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الاكتب يف سطَر
 ٜٚشيش٘ا اّىٌي ٙاألضٜيل املرصث الطٜيف أة ٜاّىغِ أمحص ةٖ

ٔ٘طٜر ًطؼام احلػحين املاليك اتلٜنيس اّىْػؽيين األضِ ،ودل يف
بل٘ان اعم ٚ 1831خطي املٜاوي هل  1691رويم يف خميٕات الالحئني.
حْىق اّكْٜم األغاغيث واإلقصاديث واثلاٜٗيث يف ٔصارس الالحئني يف

بل٘ان ،واتلري يف ضىٜف اثلٜرة اّىْػؽيجيث وقٕطه قرش غٜ٘ات
وٌلٗج هل مشارٌلت قصيصة ويٛا.
اغتشٛص وادله رمحه اهلل يف شٛط شتاط اعم  1698رويم.
ارحتِ شيش٘ا ّؽْب اّكْٜم الرشقيث إىل ةرلان شىت وأًؽار قصيصة.
حْىق شيش٘ا اّكْٜم الرشقيث قٖ ثْث ٖٔ اّكْٕاء األثتات ٗضَط ٔ٘/ٓٛ
ـ الشيز اّكالٔث األضٜيل املرصث غيصي حمٕص الشاذيل اجليىط احلػحين

املاليك اتلٜنيس قٕيص حأكث الظيخٜٗث.

ـ الشيز اّكالٔث األضٜيل اّىٌي ٙغيصي ّ
حمٕص األسٜة املاليك احل٘يف
اتلٜنيس.

ـ الشيز اّكالٔث األضٜيل اّىٌي ٙغيصي َٕال ادليٖ حكيػ املاليك
احل٘يف ٔىيت اجلٕٜٛريث اتلٜنػيث.

ـ الشيز اّكالٔث األضٜيل اّىٌي ٙغيصي حمٕص املازوين املاليك اتلٜنيس.
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ـ الشيز اّكالٓ الظاٚص اّكاةص ذامِ اٌّطاءات الػتف املىرس الْنٜي
غيصي أمحص دريطة املاليك اتلٜنيس.

ـ الشيز اّكالٔث األضٜيل اّىٌي ٙاملىرس غيصي حمٕص امل٘طه حكيػ

املاليك اتلٜنيس.

ـ الػيص اّكالٔث ةصر ادليٖ الُخاين احلػين املاليك املنطيب.

ـ الٜيل الطاّد غيصي حمٕص حيق ادليٖ الُخاين احلػين املاليك املنطيب.
ـ الػيص اّكالٔث املرصث األضٜيل املىرس حمٕص امل٘خرص الُخاين احلػين

املاليك املنطيب.

ـ الػيص اّكالٔث املرصث قتص اهلل ت
اتل ِْيصي احلػين املاليك املنطيب.
ّ
ـ الػيص اّكالٔث األضٜيل اّىٌي ٙحمصث املنطب اجلاًص الطٜيف الُتري
غيصي قتص اّكظيظ ةٖ الطصيي اّنٕاري احلػين املنطيب.
ـ الػيص اإلٔام احلاوؾ حأف شخات اّكْٜم الٜيل الطاّد املخاب ادلقٜة
ّ
غيصي قتص اّلل ةٖ الطصيي اّنٕاري احلػين املنطيب.
ـ وحصةتج ٔف إٔام احلطٔني غيصي ّ
حمٕص قْٜي املاليك احلػين امليك.

ترشف شيش٘ا ةاّكصيص ٖٔ اإلحازات اخلاضث واّكأث يف خمخْه اّىٜ٘ن
واّكْٜم الرشقيث.
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يطوي شيش٘ا ةالػ٘ص املخطِ الطراح اخلٕػث ويه ضريد ابلشاري،
وضريد مػْٓ ،وأة ٜداود ،واّرتٔضي ،واّجػايئ ،ويطوي مٜؼأ اإلٔام
ٔالٍ ،وبٌيث الػنن واملػاٗيص ،وًلخب املكاحٓ واألثتات َـ /غص األرب،

ووٛطس اّىٛارس ،وابلرط اّكٕيي ،وم٘يث املػخىيص ،واّؽاّف الػكيص،
َٕا  ٜٚدلاز ةاّىخٜى ىلع املضاٚب األربكث.

