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الحمد لله والصلةا والسلما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن
             .   والها

ًا لك انتصاراتك ورحم الله شهدائكأما بعد ...   أمتي المسلمة هنيئ
 وعافى جرحاك وفرج عن أسراك

هلت بـمجد بني السلما أياما               واختفى عن عروش...
العرب حكاما

طالما يممت المة وجهها ترقب النصر الذي لحت بشائرها من
المشرق فإذا بشمس الثورةا تطلع من المغرب أضاءت الثورةا من

وشرقت حناجرتونس فأنست بها المة وأشرقت وجوها الشعوب 
وبإسقاط الطاغية سقطت معاني الذلة والخنوع والخوفالحكاما 

والحجاما ونهضت معاني الحرية والعزةا والجرأةا والقداما فهبت
رياح التغيير رغبة في التحرير وكان لتونس قصب السبق وبسرعة

ًا من الكنانةالبرق أخذ فرسان   إلى ميدان التحريرأحرار تونس قبس
لم و يرى مثلها في البلدا لمثورةا عظيمة وأي ثورةا ثورةا .فانطلقت

وإباء ثورةا بذل وعطاء كرامة تكن ثورةا طعاما وكساء وإنما ثورةا
أضاءت حواضر النيل وقراها من أداناها إلى أعلها فتراءت لفتيان

 أمجاداهم وحنت نفوسهم لعهد أجداداهم فوقفوا في وجهالكنانة
ّثقواالباطل  ورفعوا قبضاتهم ضدها ولم يهابوا جندها وتعاهدوا فو

والثورةا واعدةا.فالهمم صامدةا والسواعد مساعدةا المعاهدةا 
(سقوط كبير الطغاةا فاستراحت البلدا وفرح العبادا)

فلالمحاورةا  تمسكوا بزماما المبادارةا واحذروا الحراروإلى أولئك 
التقاء في منتصف السبيل بين أهل الحق وأهل التضليل حاشا وكل

فقد منوتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها 
أنتم فرسانها وقاداتها وبأيديكم لجامها لها ما بعدها بأياما الله عليكم

 المة لهذا الحدث الجلل(بدأ المسير إلى الهدفورياداتها اداخرتكم
والحر في عزما زحف والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف)
فأتموا المسير وهونوا (ل تهابوا) العسير إلى أن تتحقق الهداف

المنشوداةا والمال المعقوداةا فثورتكم هي قطب الرحى وموضع آمال
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 رفعتم رؤوسنا رفع الله رؤوسكموبثورتكمالمكلومين والجرحى 
 تحققون آمال أمتكم حقق الله آمالكمبهاو

             الـيأس خلف والرجاء أماماقوقف السبيل بكم كوقفة طار

داون عرينهوتردا بالدما عزةا أخذت به                 ويمـوت     
 الضرغاما

ًا لباطلهم فكيف يلما من يبذل الروح الكريم لربه                  دافع

.... تثبيت وإشاداةا عامة لجيمع الثورات القائمة ....مسألة العبوداية

يا أبناء أمتي المسلمة أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة *
تاريخية نادارةا للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فمن الثم

أن تضيع هذها الفرصة التي انتظرتها المةوالجهل الكبير العظيم 
بعيدةا فاغتنموها وحطموا الصناما والوثان (والوسائل التيلعقودا 

 ثورةا لحفظ ثوراتأشعلوايعبدون الناس بها في هذها الياما) و
المليين برفع الوعي وتصحيح المفاهيم التي صيغت منذ عشرات

ُكتبالحاكمينالسنين حسب مصلحة   (الظالمين ) ومن خير ما 
 (مفاهيم ينبغي أن تصحح) للشيخكتابلتحقيق هذا المطلب العظيم 

 محمد قطب

وبين يدي البحث عن  مخرج للزمات والمحن التي داخل فيها..
ًا لتشبث الحكاما بمناصبهم أضع بين يدي (إخواني في المسلمون تبع

بغية اليمنمجالس الشورى) مقترحا للخروج من الزمة القائمة في 
تطويرها وإثرائه ليكون نموذجا يمكن تعديله ليتناسب مع وضع كل
قطر في تفاصيل واقعه وخلصة هذا المقترح هو البحث عن أهم

