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+لت:ح&8A B&@ في هللا حف;> +ل;:+789 2&م' +لش&خ 2سبق&ة في +ثنا' &ختل" ال
CBاDجت28 :ال :+لج& Bنكا8 على 2ح+ B:Dل> +لش&خ جIب: J&:Aل+ +IDل '&Bل+!

!بش&خ>؟ +لس:ء Rلحا@ في تسبA QالQ م' :كM! بأب&>؟ 2ض8 :لB م' كM: ُ&قاJ 2ن> غ&8
Mفي عض: م' :ك M&;لى لج8ج8ت> سعى +لتنR UلقاVمن W8&Aخ M9في :سا Jعلى +لعم

!+نح8+ف>؟
:+لتمB8 +النشقاقاU سنة س' +ل7I +ل8جI JلC Y%لج6الني محم9 3با 2عني Rنني نعM؛

...+ألم8+ء على
+لبغ7B+B بك8 2بي +لمجاB9 +لش&خ فض&لة 2م&8\ ع' +نش@ 2ن> 2&م' ش&خنا &ا &علM فكلنا

!&ستأمY8 2: &ستش&B '2 Y8:' هللا حف;>
!&ستأمY8 2: &ستش&B '2 Y8:' لكM +لمعلنة +لب&عة عقB 2ن> ش&خنا &ا &علM :كلنا

:نعلM ل&تنا :لك'
J9 Y82ب: +ستشا B2: +لج:الني محم Y8نش8\ في +ستأم Mعلى +لخاصة ل8سائلك

Uفي +لفضائ&ا: J؟ :سائMإلعال+!
J9: Y82: +ستشا Y8عالن> في +ستأمR Jلة قتا:Bإلسالم&ة +ل+ ً +لجماعاU مع لجنQ جنبا

!+لشاM؟ في :+لث:8&ة +لعسك8&ة +لمجالd في :+لم8تB&' +لمنح8فة
J9: Y82: +ستشا Y8مع تنس&ق> في +ستأم A&م' خل Jمنح8فة فصائ Qكتائ:

U+:لصح+ Cًسابقا B8Aبالفك8 2سما\ ما ل J97 +لجاBلع8+@؟ م' +لمتع+!
J9: Y82: +ستشا Y8في +ستأم \V:عال' س:8&ا في +لمكان&ة ل:ال&ت> تجاR: e8ف

!لبنا'؟ في لجماعت>
J9: Y82: +ستشا Y8ف> في +ستأم+BDست+ M:مخالفة +ل8+فضة لعم: Mفي +لعامة س&استك

MBع "+BD؟ +ستMDعم:م!
9: +لقاعWB تن;&M فاسM :قفاتY؛ م' :قفة Rلى تحتاf +لتي +لمDمة +ألسئلة م' :غ&98ا
dللبا+ g7 +لفضفاIب> تست8 +ل Mك&Bجن Cل:ال +لج:الني: YلI لما Uل> قام Cقائمة

gّالنف: dعن> +لنا!

7I2&ـمـُ' &ــا *** 9نا ش&خْي &ا +ألخبا8ُ 9َي 9ـ Uِلــبـ8كـا+ Mْفــ&ـكـ eُ8Vُتــ
تـقـلـُع 8&ـاnٍ ِمـْ' +لــمـDاجــ8َ :+حــB *** Mِ:لٍة ثلَة +ألنصا8ِ ِمـَ' فـانـصـ8ْ
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