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”�لسال� عليكم،

!ّيها �ألتقيـاُ� �ألصـفيا�، من �لَعـر� �لَعْربا�. 
�لسال� عليكم،

يا !هَل !12 �لنبّو, +ج(�َ) بيِت �هللا �لعظمى.
!نتم خ( ُ!مم �إلسال� +خ( حز� �هللا �ألعلى. ما 
+<ًد�  شرًفا  BCِمت  قد  شأنكم.  يبلغ   (! لقوٍ�  كا) 
+مْنزال. +كافيكم من فخر !) �هللا �فتتح +حيه من 
�BP +ختم على نO كا) منكم +من !2ضكم َ+طًنا 
+مأً+U +مولد�. +ما !2B�كم َمْن Tلك �لنQ !Oمد 
+خاَتم  �ألنبيا�،  +فخر  �ألصفيا�  سّيد  �ملصطفى، 
ُكلِّ  على  Zحسانه  ثبت  قد   .U2لو� +Zما�  �لّرسل 
من Bَّ� على 2ِْجلني +مشى. +قد !2B[ +حُيه ُكلَّ 
ٍ̀ ُعَلى. +!حيا Bيُنه كّل  فائٍت من 2موCٍ +معاٍ) +ِنكا
ما كا) مّيًتا ِمن معاe2 �حلّق +سنن �bدU. �لّلهم 
�أل12   f ما بعدB كل  عليه  +با2ِْ[  +سّلم  فَصلِّ 
 Bِ`، +بعد�ألمو�ألحيا� +�` +�لذ2�` +�لقطر�من 
، +بعدB كل ما ظهر +�ختفى،  ِ̀ كّل ما f �لسما+�



لقو�   iطو �لسما�.  !2جا�  ميأل  سالًما  منا  +بلِّْغه 
oمل ِنَ( Qمٍد  � على 2َقبته، +طوi لقلب !فضى 

.pُحّبه ف f+ ليه +خالطهZ
يا ُسّكاَ) !12 َ!+طأته قدُ� �ملصطفى.. q2كم �هللا 
 f+ ،فيكم جليل rظ (Z ..2ضي عنكم +!2ضى+
 tZ ِحّن!  uZ+ .هللا� Bيا عبا للقائكم غليل،  2+حي 
موطئ   2+Cأل سو�Bكم،   ِ̀ +بركا بالBِكم،  ِعيا) 
 ،Uلثر�تلك  rجعل ُكْحَل عي!+ ،U2لو�خ(  ��قد!
+علما�ها،  +معاملها  +ألC+2 صالحها +صلحا�ها، 
 .Uzلُك� +مشاهدها  !+ليائها،  بر|ية   rعي +تقّر 
 uيّسر+ ثر�كم،  2|ية   rقCير  (!  tتعا �هللا  فأسأ{ 

مبرPكم، بعنايته �لعظمى.
+!حّب  بالBكم،  +ُ!حّب  ُ!حّبكم،   uZ Zخو�)..  يا 
2مل طرقكم +!حجا2 سكككم، +!+ثركم على كل 

ما f �لدنيا.
!ث(ٍ,،  بzكا`  �هللا  قد خّصكم  �لعر�..   Bكبا! يا 
+مز�يا كث(ٍ,، +مر�qه �لُكUz. فيكم بيت �هللا �ل� 
�ملبا2[   Oلن� 2+ضة  +فيكم   ،Uلُقر�  �ّ!ُ ֲדا  بو2[ 
�لذ� !شا� �لتوحيد f !قطا2 �لعا� +!ظهر جال{ 
+2سوله  �هللا  نصر+�  قو�  منكم  +كا)  +جلَّى.  �هللا 
�لُنهى. +بذلو�  �لر+�، +بُكّل  �لقلب، +بُكّل  بكل 

!مو�bم +!نفسهم إلشاعة Bين �هللا +كتابه �ألCكى. 
فأنتم �ملخصوصو) بتلك �لفضائل، +من � يكرمكم 

.Uعتد�فقد جا2 +
بكبٍد  هذ�  مكتو�  Zليكم  !كتب   uZ Zخو�ِ)..  يا 
قو�،  فا�عو�  مفضوضٍة،  +Bمو�  مرضوضٍة، 

جز�كم �هللا خ( �جلز��.“

(�لتبليغ � ٣-٣٤ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)

 (Z+ ،�"uZ معكم يا ُنجبا� �لعر� بالقلب +�لر+
�2 قد بّشرf u �لعر�، +!bَمr !) !مو�م +ُ!2يهم 
طريقهم +ُ!صلح شؤ+�م، +ستجد+f u هذ� �ألمر 

Z) شا� �هللا من �لفائزين.
!يها �ألعز,! Z) �لّر� تبا2[ +تعاt قد جتّلى علّي 
+مَنح  �لتجليا`،  بأخّص  +جتديد�  �إلسال�  لتأييد 
عليَّ +�بَل �لzكا`، +!نَعَم عليَّ بأنو�� �إلنعاما`، 
رf u +قِت عبوٍ� لإلسال�، +َعْيِش بؤٍ� ُألّمة  +بشَّ
+�لتأييد�`،  +�لفتوحا`  بالتفضال`  �ألنا�،  خ( 
 f �لعر�..  معشَر  يا  Zشر�ككم..   tZ  ُ̀ فصبو
هذ� �لنَِّعم، +كنُت bذ� �ليو� من �ملتشوفني. فهل 

ترغبو) !) تلحقو� � هللا �2 �لعاملني؟"
(�امة �لبشر� � ٢٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٧)




