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� من توجيه بيانا' للشعب حو? <تلف �ألمو%; 
م -%:ه �هللا  -7 سيا6 ما �عتا&3 ��لك عبد �لعزيز � Gين " ن باJ�

�ل_ ^نت 7 ) �رير ��ر�� ( \بيZ %�يه 7 قضية ) TU V- ,W.X  N.,(هذ� �Pيا� NO 7  -%:ه �هللا  -فقد 
جه " �"صيحة 


? �لعربيةJ� جها 7 بعض
�. 

 

 

 :حيث قا? %:ه �هللا

 

r تهذيبهن; 
فتح ��جا? pن 7 �عما? لم �قبح ما هناn 7 �ألخال6; ما حصل من �لفسا& 7 �مر �ختالi �لنساf بدعو" 

تربية �ألطفا?; 
توجيه �"اشئة; �uين هم فث�' �كبا&هن; 
�مل  ;?y�� zظائفهن �ألساسية; من تدب
 �~لقن pا; ح{ نبذ

قية من حب �لعائلة �ل_ علي
ُ

�جباتهن ��ُل Zنس
ها قو�N �ألمم; ��ستقبل; �� ما فيه حب �Jين 
�لوطن; 
م�%N �ألخال6; 


�\مد�; فال  Nلك من عمل �\قد� �� fO&�

�هللا  -
�بد�? �لك با\�� 
��العة; 
&خوpن 7 بؤ%�' �لفسا& 
�لر��ئل; - 

� " �\مد� " ليس هذ� � ;�f

مر Nسال�
 �7 !عنا 
عرفنا 
O&تنا; 
ال ير� �حد 7 قلبه مثقا? حبة من خر&? من �يما


جته �
 �حد � rه 7 هذ� ��وقف ��خز�ير�� Zمن ��نتسب 
 .من Oئلته; �

 

هذ3 طريق شائكة; تدفع باألمة �� هو� �Jما%; 
ال يقبل �لسz عليها �ال %جل خا%� عن &ينه; خا%� من عقله; خا%� من 
 .بيته

 

 .فالعائلة � �لر�ن 7 بناf �ألمم; 
� ��صن ��ص�u� Z �ب � � �� شمم �� يد�فع عنها

 

 يتمتعن بها; ال توجد ح{ 
ً
�ننا ال نريد من �منا هذ�; �\عسف 
�\ج� 7 �مر �لنساf; فاJين �إلسال� قد !� pن حقوقا

�مه كما �ب; فال ¢د 7 تقا�دنا �إلسالمية; 
!عنا �لسا�; ما يؤخذ �آل� 7 قو�نZ �%  �ألمم ��تمدنة; 
��� �تبعنا تعا

علينا; 
ال يمنع من تقدمنا 7 مضما% ��يا� 
�لر¦; ��� 
جهنا ��ر�� �� 
ظائفها �ألساسية; 
هذ� ما يع¥¤ به كثz من 

بيZ; من �%باG ��صانة 
�إلنصا¤%
 .�أل

 


سمعناهم يشكو� مّر �لشكوr; من 
لقد �جتمعنا بكثz من هؤالf �ألجان Zن نثق بهم من ��سلمª zجتمع بهم كث�
ب; 

� "ا تمسكنا بديننا 
تقا�دنا; 
ما جاf به 
تفكك �ألخال6; 
تصد� %�ن �لعائلة 7 بال&هم من جر�f ��فاسد; 
هم يقد%

�

ساحل �لسالمة; 
يو& ;rدp� من صميم �فئدتهم لو يمكنهم �صال¬  نبينا من �\عا�م �ل_ تقو& �لب»ية �� طريق


�Jما%; 
��ر
G �ائر� Gتنذ% ملكهم با�ر�
 .حا\هم هذ3 �ل_ يتشاfمو� منها; 

 


هؤالf نو�بغ كتابهم 
مفكريهم; قد علمو� حق �لعلم هذp� 3و� �لسحيقة �ل_ �مامهم; 
��نقا&ين ��ها ®كم ��الة �لر�هنة; 
� 7 تنبيه شعوبه
م; بالكتب 
�لن»�' 
�ر�ئد; � عدN �الندفا� 7 هذ3 �لطريق �ل_ يعتقد
نها سبب �Jما% 
هم ال يفتأ

Gر���
. 
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�ن³ ألعجب �ك� �لعجب; ªن يد² �"و% 
�لعلم; 
حب �لر¦ Pال&3; من �لشبيبة �ل_ ترr بأعينها 
تلمس بأيديها; ما 

ثم ال ترعو� عن �لك; 
تتبا%r 7 طغيانها; 
تستمر 7 عمل � �مر نوهنا عنه من ��طر ��لµ ��ائق بغzنا من �ألمم; 

ص¹ �هللا عليه  -~الف تقا�دنا 
O&�تنا �إلسالمية 
�لعربية; 
ال ترجع �� تعا�م �Jين ��نيف ��u جاfنا به نبينا ¸مد 


هدr "ا 
لسائر �لب»-
سلم  
ً
 .; %:ة

 

مع« بعربيته; �ال ~الف مبا&ئه �Jينية; 
ما �مر به �هللا تعا�; بالقياN به \دبz فالو�جب � � مسلم 
عرº; فخو% بدينه; 

 � zلس�

طنه; فالر¦ ��قيµ هو بصد6 �لعزيمة; 
�لعلم �لصحيح; 
��عا& 
��عا¼; 
�لعمل � � ما فيه ��P zال&3 

� يتبع طر�ئق ¿بائه  �ألخال6 �لكريمة; 
�الن¾�¤ عن �لر�يلة; 
½ ما من شأنه �� يمس�
 ;�f

��ر ;ºلسمت �لعر�
�Jين; 
 ��

�جد�&u� ;3ين �تو� بأOظم �ألمو% باتباعهم �
�مر �ل»يعة; �ل_ �ث � عبا&� �هللا 
حد3; 
�خالÀ �"ية 7 �لعمل; 


عظمته; 
ما جاf به نبينا Nإلسال� Âمع
ص¹ �هللا عليه 
سلم  -ظيم �لك �Pطل �لكريم 
�لع: يعر¤ حق ��عرفة معÂ %به; 

� يقوN بأمر Oئلته; 
يصلح  -�
 ;Zللمؤمن
 Ãلرسو
من �\عا�م �لقيمة �ل_ تُسعد �إلنسا� �J� 7%ين; 
تُعلُمه �� �لعز� هللا 

طنه 
بال&3  Nخد
  ".من شأنها; 
يتذ
6 ثمر� عمله �ل»يف; فإ�� عمل; فقد قاN بو�جبه; 


