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 يتعوووووووووووووين علوووووووووووووى تعووووووووووووول العلوووووووووووووم مووووووووووووون المعلموووووووووووووين االمتعلموووووووووووووين تن يجعلووووووووووووواا 
 تسوووووووووووووواس تموووووووووووووورعمك الوووووووووووووو ي يبنووووووووووووووان عليووووووووووووووه حر ووووووووووووووات م اسوووووووووووووو نات م ا لووووووووووووووال  

بادات ات مل ا اتنىع وا اتعم واك ال امل االتقر  إلى اهلل ب  ه العبادصك التي عي تجل الع
 ايتىقداا ع ا امصل الجليل في  ل دقيق من تمرعم اجليل.

فإن درساا تا دارسااك تا بحثاا تا ناظرااك تا تسمعاا تا اسوتمعااك تا  تبواا تا 
حىظااك تا  رراا دراسو م اللاصوةك تا راجعواا علي وا تا علوى  يرعوا ال تو  املور ك 

لوواا تقوودام م لمجوووالس العلوومك تا اشووتراا  تبووا  تا مووا يعوووين تا جلسوواا مجلووس علوومك تا نق
علووى العلوومك  ووان ا لووال  هلل ااحتسووا  تجووره اثاابووه مالزمووا  ل وومك ليصووير اشووت ال م 
لووى  رامتووهك اليتحققوواا بقالووه صوول ى اهلل عليووه اسوول م    لووه قربووة ا اعووة اسوويرا  إلووى اهلل اا،

 قووووووووووووووا  إلووووووووووووووى مووووووووووووون سوووووووووووووولل  ريقووووووووووووووا  يلووووووووووووووتمس فيووووووووووووووه علموووووووووووووا  سوووووووووووووو ل اهلل لووووووووووووووه  ري»
 .(1) «الجنة

ف ل  ريق حسي تا معناي يسل ه تعل العلم يعين على العلوم تا يحصوله فإنوه 
 دالل في ع ا.

 ثووووووووووم بعوووووووووود عوووووووووو ا يتعووووووووووين البوووووووووودا ص بووووووووووامعم فووووووووووامعم موووووووووون العلووووووووووام الشوووووووووورعية 
 امووووووووووا يعووووووووووين علي ووووووووووا موووووووووون علووووووووووام العربيووووووووووةك اتىصوووووووووويل عوووووووووو ه الجملووووووووووة معوووووووووورافك 
 اينب وووووووووووي تن يسووووووووووولل تقووووووووووور   ريوووووووووووق ياصووووووووووول إلوووووووووووى الم لوووووووووووا  الووووووووووو ي قصووووووووووودهك 
اتن ينتقوووي مووون مصووونىات الىووون الووو ي يشوووت ل فيوووه تحسووون ا اتا وووح ا ات ثرعوووا فانووودصك 
ايجعل جل عموه ااشوت اله بو لل ال توا  حىظوا  عنود ا م وانك تا دراسوة ت ريورك بحيو  

 ايعيده.ت ان المعاني معقالة له محىاظةك ثم ال يزال ي رر ما مر عليه 
اعلووى المعلووم تن ينظوور إلووى  عوون المووتعلم اقوواص اسووتعداده تا  ووعىهك فووال يدعووه 
يشووت ل ب تووا  ال يناسوو  حالوووه  فووإن عوو ا مووون عوودم النصووفك فوووإن القليوول الوو ي يى موووه 
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ايعقلووه ليوور موون ال ثيوور الوو ي عووا عر ووة لعوودم الى ووم االنسوويانك ا وو لل يلقووي إليووه موون 
ف موووه  درا وووهك اال يللووو  المسوووانل بع ووو ا  التا ووويف االتقريووور لدرسوووه بقووودر موووا يتبووو 

بوووبعوك اال ينتقووول مووون نوووال مووون تنووواال المسوووانل إلوووى نوووال آلووور حتوووى يتصوووار ايحقوووق 
 السابقك فإنه َدَرٌل للسابق اليتافر ف مه على الالحق.

