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 حيمِ الر  حمنِ الر  اهللاِ  بسمِ 
 ُهمنياهدِ  الل  ْدنيوسد  ْتنيوثب  
  باألشخاصِ  قِ عل لت لِ  ال

 بـرب  هقلبُـ قعل ن تَ مَ  على خيرِ  المُ والس  الةُ ائعين، والص الط  الحين، وناصرِ الص  ولي ، العالمينَ  رب  هللاِ  الحمدُ 
  .ينِ الد  ه إلى يومِ وا على منهجِ ذين سارُ ه ال ، وعلى آلِ ينِ الد  مِ ه إلى يو لقِ اه إلى خل أمرَ وكَ العالمين، وأَ 
ن ِمـ ب َحـن أَ ه، واصـطفى َمـه لخدمتِـن عبادِ ن شاء مِ ف مَ وشر  ه،دينِ  ل بحفظِ كف قد تَ  تعالى اهللاَ  فإن أما بعُد؛ 

ون ُقـتعل مـا دامـوا يَ لهـم  والعاقبـةُ  بـاتُ ن الث كـا، و الـوحيِ  ى يسـتنيرون بنـورِ دً ُهـ ةَ ، وجعلهم أئم ةِ يني ه الد ه لواليتِ خلقِ 
، ةِ األرضـي  وا باألسـبابِ ُقـعل ا عنـه وتَ وْ ل خَ فإذا تَ  ،اني ب الر  المنهجِ  صرةِ لنُ  لون األسبابَ ذُ بْ ، ويَـ اإللهي  أييدِ الت  بأسبابِ 

  !ةً جلي  هم واضحةً هلكتِ  ا، وبوادرُ هم سريعً كان زوالُ =  تبطوا باألشخاصِ ر وا
 إن وخلق بني اإلنسانِ ، هذه األرضَ  ا خلق اهللاُ ه لم ، فه بتكاليفَ وكل  وعباداتٍ ةٍ شرعي ،  رب تيانِ ، وطالبه باإلةٍ اني 

 خَ ن أَ إفما ، بها ره من اإلخاللِ بها، وحذ ل  ه، ه، داعين لدينِ ه، وبعث إليهم أنبياءَ هم رسلَ يلإ اهللاُ ل رسَ بها أَ  اسُ الن
 هم:رُ اعصـين، وكـان ِشـخلِ ين مُ اني ناصـحين، وربـ عـاةً دُ  -المُ السـو  الةُ الصـعلـيهم - ه، فكانواهيِ ه ونرين بأمرِ ذك ومُ 

  .]٣١ [األحقاف: {يَا قـَْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللِه َوآِمُنوا ِبِه}
ــ ــدأتباَعــ قُ علــيُ  نبــي  ل ، بــل ُكــهمبــذواتِ  اسَ النــ واقــل هم، وال عَ ألنفِســ واعُ دْ فلــم َي ــ، فالت وجــل  عــز ه ربــ ينِ ه ب لُ وك 
ها تـي يريـدُ ال  ةِ علـى الكيفيـ األعمـالِ  ، وقيـامُ بـاعُ ت االبهـم  لَ حُصـليَ  اسِ للنـ ، وإن كانوا هـم قـدواتٍ عليه واالعتمادُ 

  .من األتباعِ  -وجل  عز - اهللاُ 
 أحـدٌ  أْ تجـر فلـم يَ اهـا، إي  لهم اهللاُ نـزَ تـي أَ ال  ةِ يـلِ العَ  كـانوا فـي هـذه المنـازلِ   -المُ والس  الةُ عليهم الص -هم أن  ومعَ 
ه، مــن ربــ أمــرٍ  دونَ  ءٍ وه بشــيصــخُ ه، أو يَ قــوا بشخِصــتعل يَ له، أو لذاتِــ اسَ النــ علــى أن يــدعوَ  -وحاشــاهم-مــنهم 

هم علـــيهم رِ يَ ل فــي ِســأمــن تَ َمــلِ  هــا؛ وهــذا ظـــاهرٌ ، وعلو ربيــةِ الت  ســنُ ، وحُ ريقـــةِ الط  ، وســالمةُ دِ جــر الت  وهــذه غايــةُ 
 المُ الس.  

