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 تاريخ اخلطبة

  1124/ 11/ 12 املوافق  2141،  ربيع األول  12 ، اجلمعة   

 مأساة األيدي اليت انفضت عن رسول اهلل 

 وامتدت بالبيعة إىل أعداءه
  يددا رب ددا احلمددد هلل اددداا يددوا  نعمدد  ويدددا   م يدددهاحلمددد هلل ا احلمددد هلل  

نحل ال كدددم   لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب ا
أحصدددي ء ددداء ع يدددحل أندددت كمدددا أء يدددت ع ددده نفسدددحل  وأ دددكد أ    إلددد  إ  اهلل 
وحددده    ددليحل لدد   وأ ددكد أ  دمددداا عبددده ورسددول  وريددفي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   اهلل إىل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددليلاا  ال كدددم ريددد  وسددد م وبدددار  ع ددده 

سدددسماا ما مدددم متس مدددم إىل يدددوم دمدددد ريدددسةا و سددديدنا دمدددد وع ددده  ل سددديدنا 
و  ونفسددي ا لنبددة بتاددوع اهلل أعدداىل  أمددا بعددد  يددا مالدددين  وأوريدديدم أيكددا ا سدد 

 عبام اهلل:

نتمتدع باستضدا ة هدله الدلكلع الع يد ة ما ل ا مع  كل ربيدع األول بد  األندور 
  ذكددلع و مة أ ضدد  اع ددا ع دده اهلل سددب ان  وأعدداىل وأحددبكم إليدد   دمددد بددن ل ددا
     ابد  إذاا مدن ما ددة هدله ا ستضددا ة بدد اهلل ريد ه اهلل ع يد  وع ده  لد  وسدد مع

ومتسدددداا هديددد  ع دده التمتدددع بالهدددلاء الدددلي ي يددددنا حبددداا لددد  وأع اددداا بددد  وح ي ددداا إليددد  
و دددلع   أ  ولتع مدددوا يدددا عبدددام اهلل أ  رسدددول اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م مدددا يددد ال 

ة  مددا يدد ال مع ددا بلعايتدد  ل ددا وباهتمامدد  ب ددا مع ددا  مددا يدد ال مددع أمتدد  أمددة ا سددت اب
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  رمبا   وإهنا  عية حاياية ي بهي أ    نلأاب  يكاوبدعا   ل ا وبشوق  وحت ان  إلي ا
  أش ياددد  اهلل عددد  قدددال قا ددد : ولددددن رسدددول اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م قدددد مدددات

 ون :
 [ 03 :ال مل] (إرنَّحَل َمي ٌت َوإرندَُّكم مَّي ُتو َ )

  وهد  هدو   ذلدحل إ  كسدا ل الدلين عا دوا رمحداا هي معية ا يت م ا أين 
بيدا  اهلل  ؟ واظواب اللي ي بهي أ  نتون  ب  إىل هدال ء اخخدوةمن ال من ا ماأوا

 اهلل وأأكيده هللا البيا  ءانياا  أما بيا  اهلل  كو قول :ع  ون  أو ا و لح رسول 
 [7 :احل لات] ( ر َواْعَ ُموا َأ َّ  ريُدْم َرُسوَل ال َّ )

 وهو قول  ملة أخلع:
يَدا أَيدهَكدا الَّدلريَن  َم ُدددَواْ إر  ُأطريُعدواْ َ لرياداا م دَن الَّددلريَن أُوأُدواْ اْلدرتَداَب يَددُلمهوُكم بَدْعددَد )

لُُ  وََكْيددَ  َأْدُفددُلوَ  َوأَنددُتْم أُدتدْ َدده َع َددْيُدْم  يَدداُت ال ْدد ر َو ردديُدْم َرُسددو * إرميَددانرُدْم َكددا رلريَن 
لَاٍط مهْسَتاريمٍ  م برالْ  ر  َدَاْد ُهدرَي إرىَل رير  [131-133 :  ل عملا] (َوَمن يَدْعَتصر
إمنددا يتوندد   (يَددا أَيدهَكددا الَّددلريَن  َم ُدددَواْ )ممددا   ريدده  يدد  أ  ال ددداء الاددل   الاا دد : 

ما ماا إىل سا ل ا الم م ع ه اختسف عصورهم إىل يوم الايامة  ك ما قال البيدا  
  إذاا ياددول اهلل عدد   كددو خطدداب ل مددالم م مجيعدداا  (يَددا أَيدهَكددا الَّددلريَن  َم ُدددَواْ )خهلددي: ا

