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٢٦

َجلَّْت  َعِن اإلرهاب داُر محمد  �

3مـٍد �لنـ±ِّ  مـع  �لزَّمـا8ُ  ُبعـَث 
�َتـَعـمَّـد �ألَّلـو8َ  �ألنـبـيـاُ� 
ُشـرَِّعـْت ـماِ�  �لسَّ َمالئكـُة  َعَنـْت َ
ُعـلِويَّـًة ِحظـوً!  �جلاللـة  عـنـَد 
َتَزلًُّفـا �خلافقـا8ِ  �لَيـه  َسـَعى 
َشـِريعٌة �لكتـا¨  بآيـا?  َفَسـَمت 
ُفِتَحـْت بـهـا �لدنيـا فأشـرX ُنوُ"هـا

ِظـَالال لُدْنـُه  ِمـن  َ�ْ"َخـى  �ملجـُد 
َجـَالال �لتُّقـى   v حًيـا   kُِبُخطـا
َفَنـاال منـه  �هللا  َعـْر�   ُ̈ �بـو�
َنـو�َال ـما�  �لسَّ  Fُجـر�� َغَبطْتـُه 
�قـَبـاال َجـميـُعهـم  �لَنيِّـر�8ِ 
ِفَعـاال ُ�مَّـًة  َ�ْحـَيـت  غـرَّ�� 
Bـاال نـافـًعـا  عـلًمـا  Dيًنـا 

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
Fملكر� fسيد

         حضر! موالنا �م� �ملؤمنني
        جنا¨ �ملر»� مسر" ��د - حفظه �هللا تعا7 �يدk بنصرk �لعزيز.

�لسالF عليكم سالF ُمِحبٍّ �لٍص، توXٍ�َّ لالطمئنا8 بعناقكم للتَّشرُّ� بلثم ميينكم �لطاهر!، �الستسالv F حضرتكم 
عة. �لدَّ Fلسال��7 �لسكينة 

 �يا سيدf! يا سليل �ملجد �لكر�مة �لشر�، �نِّي �تشر� بالتقرُّ¨ �ليكم بالتحية �لسالF، "�جًيا ُمبتهًال �7 �هللا "
�Ê 8عل لكم v كل لقاٍ� Ïًد� سامًيا، نوً"� ضافًيا، قوًال يأخذ مبجامع �لقلو¨ �أللبا¨.

ن± �إلسالF � �ُقدF بني �يديكم  �ألبيا?  Fلشّد! على �إلسال� !� �لتَّحدfِّ �آلخذ! v �لضر�هذ� �نه نظًر� لظر
�هللا من "�� �لقصد. ،Dلتالية �ملنبعثة من صميم �لفؤ��

"�ة �هللا تعا7 بركاته. Fعليكم �»كى �لسال Fلسال�      

Fإلما� Fمن �حقر خد�      
      موسى �سعد عوD! / �لكباب�
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�لسـماَ� َسـْمَتها َ"َفـَع  سـبحا8 مـن 
لَْيَتهـم غـا!  �لطُّ �َْلِسـَنُة  َظَلمْتـُه 
طغمـٌة �إلسـاَ�َ!  َتْسـَتبغي   Fَفاليـو
خِسـْئُتم قلـُت   ُ̈ �إل"هـا ُهنـا  و�  قالـُ
ُعُقوُقكـم  gَ�S َجَهالتُكـم   fهـذ
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 
َقـدَ  ٌ̈ �"هـا  Fإلسـال�  v �َيكـو8 

3مـٍد  "ُ�D  ِ̈ �إل"هـا َعـن  َجـلَّـت 
تألَّقـْت  Fَيـو  Fِإلسـال� حضـا"ُ! 
�َنَشـَدْ?  xُلَعُبـو� �لدَّهـُر  ـم  َتَبـسَّ
ـاFِ هنـٌد ُبرDَهـا تـمنـطَقـْت v �لشَّ
سـاِطـًعا  Xِ"ِملشـا�  v ق  تألـَّ Ïـٌد 

ِ�ماُمكـم �يـن  �لقـر8ِ¹  �مـَة  يـا 
fذ �لـَّ  ""ِ"َمسـر َعتبـاِ?   7� فاسـعو� 
ـمـا� َسـِخيٌَّة مسـرُ" ��ـَد -  �لسَّ
يـا سـّيدf -  يـا �بـن �ّلذيـن ُ�ِحبُّهم
َنسـيُمها �لعـليـِل  �لكبابـِ�  مـن 

َصـاالِ َ̈ �ََيِضـلُّ َمـن َصِحـَب �لكتـا
َقـاال فيمـا  �لوحـي  َيتبيَّنـو8 
َفـَز�ال �حلَيـا�  ُخُلـُق  َيْثِنهـا   �
ُمختـاال للوغـى  طـه  َخـفَّ  مـا 
َضـَالَال ُعْنـوً!  َظَلْمُتـم  َمـن  َيـا 
ِمْثَقـاال �ِحلَجـى   Fَِهـا علـى  �ضحـى 
َفَتعـا7  - ِعْصَمـًة  و�مـَع  �لصَّ َهـَب َ
ِخَصـاال َشـَهامًة   Fُألنـا� َعـزَّ 
ِغـالال َجًنـى  بـه   Dُلِعَبـا�  qَثـر�

مـْأq �خلالِئـِق -  "�ـٌة َتـتـَتـا7
ِهـَالال �لزَّمـا8ِ  �ُفـق  علـى  َ"َسـَمْت 
Dََالال �حلـجـاِ»   �ِ"�  v �ْسـَمـاُ� 
حـجـاال  8ِ��لقـ� َقصـُر   8َ�D«�
�آلمـاال يبَعـُث   Fَـال �لظَّ يـمُحـو 

ُمحـاَال َيُكـو8ُ  ال  �ِخلَالَفـِة  ُ"ْكـن 
"حـاال  kُملُلَتَقـا  Fُألنـا� َشـدَّ 
ِظـَالال َفـَتسـَتِحيُل   Jلرِّمـا� َيطـُأ 
كمـاَال ِ"فـعـًة  "بِّـي   gََ�عـال
مقـاال  Fِلـَكال�  ِّ"Dُ مـن  ُ�هديـَك 