 ، فاألشـــخاصُ اإيمانيـــ ا، وال هـــديً ةً نبويـــ ةً ن وال ُســـ ،اانيـــرب  الـــيس منهًجـــ األشـــخاصِ  بـــذواتِ  اسِ النـــ تعليـــقُ  ا،إذً 
ال  ةُ ، والخاتمــمجهـولٌ  فالغيـبُ  ؛وننُ حِسـتـون ويُ ثبُ ون، ويَ لُ بــد ويُ  ونَ نُـفتَـ ، ويُ رونتغيـيَ مـون و هرَ ، ويَ يموتـونضـون و مرَ يَ 

ا َوَمـا تَــْدِري نـَْفــٌس بِـَأي َأْرٍض َتُمــوُت ِإن اللــَه َعِلــيٌم {َوَمـا تَــْدِري نـَْفــٌس مـاَذا َتْكِســُب َغــدً  :تعــالى اهللاُ  ، يقــولُ مُ تُعلَـ
  .]٣٤ [لقمان: َخِبيٌر}

 ن سـتَ يَ لْ فَـ ؛ ان سـتَـ ان مُ ن كـ(َمـ :-عنه رضي اهللاُ - مسعودٍ  بنُ  اهللاِ  عبدُ  الجليلُ  حابي ا قاله الص مَ لِ  صداقٌ وهذا مِ 
 »ةِ ن السـ شـرحِ «فـي  والبغـوي  ،٢/٩٧ »هوفضـلِ  العلمِ  بيانِ  جامعِ «في  البر  رواه ابن عبدِ [ )عليه الفتنةُ  نُ ؤمَ ال تُ  الحي  فإن ؛ ن قد ماتبمَ 
١/٢١٤ ، ذَ «في  والهروي فـي  يمٍ َعـه أبـو نُـ وأخرجـه بنحـوِ . عٌ نقِطـفهـو مُ ؛ منـه عْ سـمَ يَ  ولـم. عنـه رضـي اهللاُ  مسـعودٍ  عـن ابـنِ ، عـن قتـادةَ ، )١٨٨(ص »الكـالمِ  م
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فـي  ةَ مـهِ المُ  هـذه القاعـدةَ  دُ قعـيُ  -عنـه رضي اهللاُ - مسعودٍ  ، فهذا ابنُ ]عنهمـا رضي اهللاُ  رَ مَ عُ  عن ابنِ  ١/٣٠٥» األولياءِ  يةِ لْ حِ «
 األشخاصِ  معَ  عاملِ الت.  

ــ درجــًال  رجــلٌ  نْ دَ قلــ ال يُ َال (أَ  :اوقــال أيًضــ ــ؛ هيَن ؛ فــإن كــان  ُمقلــًدا ال محالــةَ  !رَ َفــكَ   رَ َفــ، وإن كَ نَ آَمــ نَ فــإن آَم
فـي  يمٍ َعـ، وأبـو نُـ ١٠/١١٦» الكبـرى نِ نَ السـ«فـي  البيهقـي أخرجـه [) عليه الفتنـةُ  نُ ؤمَ ال تُ  الحي  ن فإِ ؛ الحي  ، ويتركِ الميتَ  دِ قل يُ لْ فَـ 

  .]١/١٣٦ »يةِ لْ الحِ «
 غيــرُ  طريقــةٌ  = ةِ الوضــعي  ةِ األرضــي  أو بالمنــاهجِ  ،ةِ خصــي الش  واتِ بالــذ  اسِ النــ يــقُ فتعل؛ كــذلك  فــإذا كــان األمــرُ 

 وسُ ةٍ سوي ، ِضـرْ مَ  غيـرُ  ةٌ ن و  .ةٍ ي الحـق ـ هـو تعليـقُ  فيـه ريـةَ ذي ال مِ الـاسِ الن  هم، بمـآلِ  هم، والخبيـرِ بحـالِ  هم العلـيمِ بـرب
 ؛رانِ تغيـوال يَ  النِ تبـد ال يَ  همـا منهجـانِ ألن  ؛بـوي الن  ، وبـالمنهجِ آنـي القر  هجِ بـالمنهم تعلـيقِ  ذلك عن طريـقِ  ويكونُ 

