
الله         رسول على والسلم والصلة لله والحمد الله  بسم

النقاط   : أهم

ً وليغرسوها في نفوس الناشئة فل تزال تثمر عبودية وهوانا وإذلالا
ً ًا وخبالا ًا وفقر  وتخلف

. ومشروع كل واحد منهم مشروع شهيد

والقبور         1 الكفان فوسعتهم والقصور النعم دنيا بهم ضاقت . ـ

ترجون               ما الله بإذن به تنالون ًا صبر فهل تملكون ما كل انتهاك على صبرتم . فلكم

أذلاء             تموتوا أن قبل أغزة فموتوا العذاب من أنجى إن الموت أعذب . وما

2 تشعر                ولا تحس بل تعقل لا أشياء إلى يحولوهم أن راموا وإنسانيتهم حريتهم الناس سلبوا ـ
حقوقهم             كل من الناس حرموا والبوار الاستعباد إلى ًا سوق وساقوهم القرار صناعة فاحتكروا

الشهادة                طريق وهو إنسانيتهم عن فيه ليعبروا ًا واحد ًا طريق إلا لهم يبقوا لم شيء كل ومنعوهم
العزير          الموت يحرموهم أن يستطيعوا لم ولكنهم الكريمة الحياة . حرموهم

الشهادة          .....    مشروع في فشرعوا ًا كرام يموتوا أن إلا فأبوا الغزيرة الحياة طرق عليهم  سدوا

القبر            حفر فوسعتهم والقهر العسر حياة بهم ضاقت العمر مقتبل في  فتية

لوأدهم     ..............      الشقاء وتواطأ عليهم العداء تكالب ولكنهم إنسانيتهم وتدمرت حريتهم نكبت
بعده             اجتماع لا فراق والجد الرأس بين يفرقوا حتى تاركيهم غير أنهم  ..... فأدركوا

والقبور         الكفان وسعتهم والقصور الدور دنيا بهم ضاقت . فلما

وإنما               قبل من الفراعنة سحرة كان كما العيون يسحرون لا سحرة عبر العدل باسم ظلموهم
والعقول   الرادات ..... يسحرون

ًا      أحرار إلا الدنيا يفارقوا أن ....... ابو

النسان     بني من الاستبدبد ...... أسرى

الحرية    جوهرة منه ....... سلب

فسلكوا             حرية بدون للنسان لاحياة أنه فأدكوا والحرية الغزيرة الحياة طرق عليهم سدوا
......................................   

فيه          ..      يتنازل عصر في يعيشون الطريق بهم فطال والكرامة العزة الحرية معاني عن يبحثون تلفتوا
قوقهم               بعض عليهم يرد أن له يتوسلون ثم آخر مخلوق أجل من حققهم بكل  البشر

على   يعثروا  ولم



الشعوب            انسانية بانتهاك وتلذذوا فاستبدوا الحكام فطرة فساد إلى العبودية تلك وانتهت
مسسات               عبر إياها الله رزهم التي حقوقهم جميع كل عن الناس ليتخلى وسعوا المستضعفة

استضعافهم         للمستضعفين ويبرروا طغيانهم خللها من الطغاة يخفي ...... محترفة

الطاقات       تقييد في للحكم المسؤولية تحمسل ................... ضمن

فكرية                أزمة المة أزمة تسمى ولذا منها تعاني التي والفكر الوعي لزمة للمة الشامة الزمة تعود
الكبرى            والعلة المم الزمة فهي عنها ناتجة إلا فية ما الزمات  . وسائر

اللباب  ......... ألوا