فأمووا إ ا تدلوول المسووانل بع وو ا بووبعو قبوول ف ووم المووتعلم فإنووه سووب    وواعة 
عليوووه المسوووانل التوووي لوووم يحقق وووا َفَيَمل  وووا اي ووويق امال اعووودم ف وووم الالحوووقك ثوووم تتوووزاحم 

 ع نه عن العاد إلي اك فال ينب ي تن ي مل ع ا اممر.
اعلى المعلم النصف للمتعلم ب ل موا يقودر عليوه مون التعلويم االصوبر علوى عودم 
مووه ايحسوون تدبووهك من  إدرا ووهك اعلووى عوودم تدبووه اجىانووهك موو  شوودص حرصووه علووى مووا يقا 

 لمعلووووووووووووووووووووووووم حيووووووووووووووووووووووووو  تقبوووووووووووووووووووووووول علوووووووووووووووووووووووووى المووووووووووووووووووووووووتعلم لوووووووووووووووووووووووووه حووووووووووووووووووووووووق علوووووووووووووووووووووووووى ا
 دان  يووووووووووورهك  (2) العلوووووووووووم الووووووووووو ي ينىعوووووووووووه اينىووووووووووو  النووووووووووواسك احيووووووووووو  تاجوووووووووووه للموووووووووووتعلم

 احيوووووووووو   ووووووووووان مووووووووووا يحملووووووووووه موووووووووون العلووووووووووم عووووووووووا عووووووووووين ب وووووووووواعة المعلووووووووووم يحىظ ووووووووووا 
 اينمي وووووووووووووووواك اي لوووووووووووووووو  ب وووووووووووووووووا الم اسوووووووووووووووو  الرابحووووووووووووووووةك ف وووووووووووووووووا الالوووووووووووووووود الحقيقوووووووووووووووووي 

وووِن لَووود ِنَل َالمي وووللمعلوووم الووواار  لوووهك قوووال تعوووالى   ووووِن آلم  ا{}}َف َوووِ  لمووووي مم }َيرمث نموووي َاَيووورم   مم
 [ .6و  5]مريم   َيِعق اَ {{

االمووراد اراثووة العلووم االح مووةك فووالمعلم مثووا  مووأجار علووى نىووس تعليمووهك سوواا  
ف م تا لم يى مك فإ ا ف وم موا علموه اانتىو  بوه بنىسوه انىو   يوره  وان تجورا  جاريوا  للمعلوم 

بمثل وا يتنوافس المافقوانك فعلوى المعلوم  ما دام  لل النى  متسلسال  متصال ك اعو ه تجوارص
تن يسووعى سووعيا  شووديدا  فووي إيجوواد عوو ه التجووارص اتنميت وواك ف ووي موون عملووه اآثووار عملووهك 

[ ك فموووا 12]يوووس   }}إمنَّوووا َنِحووون  ن ِحيموووي اِلَموووِاَتى َاَنِ ت ووو   َموووا قَووودَّم اا َاآثَووواَرع ِم{{قوووال تعوووالى  
ى تعمووال م موون المصووالف االمنوواف  تا قوودماا  مووا باشووراا عملووهك اآثووارعم  مووا ترتوو  علوو

  دعا.
الير   المتعلَم ب ول  ريوق اال ي ملَّوه باشوت اله بموا يعسور علوى ف موه مون تنواال 

 العلام امىردات ا.
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اعلووى المووتعلم تن يوواقر معلمووه ايتووأد  معووه حسوو  مووا يقوودر عليووه لمووا لووه موون 
 الحق العام االلا  

الللووق بتعليمووه افتووااهك فحقووه علووى تمووا العووام فووإن معلووم الليوور قوود اسووتعد لنىوو  
النووواس حوووق المحسووونينك اال إحسوووان تعظوووم اتنىووو  مووون إحسوووان مووون يرشووود النووواس ممووور 
ديوون مك ايعلم ووم مووا ج لوواا اينووب  م لمووا عنووه  ىلووااك ايحصوول بسووب   لوول موون الليوورك 
اانقمال الشر انشور الودين االمعوارف النافعوةك موا عوا تنىو  شوي  للماجوادين امون تتوى 

 ن  ريت م ا يرعم.من بعدعم م
فلاال العلم  وان النواس  الب وانم فوي ظلموة يتلب وانك افوي  وي م يعم وانك ف وا 

 النار ال ي ي تد  به في الظلماتك االحياص للقلا  اامرااح االدين االدنيا.
االبلد الو ي لويس فيوه مون يبوين للنواس تمور ديون م ايرشودعم لموا ينتواب م مموا عوم 