{َوتـَوَكْل َعَلى اْلَحـي الـِذي  تعالى: اهللاُ  ، قالوالبالدِ  لعبادِ ا حالَ  حُ صلِ ، وفيهما ما يُ اعةِ الس  إلى قيامِ  فهما باقيانِ 
  .]٥٨ [الفرقان: َال َيُموُت َوَسبْح ِبَحْمِدِه}

ه ا لتعليِمـسـببً  ن جعله اهللاُ مَ  عن طريقِ  -وجل  عز -ه ه من رب ه ونواهيَ ى أوامرَ تلق أن يَ على  فُ كل ى المُ رب إذا تَ ف
  .هه سبيلَ رحمتِ  بعدَ  العالمينَ  رب  يديْ  بينَ  جاةُ ، والن هحليفَ  كان الفالحُ = 

 ر المُ ومتى غي مُ عل  هينِـتلق فـي مـنهجِ  أَ خطَ ، أو أَ هل طريقتَ وبد كـان ذلـك =  مـا لـيس منـه ينِ ، أو ابتـدع فـي الـد
 ه اهللاُ مَ َصـن عَ  َمـإال  لمخلوقٍ  ه ال عصمةَ ذلك أن  بعدَ  األتباعُ  مَ لِ ه، وعَ بخطئِ  ينِ الد  ن تعليقِ منه، ومِ  للبراءةِ  سبيًال 
  !ي وِ الغَ  العبدِ  ، ال طريقةِ اني ب الر  المنهجِ  باعِ في ات  الحق  ، وأن -المُ عليهم الس -ه لِ سُ ورُ  هأنبيائِ من 

 فالت باألشخاصِ  قُ عل  والت من األمراضِ =  لهم بُ عص  و ، عاتِ جتمَ والمُ  ألفرادِ ل اكةِ الفت الت باألشخاصِ  قُ عل 
  .ينِ الد  ، وتبديلِ ركِ الش  من مداخلِ  عظيمٌ  لٌ دخَ مَ 

- هم ألن  -وجل  عز - هم هم برب تعليقِ  سِ أساهم على ألتباعِ  - المُ عليهم الس -  األنبياءِ  وقد كانت تربيةُ 
 مُ علَ يَ  - المُ عليهم الس انً نَـ ا يسيرون عليه، وسَ لهم منهجً  هم، فجعلواهم بعدَ وسيبقى أتباعُ  ،هم سيموتونون أن 

  هم.نِ نَ لسَ  عينَ بِ ت هم، مُ ين بهم في أعمالِ قتدِ ، مُ همينهجونه في حياتِ 
 ىعيس اهللاِ  فهذا نبي  - عندَ  -المُ عليه الس ين:ما قال للحواري  ن مِ  كان الجوابُ ؛  ِه}{َمْن أَنَصاِري ِإَلى الل

 ين:الحواري  َنْحُن أَنَصاُر الل} ا بِاللا ُمْسِلُموَن}ِه آَمنبل  .)كَ أنصارُ  نحنُ ( :والو لم يقو ، ]٥٢ عمران: [آل ِه َواْشَهْد بِأَن
ا مَ بل لِ ، هلذاتِ  صرةً ليست نُ  -المُ عليه الس -هم لعيسى صرتَ نُ  أن  نَ و م الحواري هِ فقد فَ ، ِه}{أَنَصاُر الل  قالوا:

ذي بعثه به، وليس في ه ال رب  لمنهجِ  صرةٌ هم له هي نُ صرتُ إليهم، فنُ  -وجل  عز -ه له به رب رسَ أَ  ن منهجٍ ه مِ لُ حمِ يَ 
ه ن إ حيثُ ؛ هعينُ  ر قَ تَـ و  ه،ى به نفسُ ضَ ر وتَ  يه،رضِ بل هذا ما يُ ، - المُ عليه الس - عيسى  اهللاِ  لنبي  ذلك انتقاصٌ 

  .وجل  هم عز لرب  اسَ الن  دَ ب عَ 
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 ا هذا المنهجَ يقينً  ظُ لحَ يَ ، اهرةِ الز  ةِ بوي ه الن ، وتربيتِ رةِ طِ العَ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - بي الن  في سيرةِ  لُ تأم والمُ 
وحصل ما  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - يَ وف ما تُ ها عندَ ل جَ وأَ  هرِ وَ صُ  وقد برز ذلك في أوضحِ  ،هه ألصحابِ في تربيتِ 