يَددا أَيدهَكددا الَّددلريَن  َم ُدددَواْ إر  ُأطريُعددواْ َ لريادداا م ددَن ): ولألنيددال ايأيددة وا تصددلمةوندد  ل ددا 
وََكْيدددَ  )  يكدددوموا دددلام هدددلا الفليدددا كمدددا أمجدددع ا فسدددلو  ال( الَّدددلريَن أُوأُدددواْ اْلدرتَدددابَ 

إذاا يادول ل دا كتداب اهلل عد   (َأْدُفُلوَ  َوأَنُتْم أُدتدَْ ه َعَ ْيُدْم  يَاُت الْ  ر َو ريُدْم َرُسدولُ ُ 
    هلا هو الربها  األولون  أ  رسول اهلل  ي ا

  إذ ياول  يما يلويد  البد ار الربها  الثا  بيا  ا صطفه لدسم اهلل ع  ون 
  وابدن سدعد بطليدا  خدل وابدن إسد اق بطليدا ل الصد ي بس د رنال  ك كم رنا
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)حيدا  خد  لددم وممدا  خد  : عن ا صطفه ري ه اهلل ع ي  وسد م أند  قدال  خل
لدم  أما حيا   أسن لدم الس ن وأ لع لدم الشلا ع  وأما مما   إ  أعمدالدم 
أعددددلي ع ددددْي  مددددا رأيددددت م كددددا حسدددد اا ادددددت اهلل ع يدددد  ومددددا رأيددددت م كددددا سددددي اا 

ريدد ه اهلل ع يدد  الددلي يبي دد  ل ددا رسددول اهلل  أ بعددد هددلا البيددا  (فلت اهلل لدددماسددته
أ  ا صدددطفه ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م  وسددد م مدددن بيدددا ؟ذ قولدددوا إذاا ل دددلين يالكددددو 

إب   خ  من ا صطفه ريد ه اناطعت ري ت  ب ا وأ  العصه اليت يكش ها اللن  
  سدد وه  دداذا الددلي ذكددلت   قولددوا لدد  هددلا الدددسماهلل ع يدد  وسدد م الددلي رحدد  ع ددا

كي  يسد م ع ده   "السسم ع يحل أيكا ال  "جي س   ريسأ  ع د التشكد قا سا: 
اللاعدددي  وش يعدددد موندددوماا وعدددام كالعصدددا الددديت يكدددش هدددا مدددن اناطعدددت ريددد ت  ب دددا

 أغ ام   نعم 
كددانوا كمددا ياولددو    عبددام اهلل: إ  أريدد اب رسددول اهلل ريدد ه اهلل ع يدد  وسدد م

كددانوا مثددال التع ددا وكمددا ذكددل كدد  مددن رأوهددم حدد  مددن ا شددلكم  ا الرخددو  مجيعدداا 
  ش يدونوا يصربو  عن ا بتعام ع د  والتعشا ل  بلسول اهلل  كانوا مثال احله ل 

  والسدددالال عة حددد  يعدددوموا إليددد   ي  سدددوا إليددد   واحلددددي    هدددلا ذو  ددد و سدددا
عبدام اهلل مدن هدلا أأون  ب  إىل نفسي وإليدم مجيعاا: ما هو نصيب ا حنن يا اللي 

ا  دددتياق إىل رسدددول اهلل؟ مدددا هدددو ؟ مدددا هدددو نصددديب ا مدددن ذلدددحل احلددده للسدددول اهلل
نصيب ا من التع ا بلسول اهلل وهدي رسول اهلل ري ه اهلل ع ي  وسد م؟ مدلة أخدلع 
أمسددع مددن ياددول: ولدددن الصدد ابة رأوا رسددول اهلل ون سددوا إليدد  ومسعددوا م دد   دددا  

ما حنن  اد حي  بي  ا وبم أ ع يكم أ  يتع اوا ب وكا  حااا  أ  حيبوه محااا ع يك
 مدددن أيدددن أسدددلي ش يدُدددَتْ  ل دددا أ  ي دددس إليددد   ش يدُدددَتْ  ل دددا أ  نسدددمع م ددد  رؤيتددد   

وأ ددحل هددي حال ددا حنددن  هدددلا ياددول والتع ددا بدد  والت  ددا  إليدد  عوامدد  احلدده لدد  
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هدو  ه: بد  العددس  اظواب عن هلا الدسم الع يد  وأقول يا عبام اهلل قا  كم
اللي ياله ا  طا  إ  احمله إذا أكثل من ن وس  إىل دبوب  وإذا كا  ما م اللؤية 