قوته التي يبطش بهاعلي عبد الله صالح العوامل التي يستمد منها 
عاملين اثنين: أهمها منثم تحديد طرق معالجتها ول يخفى أن 

 . الذين ل يزالون معهالعسكرويخرجها الجماهير التي 

فأما الجماهير التي يخرجها فهي ظاهرةا تستدعي التوقف عندها
لمعرفة أسباب خروجهم لتأييد رجل خان الملة والمة وأنزل بهم

ًا من الذى وهو ما يخالف الوضع المألوف في تعامل النسان أنواع
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مع من يؤذيه إل أن الملم بشيء من تفاصيل واقع اليمن في ظل
وهي أن تلكحقيقة مرةا هذا النظاما القائم منذ ثلث قرن يدرك 

 الذي سقطتالرئيسالجماهير أصبحت بمثابة السرى في يد 
ًا ووجب خلعه منذ زمن لسيما بعد أن ثبتت خيانته للملة وليته شرع

ًا بدعمه للكافرين وتزويد مدمراتهم والمة عندما ضبط متلبس
الحربية ليقتلوا المستضعفين من المسلمين في العراق وذلك قبل

 الزمان مما يعني أن ثلث مدةا حكمه تقريبا مضتمن عقد منأكثر 
بعد أن ظهر للقاصي والداني ارتكابه لحد نواقض السلما التي

أجمع العلماء عليها فعدما إداانته بذلك الجرما العظيم دافعه لمواصلة
داأبه في الخروج عن شرع الله (شبوةا ) وظلم العبادا وتدمير البلدا

إلى أن أوصل تلك الجماهير لدرجة من الفقر والظلم يصعب وصفها
)شاهد يذما شراء الذمم فعادا ليستعين بفقرهم على شراء ذممهم (

وعمل على استثارةا عاطفة الب على بنيه والمعيل على من يعيل
فإما أن يخرج ليأخذ ما يطعم به البنين أو يرفض الخروج ويشعر

أنهم سيعانون الجوع والمرض الليم فقد ذكرت الهيئات المختصة
ًا هائلً من الطفال هناك تتأثر قدراتهم الذهنية نتيجة لسوء أن عددا

التغذية الرهيب فعلى أصحاب القلوب أن يستشعروا حال أولئك
الباء والمهات الذين تضيع أحلمهم ويعانون في زمن قل فيها

الراحمون ويستشعروا حال أطفالهم وما سينبني عليه من مآسي
عظيمة أليمة فإن لهؤلء الطفال البرياء حق على كل من يقدر

على سد حاجاتهم من أبناء المة ولتلك الجماهير حق في فك
أسارها من قيودا الجهل والفقر التي قيدها الطغاةا بها ولكافة

المسلمين في اليمن حق في حفظ دامائهم وإخراجهم من الزمة
القائمة فإن بحثنا في سبل إنقاذ الجميع نجد منها أن تتقدما بعض
الهيئات الخيرية في العالم السلمي ولسيما في الخليج وتنشئ

لجان كتلك التي يقيد بها الرئيس المؤيدون له إل أن هذها لفك
القيودا ل لحكامها فتتعهد بصرف راتب لكل من يترك الذهاب إلى

الساحات لتأييد الرئيس وتكون طريقة استلما الراتب حسب ما
ًا وتستمر رواتبهم إلى يناسب ظرف المستلم .. شهريا أو أسبوعي
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أن تقوما حكومة جديدةا وتوفر لهم فرص لسد حاجاتهم (تفاصيل
 المبالغ المئة ؟)

 فمن سبل حله أنالعسكروأما العامل الثاني لقوةا الرئيس وهو 
 أنها تضمن لمن يخرجالجيشتشكل حكومة انتقالية تتعهد لفرادا 

من جيش النظاما التسجيل في جيشها لتحفظ وظيفته وتسير راتيه
فمن تاب تاب الله عليه و عفى الله عما سلف على أن تتكفل

بتوفير الرواتب للحكومة النتقالية إحدى الهيئات الخيرية وتعلن
ذلك ليطمئن الراغبون في اللحاق بالحكومة النتقالية بأن هناك

... مصدر قاردا على توفير رواتبهم

الوضع الطبيعي لهم أن ل يسفكوا داماء إخوانهم ول يعينوا على...
 ... ذلك

... أسلم لدينهم ودانياهم...