 لَ  -عنهم رضي اهللاُ -  حابةِ حصل من الص هَ ها، وادلَ بِ طْ خَ  مِ ي، وعظهاهولِ ب المصيبةُ هم تا أصابم هاأمرُ  م ى ، حت
  !حائرٌ  ، وثالثٌ شٌ ندهِ مُ  وآَخرُ  ،رٌ نكِ ، فكان منهم مُ ةَ لوا البلي ولم يتقب  ،ةَ ي زِ لم يستوعبوا الر هم ن إ

سقته ، و هى على عينِ رب ذي تَ ال  هه وحبيبِ في صاحبِ  - معليه وسل  ى اهللاُ صل -  هبرزت تربيتُ  وفي تلك األثناءِ 
ى طى حت الخُ  ث حُ يَ  ى هب حت  ع بالخبرِ مِ فما إن سَ ، - عنه رضي اهللاُ -  يقُ د الص  بكرٍ  أبو: هتِ و بُـ نُـ  ينِ عِ ه من مَ يدُ 

 م أُ ابنِته  جرةِ فدخل إلى حُ ، من األمرِ  تَ تثب أن يَ  ب حَ ، فأَ واالندهاشِ  رةِ يْ من الحَ  ورأى ما فيه مسجدَ دخل ال
 وحَ م الر سلَ قد أَ  ىسج مُ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - ه عينِ  ةِ ر ه وقُـ حبيبِ ب، وإذا -عنها رضي اهللاُ - المؤمنين عائشةَ 

  .وجل  عز  إلى باريها
، يقينٌ  ، فإذا الخبرُ ريفِ ه الش كشف عن وجهِ   م ثُ ، اهرِ الط  من الجسدِ  - عنه رضي اهللاُ - رٍ أبو بكفاقترب 

َماَت  !اا َوَميتً َما َأْطَيَبَك َحي ، ي َوأُميِفَداَك أَبِ ( :قال م وهو يبكي، ثُ  عينيه ه بينَ لُ قبـ عليه يُ  ، فكب دقٌ صِ  والقولُ 
، هن عندِ خرج مِ  م ثُ ، هعَ وكفكف دم ،ريفَ ه الش وجهَ  ىغط  م َوَرب اْلَكْعَبِة)، ثُ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - ُمَحمٌد 

ر ظهَ ، فأَ وحزنٍ  دٍ كم  ، ال موطنُ برٍ وص د جِ  نُ وطِ مَ  نَ وطِ المَ  أن  علمُ ه ي، لكن اكمدً   رُ تفط ه تَ ا، ونفسُ زنً حُ  عُ ه يتقط وقلبُ 
  .د عليهعو قد تَ  ثباتٍ  ى عليه، وموطنُ رب ذي تَ ال  الحق  قُ عل الت  نَ بي تَ ، فادً جل تَ  برَ والص  د الجِ 

-  هقهُ وظهر فِ  ،-معليه وسل  ى اهللاُ صل - بي الن  يديِ  ى عليها بينَ رب تي كان تَ ال  ربيةُ ه ظهرت الت خروجِ  وعندَ 
 هبأحٍد من خلقِ  قَ عل ، وال تَ هولدينِ   هللاِ إال  ألحدٍ  ه ال بقاءَ ، وأن ن بعدُ ومِ  بلُ ن قَ مِ  هللاِ  األمرَ  في أن  -عنه رضي اهللاُ 

 هبحانَ  به سُ إال.  
ن ه مِ دموعَ  حُ مسَ يَ قام وهو ف ،ينِ لد ا صرةِ نُ ل موطنٌ أن هذا  - عنه رضي اهللاُ -  هر عندَ قر تَ  في هذا الموقفِ و 

في  لكنْ ، اسَ فاستنصت الن ، اسِ إلى الن  يخرجُ  م ثُ  - معةِ الد  رعةُ وسُ  ةُ ق ف عنه الر رِ ن عُ وهو مَ -ه على وجهِ 
فكان  -عنه رضي اهللاُ -  وهو عمرُ َال ها أَ مَ قاوِ أن يُ  ه لم يستطعْ ن إى حت  العظيمةُ  ن أصابته المصيبةُ مَ  المسجدِ 

