
*ل)ح+! *ل)حم% هللا بس!

-*لشا! *لع)*3 في *إلسالم+ة *ل.-لة
!-ل7ا؟ لك! فما -ح>*89ا؛ سقا89ا مع7ا

8ي *لتي لل7.*+ة م-جبا *لج7ا. كا% -ل7>*: "هللا )حمC ت+م+ة *ب% *إلسال! ش+خ قا?
)سبلنا لن7.+ن7! ف+نا جا8.-* -*ل>+%: (تعالى ق-لC عل+C .? كما *لعل!I بأب-*G مح+Fة

.تعالى سبلC جم+ع 8.*+ة ف+C جا8. لم% فجع?
*لناT *ختلQ R>*: -غ+)8ما حنب? ب% -Oحم. *لمبا)IN ب% هللا عب. *إلماما% قا? -ل7>*
جا8.-* -*ل>+%: (+ق-? هللا أل% مع7! *لح3 فإ% *لثغ) 8O? عل+C ما>* فانV)-* شيء في

].24/442 *لفتا-[ مجم-\ [*8ـ)".سبلنا لن7.+ن7! ف+نا
شيء في *لناT *ختلQ R>*: *لخلR كال! م% نسمع بتنا ب+نما *لسلIR كال! 8- 8ك>*

*-(Vما>* فان C+8? علO .-لقع*!
-+أم)-% *لج7ا.+ةI *لساحة مسائ? في -+فصل-% +9صل-% -*ل.كات)a *لش+-` O-لئN فقا!

I*<8 +نبغي... 8>* -+تأخ) I*<8 +تق.!: -+ق-ل-% *لمجاI%+.8 م% *لمالح! صنا\ -+ن7-%
Qلخ... 8>* فع? -ُ+خFئ I*<8 فع? -ُ+ص-G... 8>* +نبغي -ال

!تا! شبO C- تا!I معf? في -8!
G+لعج*- %O !8(كثO g*( %عF+ g(8- -*لشا! *لع)*3 في *إلسالم+ة *ل.-لة في -+ج-

ً +)س? Q -Oل+7ا *لسف) O- *ل7ج)a عناء +تكلO R% .-%! ب+تC ح.+قة O- مكتبتC في مبع-ثا
-O ً -سائ? م% -س+لة بأi ب7ا *التصا? +حا-?: تق.+) Oق? على O- بأخبا)8اI +أت+C ع+نا

!*لح.+j *لت-*ص?
GعجO- %م Nف+ما >ل *<Q ?م% جع Cنفس ً !صغا) Oغ)*) -كأن7! -حس+باIً عل+7! -ص+ا
ع% فسألC -سل! عل+C هللا صلى *لنبي Qلى )ج? جاء: قا? OنC *لج7ني خال. ب% f+. ع%

فشأنQ- Nال صاحب7ا جاء فإ% سنة ع)ف7ا ث! --كاء8ا عفاص7ا *ع)R: (فقا? *للقFة
لN ما: (قا? *إلب?؟ فضالة: قا? I)لل>ئO G- ألخ+O N- لN: (قا? *لغن!؟ فضالة: قا?) ب7ا

:+ح+ى قا?) )ب7ا +لقا8ا حتى *لشج) -تأك? *لماء ت). -ح>*89ا سقا89ا مع7ا -ل7ا
"GحسO lO(عفاص7ا ق] "Cخ)جO !مسل.[

!-ل7ا؟ لك! فما -ح>*89ا؛ سقا89ا مع7ا -*لشا! *لع)*3 في *إلسالم+ة *ل.-لة -8ك>*
لك! فما -*ل.ع-+ة؛ -*لش)ع+ة *لقضائ+ة -8+ئات7ا -علما89اI -قضات7اO Iم)*89اI ل.+7ا

!-ل7ا؟
*<Q في *لفح-? تالقى Gٍَلَج *** R+حا? فك o-؟ في *لبعFل-س*!

*لناصح-% Oما *ل.-*ئ)I *لح3 بأ8? *لمت)بص+% *لعك)I *لماء في للمتص+.+% 8>* خFابي
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