
خواني الصادقين من فقهاء الدين والدنيا بأن.أذكر إوقبل الختام: 
 للشعوبالرأي والمشورةتكوين مجلس يعمل على تقديم 

المسلمة في هذه المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية
بل هو واجب من أعظم واجبات المرحلة وثغر من أخطر ثغورها

همفي الخليج وإن بعض المفكرين السإلميين في المنطقة وخاصة 
محل ثقة جماهير واسإعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد

 إليهم من المناءبمن ينضمويبدؤوا تكوين المجلس  يخرجوا بأن
يكون المجلسعلى أن  الموثوقين من جميع أقطار العالم السإلمي

بمركزأن يكون مدعوما . وبحرية الحديث مع المة مكان يتيحفي 
والدراسإات.على أن تراعى السرعة الهائلة للحداث وماللبحوث 

تتطلبه من سإرعة هائلة في التعامل معها (المثل فالمثل مع
 الحرص على غاية ما يستطاع من التقان)

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

 والتقدم يضاعف التكاليف ويعرضيعرض الفرصة للضياعفالتأخر 
 بعدمرهون في مثل هذه الجواءالثورة للخطر فنجاح الثورات 

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

 يستعذبون العذابالحجامفي مواضع القدام ويحذرون التأخر و
ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم

   : قول القائلونبدمائهم يتمثل

ًا ًا مر أقسمت ل أموت إلى حرا           وإن وجدت الموت طعم

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا              فديـني السإـلم لن 

(طرق اجتناب الختراق  )



خواني الصادقين من فقهاء الدين والدنيا بأن.أذكر إوقبل الختام: 
 للشعوبالرأي والمشورةمن تكوين مجلس يعمل على تقديم 

المسلمة في هذه المرحلة المفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية
بل هو واجب من أعظم واجبات المرحلة وثغر من أخطر ثغورها

همفي الخليج وإن بعض المفكرين السإلميين في المنطقة وخاصة 
محل ثقة جماهير واسإعة من المسلمين فهولء الواجب عليهم آكد

 إليهم من المناءبمن ينضمويبدؤوا تكوين المجلس  يخرجوا بأن
يكون المجلسعلى أن  الموثوقين من جميع أقطار العالم السإلمي

بمركزأن يكون مدعوما . وبحرية الحديث مع المة مكان يتيحفي 
في التعامل مع.والدراسإات.على أن تراعى أهمية السرعةللبحوث 

ًا لسرعتها الهائلة  الحداث نظر

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

 والتقدم يضاعف التكاليف ويعرضيعرض الفرصة للضياعفالتأخر 
 بعدمرهون في مثل هذه الجواءالثورة للخطر فنجاح الثورات 

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

 يستعذبون العذابالحجامفي مواضع القدام ويحذرون التأخر و
ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأيمانهم ويبرهنون صدقهم

   : قول القائلونبدمائهم يتمثل

ًا ًا مر أقسمت ل أموت إلى حرا           وإن وجدت الموت طعم

أفـرأخـاف أن أذل أو أغرا              فديـني السإـلم لن 

(طرق اجتناب الختراق  )

(المثل فالمثل مع الحرص على غاية ما يستطاع من التقان)