وآخر دعَاىا أن احلهد هلل رب العاملني
ِّ
َّ
وصل امهلل ىلع سيدىا حمهد وىلع آل ةيتً وصحتً الطيبني
الطاٌريو.
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بسم اهلل الرمحو الرحيم
واحلٕص هلل رب اّكاملني ،والطالة والػالم ىلع أفرف اخلْي واملطغْني،

غيصٗا حمٕص وىلع آهل وضرت ٙاّؽيبني اّؽاٚطيٖ ،أٔا ةكص،،،

وٌص حبني جلا ٖٔ سالل قْٕ٘ا يف َخاب مػامطات األةطار ةأغاٗيصي
إىل ةكظ األسيار ٖٔ قْٕاء ٔضاٚب األمطار ،وًلخاب اإلقالم بػ٘صي
ٌ
َثري ٖٔ األواعِ
إىل ةكظ األقالم أن ٘ٚاك اتلتاس وختْيػ وًف ويٙ
ٖٔ أضراب الُخب واملطاحف املشٜٛرة ٗضَط ٔ٘ ٓٛىلع غبيِ املثال ال

احلرص شييخ اإلغالم ابليخطيم وابلاحٜري وًلضلٍ املؤرخ الشٛري
الظريلك ضاذب َخاب اإلقالم ةرتاحٓ األقالم وَل اذليٖ ذٌٌٜا َخاب
َىايث األسيار يف ذِ اغيث االسخطار لْرشيه حيق ادليٖ أيب ةكط ةٖ
حمٕص ةٖ قتص املؤٖٔ احلطين الشاو ي اما وًف ةني أيصي٘ا وذلٍ ق٘ص
حطدمخ ٓٛلٌْايض أيب شخاع اّىٌي ٙضاذب ٔنت اّنايث واتلٌطيب ،وًص

روى ابليٛيق يف َخاة٘ٔ ٙاًب الشاو ي ًٜل اإلٔام الشاو ي رمح ٙاهلل/
ٌ
"أىب اهلل أن يكٜن َخاب ضريد مري َخاة."ٙ

وخارة جنص االتلتاس يف حاريز ٔيالده وحاريز وواح ،ٙذىت أن ابلكظ
ً
حكِ ذياح ٙأكرث ٖٔ ٔئث وغتني اعٔا ،وحارة ةٜضى ٙةالٜزيط ،وأذياٗا
جنص ٖٔ ًال أٗٔ ٙصوٜن يف املصي٘ث املٜ٘رة ىلع غاَ٘ٛا أوغِ الطالة
6
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والػالم ،وأذتتج أن أةني جلىيس وّؽْتث اّكْٓ أٔثايل اخلؽأ ٖٔ
الطٜاب يف ٚضا األمط ٖٔ أحِ إاعدة األمٜر إىل ٗطاةٛا واّيت يه اغيث
لك اكحب ومؤرخ واعلٓ وؼاّب قْٓ وغاع ملكطوث احلي ،واًخرصت ويٛا
ىلع حطدمث ألربف ٖٔ الطحال  ٓٚاذليٖ وًف االسخالط واتلشْيػ ةني

حطادم ٓٛألٗٔ ٓٛخٌاربني ةخاريز الٜالدة ومشرتًلني يف الُ٘يث وبكظ
ٌ
الطىات املٕصوذث والٜؿيىث وَل ًيِ هل ًايض إال أٗ ٙال يػخٌيٓ دمكٓٛ
ٌ
بششص واذص وال ةٜح ٖٔ ٙالٜحٜه وإن اكن اخلؽأ ٔصسٜل قْي ٙللك
ٖٔ حطصر لْكْٓ أٔا أن يكٜن مطًلتا ً ةٛضه اّؽطيٌث وٛضا ٌ
أمط مطيب
ً
ٜٗاع ٔا ،وأًٜل وباهلل اتلٜويي/
ا
أول :أمحد ةو احلسو ةو أمحد األصفٍاين أو األصتٍاين
صاحب ننت الغايث واتلقريب
املٜلٜد غ٘ث ٚ 434خطي واملخٜىف ةكص غ٘ث ٚ 500خطي
وٌَ املقصَد نو ٌذا ابلحث

