
�لنبّوِ� 7ج��َ; بيِت  0َْهَل 0!ِ£  �لَعَرِ� �لعربا�. �لسال� عليكم، يا  ”�لسالُ" عليكم، 0يها �ألتقياُ� �ألصفيا�، ِمن 
�ِهللا �لُعظمى. 0نتم خُ� 0مم �إلسالِ� 7خُ� ِحزِ� �ِهللا �َألعلى. ما كا; لقوٍ� 0; يبُلغ شأَنكم. قد ِ|Gمت َشَرًفا 7َمجًد� 
 Q7ً7خَتم على ن�ٍّ كا; منكم 7ِمن 0!ِضكم 7ََطـًنا 7َمأ �َG� 7َمنـزًال. 7كاِفيكم ِمن فخٍر 0; �هللا �فتتَح 7حَيه من
7َمولًد�. 7ما G0َ!�كم َمن gلك �لن�ُّ! 5مٌد �ملصطفى، سيُِّد �َألصفياِ� 7فخُر �ألنبياِ�، 7خاَتُم �لرسِل 7ِ�ماُ� �لَو!Q. قد 
ثَبت �حساُنه على كلِّ َمن �Gََّ على ِ!جلني 7َمَشى. 7قد jَ!َG0َ 7حُيه ُكلَّ فائت ِمن !موٍ| 7َمعاٍ; 7ِنكاٍ@ ُعَلى. 
0َ7حَيا Gِيُنه ُكلَّ َمن كا; َمْيـًتا ِمن معا!ِ� �حلق 7ُسَنِن ��دQ. �للهّم فَصلِّ 7سلِّْم 7َباِ!jْ عليه بَعَدGِ كل ما � 
�أل!£ من �لقطر�ِ@ �7لذّ!�ِ@ �7ألحياِ� �7ألمو�@، 7بَعَدGِ كلِّ ما � �لسما�7@، 7بَعَدGِ كلِّ ما ظَهر �7ْخَتَفى، 
7َبلِّْغه منا سالًما َيمُأل 0َ!جاَ� �لسماِ�. ُطوَبى لقو� �ِمـل ِنَ� 5مـٍد � على !قبته، 7ُطوَبى لقلبٍٍِ 0َفَضى �ليه 
7خاَلَطه �7 ُحـبِّه فَنى. يا سّكاَ; 0!ٍ£ 7َِطـَئْتها َقَدُ� �ملصطفى َ!ِحَمكم �هللا 7َ!ِضَي عنكم 0َ7ْ!َضى، �; ظ{ فيكم 
جليٌل، �7 !7حي للقائكم غليٌل يا عباGَ �ِهللا. R�7 0َِحنُّ �9 ِعياِ; بالGكم، 7بركاِ@ سو�Gِكم، أل|7َ! َموِطَئ 0قد�ِ� 
خِ� �لو!Q، 07جعَل ُكْحَل عي{ تلك �لثرQ، 7َأل|7َ! صالَحها 7ُصلحاَ�ها، 7َمعاِلَمها 7ُعلماَ�ها، 7َتَقرَّ عي{ بر�يِة 
70لياِئها، 7َمشاهِدها �لكQl. فَأْسَأ� �هللا تعا9 0; يرُ|َق{ !�يَة ثر�كم، 7َيُسرRَّ َمبر�كم، بعنايِته �لعظمى. يا �خو�; 
 Gَكم، 0ُ7حبُّ َ!ْمَل ُطُرِقكم 0َ7حجاَ! ِسَكِككم، 70ُ7ِثُركم على كلِّ ما � �لدنيا. يا 0َكباGَ0ُِحبُّكم، 0ُ7ِحبُّ بال R�
 ،Qֲדا 0ُ�ُّ �لُقَر jَ!ُِبو ªِفيكم بيُت �ِهللا �ل .Ql، 7َمر�ِحـِمه �لك�، 7َمز�يا كث�ٍ�كاٍ@ 0َث�lكم �ُهللا ب �لعر� قد َخصَّ
7فيكم !7ضُة �لن�ِّ �ملبا!j �لذi 0شا³َ �لتوحيَد � 0قطاِ! �لعاَلِم 0َ7ظَهَر جالَ� �ِهللا 7َجلَّى. 7كا; منكم قوٌ� نَصر�7 
�َهللا 7!سوَله بكل �لقلِب، 7بكل �لر7ِ§، 7بكل �لّنَهى. 7بَذلو� 0مو�َلهم 07نفَسهم إلشاعِة Gيِن �ِهللا 7كتاِبه �َألْ|َكى. 
فأنتم �ملخصوصو; بتلك �لفضائِل، 7َمن ¡ ُيكِرْمكم فقد جاَ! �7عَتَدQ. يا �خو�ِ; �R 0كُتب �ليكم مكتو¥ هذ� 

بَكِبٍد َمرضوضٍة، G7مو³ مفضوضٍة، فاَ�عو� قو¬، جَز�كم �هللا خَ� �جلز��". 
(مر�� كماال@ �إلسال�، �خلز�ئن �لر7حانية �ملجلد ٥ �لصفحة ٤١٩-٤٢٢ طبعة لند;).

"إن ظني فيكم جليٌل، وفي روحي للقائكم غليل"
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من كال� �إلما� �لمهد�




