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         ... ثمَّ أقول:
ا ُحِبَ به هذا الربنامُج، إقباُل اجلميِّ الغفرِي عليه من أحناء العالَِم،        إنَّ ممَّ
فكم  عِرّ

ُ
وللنَّاس فيه أنظاٌر وأنظاٌر، وألِنّ معدوٌد يف مجلة انلَّاِس، أحببُت أن أ

بنظريت، وماذا يقوُل اآلن َمن اكن جيلُس إيله واحٌد فقْط!، وايلوَم جيلس إيله 
ا وافًرا منه، حتَّ  اآلالف، فرأى يف ذلك الواحِد انتفاَعه بالعلم وحيازتَه َحظًّ
صار جيلُس يف حياتِه للتَّدريس، وال يدري أيبلُغ هذا األمَل يف اآلالف أم 

، لكنَّه يُرِجّ اهلل سبحانه وتعاىل عموم انلَّفِع للمسلمني.
َ

ال
         فأقول لكم:

اْلَع�َدْد اْلُمَكثَّ�ُر فِ�ي  اْلَجْم�ُع  ُّ�َه�ا  َأي َي�ا 

ُم���َراِدِه ِع��زَّ  َن���اَل  َقلِيٍل  ِم��ْن  َك��ْم 

بَِبْدِرَن�ا ِحي�َز  النَّْص��َر  َرَأْي�َت  َم�ا  َأَو 

ٌة نِ��ْع��َم اْل��ُع��َدْد بِ��اْل��َح��قِّ َأنْ��ُت��ْم ُق���وَّ

ُيَعّدْ َل  ِص��ْف��ًرا  اْل��َق��ْوِم  َكثِيُر  َوَغ���َدا 

ُعَمْد َل��كِ��ْن  َق��َ�ئِ��ٌل  ُس��وِل  ال��رَّ َوَم���َع 
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َوَتَس�اَقَط��ْت َأْع��َداُد َج���ْم�ٍع ُمْس�َتَمّدْ

��ُروُر َل��ُه َرَص�ْد َفاْلَقْص���ُد َأْس�َوُد َوالشُّ

َزاَي�ا َوالنَّ�َك�ْد َواْلَق��ْل�ُب ُيْحَش��ى بِال��رَّ

َوَت�َقاَط�َر اْلَتْ��َب�اُع فِ�ي َح��ْب�ِل اْلَمَس�ْد

ُعَب�ْد َي�ا  اْل�ِق�َياَم�ِة  فِ�ي  ُي�نَْش��ُر  َواْلَع�اُر 

َف��ْد َربَّ���اُه َف��اْس��ُت��ْرَن��ا َوَع��اِم��ْل بِ��ال��رَّ

َي�ا َصَم�ْد إَِلِه�ي  َي�ا  ��ِري�َرِة  السَّ ُحْس��ُن 

َوَل��ُربَّ��َم��ا نِ��ي��َل اْل���ُم���َراُد بِ��َواِح��ٍد

َتاِبٍع ِم��ْن  َك��ْث��َرًة  َي��ْرُج��و  َك��اَن  َم��ْن 

َم�اَذا ُي��ِف�ي�ُد اْلَم���ْرُء ِم�ْن َتْجِميِع�ِهْم

بِ��َزلَّ��ٍة َه��َف��ْوُت  إِْن  ��َ�َم��ُة  ال��سَّ َّ��ى  َأن

ُه�ْم �تِ��يَرُة إِْن َت�َكاَث�َر َعدُّ َك��ْي�َف السَّ

تِ�ْل�َك اْلَف�ِضيَح�ُة َل َس�بِ��يَل لَِس�ْتِرَها

َأْع��َداِدُك�ْم ِم�ْن  اْلَم�ْرِء  ِدي�ِن  َوَنَج�اُة 
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َوالنَّ��اُس َن�ْوَم�ى َل َت��ِرقُّ لِ�َمْن َس��َهْد

َشْد الرَّ لِ��َي  َأبَ��اَن  َواِح��ِدِه��ْم  َفَصَ�ُح 

ُي��َع��ّدْ َن��ْج��ًم��ا  َواِح����ًدا  ُي��ْب��ِق��ي  َواهللُ 

ْع�����َداَد فِ��ي َف��ذٍّ َوَف��ْد ��ُب��وا اْلِ َوَت��َط��لَّ

ُتْعَتَمْد َل  نِ��يَّ��ٍة  ِم��ْن  اْل��َف��َت��ى  َوْي���ُل 

َب���َرْد إَِذا  بِاْلَي��ِق�ي���ِن  ُف���َؤاِدي  َفاْم�َ�ْ 

َع�اِء لَِم��ْن َتَجثَّ�ى فِ�ي اللََّح�ْد َب�ْذُل الدُّ

َق�ْد ُكنْ�ُت َأْجلِ�ُس فِ�ي إَِزائِ�ي َواِح�ٌد

بِطِْلَبتِ�ي َلْي�َس  اْلَخْل�ِق  َجْم�ُع  َواْلَي�ْوَم 

َماِضَي�ْه ُأُل�وٍف  فِ�ي  ُينَْش��ُر  َواْلِعْل�ُم 

إِْصَ�ِحُك�ْم فِ�ي  اْلَْع�َداَد  َتْبَتُغ�وا  َل 

نِيَّاتُِكْم فِ��ي  ��ْأِن  ال��شَّ ُك��لُّ  ��ْأُن  َوال��شَّ

َربَّ����اُه َه���َذا َم��ا َأقُ����وُل بِ��َأْح��ُرفِ��ي

َوإَِذا َأُم����وُت َوِص��يَّ���ًة ِم�نِّ�ي َلُك�ْم
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ُيَح�ّدْ َل  َنِعي�ٍم  ِم�ْن  َفْضلِ�َك  َداِر  فِ�ي 

نً�ا َأنَّ�ى َوَج�ْد َع�اِء ُم��َؤمِّ َص���ْوَت ال��دُّ

َلُه َوٱْج��َع��ْل  َصالًِحا  َف��اْرَح��ْم  ��اُه  َربَّ

َساِمٍع َف���ْرٍد  َوُك���لِّ  َواْل��َح��اِض��ِري��َن 

لقيت
ُ
أ

ادس من شهر ربيٍع اآلخِر بِت السَّ يللَة السَّ
سنة سبٍع وثلثني بعد األربعمائة واأللِف

بمسجد الرَّسول ♀♀ ♀ باملدينة انلَّبويَّة
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