ًال اإلٔام اّكالٔث املرصث احلاوؾ املىيت شيز اإلغالم فرف املكٕطيٖ
احلاوؾ أة ٜؼاٚط الػْيف املخٜىف غ٘ث ٚ 576خطي و ٜٚامٖ حخْٕض أليب
شخاع اّىٌي ٙوأول ٖٔ حطحٓ هل يف َخاةٔ ٙكخٓ الػىط /اٌّايض أةٜ
َ
شخاع ٚضا ٖٔ أوطاد ادلٚط د تر َس ةابلرصة أزيص ٖٔ أربكني غ٘ث ٔضٚب
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الشاو ي ذَط يل ٚضا غ٘ث مخػٕائث واعش ةكص ذلٍ ٔصة ال أحتٌٌٛا،
وغأتل ٙقٖ مٜدله وٌال غ٘ث أربف وثالثني وأربكٕائث ةابلرصةً ،ال

ووادلي مٜدله ةكتادان وحصي األىلع أضتٛاين ،وٌِٗ ٚضه اّرتدمث قٖ
أيب ؼاٚط الػْيف اةٖ املٌْٖ يف َخاة ٙاّكٌص املضٚب يف ؼتٌات محْث

املضٚب ،وًلضلٍ حاج ادليٖ الػتيك يف َخاة ٙؼتٌات الشاوكيث الُربى،
ٌ
ٌ
وٚضا  ٜٚالطريد والطٜاب ؤا غٜاه لك ٙسؽأ مطدود ىلع أضراة ٙألٗٙ
خماّه ملا ٌْٗ ٙق٘ ٙحْٕيضه الػْيف و ٜٚأوىل اجلاس ة ٙولٜال أة ٜؼاٚط
ً
الػْيف ملا قطو٘ا ق٘ ٙشحئا وقٖ أيب ؼاٚط الػْيف ٌِٗ شيشا حٜثيي
املضٚب الشاو ي اةٖ املٌْٖ وحاج ادليٖ الػتيك.
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جاىيا :ظٍري ادليو الروذراوري الَزير
دفني املدييث امليَرة ويقال هل أةَ شجاع أيضا

ا

املٜلٜد غ٘ث ٚ 437خطي واملخٜىف غ٘ث ٚ 488خطي
ًال اةٖ سْاكن يف َخاة ٙوويات األقيان /أة ٜشخاع حمٕص ةٖ احلػني
ةٖ حمٕص ةٖ قتص اهلل ةٖ إةطاٚيٓ املٌْب ؿٛري ادليٖ الطوذراوري
األضِ األٜٚازي املٜدل ًطأ اّىٌ ٙىلع الشيز أيب إغراق الشريازي وًطأ

األدب وويل الٜزارة لإلٔام املٌخصي ةأمط اهلل ةكص قظل قٕيص ادلوّث أيب
ٔ٘طٜر اةٖ حٛري وذلٍ يف غ٘ث غج وغتكني وأربكٕائث ،وقظل ق٘ٛا
يٜم اخلٕحع حاغف قرش ضىط غ٘ث أربف وثٕاٗني وأربكٕائث ،وأقيص اةٖ

حٛري ،وملا ًطأ أة ٜشخاع اتلًٜيف ةكظهل أنشص/

ووارًٛـــا وّـــحع هل ضـــصيي

حٜالٚــــا وّــــحع هل قــــصو
ً
وسطج ةكص قظهل ٔاشيا يٜم اجلٕكث ٖٔ داره إىل اجلأف ،واٗٛاّج قْيٙ
ً
اّكأث حطاور ٙوحصقٜا هل ،وٌلن ذلٍ غبتا إللظأ ٙةاٌّكٜد يف داره ،ثٓ
ً
سطج إىل روذراور ويه مٜؼً٘ ٙصيٕا ،وأًام ٘ٚاك ٔصة ،ثٓ سطج إىل

