
 الثبوً و األربعونالموضوع 

 السىد:

. فشث١د ٌحاٌٗ ٠ذ٠ٗ ػٍٝ تطٕٗ( وؤّٔا ٠شىٛ أٌّا ، فشأ٠رٗ )ٚ٘ٛ ٚاظغتائسأِس تشجً ِشسخ ١ٌٍح    

ّٟ أٌُ اٌجٛع، فخفّفد ػٕٗ تثؼط ِا لذسخ ػ١ٍٗ ثُ  ٚر٘ثد إٌٝ ص٠اسج  ذشورٗ.ٚسؤٌرٗ ِـا تاٌٗ، فشىا إٌ

ٛ ِٓ صذ٠ك ٌٟ ِٓ أستاب اٌثشاء ٚإٌؼّح ، فؤد٘شٕٟ أٟٔ سأ٠رٗ أ٠عا ٚاظؼا ٠ـذٖ ػٍٝ تطٕـٗ ٚأٔٗ )٠شى

ّٟ اٌثطٕح.  ٠شىٛاألٌُ( ِا  ا تٗ ، فشىا إٌ ّّ  رٌه اٌفم١ش، فسؤٌرٗ ػ

. ٌٛ أػطٝ ٘زا اٌغٕٟ رٌه اٌفم١ش ِا فعً ػٓ حاجرٗ ِٓ اٌطؼاَ ِا شىا اٌشجالْ فمٍد ٌٕفسٟ : ٠ا ٌٍؼجة  

ـا ٌمذ واْ جذ٠شا تٗ أْ ٠رٕاٚي ِٓ اٌطؼاَ ِا ٠شثغ جٛػرٗ ٠ٚطفئ غٍرٗ ، ٌٚىٕٗ واْ ِحثّــ أٌّا.سمّا ٚال 

ٌٕفسٗ ، ِغا١ٌا تٙا ، فعُ إٌٝ ِائذذٗ ِا اخرٍسٗ ِٓ صفحح اٌفم١ش ، فؼالثٗ هللا ػٍٝ لسٛذٗ ٚػٍٝ أٔا١ٔرٗ 

تطٕح اٌغٕٟ أرماَ " ّثً اٌمائً :تاٌثطٕح حرٝ ال ٠ٕٙؤ ٌٍظاٌُ ظٍّٗ ،ٚال ٠ط١ة ٌٗ ػ١شٗ ، ٚ٘ىزا ٠صذق اٌ

 .  "ٌجٛع اٌفم١ش

٠ٕاَ أحذُ٘ ًِء جف١ٕٗ ػٍٝ فشاشٗ اٌٛث١ش ، ٚال  !لٍٛتُٙ ألسٝ  ااإلٔساْ، ِِٚا أظٍُ األل٠ٛاء ِٓ تٕٟ   

٠مٍمٗ فٟ ِعجؼٗ أٔٗ ٠سّغ أ١ٔٓ جاسٖ ٚ٘ٛ ٠شذؼذ تشدا ٚلشا ، ٠ٚجٍس أِاَ ِائذج حافٍح تؤٌٛاْ اٌّآوً 

ٚصٕٛف اٌّطؼـاَ     حٍٖٛ ٚحاِعٗ ال ٠ٕغص ػ١ٍٗ شٙٛذٗ ػٍّٗ أْ ت١ٓ ألشتائٗ ٚرٚٞ سحّٗ ِٓ ذرٛاثة 

                                                                             خ ذٍه اٌّائذج .  أحشاإٖ شٛلا إٌٝ فرـا

 ) مصطفى لطفً المىفلوطً (     
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