أربم ل ه ا دتياق  إليد  وا فدلوي   هدله احلالدة أ  ل  والسماع م    ا فلوي أ  
البعيدد أ  يشدعل ب  اند  ولواع د   ا فدلوي مدن  يربم هلا الت  ا  اللي من  دأ 
 سدو  إليد  أ  يدربم ل ده ا دتياقكم لد   أمدا حندن أري اب رسول اهلل وهم ما ماا جي

رسدددول اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م  مرسددد ا سددد أ   عل  ددداه   أخسقددد   وقدددد عل  دددا 
عل  ددا   ريدددفاأ  الددديت أعشدددا  مدددن أن كدددا أريددد اب   عل  دددا كددد  ذلدددحل ون لندددا وقدددد 

نددد ا  ا  دددتياق إليددد   حيددد  بي  دددا وبدددم رؤيتددد  ا فدددلوي أ  أ تكددده بدددم نواحن دددا 
    أ  نسمع م    نعم يدا عبدام اهلل  فلوي أ  أت  ه لواعج اللغبة   أ  نلاها 

ولدددددن إ  أبصددددارنا ش أددددل وش أدت دددد  مبددددلأع رسددددول اهلل ريدددد ه اهلل ع يدددد  وسدددد م 
  ولدددن بصددا لنا رأت  يدد  كدد  مددا ر ه أريدد اب رسددول اهلل ريدد ه اهلل ع يدد  وسدد م

مضددلب اخنسددانية ك كددا بصددا لنا رأت رسددول اهلل ريدد ه اهلل ع يدد  وسدد م الددلي هددو 
    اع دددا الل يدددع السدددامي الع يددده  والدددلي هدددو مضدددلب ا ثددد    احلددده ألمتددد 

م ددة  مضددلب ا ثدد    الددلوق الل يددع  والددلي هددو مضددلب ا ثدد    ال طدد    ا عا
و الا ددده   أعشدددا ريددداحه هدددله الصدددفات  نعدددم مضدددلب ا ثددد    كددد  مدددا يددددع

ا لنا رأت  يددد  هدددله ا  ايدددا ك كدددا ولددددن بصدددأبصدددارنا ش أدت ددد  مبدددلأع رسدددول اهلل 
 ديدد    هنددواه  كيدد    نتعشددا ؟ وكددأ  بددبعل مدد دم يتسدداءل: مددا هددي هددله 

ول اهلل  وإ  هددلا   هلددم أ  يدرسددوا سدد ة رسددالصددفات الدديت أت ددد؟ ع كددا؟ ش يدُددتَ 
مددن سدد ة ا صدددطفه  بعدد  أسدد   ددديد  أأمددعدم أمددام مندداذخ يددا أيكددا اخخددوة 

دعوا الا دده إىل أ  يتعشددا   الوقددت مدديا و  يتسددع الدديت أدد ريدد ه اهلل ع يدد  وسدد م
الددديت حتدددل  نيددداط احلددده والشدددوق  ولددددن أسدددتعلي بسدددلعة بعدددل هدددله ا شددداهد
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والت  دددا  إىل رسدددول اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م  كدددا  رسدددول اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  
أريدد اب  يتعبددو  وكددا  أوهلددم أعبدداا  وكددا  يددلاهم جيوعددو   دددا  أوهلددم  وسدد م يددلع
إىل     غدد وة اع دددق وأريدد اب رسددول اهلل يتسدداباو  وأكثددلهم نوعدداا نوعدداا بدد  

لي دال بعدل اللاحدة أو حفل اع دق يستأذ  بعضدكم بدم واحلدم وايخدل إىل بيتد  
ورسول اهلل   يدع العمد   رسدول اهلل حيفدل  ي اد  الد اب ليأك   ي اا من الطعام 

ا الدددلي أ ددد  أع ندددابل  يددد  هدددلد عصددده بط ددد  الشدددلي  و دددل مدددن اظدددوع  ر وقددد
إىل طعديم   ماره  نددي  دأس رسدول وأغم   معاه سلاا وء ة يسد ة مدن أريد اب  

إىل بيدت ندابل  إ  أ  يدعو مجيع األنصدار وا كدانلين اهلل ري ه اهلل ع ي  وس م 
عمداا   مادمدة ايك دم   طاومخ  رسول اهلل ري ه اهلل ع يد  وسد م بيدت ندابل 