امووة فيووه. فموون  ووان عوو ا إحسووانه اتثووره  يووف ال يجوو  م وو ران إليووهك ال ليوور فووي ا ق
 على  ل مسلم محبته اتاقيره االقيام بحقاقه؟

اتما حقه اللا  على المتعلم َفلمَما ب له مون تعليموهك االحور  علوى موا يرشوده 
اياصله إلى تعلى الدرجاتك فليس نى  اآلبا  اامم ات نظيرا  لنى  المعلموين االموربين 

قبوول  بووارهك البوووا لين نىووانس تاقووات م اصوووىاص تف ووارعم فووي تى ووويم  للنوواسك بصوو ار العلوووم
المسترشووودين ب ووول  ريوووق ااسووويلة يقووودران علي ووواك اا، ا  وووان مووون تحسووون إلوووى ا نسوووان 
ب ديَّة مالية ينتىو  ب واك ثوم تو ع  اتوزالك لوه حوق  بيور علوى المحسون إليوهك فموا الظون 

مووووا دام العبوووود حيووووا  ابعوووود مماتووووه ب وووودايا العلووووم النوووواف  ال ثيوووورص المتناعووووة  البوووواقي نىع ووووا 
 المتسلسل بحس  حال تلل ال داياك فحيننٍ  يعرف حقه اياقره ايحسن امد  معه.

رشووادهك الوويجلس بووين يديووه متأدبووا  ايظ وور  ايووة حاجتووه  اال يلوورع عوون إشووارته اا،
إلى علمهك ايدعا له حا را  ا انبا ك اا، ا تتحىه بىاندص اتا يف لعلم فال يظ ر لوه تنوه 

ن  ووان عارفووا  لووهك بوول يصوو ي إليووه إصوو ا  المت لوو  بشوودص إلووى قوود عر  فووه قبوول  لوول اا،
الىاندصك ع ا فيما يعرفه؟! ف يف بما ال يعرفه؟ ال  ا  ان ع ا امد  مستحسنا  مو   ول 

 تحد في العلام االملا بات في اممار الدينية االدنياية.



اال يقووال لووه اا، ا تل ووأ المعلووم فووي شووي  فلينب ووه برفووق ال ووف بحسوو  المقووامك 
تل ووأت تا لوويس امموور  مووا تقووالك بوول يووأتي بعبووارص ل يىووة يوودرل ب ووا المعلووم ل ووأه موون 
دان تن يتشوووواب قلبووووهك فووووإن عوووو ا موووون الحقوووواق الالزمووووةك اعووووا تدعووووى للاصووووال إلووووى 
الصاا ك فإن الرد ال ي يصحبه سا  امد  اانزعاع القل  يمن  من تصار الصواا  

 امن قصده.
لمووتعلمك فعلووى المعلووم إ ا تل ووأ تن يرجوو  إلووى الحووقك ا مووا تن عوو ا الزم علووى ا

اال يمنعه قاٌل قاله ثم رت  الحق فوي لالفوه مون مراجعوة الحوق االرجوال إليوهك فوإن عو ا 
عالمووووة ا نصوووواف االتاا وووو  للحووووقك فالااجوووو  اتبووووال الصوووواا  سوووواا  جووووا  علووووى يوووود 

 الص ير تا ال بير.
نب وه علوى ل انوه ايرشوده امن نعمة اهلل على المعلم تن يجد من تالميو ه مون ي

إلى الصاا ك ايزال استمراره على ج لهك ف  ا يحتاع إلى ش ر اهلل ثم إلوى شو ر مون 
 تجر  اهلل ال دي على يديه متعلما  تا  يره.

امووون تعظوووم موووا يجووو  علوووى المعلموووين تن يقالووواا لموووا ال يعلمانوووه  اهلل ارسووواله 
عمك ايسووتدل بووه علووى ديوون م تعلوومك الوويس عوو ا بنوواق  مقوودارعمك بوول عوو ا ممووا يزيوود قوودر 

 اتحر ي م للصاا .
 افي تاقىه عما ال يعلم فااند  ثيرص.
 من ا  تن ع ا عا الااج  عليه.

