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 المدينة المنورةمخطوطات 
 

 للخياري تحفة األدباء وسلوة الغرباء
 جملض شلطاىٕ حلقْق أٍل املدٓية

 التحرٓر
 

ذظٝت املد١ٜٓ املٓٛز٠ مبهاْة١ َمُٝةص٠ ا امل٪يتةال اييا ٝة١       

 نمابال فٝ٘ ٚظٗسل إ٫ - جٌٝ َٔ َا أقٍٛ ٚأناد بٌ - قسٕ َٔ فُا

َعاملٗةا   ٫ٚ ضةُٝا املطةحد ايٓبةٟٛ       عٓٗا   تبرث ا قكاٜا غةم٢   فكةا٥ًٗا     

أع٬َٗةا   ايسذًةة١ إيٝٗةةا خلخلخل اض   فكة٬ت عةةٔ نمةةن ايطةا٠ ايٓبٜٛةة١ ايةة  ٜطةةمػسم    

 ايعٗد ايٓبٟٛ أنرب غطس فٝٗا خل

٘   ْٚػس بعك٘ دٕٚ ذبكٝل   َٚةا  عككل بيريو دبُع يًُد١ٜٓ تساث قخِ ُذ

 شاٍ قطِ َِٗ َٓ٘ ا اشبصا٥ٔ املػًك١ أٚ ايسفٛف املٓط١ٝ خل

ٚعٓدَا أْػ٧ َسنص حبٛث ٚدزاضال املدٜٓة١ املٓةٛز٠ ٚقةعت ا  طةل عًُة٘      

ايس٥ٝط١ مجع تساث املدٜٓة١ املٓةٛز٠ املخطةٛص أؾة٫ٛت أٚ ؾةٛزوا   ٚتٝطةاٙ يًبةاذ          

ٚاحملككةة    ٚايعُةةٌ َعٗةةِ عًةة٢ ذبكٝكةة٘ ْٚػةةسٙ   ٚقةةد مجةةع املسنةةص ذمةة٢ اٯٕ    

بةكنرب قةدز نهةٔ َةٔ        ٜٚٛاؾٌ جٗدٙ يٝرٝل طبطٛطتاا٥م  ٚ ٬   مل ؾٛزوا

ٝوا ملا٥ة١ طبطةٛص َٓٗةا       ٖرا ايياث املٛشع ا أحنا٤ ايعامل   ٚأؾدز فٗسضوا ذبًًٝ

 ٚضٝؿدز فٗسع املا١٥ اي ا١ْٝ غا بعٝد إٕ غا٤ اهلل خل

ٚا ايطسٜل إىل اضمهُاٍ مجع ٖرا ايةياث   ٜطةسٙ إٔ ٜٓػةس ا ٖةرٙ ا ًة١      

د   يٝطمتٝد ايكةاز٨ نةا فٝٗةا    َكمطتال طبماز٠ َٔ املخطٛطال اي  مل ذبكل بع

عٔ جٛاْن اسبٝا٠ ٚا٭ذداث شَٔ تكيٝتٗا   ٚيٝعاٜؼ أضًٛب ذيو ايعؿس   ٚيٝػد 

 أْظاز احملكك  ٚاملٗمُ  بايياث   فٝعًُٛا ع٢ً إ ساجٗا خل

 حتفةةة اباءةةال ّشةةلْب ال رءةةال  ٚقةةد ا يْةةا ا ٖةةرا ايعةةدد طبطٛطتةةا عٓٛاْةة٘      

دْٞ اشبٝةازٟ   يٓكمطةن َٓة٘ جةص٤وا ٜعةس       إلبساِٖٝ بٔ عبةد ايةس ٔ بةٔ عًةٞ املة     

 ذاد ١ ذال د٫٫ل ن ا٠   ْيى يًكاز٨ إٔ ٜطمُمع باضمٓماجٗا َٚعاٜػمٗا خل
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  فكد ٚيد ا املد١ٜٓ املٓٛز٠ ض١ٓ أين ٚضبع ٚ ٬ ة  يًةٗحس٠   ا    (1)أَا امل٪ين

ٓٛز٠   ٚايدٙ َدزضوا ا إذد٣ املدازع ايٛقت١ٝ باملد١ٜٓ امل ٚنإ   بايعًِ تٗمِ أضس٠

فبدأ تعًُٝ٘ ع٢ً ٜدٜ٘    ِ اْمكٌ إىل ذًكةال املطةحد ايٓبةٟٛ فك ةر َةٔ عةدد َةٔ        

ايػةةٝٛ،   ٚناْةةت ذًكةةال املطةةحد ايٓبةةٟٛ تص ةةس بايعًُةةا٤ َةةٔ أٖةةٌ املدٜٓةة١ َٚةةٔ    