احلج يف املٜغٓ غ٘ث غتف وثٕاٗني وأربكٕائث ،وسطحج اّكطب ىلع الطًلب
اذلي  ٜٚوي ٙةٌطب الطبضة وْٓ يػْٓ ٖٔ الطوٌث غٜاه ،وحاور ةكص احلج
ةٕصي٘ث رغٜل اهلل ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ ،إىل أن حٜيف يف اجلطه ٖٔ
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دمادى اآلسطة غ٘ث ثٕان وثٕاٗني وأربكٕائث ،ودوٖ ةابلٌيف ق٘ص اٌّتث
اّيت ويٛا ًرب إةطاٚيٓ قْي ٙالػالم اةٖ رغٜل اهلل ضًل اهلل قْي ٙوآهل

وغْٓ؛ رمح ٙاهلل حكاىل.

ًال اّكٕاد الاكحب يف "اخلطيصة" يف ذٌ /ٙوٌلن قرصه أذػٖ اّكطٜر،

وأيأ ٙأٗرض األزٔان ،ولٓ يكٖ يف الٜزراء ٖٔ حيىؾ أمط ادليٖ وًاٜٗن
ً
ً
ً
الرشيكث ٔثْ ،ٙضكتا شصيصا يف أمٜر الرشع ،غٛال يف أمٜر ادلٗيا ،ال
حأسضه يف اهلل لٜٔث الئٓ.

ثٓ ًال /ذَطه اةٖ اهلٕضاين يف " اذليِ" وٌال /اكٗج أيأ ٙأوىف األيام
ً
ً
غكادة لرلوتلني ،وأقـٕٛا ةطًلث ىلع الطقيث ،وأقٕٛا أٔ٘ا وأشْٕٛا رسطا
وأكْٕٛا ضرث ،لٓ ينادرٚا ةؤس ولٓ تشتٛا خماوث ،وًأج لْشالوث يف
ٗـطه ٖٔ احلشٕث واالذرتامٔ ،ا أاعدت غاّه األيام ،وٌلن أذػٖ
ً
ً
اجلاس سؽا وّىـا.
وذَطه احلاوؾ اةٖ الػٕكاين يف " اذليِ " وٌال /اكن يطحف إىل وغِ اكمِ
وقٌِ واوط ورزاٗث ورأي ضائب ،وٌلن هل شكط رًيي ٔؽتٜع ،أدرًلخٙ
ذطوث األدب ،ورصف قٖ الٜزارة وٍله لظوم ابليج ،واٗخٌِ ٖٔ ةنصاد
إىل حٜار اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ ،وأًام ةاملصي٘ث ىلع غاَ٘ٛا
أوغِ الطالة والػالم إىل ذني وواح ،ٙوزرت ًربه مري مطة ق٘ص ًرب
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إةطاٚيٓ اةٖ ٗبي٘ا ،ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ ،ةابلٌيف؛ ثٓ ًال الػٕكاين
ةكص ذلٍ /غٕكج ٖٔ أثي ة ٙيٌٜل إن الٜزيط أةا شخاع وًج أن ًطب
أمطه وذان ارحتاهل ٖٔ ادلٗيا محِ إىل مػخص اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل
وغْٓ ،وًٜه ق٘ص احلـرية وبك ٝوًال /يا رغٜل اهللً ،ال اهلل غتراٗٙ
تَ ْ َْ
ت َُ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َْ
َ َت
اّلل َواغخَنى َط
وك واغ َخنى ُطوا
وحكاىلَ  /ول ْ ٜأن ُِ ْٓ ٛإذ ؿْٕٜا أٗىػ ٓٛحاء
ً
َُ ُ ت ُ ُ
اّلل حَ تٜاةًا ترذ ً
ٜل ل َ ََ ٜح ُصوا ت َ
يٕا وٌّص حئخٍ ٔكرتوا ةضٜٗيب
ل ٓٛالطغ
ِ
وحطائيم أرح ٜشىاقخٍ ،وبك ٝورحف وحٜيف ٖٔ ي.ٜٙٔ
وًال حمٕص ةٖ قتص املٍْ اهلٕصاين يف حارخي /ٙوؿٛط ٔ٘ ٖٔ ٙاتلْبع يف
ادليٖ وإؿٛاره وإقظاز أ ْٙٚوالطأوث ة ٓٛواألسض ىلع أيصي اّـْٕث ٔا
ً
أذَط ة ٙقصل اّكادّني؛ وٌلن ال خيطج ٖٔ ةحخ ٙذىت َخب شحئا ٖٔ