امن ووا  تنووه إ ا تاق ووف اقووال  ال تعلوومك فمووا تسوورل مووا يأتيووه علوومك  لوول إمووا موون 
مراجعتوه تا مراجعوة  يورهك فوإن الموتعلم إ ا رت  معلمووه تاقوف جودَّ ااجت ود فوي تحصوويل 

تحاف المعلم ب اك فما تحسن ع ا امثر. علم ا  اا،
تقانوه فيموا يجوزم بوه  امن ا  تنه إ ا تاقف عموا ال يعورف  وان دلويال  علوى ثقتوه اا،
من المسانلك  ما تن من عورف منوه ا قودام علوى ال والم فيموا ال يعلوم  وان  لول داعيوا  

 للري  في  ل ما يت لم بهك حتى في اممار الاا حة.



 ا رت  منووه المتعلمووان تاقىووه عمووا ال يعلووم  ووان  لوول تعليمووا  امن ووا  تن المعلووم إ
رشوادا  إلوى عو ه ال ريقوة الحسونةك ااالقتودا  بوامحاال اامعموال تبلود مون االقتودا   ل م اا،

 بامقاال.
اممووا يعووين علووى عوو ا الم لووا  تن يىوووتف المعلووم للمتعلمووين بووا  المنوواظرص فوووي 

حوووود اعووووا اتبووووال مووووا رجحتووووه الحجووووة المسووووانل ااالحتجوووواع علي وووواك اتن ي ووووان القصوووود اا
اامدلوووةك فإنوووه إ ا جعووول عووو ا اممووور نصوووو  عينيوووه اتعيووون م تنوووارت امف وووارك اعرفووووت 
المنآلوووو  االبووووراعين ااتبعووووت الحقووووانقك ا ووووان القصوووود امصوووولي اتاابعووووه معرفووووة الحووووق 

 ااتباعه.
االحووو ر الحوووو ر مووون التعصوووو  لنقووواال االقووووانلين  اعوووا تن يجعوووول القصووود موووون 

وووووِ عمٌ   (3) لقوووووال الووووو ي قالوووووهالمنووووواظرص نصووووور ا تا قالوووووه مووووون يعظموووووهك فوووووإن التعصووووو  م 
لإللووال  مزيوول لب جووة العلوومك م ِعووٍم للحقووانمقك فوواتف مبوواا  اللصووام االحقوود.  مووا تن 

 ا نصاف عا زينة العلمك اعناان ا لال  االنصف االىالح.
وووِن  لووو  العلوووم لن وووراو الىاسووودص االمقاصووود السوووينة  مووون المباعووواص  اليحووو ر مم

ك تا تن ي وان لوه اسويلة إلوى ام وراو الدنيايوة االرناسوةك (4) المماراص االريا  االسمعةا 
فليست ع ه حال تعل العلم ال ين عم تعله في الحقيقةك امن  لو  العلوم ااسوتعمله فوي 

 ت را ه السينة تا ريا  تا سمعة فليس له في اآللرص من لالق.
ا يووودعا إليوووه العلوووم مووون امووون تعظوووم موووا يتعوووين علوووى تعووول العلوووم االتصووواف بمووو

املووالق اامعمووال االتعلوويمك ف ووم تحووق النوواس باالتصوواف بوواملالق الجميلووة االتللووي 
موووون  وووول للووووق ر يوووولك اعووووم تالووووى النوووواس بالقيووووام بالااجبووووات الظوووواعرص االبا نووووة اتوووورل 
المحرموواتك لمووا تميووزاا بووه موون العلووم االمعووارفك التووي لووم تحصوول ل يوورعمك امن ووم قووداص 

عم امنه يت ورق إلوي م مون االعتوراو االقواادح عنودما يتر وان موا يودعا الناس في تمار 
 إليه العلم تعظم مما يت رق إلى  يرعم.
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  فوإن عمول بوه اسوتقر ادام (5) اتي ا  ف ان السلف يستعينان بالعمل على العلوم
ن توورل العموول بووه  عوو  تا عوودمت بر تووهك فووراح العلووم احياتووه  انمووى ا ثوورت بر تووهك اا،

 ا بالقيام به عمال  اتللقا  اتعليما  انصحا ك اال حال اال قاص إال باهلل.اقاامه إنما ع
اينب ووي سوولال ال ريووق النوواف  عنوود البحوو  تعلمووا  اتعليمووا ك فووإ ا شوورل المعلووم فووي 
مسألة ا َّح ا اتاصل ا إلوى إف وام المتعلموين ب ول موا يقودر عليوه مون التعبيور ا ور  