 بأن الدين والدنياوقبل الختاما: أذكر الصاداقين من الفقهاء في أمور
 للشعوبالرأي والمشورةا مجلس يعمل على تقديم تكوين

المسلمة في هذها المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورةا عقلية
بل هو واجب من أعظم واجباتها وثغر من أخطر ثغورها وإن بعض

المفكرين السلميين في المنطقة هم محل ثقة جماهير واسعة من
 (تأسيس)تكوينالمسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن يبدؤوا 

ًا عن هيمنة وسلطات النظمة المستبدةا وأن يبذلوا المجلس بعيد
قصارى جهدهم لستنفار العلماء والمفكرين الصاداقين المجربين

 أقطار العالم السلمي الذين شهدت المواقف علىجميعمن 
للحكاماوعدما مداهنتهم أنصاف الحلول صدقهم وابتعاداهم عن 

(معالجة مسألة الفتئات تغييرهم ونصحهم للمة مرارا بضرورةا
على المة ) (نبرر إبعادا من دااهنوا ثم تركوا المداهنة بأن تحمل هذها

المسؤولية ل يستطيعه من الرجال إل من به صلبة في الحق وقد
نضيف في هذا الموضع خطر المداهنين سابقا على مكاسب

الثورات "الزنداني" أن المهادانين جزء من المشكلة )
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كما ينبغي أن يستعين المجلس بمراكز أبحاث مؤهلة على مستوى
المرحلة كما أن سرعة الحداث وضخامتها الهائلة تتطلب سرعة

مواكبة في التعامل معها فينبغي على الشباب . أن يستشيروا أهل
الخبرةا الصاداقين الذين تنطبق عليهم ذات الصفات السابقة (فيما ل
يمكن تأخيرها إلى قياما الجلس ) ريثما يبدأ تشكيل المجلس ليتسلم

مهمته في توجيه الشعوب المسلمة على شتى المحاور الدينية
: لستدراكوالقتصادايةوالثقافية: لتغيير آثار الغزو الفكري المدمر 

ما يمكن استدراكه من أزمات المياها و الفجوةا الغذائية الهائلة
والسياسية:لمساعدةا الشعوب التي انقضت ثوراتها على تحديد

للمحافظة على الثورةا وتحقيقالخطوات التي ينبغي اتخاذها 
 والشعوب التي ل زالت تكافح لسقاط طغاتها بالخطواتأهدافها

 والشعوب التي لم تنطلق ثوراتها.التي تعين على تعجيل إسقاطهم
بعد بتقديم الراء لها في تحديد ساعة الصفر التي تنطلق الثورةا
فيها وفيما ينبغي إعداداها قبل ساعة الصفر حتى ل تحرق بعض

 المراحل(صياغة  داور المجلس سنوات ورعاية الثورات سنوات )
وجوب إسقاطحيث إن الشعوب المسلمة تجتمع في المهمة 

 بكل سبيلطغاتها(صياغة وذكر صفات للحكاما تستفز نخوةا الحجز)
مشروع إل أنها تفترق في الخصوصيات الدقيقة فلكل شعب نقطة

يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورةا فينبغي أن تتحرى بدقة
 والتقدما يضاعف التكاليف بينمايعرض الفرصة للضياعفالتأخر 

الواجب هو السعي لسقاط النظمة القائمة بأقل ما يمكن من
كما أن التقدما في بعض الحالت يعرض الثورةا للخطرتكاليف 

 بعد مشيئة الله تعالىمرهون في مثل هذها الجواءفنجاح الثورات 
 (إظهار داور ثبات الجماهير وهو ما أثبت فعاليته في الثورات.بأن

الخيرةا )تنطلق في النقطة المناسبة وأن يقوداها رجال أمناء أقوياء
يستوي الموت عندهم والبقاء (لم يتعرضوا) يقدمون في مواضع

 يستعذبون العذاب ويذللونالحجاماالقداما ويحذرون التأخر و
الصعاب يوثقون عهوداهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم بدمائهم

   : قول القائلونيتمثل
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ًا ًا مر أقسمت ل أموت إلى حرا           وإن وجدت الموت طعم