ا اٚزٜٔ فٝٗا ٚايصا٥ةسٜٔ ايةرٜٔ ٜكُٝةٕٛ فٝٗةا يةبعق ايٛقةت   ٚتمةاف صةِ ايتسؾة١          

ٛ ٘ احملةدث ايهةبا   ٝٚنإ َةٔ غة   نٞ ٜتٝدٚا بعًُِٗ َٔ جيًظ إىل ذًكمِٗ  

ضبُةد بةٔ عةة٤٬ ايةدٜٔ ايبةابًٞ   ٚقاقةةٞ اسبةسَ  ضبُةد ايسَٚةةٞ   ٚعٝطة٢ بةةٔ        

 عاَس املػسبٞ خل

ن ا اسبتظ   ذًٛ ايعباز٠    ٚنإ   ٚايمازٜخ ٚا٭دب اسبدٜث ا امل٪ين بسع

ذطةةٔ املعػةةس   ذبةةٍٛ بعةةد إٔ لهةةٔ َةةٔ ايعًةةِ إىل ايمةةدزٜظ ا إذةةد٣ ذًكةةال    

ٛا ٚايةدٙ غةػٌ َهاْة٘    بٟٛ   ٚٚيٞ اشبطاب١ يبعق ايٛقت   ٚعٓدَا تاملطحد ايٓ

ٚنإ يًمدزٜظ طبؿؿال َاي١ٝ َةٔ زٜةع ايٛقةن   فصا ة٘ عًٝة٘      ا ايمدزٜظ   

 بعكِٗ ٚأ رٙ َٓ٘ خل

قةةاّ اشبٝةةازٟ بسذًةة١ إىل ايعاؾةة١ُ ايع ُاْٝةة١ اٯضةةما١ْ   ٚنةةإ ٜٓةةصٍ ا نةةٌ  

    ُ ا٤ٖةةا ٜٚك ةةر عةةِٓٗ أٚ  َدٜٓةة١ نةةبا٠   ٚفهةةث فٝٗةةا بعةةق ايٛقةةت ي٬ٝقةةٞ عً

ٚبكع١ أٜاّ   عسد فٝٗا ا طسٜةل   أذد عػس غٗسواحياٚزِٖ   يريو طايت زذًم٘ 

 عٛدت٘ ع٢ً ايكاٖس٠   ٚيكٞ بعق عًُا٥ٗا أٜكوا   ٚاضمحاشِٖ فكجاشٚٙ خل

ٜٚبدٚ إٔ اصدف ايس٥ٝطٞ َٔ زذًم٘ نإ ايمظًِ َٔ ْصع ٚظٝت١ ايمدزٜظ َٓة٘  

٢ بةاملت  ا٭عظةِ ٚأجةاش ية٘ ٚقةسز املدزضة١       ٜٚرنس احملة  أْة٘ ايمكة   ٚاضمعادتٗا   

زأ٣ ا دٖةةايٝص اإلدازال َةةا  ٝةةن  ٚ ةة٬ٍ إقا١َتةة٘ ا ايعاؾةة١ُ ايع ُاْٝةة١     عًٝةة٘

آَاي٘ زغِ ا٫ذياّ ايهبا ايرٟ ذظٞ ب٘   ٚايرٟ نإ حيظ٢ ب٘ نٌ قادّ َٔ 

أٌٖ املد١ٜٓ إىل ايعاؾ١ُ   ٚقد قٝق يًُ٪ين إٔ ٜػٗد صبًطوا يًطًطإ ايع ُةاْٞ  

ث قك١ٝ فطاد إدازٟ ٚقعت ا املد١ٜٓ املٓٛز٠   ذٝث تٛاطك عدد َٔ املمٓترٜٔ يبر

ع٢ً أ ر غر١ٓ َٔ اسببٛب املسضة١ً َةٔ َؿةس يمةٛشع عًة٢ أٖةٌ املدٜٓة١ ايتكةسا٤           
                                                           

، ابعالو  202، حتفة احملبني ّابصحاب فٔنا للندىٔني مً أىصاب  1/22اىظر ترمجتُ يف : خالصة ابثر  (1)
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فٛشعٛا بعكٗا ٚاضمك سٚا بايباقٞ   فكخ أٖةٌ املدٜٓة١ ٚزفعةٛا دعة٣ٛ قةدِٖ ْةمخ       

 آغةةا   ايةةرٟ عٝٓمةة٘ ايعاؾةة١ُ   عٓٗةةا إداْةة١ ٖةة٪٤٫ املمٓتةةرٜٔ   ٚعًةة٢ زأضةةِٗ د٫ٚز   

 ٕ  ا٭َةس  ايع ُا١ْٝ غٝخوا يًرسّ   فعصٍ َٔ َٓؿب٘   ٚأعٝد إىل اٯضما١ْ   ٜٚبةدٚ أ

قد بًةؼ ايطةًطإ فاضةمعظُ٘   ٚقةسز إٔ ٜبرةث فٝة٘ بٓتطة٘   فةكَس بعكةد صبًةظ           

قكا٤ ملطا٤ي١ د٫ٚز آغا   ٚدعٞ اشبٝازٟ باعمبةازٙ َةٔ أٖةٌ املدٜٓة١ ايةرٜٔ غةٗدٚا       

٘        اسبدث خلخلخل ْٚي  ى يًكاز٨ ايهةسِٜ إٔ ٜعةٝؼ أذةداث ازبًطة١ َةٔ  ة٬ٍ َةا نمبة