من ووووا إلووووى  يرعووووا قبوووول تحقق ووووا اتى يم ووووا  اممثووووال االتصوووواير االتحريوووورك ثووووم ال ينتقوووول
للمتعلمينك اال يدل المتعلمين يلرجان مون الما وال الو ي لوم يوتم تقريوره إلوى ما وال 
آلوور حتووى ي ِح مم وواه ايى موواهك فووإن اللووراع موون الما ووال إلووى  يووره قبوول االنت ووا  منووه 

 يشاب ال عن ايحرم الىاندص ايلل  المسانل بع  ا ببعو.
ظوووات المتعلموووين امعلاموووات م با عوووادص ااالمتحوووان االحووو  اينب وووي تعاعووود محىا 

علوى المو ا رص االمراجعووة ات ورار الوودرسك فوإن الووتعلم بمنزلوة ال وورس لنشوجارك االوودرس 
زالة امشيا  الم رص لتنما اتزداد على الداام.  االم ا رص اا عادص بمنزلة السقي ل ا اا،

 لل تقرانوه فوي الوتعلم معوه ا ما تن على الموتعلم تواقير معلموه اامد  معوهك ف و
عليووه توواقيرعم ااحتوورام م. فالصووحبة فووي  لوو  العلووم تجموو  حقاقووا   ثيوورص  من ل ووم حووق 
املووا ص االصووحبةك احووق االحتوورام لمووا قوواماا بووه موون االشووت ال بمووا يوونىع م اينىوو  النوواس 

 اعا االنتما  إلى معلم مك اتن م بمنزلة تاالدهك احق لنى  بع  م بع ا .
ي تن ال يوودل مم نووا  يقوودر عليووه موون نىوو  موون يقوودر علووى نىعووه موون م ال وو ا ينب وو

رشواده لموا فيوه نىعوهك اينب وي  من تعليمه ما يج لك االبح  معه للتعاان على الليور اا،
تن ي ان اجتماع م في  ل اقت  نيموة يوتعلم فيوه القاصور ممون عوا تعوال منوهك ايعلوم 

يجعلواا عم ووم مقصوارا  علووى مووا العوارف  يوور العوارفك ايت ووارحان المسوانل النافعووةك ال
عووم بصووددهك اليحوو راا موون االشووت ال بالنوواس االتىتوويب عوون تحوواال م االعيوو  ل وومك فإنووه 

 إثم حا ر.
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االمعصوووية مووون تعووول العلوووم تعظوووم مووون  يووورعمك من الحجوووة علوووي م تقوووامك امن 
 يرعم يقتودي ب ومك امون  وان  بعوه الشور مون  يورعم جعل وم حجوة لوهك امن االشوت ال 

  ي  المصالف النافعة االاقت النىيس اي ع  ب جة العلم اناره.بالناس ي
ااعلم تن القناعة باليسوير مون الورزق ااالقتصواد فوي تمور المعيشوة م لوا  مون 
 وول تحوودك ال سوويما المشووت لان بووالعلمك فإنووه  ووالمتعين علووي مك من العلووم اظيىووة العموور 

حصوول الوونق  بسووب    لووه تا معظمووهك فمتووى زاحمتووه امشوو ال الدنيايووة اال ووراريات
قبوال الموتعلم  (6)  للك ااالقتصاد االقناعة من ت بر العاامل للصر امش ال الدنيايوة اا،

 على ما عا بصدده.
اموون آدا  العووالم االمووتعلم النصووف ابوو  العلووام النافعووة بحسوو  ا م ووانك حتووى 
 ه لووا تعلووم ا نسووان مسووألة ابث ووا  ووان  لوول موون بر ووة العلوومك امن ثموورات العلووم تن يألوو

الناس عنلك فمن شف بعلمه مات علمه بماتهك اربما نسيه اعا حيك  ما تن من بو  
 علمه  ان له حياص ثانية احىظا  لما علمه اجازاه اهلل بحس  عمله.