يا  سْ اجلِ : - عنه رضي اهللاُ -  يقُ د الص  أبو بكرٍ فقال له . ه كما ذهب موسى وسيعودُ ما ذهب إلى رب : إن يقولُ 
 ،، وتركوا عمرَ فماَل إليه الناسُ  - عنه رضي اهللاُ -  أبو بكرٍ فَتشهَد ، ر عليه فلم يفعلْ ، فكر سْ جلِ م يَ فل. رُ مَ عُ 

 - معليه وسل  ى اهللاُ صل -فإن ُمحمًدا  - معليه وسل  ى اهللاُ صل - منكم يَعُبُد ُمحمًدا  نان كفمَ  ؛ما بعدُ أ( :فقال
 ال يموتُ  قد مات، وَمن كان يَعُبُد اَهللا فإن قال اُهللا تعالى: ؛اَهللا حي } ٌد ِإالْبِلِه َوَما ُمَحم  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَ
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ا َوَسَيْجِزي اهللاُ ْيئً الرُسُل َأفَِإن ماَت َأْو قُِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضر اَهللا شَ 
  .)]١٤٤ [آل عمرآن: }رِينَ الشاكِ 

وبهذه  سبحانه بهذه الحادثةِ  ما أراد اهللاُ (وكأن  :ا على هذه اآليةِ قً عل مُ  - تعالى رحمه اهللاُ -ب طْ قُ د سي  يقولُ 
هم، وأن بينَ  ي وهو حَ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - بي الن  بشخصِ  ديدِ هم الش قِ عل المسلمين عن تَ  مَ فطِ أن يَ  اآليةِ 

إليه  ئَ ومِ يُ لِ  جاء فقطْ  ولكنْ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل - دٌ حم ه مُ رْ فج ذي لم يُ ال  بعِ ، الن بعِ بالن  رةً باشَ هم مُ لَ صِ يَ 
  !منه إلى االرتواءِ  ا القافلةَ وُ عَ ودَ  سلِ ه من الر لَ بْـ ن قَـ إليه مَ  أَ ومَ كما أَ   قِ تدف ه المُ إلى فيضِ  البشرَ  ويدعوَ 
 الوثقى، العروةِ  بالعروةِ  رةً باشَ ها مُ لَ صِ بأيديهم فيَ  أن يأخذَ  انهسبح ما أراد اهللاُ وكأن  ها مُ دْ عقِ تي لم يَ ال دٌ حم  -

 ى اهللاُ صل  معليه وسل-  ثُ ، البشرِ  بها أيديَ  ما جاء ليعقدَ إن كون!ستمسِ وهم بها مُ  هم عليها ويمضيَ عَ دَ يَ  م  
 رةً باشَ مُ  اهللاِ  هم معَ عهدَ  وأن يجعلَ ، رةً باشَ مُ  ن باإلسالمِ المسلمي ارتباطَ  سبحانه أن يجعلَ  ما أراد اهللاُ وكأن ،

يهم خلِ تي ال يُ ال  رةَ باشِ هم المُ عتَ بِ ى يستشعروا تَ حت ؛ بال وسيطٍ  اهللاِ  أمامَ  هم في هذا العهدِ تَ مسؤولي  وأن يجعلَ 
في «[ مسؤولون!) اهللاِ  ، وهم أمامَ ا اهللاَ عو ما بايَ فهم إن ؛ لَ قتَ أو يُ  -معليه وسل  ى اهللاُ صل -  سولُ الر  منها أن يموتَ 

  .]١/٤٦٠» الل القرآنظِ 
 ا إذا خالَ أم ا دينَ وْ نَـ وبَـ  هذا المنهجَ  اسُ ف الن هم على الت باألشخاصِ  قِ عل  والت ا كان ذلك سببً = لهم  بِ عص
 عدِ والبُ  ،اللِ للض  أهلِ  قال إمامُ  .عن الحق  الس أحمدُ  اإلمامُ  والجماعةِ  ةِ ن:  ضاللٌ  باألشخاصِ  قةُ (الث كونُ ، والر 