اٌّطآن اّكـيٓ ويٌطأ يف املطره ٔا ححرس .وٌلن يؤدي زٌلة أمٜاهل
ً
اّـاٚطة يف غائط أمالَ ٙوعياق ٙواًؽاق ٙويخطصق ارا.
والطوذراوري /ةغٓ الطاء وغُٜن الٜاو واذلال املكخٕث ووخد الطاء والٜاو
ةحٕ٘ٛا أّه يف آسطٚا راء أسطىٚ ،ضه اّجػتث ىلع روذراور ،ويه ةْيصة
ةٜ٘ايح ٕٚضان ،واهلل حكاىل أقْٓ.
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ا
جاثلا :مجال ادليو أةَ جعفر حمهد ةو يلع ةو أيب نيصَر ألصفٍاين

الَزير دفني املَصل جم تم ىقلً إىل املدييث امليَرة ىلع ساكيٍا أفضل
الصالة والسالم

املخٜىف ٚ 559خطي
ًال اةٖ األثري يف َخاة ٙالاكمِ يف اتلاريز /يف ٚضه الػ٘ث -تػف ومخػني

ومخػٕائث -حٜيف دمال ادليٖ أة ٜحكىط حمٕص ةٖ يلع ةٖ أيب ٔ٘طٜر
ً
األضىٛاين ،وزيط ًؽب ادليٖ ،ضاذب املٜضِ ،يف شكتان ٌٔتٜعا ،وٌلن
ًص ًتظ قْي ٙغ٘ث ثٕان ومخػني ،وتيق يف احلبع حن ٜغ٘ث.
ً
ذىك يل إنػان ضٜيف يٌال هل أة ٜاٌّاغٓ اكن خمخطا خبصٔخ ٙيف احلبع،
ً
ًال /لٓ يظل مشنٜال يف حمبػ ٙةأمط آسطح ،ٙوٌلن يٌٜلَ٘ /ج أسىش أن

أٌِٗ ٖٔ ادلغج إىل اٌّرب ،وْٕا مطض ًال يل يف ةكظ األيام /يا أةا

اٌّاغٓ! إذا حاء ؼائط أةيظ إىل ادلار ،وكطوينً .ال /وٌْج يف ٗىيس ًص
اسخْػ قٌْ ،ٙوْٕا اكن اّنص أكرث الػؤال ق٘ ،ٙوإذا ؼائط أةيظ لٓ أر
ٔثًْ ٙص غٌػ ،وٌْج /حاء اّؽائط ،واغخبرش ،ثٓ ًال /حاء احلي ،وأًتِ
ىلع الشٛادة وذَط اهلل حكاىل ،إىل أن حٜيف ،وْٕا حٜيف ؼار ذلٍ اّؽائط،
ً
وكْٕج أٗ ٙرأى شحئا يف ٔك٘اه.
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ودوٖ ةاملٜضِ ق٘ص وخد الُطايم ،رمحث اهلل قْيٕٛا ،حن ٜغ٘ث ،ثٓ ٌِٗ
إىل املصي٘ث ،وصوٖ ةاٌّطب ٖٔ ذطم اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ يف

رباط ة٘اه جلىػ٘ٚ ٙاك ،وًال أليب اٌّاغٓ /ةحين وبني أغص ادليٖ شريًلٜه
قٛص ٖٔ ٔات ٔ٘ا ًتِ ضاذت ٙمحْ ٙإىل املصي٘ث ،وصو٘ ٙةٛا يف اّرتبث
اّيت قْٕٛا ،وإذا أٗا ٔج وامظ إحل ٙوذَطه ،وْٕا حٜيف غار أة ٜاٌّاغٓ