خيددددم وإ  بط ددد   سدددسم خ ددد  بلمدددة الطعدددامبددد  خاممددداا  ن دددس ع يددد  الصدددسة وال
م وع  يط ه الاصعة أ دو الاصدعة مي الهدا بدا لق وال  د عصه و ل من  دة اظ

ويتمتدع رسدول واعرب وياول أعطكا هلله الف ة  أعط الاصعة الثانية ل ف ة األخلع 
؟ خشدددي أ  يدفدددي مب  دددل ايك دددم   ددداذا  عددد  ذلدددحل اهلل ريددد ه اهلل ع يددد  وسددد م

وأ  ياددوم بعضددكم نياعدداا  ددىءلهم ع دده نفسدد  وأس إىل أ  يدددو  الطعددام ل  ميددع 
مدن كد  ند  اللي   يباه لد   ديء مدن الطعدام  ولددن اهلل كدا  أكدلم هو اظا ع 

بدم ندوان  رسدول ومن كد  رسدول  ألديس هدو الدلي ومدع الددلم واحلده واللادة 
الربمدة  يادول ندابل: واهلل لادد قدام رسدول  ل اهلل وهو خيدم الاوم عناهلل؟ قام رسو 

عموا  دإ  ال داق قدد اهلل وإ  بلمت ا لتهط بال  م وإ  ع ي  ا ليخب  وقال ك وا وأط
 ول اهلل؟ كي    حتبو  رسول اهلل أريابتكم جماعة  كي    أعشا رس

بعد الفت  ب  بعيد الفت  اهتانت عوام  احلسه   نفوق أكرب قبي ة مدن 
والتاه رسدول   وأقب وا ليااأ وا رسول اهلل ري ه اهلل ع ي  وس م ي قبا   العلب هل
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مددا   يادد  عددن وكددا  قددد أسدد م مددن أهدد  مدددة  نددلا  اهلل معكددم   وامي ح ددم 
 غدددددد وة ح ددددددم  ونصددددددل اهلل ألفدددددي مسدددددد م  ا دددددد كوا مددددددع رسددددددول اهلل ألول مددددددلة  
حددديثاا هددال ء الددلي أسدد موا ا سدد مم  وأعطدده رسددول اهلل ريدد ه اهلل ع يدد  وسدد م 

م  الداعي إىل إكدلام ا اللفدة ق دوه فيلاا ألمل اهلل ع  ون  أأكثل مما أعطه غ هم 
 يمددا بيدد كم يعتبددو  ع دده رسددول اهلل انتمعددت ء ددة مددن األنصددار وأخددلوا    ددس 

يعطدددي أقوامددداا ويددددع ا وسددديو  ا أاطدددل مدددن ممدددا كم إىل قدددا  م: يهفدددل اهلل للسدددول  
  مددع األنصددار وحدددهم مو  سددا ل  ا الدددسماألمددس الاليدده  ب ددَ رسددوَل اهلل هددل

  مددد دم حف كدددا لدددو أ  كددد َّ مت يددت  -وألاددده  ددديكم هدددله الد مدددات ال دداق   وام 
مت يدددت لدددو أ  كددد َّ مددد دم رممهدددا لددد ع  يكدددا نبضدددات احلددده  نبضدددات ال طددد   

ا قددال: يددا معشددل األنصددار مددا أءددع ع دده اهلل عدد  وندد   - نبضددات الددلوق الل يددع
م اهلل   ش  أيدم ُمدس ا  كدداكم اهلل    ومتفدلقم   معددقالٌة ب هتين ع دم؟ أ

وعالددة  أغ دداكم اهلل  ؟ ك مددا قددال مددن ذلددحل  ددي اا أنددابوه: ب دده هلل وللسددول ا  ددة 
والفض   سدت رسول اهلل  ا قال: أ  جتيبونين يا معشل األنصار؟ قدالوا: نادول 

: أ  جتيبددونين يددا معشددل ب دده يددا رسددول اهلل  هلل وللسددول  ا  ددة والفضدد   عددام ياددول
األنصار؟ قالوا ملة ءانية: أنب ا يا رسول اهلل  هلل وللسول  ا  ة والفضد   قدال: أ  
ْقتم أأيت دا طليدداا  جتيبونين يا معشل األنصار؟  واهلل لو   تم لا تم  َ َصدَدْقتم ولُصدد 

