
جملس يعمل على تقدمي الرأي  تكوين وقبل اخلتام: .أذكر إخواين الصادقني من فقهاء الدين والدنيا بأن

واجب من أعظم  يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو للشعوب املسلمة واملشورة

وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة وخاصة يف اخلليج هم حمل  واجبات املرحلة و ثغر من أخطر ثغور ها

خيرجوا ويبدؤوا تكوين ا�لس مبن ينضم ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن

احلديث مع ا�لس يف مكان يتيح على أن يكون إليهم من األمناء املوثوقني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي

تتطلبه  و.أن يكون مدعوما مبركز للبحوث والدراسات.على أن تراعى السرعة اهلائلة لألحداث وما حبرية األمة

) قانمع احلرص على غاية ما يستطاع من االتيف التعامل معها (األمثل فاألمثل هائلة من سرعة 

ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي 

والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح  أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع

بعد مشيئة اهللا تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال  مرهون الثورات يف مثل هذه األجواء

أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرو ن التأخر و اإلحجام

قول  يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأميا�م ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون

القائل:   

راً      أقسمت ال أموت إىل حرا       وإن وجدت املوت طعماً م

أخـاف أن أذل أو أغرا              فديـين اإلسـالم لن أفـر

(طرق اجتناب االخرتاق)



جملس يعمل على تقدمي الرأي  من تكوين وقبل اخلتام: .أذكر إخواين الصادقني من فقهاء الدين والدنيا بأن

واجب من أعظم  يف هذه املرحلة املفصلية واجب شرعي وضرورة عقلية بل هو للشعوب املسلمة واملشورة

وإن بعض املفكرين اإلسالميني يف املنطقة وخاصة يف اخلليج هم حمل  واجبات املرحلة و ثغر من أخطر ثغور ها

خيرجوا ويبدؤوا تكوين ا�لس مبن ينضم ثقة مجاهري واسعة من املسلمني فهوالء الواجب عليهم آكد بأن

احلديث مع ا�لس يف مكان يتيح على أن يكون إليهم من األمناء املوثو قني من مجيع أقطار العامل اإلسالمي

و.أن يكون مدعوما مبركز للبحوث والدراسات.على أن تراعى أمهية السرعة.يف التعامل مع  حبرية األمة

نظراً لسرعتها اهلائلةألحداث ا

ومما يهم التنبيه إليه أن لكل شعب من شعوب املنطقة نقطة يعتدل فيها النصاب لصاحل جناح الثورة فينبغي 

والتقدم يضاعف التكاليف ويعرض الثورة للخطر فنجاح  أن تتحرى بدقة فالتأخر يعرض الفرصة للضياع

بعد مشيئة اهللا تعاىل بأن.تنطلق يف النقطة املناسبة وأن يقودها رجال  مرهون الثورات يف مثل هذه األجواء

أمناء أقوياء يستوي املوت عندهم والبقاء (مل يتعرضوا) يقدمون يف مواضع اإلقدام وحيذرو ن التأخر و اإلحجام

قول  يستعذبون العذاب ويذللون الصعاب يوثقون عهودهم بأميا�م ويربهنون صدقهم بدمائهم يتمثلون

القائل:   

راً      أقسمت ال أموت إىل حرا       وإن وجدت املوت طعماً م

أخـاف أن أذل أو أغرا              فديـين اإلسـالم لن أفـر

(طرق اجتناب االخرتاق)

(األمثل فاألمثل مع احلرص على غاية ما يستطاع من االتقان)