امن تعم موا يتعوين السوعي فوي جمو   لموت م اتوأليف القلوا  علوى  لولك احسوم 
موور نصوو  تعيوون م ا ايووة تسووبا  الشوور االعوودااص االب  ووا  بيوون مك اتن يجعلوواا عوو ا ام

يسوووعان إلي وووا ب ووول  ريوووقك من الم لوووا  ااحووود االقصووود ااحووودك االمصووولحة مشوووتر ةك 
فيحققان ع ا اممر بمحبة  ل من  وان مون تعول العلوم امون لوه قودم فيوه تا اشوت ال تا 
نىو ك اال يودعان ام وراو الىاسوودص تمل  وم اتمونع م مون عوو ا الم لوا  الجليولك فيحوو  

بع وو م عوون بعوووك ايبوو لان النصوويحة لموون رتاه منحرفووا  عوون بع وو م بع ووا ك ايوو   
اآللوورك ايبرعنووان علووى تن اممووار الجزنيووة التووي توودعا إلووى  وود المحبووة ااالنووتالف ال 

 تقدم على امصال ال لية التي في ا جم  ال لمة.
اال يوووودعان تعوووودا  العلووووم موووون العوووواام ا يوووورعم يتم نووووان موووون إفسوووواد  ات بيوووون م 

فوي تحقيوق عو ا المقصود الجليول االقيوام بوه مون المنواف  االمصوالف اتىريق  لمت مك فوإن 
مووا ال يحصووىك الووا لووم ي وون فيووه إال تن عوو ا عووا الوودين الوو ي حوو  الشووارل عليووه ب وول 

  ريق.
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اتعظووووم موووون يلزمووووه القيووووام بووووه تعلوووووهك امنووووه موووون تعظووووم امدلووووة علووووى النصوووووف 
ن ب و ا الاصووف يتصووف الع بود بأنووه موون اا لوال  الوو ين عمووا ق و  الوودين اراحووهك اا،

تعل العلم ال ين عم تعله ال ين ارد في ال تا  االسنة مون مودح م االثنوا  علوي م موا ال 
 يتس  ع ا الما   ل  ره.

افيووه موون ت ثيوور العلووم اتاسووعة الاصووال إليووه اتنووال  رقووه مووا عووا مشوواعدك فووإن 
تعل العلم إ ا  انت  ريقت م ااحدص تم ن تن يتعلم بع و م مون بعووك ايعلوم بع و م 
بع ا ك اا، ا  انت  ول  انىوة مون م منزايوة عون املور  منحرفوة عن وا انق عوت الىانودص 
احل محل ا  ودعاك احصول التعصو  االوب و االتىتويب عون عيوا  ال انىوة املور  
ات ال  اك ا ل ع ا منواف للودين االعقولك الموا يتعوين علوى تعول العلوم الموا  وان عليوه 

 السلف الصالف.
بتاحيوووده االقيوووام بعباديتوووه ظووواعرا  ابا نوووا ك بوووإلال  فوووالمافق تجوووده ناصوووحا  هلل 

هك ناصووحا  ل تووا  اهلل با يمووان بمووا اشووتمل عليووهك  ِسووعم ااحتسووا  ات ميوول ل ووا بحسوو  ا 
اا قبوال علووى تعلموه اتعلووم موا يتعلووق بوه ايتىوورل عنوه موون علوام الشووريعة  ل واك ناصووحا  

يم محبتووه علووى  وول لرسوواله با يمووان ب وول مووا جووا  بووه موون تصووال الوودين افراعووه اتقوود
محبووووة بعوووود محبووووة اهلل تعووووالىك اتحقيووووق متابعتووووه فووووي شووووران  الوووودين الظوووواعرص االبا نووووةك 
ناصووحا  منمووة المسوولمين موون االت ووم اعلمووان م اربسووان م فووي محبووة الليوور ل ووم االسووعي 
فووي إعووانت م عليوووه قوواال  افعووال ك امحبوووة اجتمووال الرعيووة علوووى  وواعت م اعوودم ملوووالىت م 

عامة المسلمينك يح  ل م ما يحو  لنىسوه اي وره ل وم موا ي وره لنىسوهك ال ارصك ناصحا  ل
ايصوووودق ظوووواعره با نووووهك اتقاالووووه تفعالووووهك ايوووودعا إلووووى عوووو ا امصوووول القووووايم االصوووورا  

 المستقيم.
فنسأل اهلل ال ريم تن يرزقنا حبه اح  من يحبهك احو  العمول الو ي يقربنوا إلوى 

 حبهك اي   لنا من لدنه رحمة إنه عا الاعا .
 لَّى اهلل على محمد اعلى آله اصحبه اسلم.اص

قال  لل ا تبه الىقير إلى ربه عبد الرحمن الناصر بن سوعديك انقلوه مون لو  
 المبلف الىقير إلى مااله محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام.
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