻟﻣﺳ ــﻧﺎﻩ ﺧﻼل ﺗواﺟدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺻ ــر ﻫو ﺗﺣوﯾل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻛل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺳ ــﺗوى
ﻓﻬم اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻛل اﻷطراف ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺻــر )اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ – اﻟﻧظﺎم( إو دراك اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﻣﺻــﻠﺣﺔ

أي طرف – ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق وأن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً
اﻟﺳـ ـ ــﻌﻲ اﻟﺣﺛﯾث ﻟﺑﻧﺎء أرﺿـ ـ ــﯾﺔ ﻣﺷـ ـ ــﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻـ ـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم أﻫداف اﻹﺳـ ـ ــﻼم اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺻـ ـ ــر
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ...

ﻋﺎل ﺟداً ﻣن اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾﺔ واﻟوﻋﻲ واﻹدراك ﻟﻬذﻩ
وﯾﺷــﻬد اﷲ ﯾﺎ دﻛﺗور أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛل اﻷطراف أﻓراد ﻋﻠﻰ ﻣﺳــﺗوى ٍ
اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻌﻼً إﻟﻰ ﻫﻣم رﺟﺎل أﻗوﯾﺎء ﻣﺧﻠﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﯾن ﷲ ظﺎﻫ اًر وﺑﺎطﻧﺎً وﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄل اﷲ أن
ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ إو ﯾﺎﻛم ﻣﻧﻬم ﻟﻧﻧﺎل ﺷرف ﺧدﻣﺔ ﻫذا اﻟدﯾن اﻟﻌظﯾم ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻛل ﺣﯾن.

أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻫﻧﺎ ﯾودون وﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث إﻟﯾﻛم واﻟﺗواﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ﻣﻌﻛم )اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ – اﻟﺟﻬﺎد( وﻟﻛن ﺑﻼ
ﺷك اﻟﺟﻣﯾﻊ أﯾﺿﺎً ﻣدرك أن ظروﻓﻛم اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ – ﻧﺳﺄل اﷲ ﻟﻛم اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ – وﻟﻌل اﷲ ﻗدر

ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻧﻛون ﺟﺳ اًر ﺑﯾﻧﻛم وﺑﯾن إﺧواﻧﻛم ﻓﻲ ﻣﺻر .

ﻓﺎﺳﺗﻌن ﺑﺎﷲ أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻛرﯾم وﻛن ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻠﺧﯾر ﻣﻐﻼ ًﻗﺎ ﻟﻠﺷر وﻧﺳﺄل اﷲ ﻟﻧﺎ وﻟﻛم ﺣﺳن اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ وﺧﯾر
اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ.

أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :ﻛل ﻣﺎ ﻧرﺟوﻩ ﻣن ﺣﺿرﺗﻛم ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ – وﻫذا اﺟﺗﻬﺎد ﻣﻧﺎ ﻧرﯾد ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ – أن
ﺗﺗﻔﺎﻋل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎً ﻣﻊ ﻣﺑﺎدرة إﺧواﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺟﻬﺎد ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷ ــﺑﺎب ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻛم ﺗﻔﺎﻋﻼً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎً ﯾدﻓﻊ
ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻸﻣﺎم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ وﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﺑﺈذن اﷲ ...وأﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ظروف ﺣﺿرﺗك ﻻ ﺗﺗﯾﺢ ﻟك

اﻟﺗﻔﺎﻋل إﯾﺟﺎﺑﯾﺎً ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻧﺗﻣﻧﻰ ﻋﻠﯾك أن ﺗﻠﺗزم اﻟﺻ ــﻣت ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﺿ ــﻲ اﷲ أﻣ اًر ﻛﺎن ﻣﻔﻌوﻻ

...

ﻓﺗﻘدﯾرﻧﺎ أن ﻫذا ﺳـ ـ ـ ـ ــﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﻣﺻـ ـ ـ ـ ــﻠﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺈذن اﷲ ﯾﻔرج اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋن آﻻف اﻟﺷـ ـ ـ ـ ــﺑﺎب ﻣن إﺧواﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﺟﻬﺎد ﻛﻣﺎ ﻓرج اﷲ ﻋن أﻛﺛر ﻣن  12أﻟف ﻣن إﺧواﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﻣن ﻓﺗﺢ أﺟواء ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـ ــﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي ﻟﻬؤﻻء اﻷﺧوة ,وﻧﺳـ ــﺄل اﷲ أن ﯾﺗﯾﺳـ ــر

ﻗرﯾﺑﺎً ﻓﺗﺢ آﻓﺎق دﻋوﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرات أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺟوة ﺑﺈذن اﷲ.
أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :ﻧﺳﺄل اﷲ أن ﯾﺟﻌل ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺳﻧﺎﺗك ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ.
وﻧﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺄل اﷲ أن ﯾوﻓﻘك ﻟﺧطوة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟدﻋم إﺧواﻧك ﻓﻲ ﻣﺻ ـ ـ ـ ـ ــر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻧﺎﺗك ﯾوم
اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻧﺎﻫﯾك أن ﺗﻛون رﺻــﯾداً ﻟك ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﺞ اﻟﻛروب ﻋن إﺧواﻧك ﺑﻣﺻــر ﻓﺗﻔﺗﺢ ﻟك أﺑواب اﻟﺧﯾر ﻓﻲ ﻛل

ﻣﻛﺎن ﺑﺈذن اﷲ.

أﺧﺎﻧﺎ اﻟﻜﺮﯾﻢ :ﻧﺣن ﻋﻠﻰ اﺳ ــﺗﻌداد ﺗﺎم ﻟﺳ ــﻣﺎع وﺟﻬﺔ ﻧظرﻛم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺳ ــﯾط اﻟذي ﺑﯾﻧﻧﺎ وﻫذا – واﷲ –

ﯾﺳ ـ ـ ــﻌدﻧﺎ  ...اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺎور وﺗواﺻ ـ ـ ــل ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻗﺑل اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ أي ﺧطوة ﻣن طرﻓﻛم وأﯾﺿـ ـ ـ ـًـﺎ

ﺳﻧﺣﺎول اﻹﻟﻣﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﯾدﻛم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣوﻗف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺈذن اﷲ.

وﻧﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄل اﷲ أن ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ إو ﯾﺎﻛم ﻣن اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎوﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺑر واﻟﺗﻘوى وﻻ ﯾﺗﻌﺎوﻧون ﻋﻠﻰ اﻹﺛم واﻟﻌدوان إو ﻟﻰ أن
ﻧﻠﺗﻘﻲ ﻧﺳﺗودﻋﻛم اﷲ اﻟذي ﻻ ﺗﺿﯾﻊ وداﺋﻌﻪ وﻻ ﺗﻧﺳوﻧﺎ ﻣن دﻋﺎﺋﻛم ﻓﻧﺣن ﻧدﻋو ﻟﻛم دوﻣﺎً.

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
إﺧواﻧك
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