إىل شريًلٜه يف املكىن ،وٌال هل شريًلٜه /كٓ حطيص؟ وٌال /أريص أحطة دمِ
حيْٕ ٙودمِ حيْٕين وزادي ،واٗخٛطه ،وًالٔ /ثِ دمال ادليٖ حيِٕ
ً
ً
ُٚضا إىل مُث ،وأقؽاه ٔاال ضاحلا؛ حلرِٕ ٔك ٙدماقث حيخٜن قٖ
دمال ادليٖ ،ودماقث يٌطءون قْي ٙةني يصي حاةٜح ٙإذا محِ ،وإذا ٗظل
قٖ اجلِٕ ،وإذا وضِ إىل ٔصي٘ث يصسِ أوخلٍ اٌّطاء ي٘ادون لْطالة
ً ً
قْي ،ٙويطًل قْي ٙيف لك ةرلة جيخاز ةٛا ،وأقؽاه أيغا ٔاال لْطصًث
ق٘ ،ٙوطٌل قْي ٙيف حكطيج ،وبنصاد ،واحلْث ،وويص ،ومُث ،واملصي٘ث،
وٌلن جيخٕف هل يف لك ةرل ٖٔ اخلْي ٔا ال حيىص ،وملا أرادوا الطالة قْيٙ

ةاحلْث ضكص شاب ىلع مٜعف مطحىف ،وأنشص ةأىلع ضٜح/ٙ
ارى ٗكش ٙوٜق الطًاب وؼاملا

ارى حٜده وٜق الطٌلب وٗائْـٙ

يٕـط ىلع الــٜادي وخثــين رٔــاهل

قْي ،ٙوباجلادي وخثـين أرامْـٙ
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ً
وْٓ ٗط ةاَيا أكرث ٖٔ ذلٍ احلٜم ،وؽاوٜا ة ٙذٜل الُكتث ،وضْٜا قْيٙ
ةاحلطم الرشيه ،وبني ًربه وًرب اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ ،حنٜ
ً
مخػث قرش ذرااع.
وأٔا غريح ٙواكن ،رمح ٙاهلل ،أغىخ اجلاس ،وأكرث ٓٚةضال لْٕال ،رذيٕا
ً
ً
ةاخلْئ ،خكؽىا قْي ،ٓٛاعدال وي ،ٓٛوٕٖ أقٕاهل احلػ٘ث /أٗ ٙحصد ة٘اء
ً
مػخص اخليه ةٕىن ،ومطم قْي ٙأمٜاال حػيٕث ،وبىن احلخط جباٗب
الُكتث ،وزسطف الُكتث وذٚتٛا ،وقْٕٛا ةالطسام ،وملا أراد ذلٍ أرغِ

إىل املٌخيف ألمط اهلل ٚصيث حْيْث ،وؼْب ٔ٘ ٙذلٍ ،وأرغِ إىل األٔري
ً
قحىس أٔري مُث ٚصيث َثرية ،وسْكا غجيثٛ٘ٔ ،ا قٕأث مشرتاٚا
ثالثٕائث دي٘ار ،ذىت مُ٘ ٖٔ ٙذلٍ.

وقٕط أيغا املػخص اذلي ىلع حتِ قطوات وادلرج اّيت يطكص ويٛا
إحل ،ٙوٌلن اجلاس يٌْٜن شصة يف ضكٜد ،ٓٚوقِٕ ةكطوات أيغا مطاٗف
لْٕاء ،وأحطى املاء إحلٛا ٖٔ ٗكٕان يف ؼطق ٔكّٕٜث حتج األرض،

وشطج قْيٛا ٔال َثري .وٌلن جيطي املاء يف املطاٗف لك غ٘ث أيام
ً
قطوات ،وبىن غٜرا ىلع ٔصي٘ث اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ.
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ا
راةعا :أةَ الطيب طاٌر ةو عتد اهلل ةو طاٌر الطربي
املٜلٜد غ٘ث ٚ 348خطي واملخٜىف غ٘ث ٚ 450خطي

ًال أة ٜاّىطج اجلٜزي يف َخاة ٙضىث الطىٜة /ودل ةآمِ يف غ٘ث ثٕان
وأربكني وثالثٕائث وغاوط يف ؼْب اّكْٓ غٕف ٖٔ أيب أمحص اّنؽطييف
وادلارًؽين واملكايف ةٖ زًلطيا ومري ٓٚوحىٌ ٙىلع أيب احلػٖ املاارحيس
وبطع يف اّىٌ ٙودمف اتلٌٜى إىل اّكْٓ وويل اٌّغاء ةطبف الُطخ ةكص أيب

قتص اهلل الطيٕطي وًص اكن رأى اجليب ضًل اهلل قْي ٙوآهل وغْٓ يف
امل٘ام وٌال هل يا وٌي ٙواكن يىطح ويٌٜل غٕاين رغٜل اهلل ضًل اهلل

قْي ٙوآهل وغْٓ وٌيٛا.

وًطأت خبػ الشيز أيب الٜوا ةٖ قٌيِ ًال ذيك يل ةكظ أ ِٚاّكْٓ أن

اٌّايض أةا اّؽيب ضكص ٖٔ غٕرييث وًص حٓ هل قرش املائث وٌىظ ٔ٘ٛا
إىل الشػ وٌال ةكظ ٖٔ ذرض يا غيصٗا ال حىكِ ٚضا وإن أقغاءك
ً
حغكه وربٕا أورث ٔثِ ٚضه اّؽىطة وخٌا يف املىع وٌال يا ٚضا إن ٚضه
أقغاءٗا ذىـ٘اٚا ٖٔ ٔكايص اهلل ورىـٛا اهلل قْي٘ا.
وًال أة ٜاحلػٖ حمٕص ةٖ أمحص ةٖ قتص اهلل اّىايم اةخصا اٌّايض أةٜ

اّؽيب اّؽربي يصرس اّىٌ ٙويخكْٓ اّكْٓ وهل أربف قرش غ٘ث وْٓ خيِ
ً
ة ٙئٜا واذصا إىل أن ٔات.
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ًال اخلؽيب وحٜيف يف يٜم الػتج ّكرش ةٌني ٖٔ ربيف األول غ٘ث
مخػني وأربكٕائث ودوٖ ٖٔ اّنص يف ٌٔربة ةاب ذطب وذرضت الطالة

قْي ٙيف امل٘طٜر وٌلن إٔأ٘ا يف الطالة قْي ٙأة ٜاحلػني ةٖ املٛخصي

وبْل ٖٔ الػٖ ٔائث غ٘ث وغجخني وٌلن ضريد اّكٌِ ثاةج اّى ٓٛيٌيض
ويىيت إىل ذني وواح ٙرمح ٙاهلل ،وًص حبني لٍ أيٛا اّؽاّب لْري ٖٔ

ٚضه اّكخاّث واّرتدمث للك واذص ٖٔ ٚؤالء األقالم أن املطاد ٖٔ أيب
شخاع ضاذب ٔنت اّنايث واتلٌطيب  ٜٚاألول وٌػ املٜلٜد غ٘ث 434

ٚخطي واملخٜىف ةكص غ٘ث ٚ 500خطي ٖٔ مري ٔكطوث تلاريز الٜواة وٜٚ
َٕا ًاهل حْٕيضه احلاوؾ أة ٜؼاٚط الػْيف وٌْٗ ٙق٘ ٙاةٖ املٌْٖ وحاج
ادليٖ الػتيك ؤا غٜاه ال يػخٌيٓ ،واهلل ورغٜهل أقْٓ.
وٚضا أسط ٔا حٓ عتؽ ٙورغٕ ٙىلع يص أوٌط الٜرى مىط اهلل ذٜٗب ٙحتج
حمٕص ضًل اهلل قْي ٙوىلع آهل أ ِٚالٜرع واّكْٓ
اّرثى بشىاقث غيصٗا
ٍ

والشخاقث والُطم واّ ٌِطى.

وآخر دعَاىا أن احلهد هلل رب العاملني

وصل امهلل ىلع سيدىا حمهد وىلع آل ةيتً الطيبني الطاٌريو
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