قالوا:     ىوي ا   خملو ا   صلنا   مدلباا  صدق ا   عا سا  واسي ا   قولوها  
  ا قال هلم: أوندمت يا معشدل األنصدار   نفوسددم ب  هلل وللسول  ا  ة والفض 

ال عاعددددة نبددددات  -مددددن أندددد  لعاعددددة مددددن ا ددددال أألفددددت هددددا ق ددددوب أقددددوام ليسدددد موا 
أوندمت   نفوسدم من أن  لعاعة  -معلوف   اظ يلة العلبية سلعا  ما يلب  

ووك دتدم إىل إسدسمدم  أ  ألمدو  أ  موا من ا ال أألفت ها ق دوب أقدوام ليسد 
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 -إىل ا دي ددددة  -يلنددددع ال دددداق إىل رحدددداهلم بالشدددداة والبعدددد  وألنعددددوا إىل رحددددالدم 
بلسددول اهلل   ددواهلل  ددا أ ا بددو  بدد  خدد  ممددا ي ا بددو  بدد   والددلي نفسددي بيددده لددو  
اهل ددلة لد ددت امددلأا مددن األنصددار  ال دداق مءدداري واألنصدداري  ددعاري  ولددو سدد حل 

ق واميدددددددددداا وسدددددددددد حل األنصددددددددددار واميدددددددددداا لسدددددددددد دت مسدددددددددد حل األنصددددددددددار  أ  ال ددددددددددا
 اريربوا ست دو  أءلة مدن بعددي   اريدربوا حد  أ ادو  ع ده احلدوي  اهلل ارحدم 
األنصددار وأب دداء األنصددار وأب دداء أب ددداء األنصددار  أرأيددتم إىل هددله ال فسددية الع يبدددة 

وق  أرأيتم إىل هلا هلا الل خسل هله الد مات  أرأيتم إىل ا تسامية اليت أتألأل
احلدددده  أندددد  هددددلا هددددو رسددددول اهلل  ريدددد ي  أن ددددا ش نددددله ولد  ددددا رأي ددددا  يدددد  هددددله 
الصددفات ببصددا لنا ورأي دداه كيدد  حيددن إلي ددا  أندد  أش يادد    احلدددي  الصدد ي : 

قددال قددا  كم: ألسدد ا إخوانددحل يددا رسددول اهلل؟ قددال:  )وممت لددو أ  رأيددت إخوان ددا(
أرندددوا وأسدددأل اهلل أ  أكدددو  ي  ادددوا بعدددد(  )بددد  أندددتم أريددد ا  وإخدددوا  الدددلي ش

وءبتددوا وأنددتم وكدد  ا سدد مم الددلين ريددربوا ع دده األءددلة الدديت حددد؟ ع كددا رسددول اهلل 
  ع ه ريلاط اهلل أسأل اهلل أ  يدتب ا مجيعاا من إخوان  اللين أشوق إليكم

بادددي يدددا عبدددام اهلل أ  ع ددديَّ أ  أأونددد  بعدددد هدددله التدددلكلة الددديت جتعددد  األ  ددددة 
تعشدددا رسدددول اهلل وحتددن إليددد   بادددي أ  أأونددد  إليدد  هتددداف خيددد ق الادددلو  حاياددة أ

من  ويص  إىل أذ  رسول اهلل ري ه اهلل ع ي  وس م  أأون  إلي  هتاف   ي بع 
  من أغوار ريددر حيدن ويد ن ويتدأش  أقوهلدا باسدم ح اي ب  ي بع  من أغوار ق  

ة ا سدت ابة رندا ا يدديلو  مسدم مجيعاا: مو ي يا رسول اهلل  إ    أمتحل أمدوبا
د قبضدوا أيدديكم األمور  يديلو   الو  ا سد مم قدد أعلمدوا ع دحل بعدد إقبدال  قد

وا بعدد أ  أعلمدوا ع دحل إىل أعددا حل  إىل أحفدام أعددا حل ع حل بعد بيعدة  أونكد
اللين خططوا لات حل  أونكوا بالوم والبيعة إىل أحفام أول حل اللين مسموا الطعام 
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ب   ق ه يتأش يا رسول اهلل مدن هدلا الدلي أراه بعيدين ويددام  وقدموه لحل ليات و 
العا    يصدق  أناق مس مو  ذاقدوا لدلة اخسدسم  مالم دو    ريده أهندم ذاقدوا 
للة اخميا   عل و  كما عل  ا   ما باهلم يا رسول اهلل وقد أعلمدوا عدن هدديحل  

ام أعدددا حل يددا رسددول اجتكددوا بددالوم وا سددت ابة واعدمددة ألحفددام أعددداء اهلل  ألحفدد
   حفدددة خددداماا وعبيددداا ألوامددل إسددلا ياهلل  هددا هددم أول ددحل وقددد ن دددوا أنفسددكم 
وق السددط  الددلي ك ددت واقفدداا     دد   أول ددحل الددلين أراموا أ  ياددل و  و ددارة  دد

َم إليدحل   أحفدام أول دحل الدلين قدلروا أ  يات دو  بالسدم ال داعا   الطعدام الدلي قُدد 
  يدوندوا خددماا بد  عبيدداا لادلارات إسدلا ي  ومدا هدي قدلارات إهنم اليوم قدد قدلروا أ

؟ هددددد  هدددددي إىل السدددددعي السهددددد  ا ت ددددد  إىل خ دددددا اخسدددددسم   كيدددددا  إسدددددلا ي 
ا س مم  ه  هو إىل السعي السه  كما ألو  لتم يا باايا الوحددة ا ت اميدة    

عدمدددة هدددلا العددددو كيدددا  ا سددد مم؟ مالسسدددات اخسدددسم حتولدددت إىل مالسسدددات 
هدا هدي قدد حتولدت إىل وأحفام أعدا حل يا رسدول اهلل  م  مدة التعداو  اخسدسمي 

و  اخسلا ي ي  اظامعة العلبية هله اظامعة الديت أع دن أهندا جتمدع نثدار م  مة التعا
العددلب وهدد  العددلب إ  ق دده اخسددسم  وهدد  العددلب إىل لبدداب ا سدد مم  اظامعددة 

ول دول اخق يمية الديت أد بب باخسدسم  العلبية حتولت إىل نامعة ل دول الدربع 
هدددلا    أط ددده م دددحل الددددعاء ع ددديكم  أندددت ش سددديدي رسدددول اهلل أ ددددو إليدددحل 

َعْ  لعَّاناا وش أُدبدَْعْ  حاقداا ولدين أسألحل أ  أدعو هلم  امع اهلل هلم يا سيدي  أُدبدْ
  يا رسول اهلل وقد ع مت مما ذكلت خخوا  اي  أ  يب هحل ما ناولد  ومدا نفع د 

اسألر اهلل ع  ون  متضلعاا  متضلعاا  متضلعاا أ  يكديكم  أ  يعيدهم إىل س ن 
الل ددد  أ  يعددوموا  يابضددوا أيددديكم عددن أعدددا حل وأعددداء مي ددحل ويعددوموا يونكددوا 
ق وهم ا أيديكم إليدحل يدا رسدول اهلل  جيددمو  البيعدة قبد  أ  أد ول الفلريدة  وإ  
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  ك دت الدلي نسدي إسدسم  ويدا ل ع ده ألذكل نيداا ك مة قاهلا واحٌد من هدال ء
)ا سددد م ل مسددد م    مددديا ة ع دددده  راح يدددلمم هدددلا احلددددي  بلطانتددد  األع ميدددة: 

وواهلل ش يتبدم   أند  يكد أ هدلا الددسم إ  كالب يا  ا لريوص يشد بعض  بعضا( 
ومدع خددم إسدلا ي  خرسدال ادم ا دوت  يما بعد ع دما رأيت  يتعاو  مع إسدلا ي  

كما يفع  ذلدحل أنداق   اظ دوب  يدا رسدول اهلل: هتداف أقصه الشمال   إلي ا من
خ  ي ط ا من أعماق الصدور إىل أذنيدحل بد  إىل ق بدحل: سد  ربدحل أ  يعدوم  يدد

والعدوم أادد  -اهلداية   ق وب هال ء اخخوة  س  ربدحل أ  يدوق كم إىل العدومة 
بدد ا مدن أ   أ  يعوموا إىل ريلاطحل  أ  يسعوا سعيكم السهد  لتوحيدد األمدة -

يبددلروا بددلور م يددد مددن الشددااق  يكددا  هددله ك مدديت أرسدد كا بددامسي وبددامسدم هتا دداا 
مددن وراء الاددلو  إىل حبيب ددا رسددول اهلل ريدد ه اهلل ع يدد  وع دده  لدد  وسدد م و  ريدده 
أهنا ب هت  وها حنن ن ت ل حسن اخنابة وبشلع التو يا  أقول قو  هلا وأستهفل 

 اهلل الع يم 