  .]٤/١٣٣ »ضِ عارُ ء الت رْ دَ «في  ةَ تيمي  ابنُ  اإلسالمِ  نقله عنه شيخُ [ .)ابتداعٌ  إلى اآلراءِ 
 هو تعبيدُ  األصلَ  أن  ينِ للد  وعاملٍ  هٍ وج مُ  ل ، وكُ داعيةٍ و  رب مُ  ل لكُ  يظهرُ ، والمواقفِ  ةِ هذه األدل  فبعدَ 

 ليقُ ، وتعاسِ الن هم، ال بهم وبدينِ هم برب الت قِ عل  والت ل بِ عص شخاصِ واأل واتِ لذ.  
  :ال الحصرِ التوضيِح  على سبيلِ  منها ،ةٌ عد  له مفاسدُ  شخاصِ باأل قُ عل الت و 

 ًال أو : بُ حسَ هم تُ هم وأفكارَ أخطاءَ  أن  ؛ولو كانت خاطئةً  ينِ على الد  المُ  ا يجعلُ مم وال يبتدعُ  فَ كل بعُ  يت.  
  .بالحق  قِ عل الت  وتركُ ، به قِ تعل للمُ  بُ عص الت  ا:ثانيً 
  .هفي مدحِ  ، واإلطراءُ همنزلتِ  ه فوقَ ورفعُ ، به قِ تعل المُ  تعظيمُ  ا:ثالثً 
  .هي في خطئِ رب للمُ  العمياءُ  اعةُ الط  ا:رابعً 

  .هايعملُ  خصَ هذا الش  أن  ةِ ج بحُ  من األخطاءِ  في كثيرٍ  ساهلِ الت  على األشخاصَ  ه يحملُ أن  ا:خامسً 
  .ا في االنتكاساتِ سببً  قد يكونُ  باألشخاصِ  قَ عل الت  أن  ا:سادسً 



  باألشخاصِ  قِ عل لت لِ  ال
 

 

٥ 

 

  !العملَ  ابعُ فمتى غاب أو مات ترك الت ، خصِ الش  اهذ ه معَ ما دام أن  يعملُ  ابعَ الت  ه يجعلُ أن  ا:سابعً 
، ناصحِ والت  واد على الت  ةٌ مبني  ةَ المحب  ن إ حيثُ ؛ تعالى في اهللاِ  ب الحُ  دُ فسِ يُ  باألشخاصِ  قَ عل الت  أن  ا:ثامنً 
 ، وتجانسِ واألشكالِ  على الهيئاتِ  فهو مبني : هذلك كل  عكسُ ف صِ اشخباأل قُ عل الت ا أم  ،عاونِ والت  واأللفةِ 

 واألقوالِ  باعِ الط.  
  .قيدٍ  أي  به، بدونِ  قِ تعل للمُ  المقيتُ  قليدُ الت  ا:تاسعً 
، - هبحانَ سُ - به  قَ عل الت  كَ رَ ه، وتَـ ه بغيرِ قلبُ ق عل ه تَ ن إ حيثُ ؛ للعبدِ  -وجل  عز - اهللاِ  لتركِ  هذا سببٌ  أن  ا:عاشرً 

  .إليه ه اهللاُ لَ كَ وَ  اهللاِ  دونَ  ق بشيءٍ عل ن تَ فمَ 
= به  قُ تعل ه ويَ بغيرِ  نُ ؤمِ ن كان يُ ، ومَ ال يموتُ  ي حَ  اهللاَ  فإن ؛ به نُ ؤمِ ويُ  اهللاَ  ن كان يعبدُ مَ (: أقولُ  وفي الختامِ 

 ه)حليفَ  ه، والخسرانُ طريقَ  الخذالنُ  هم يموتون ويذهبون، ويكونُ فإن.  
  .يبٌ جِ مُ  سميعٌ  يرب  إن ؛ من ذلك وال أقل ، عينٍ  نا طرفةَ نا إلى أنفسِ لَ كِ  يَ ال أنا به، و بَ و قل قَ عل أن يُ  اهللاَ  أسألُ 

  .لعالمينَ ا رب  هللاِ  والحمدُ 

  وكتبه
  الهوْ ه ومَ دِ سي  إلى عفوِ  الفقيرُ 

َعانَ  آلُ  ِفُر ْبُن َحَسنٍ ظَاد.   َجبـْ
  هـ٢٧/٤/١٤٣٠ الخميسِ 
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