 خل ايه ا٠ ٚايٓتط١ٝ ٚا٫جمُاع١ٝ اإلداز١ٜ ايد٫٫ل َٓٗا ٜطمٓمخ ٚإٔ   اشبٝازٟ

نمن اشبٝازٟ زذًم٘ بعةد عٛدتة٘   ٚاضةمػسم ا نمابمٗةا أن ةس َةٔ ضة١ٓ          

ضة١ٓ   ٚبث فٝٗا َػاعسٙ   ٚعاؽ بعدٖا قًة٬ٝت   فكةد تةٛا فحةك٠  ةاْٞ أٜةاّ زجةن       

 خل   يًٗحس٠أين ٚ ٬ث ٚمثاْ

ا نٌ ؾةتر١   ٚا نٌ ٚزق١ ؾترمإ   ٚٚزق١  222أَا املخطٛص فٝكع ا 

ْطةةخ١ جٝةةد٠   َؿةةرر١   َكابًةة١   عًٝٗةةا ٖةةٛاَؼ قًًٝةة١       ضةةطسوا   ٖٚةةٞ   22

نمبةةت ز٩ٚع املباذةةث ٚأاةةا٤ املٛاقةةٝع  ٚقةةبطت بعةةق نًُاتٗةةا بايػةةهٌ    

 ٝٗةةاقٛبًةةت عًخبةةل َ٪يتٗةةا   ٚعةةٔ ْطةةخ١ َهمةةٛب عًٝٗةةا  خبةةل نةةبا   ْكًةةت 

 فؿرت ا أٚصا ٚآ سٖا  مِ َهمب١ عازف ذهُت ٚ مُإ َطُٛضإ خل

أٖةةٌ املدٜٓةة١ ا تٛدٜةةع   املخطٛطةة١ بٛؾةةن  سٚجةة٘ َةةٔ املدٜٓةة١   ٚعةةاد٠      بةةدأت

ذنس املٓاشٍ ب  طٝب١ ٚتبٛى   ٚاملطاجد اي  ؾ٢ً فٝٗةا   ِ   ٚاضمكباي٘ املطافس 

اسبةةدٜث عةةٔ غةةص٠ٚ تبةةٛى َٚعحصاتٗةةا    ةةِ  إىل ٚتطةةمطسد بُٝٓٗةةا   زضةٍٛ اهلل  

ايكاع أٚ ٚادٟ ايمٝ٘   ذال ذخ   ٚادٟ جعُٝإ   ايعكب١   ٚ تبٛى ب  املٓاشٍ تؿن

 خل ا   ايكطساْٞ   ايبًكا٤ خلخلخل دَػلَعإ   عٓٝص٠   اسبط

 دَػةل ٜٚؿن َعامل  يكا٥٘ بكعٝإ ٚعًُا٤ ٚأدبا٤ ايػاّ  ٜٚمردث امل٪ين عٔ 

 ا٭َٟٛ ٚعُازت٘ خل ملطحدٚا ٚأضٛاقٗا ٚ اَاتٗا  

ايكؿا   اي  ٜٓصصا ا رنس املٓاشٍ ٜايكططٓط١ٝٓٝ ٚ إىل زذم٘ ٚؾن ٜمابع  ِ

 ان١ٝ   ب٬ٕٝ   اضهٓدز١ْٚ خلخلخل   ٜٚكازٕ بعكٗا ـ   أْط   ايكاز٠   ايكطٝت١

٘ َٚكازْ   ايعكٝل ٚٚادٟ ايػاقل ب  مَ٘كازْ َ ٌ   ايػسٜت١ املد١ٜٓ ا املٛاقع ببعق  مة

 م٘ ٚزطن املد١ٜٓ املكاز١ْ ب  بعق املطاجد ٚاملطحد ايٓبٟٛ ايػسٜن خلب  فانٗ
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 عحا٥بٗةةاأٖةةِ ٗةةا ٚعجٛاَٜٚمرةةدث عةةٔ  إىل ايكطةةطٓط١ٝٓٝ  ٘ٚؾةةٛي ةةِ ٜؿةةن  

إ   ضساد  ا١ْ    إ ازبٛازٟ ز   ٚا٭ٜاّ اي  عاؽ فٝٗا   ٚا٭ذةداث  ش ايباذضم

 خل اي  غٗدٖا   َٚٓٗا ازبًط١ اي  ْعسقٗا ا ايؿترال ايماي١ٝ

ٜٚمردث امل٪ين ا بك١ٝ طبطٛط٘ عٔ ضتسٙ ا طسٜةل ايعةٛد٠ إىل ايػةاّ    ةِ     

  ايعًُا٤ َٔ ٘ ٝرنس َٔ يكٜاملطحد ا٭قