
 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

ِبِه، َىل  عَ مُ َال السّ  وَ ةُ َال الَص ني، وَ الَمِ  العَ ب�  رَ 	ِ مدُ احلَ  ، َوَحصْ  َرُسوِل هللا، َوآِ�ِ
 % َ ، وَ َبَع ُهَداهَوَمْن ات   : دعْ ب

َوفقَُه -  حمب ا<ين أبوما; آدم دايفدسون الرويم/ُب الِ  الطَ َيل%  عَ عَ د َمسِ قَ فَ 
                                        . -هللا
 دَ  أمحَ يِب بِ  احلَ ةِ مَ ال%  العَ يِف  الَرش دِ ي� سـ% للِ  »ةِ عَ  النَافِ ةِ رَ كِ ذْ التَ  وَ ةِ عَ امِ  اجلَ اDَِ سَ الر� « ْنتَ مَ 

َ  عَ ىف% وَ تَ املُ  ي� عِ افَ  الشّ ي� مِ رضَ  احلَ وي� اعلَ  البَ ِيش� بَ  احلَ ينٍ  زَ بنِ   نْ  مِ 19ة عَ مْ  اجلُ ومِ رص ي
َ  هللاُ هُ ِمحَ رَ - هــ 1145 امَ  عَ انَ بَ عْ  شَ هرِ شَ    .-اَىل عَ  ت
 رَ ُمعَ احلبيِب  هِ يخِ  شـَ نْ  عَ يطٍ  ُمسِ  بنُ ينُ  زَ يُب بِ ي احلَ يخِ  شـَ هِ  بِ ِين ازَ جَ  أَ  kََ هُ زيُ جِ أُ وَ 

ُ امِ مَ  اإلِ نْ  عَ يطٍ  ُمسِ  بنِ دَ محَ  أَ بنِ   نْ  عَ ِيش� بَ  احلَ رَ  ُمعَ  بنِ وِس رُ يدَ  عَ ةِ مَ ال%  العَ دِ نَ سـْ  امل
ِه السـ% ِيش� بَ  احلَ رَ فَ عْ  جَ  بنِ دَ ْمحَ  أَ  بنِ دِ مَ حَ  مُ هِ يخِ شـَ   رٍ فَ عْ  جَ نْ  بِ دَ محَ د أَ ي�  َعْن َواِ<ِ
َ دَ محَ  أَ  بنِ رِ فَ عْ  جَ دِ ي�  السـ% هِ يِ بِ  أنْ  عَ ِيش� بَ احلَ  الَرشيِف  دِ ي�  السـ% هِ اِ<ِ  وَ نْ  عَ بِيش� حَ  ال

َمِة احلَِبيِب   مُ هُِمحَ رَ -  الّشافَِعي�  احلََرضِمي� الَباعلَوي�   احلَبَِيش�  َزينٍ  بنِ  أَمحدَ الَعال%
  . -ايعَ  َمجِ هللاُ 

   
َ   وَ ،يه فِ قِ دْ الص�   وَ ،ملِْ  العِ ِب لَ  طَ  ِيف ادِ ِهتَ جْ z وَ ِد جلِ ه yِ يِ وصِ أَ  وَ    وَ ،ى هللاوَ قْ ت
  ِيف ةِ امهََ سَ املُ   وَ ،ِص َالَ خْ إلِ y  كام أوصيه ،اءِ رَ املِ   وَ Dَِ ادَ جَ املُ  وَ  ءِ �َ  الرِ نْ  عَ دِ عْ البُ 
 َ ِ فْ ن   . ايعَ  َمجِ قِ لْ  اخلَ ع

َدادُ َو yِِ	 التَوِفيُق     َو الس%
  َكتََبُه 

يّدُ    ف بن أمحد الاك ُد بُن ُمعَرَ  ُمَحم% السـّ
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