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا             فديـني السـلما لن 

ًا ويجبناوفي الختاما: إن الظلم والجور في بلدا ًا عظيم  قد بلغ مبلغ
إنكارها وتغييرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمن

ًا (سيد الشهداء حمزةا بن عبد المطلب ورجل جاهدهم...) وقال أيض
ًا لمن خرج بهذها النية قاما إلى إماما جائر فأمرها ونهاها فقتله) فهنيئ

العظيمة فإن قتل فسيد الشهداء وإن عاش فمن السعداء (وإن
فقولوا الحق ول تبالواعاش فبعز وإباء )     . 

فقول الحق للطاغي                               هو العز هو البشرى

هو الـدرب إلى الدنيا                              هو الدرب إلى الخرى

ًا ًا                          وإن شئـت فـمت حـر فإن شـئت فمـت عبد

ًا مبيمصراللهم افتح على أهلنا في  ًانا  فتح ًا وسدادا وارزقهم صبر
ًاويقي .؟؟ن

فقرات

من أبناء المة ممن أوتي بسطة في علم القياداةا والشؤون العامة
 الدين والدنياوممن أوتي بسطة في فقه أمور

حث الثورات على القتداء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم *
مع صنادايد قريش الذين آذوها ..اذهبوا فأنتم الطلقاء  باستثناء عددا

 . يسير جدا من ذوي الظروف الخاصة

*  ينبغي.الحرص بث روح المة ليستشعر الجميع أنهم كيان واحد
مراعاةا أحواله ككل قبل القياما بأي تحرك ومن ذلك أهمية داعم
القطر الذي لم تنطلق ثورته حسب المتاح لجارها الذي انطلقت
ثورته وتريثه في الثورةا إلى أن يجد من جارا يناصرها بدلً من أن

 . يكون مشغول عنه

(المثل فالمثل مع الحرص على غاية ما يستطاع من التقان)
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ًا في مشارق الرض ومغاربها فقد انتفض أبناء السلما  للثوراتتأيد
ًا لسقاط النظمة وطغيانها وكان في  مقدمتهموفتيانها وسعي

 واجباتبأعظمالذين عزموا على القياما .ميامين يمن اليمان
فاجتمع عند جامعة صنعاء رجالإقداما وشجاعة بالساعة وتناداوا إليه 

 أقوياء أعزاء بذلوا أرواحهم للدين فداء

لذا فإني أناشد جميع الصاداقين في المة ولسيما أهل الرأي و
ًا يمكن الكلمة والمال أن يستنفروا جهوداهم لتوعيتهاول يدخروا شيئ

لى كل من المةكما يجب عتقديمه لمسيرتها ولو بكلمة أو دارهم 
الحرص على رفع وعيه ليجتنب الغفلة في أمور داينه ودانياها ومن.

ُكتب لتحقيق هذا المطلب العظيم كتاب (مفاهيم ينبغي أن خير ما 
لديمقراطيةللشيخ محمد قطب ا(واقعنا المعاصر) تصحح) وكتاب

* أمامكم مفترق طرق خطير وفرصة تاريخية.يا أبناء المة السلمية
نادارةا للخروج من رق التبعية المحلية والدولية فمن الثم العظيم

التي انتظرتها المة منذ عقوداأن تضيع هذها الفرصة والجهل الكبير 
وشيدوا صروح العدلالصناما والوثان. فاغتنموها وحطموا بعيدةا

 والحسان

أشعلوا ثورةا لحفظ جهودا المليين برفع الوعي وتصحيح المفاهيم*
التي صيغت منذ عشرات السنين حسب آراء الحاكمين ومن خير ما
ُكتب لتحقيق هذا المطلب العظيم كتاب (مفاهيم ينبغي أن تصحح)

لديمقراطية؟للشيخ محمد قطب. فصل ا(واقعنا المعاصر) وكتاب
 (مهم)

ًا (الحادايث* ًا والمحيطة بصنعاء خصوص استثارةا نخوةا القبائل عموم
التي تبشر باليمن ).......يا أبناء قحطان إن الله قد جعل نصرةا

رسوله صلى الله عليه وسلم في أجداداكم النصار فكونوا من أنصار
.الله ورسوله

تقديم لكتاب مفاهيم بما يدعمه كمسألة أن من اعتقدوا مضمونه
. عرفوا أن هؤلء الحكاما يجب خلعهم قبل عقودا
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من مهاما المجلس رفع وعي المة؟

الصبر والمصابرةا  مبادارةا 

وتذكروا أن ثورةا مصر مصيرية لمصر كلها وللمة بأسرها فقد*
حمي الوطيس في أياما لها ما بعدها أنتم فرسانها وقاداتها وبأيديكم
زمامها ورياداتها اداخرتكم المة لهذا الحدث الجلل(مفاضلة بين هذها

الفقرةا وبين التي سبقتها)

*  داولة هي مفتاح ثورتها في هذا الظرف فيجب أن تبدأقارةاإن لكل 
تنجح ويقوى عضدهاثورتها أولً وتدعمها الشعوب المحيطة إلى أن 

ًا لدعم ثوراتهم وهنا تجدر ثم يبدؤوا ثوراتهم مما يوفر عاملً مهم
قارةا آسيا  أننا نتحرك في العالم هي مفتاح  اليمنالشارةا إلى أن

السلمي تحرك واحد نستشعر ذلك  مواصلة من بدأ وانتظار من لم
يبدأ إلى أن يحين الوقت المناسب الشارةا لسوريا والسعوداية بأن

   يتأخروا ماذا للردان تأخر أما إقداما؟

حتى ل تتقدما فتتخطى مراحل هامة تخطيها قد يعرض الثورةا
للخطر ويضاعف تكاليفها ول تتأخر عن النقطة المناسبة لقيامها مما

للضياع.قد يعرض الثورةا لمخاطر التقدما نفسها أو يعرض الفرصة
ومن المراحل المهمة قبل الثورةا ...( توعية الناس والطرق على

الحاكم)

ولست بقاتل رجلً يصلي                    على سلطان آخر من..
قريش

 الله من سفهذله سلطانـه وعلي وزري                         معا
 وطيش

وكتاب هيكل الوزراء والضباط السابقينالردان مهمة     *

(1  الشعوب المسلمة وصماما أمانها وسبيل تحقيقوعيـ فأساس 
وجوهر هذا.مراداها وجودا ميزان تزن به الرجال وأعمالهم و أقوالهم

الميزان إداراك مقتضيات ل إله إل الله فهو ميزان ذهبي بل هو أداق
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ميزان في هذها الحياةا الدنيا فتمسكنا به يجنبنا عقودا طويلة من
كما أنه الحصن الحصين لمنعالجهل التيه وسط ظلمات الظلم و

(.العداء من أن يسلطوا علينا وكلء يطبقون مخططاتهم في دايارنا
إن لم نذكرها لن يكون هناك حديث عن أن ميزن (ل إله إل الله))

(هو أهم العوامل لحماية الثورات

( قبل قيامهاولتجنب ضياع أهداف الثورات يجب أن تشكل الثروةا 
مجلس أمناء وتواصل الثورةا إلى أن يستلم المجلسكحد أدانى 

كما ينبغي تجنب طغيان أحد المطالب.إداارةا البلدا لمرحلة انتقالية
مما شعر عامة الثورا إن تحقق ذلك المطلب أنهم قد حققوا

مطالبهم مما يفتر هممهم للمواصلة وإنما تكون الهتافات مشتملة
على جميع المطالب لتتواصل الثورةا إلى أن تتحقق كما يجب

تشكيل لجان شعبية قبل قياما الثورةا بالتنسيق مع أئمة المساجد
والعيان في كل حي لضبط المن وتزداادا أهمية هذا المر في

القبليةالمجتمعات  (أتكون في المكتوب أما المرئي)(.

نقطة نفسية العسكر ومراحل التعامل معهم* 

(تفنيد الحوار )لم نذكر إسقاط مبارك   

ًا في تصريح قائد أمريكي بأن أمريكا غير قادارةا على التدخل عسكري
الشرق الوسط/عند ذكر أنها فرصة

تصريح جديد لوزير الدفاع المريكي روبرت جيدس بأن من يدخل
حربا في العالم العربي أو السلمي مجنون

ًافقهوا الواقع من حولهم وأداركوا أن الكفر العالمي ل م يعد قادار
 بها ثورةا عرابيأجهضإجهاض ثورتهم بذات الطريقة التي على 

( وثورةا المهدي فاغتنموا الفرصة

وحق لكم أن تفرحوا وترداداوا أهازيج النصر ...عوداةا إلى الكراس

فبطش بهم الظالم وأطلق عليهم سهامه وما دارى أن أهل الغيرةا
. بغير عزةا وكرامةل يطيقون الحياةاوالشهامة 
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وقبل الختاما: أحث وأأكد على أن ينتدب الصاداقون في المة من
ًا لتقديم الرأي ّونوا مجلس ًا من فقهاء الدين والدنيا فيك أنفسهم عددا

 ويعملالمفصليةوالمشورةا للشعوب المسلمة في هذها المرحلة 
على رفع وعيها فإنشاء هذا المجلس سد لثغر من أخطر ثغور

أعظم واجباتها كما أن بعض المفكرينمن المرحلة و واجب 
هم محل ثقة جماهير واسعة من المسلمينفي الخليج السلميين .

فهولء الواجب عليهم آكد بأن يخرجوا ويبدؤوا في إنشاء المجلس
بمن ينضم إليهم من المناء الموثوقين من جميع أقطار العالم

يتيح الحديث مع المةمكان على أن يكون المجلس في السلمي 
ًا بمركز للبحوث  أن يكون ويحسن بحرية ليكون.والدراساتمدعوم

في متناول أيدي الشعوب آراء مبنية على داراسات وعلم وداراية
شعوب التي انطلقت ثورتها بالخطوات التيالفيشير المجلس على 

ينبغي اتخاذها لحفظ ثمار الثورةا كما يعين الشعوب التي لم تنطلق
ثوراتها بعد على تحديد النقطة التي يجب أن تنطلق فيها حيث إن

فينبغي أن شعب نقطة يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورةالكل 
تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع والتقدما يضاعف

في مثل هذها الجواءالتكاليف ويعرض الثورةا للخطر فنجاح الثورات 
بأن تنطلق في النقطة المناسبة وأن.مرهون بعد مشيئة الله تعالى

يقوداها رجال أمناء أقوياء يستوي الموت عندهم والبقاء يقدمون في
 يستعذبون العذابالحجامامواضع القداما ويحذرون التأخر و

ويذللون الصعاب يوثقون عهوداهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم
         :بدمائهم يتمثلون قول القائل

أحث إخواني الصاداقين في المة على أن ينتدبوا من.وقبل الختاما: 
ًا من أخطر ثغور ًا من فقهاء الدين والدنيا ليسدوا ثغر أنفسهم عددا

أعظم واجباتها بإنشاء مجلسمن  و واجب المفصلية المرحلة هذها
مكان للشعوب المسلمة في الرأي والمشورةايعمل على تقديم 

بحرية الحديث معها يتيح  

هم محلفي الخليج وإن بعض المفكرين السلميين في المنطقة  
ثقة جماهير واسعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد بأن
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بمن ينضم إليهم من المناءيخرجوا ويبدؤوا في إنشاء المجلس 
 أن يكون ويحسنالموثوقين من جميع أقطار العالم السلمي

ًا بمركز للبحوث المجلس   أقرب إلىلتكون آراءها.والدراساتمدعوم
بالتنبيه إلى كيفية التعاملاستباق الحداث وليتمكن من الصواب 

شعب من شعوب المنطقة نقطةمعها ومما يهم التنبيه إليه أن لكل 
فينبغي أن تتحرى بدقة يعتدل فيها النصاب لصالح نجاح الثورةا

 والتقدما يضاعف التكاليف ويعرضيعرض الفرصة للضياعفالتأخر 
 بعدمرهون في مثل هذها الجواءالثورةا للخطر فنجاح الثورات 

تنطلق في النقطة المناسبة وأن يقوداها رجال.مشيئة الله تعالى بأن
أمناء أقوياء يستوي الموت عندهم والبقاء (لم يتعرضوا) يقدمون

 يستعذبون العذابالحجامافي مواضع القداما ويحذرون التأخر و
ويذللون الصعاب يوثقون عهوداهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم

   : قول القائلونبدمائهم يتمثل


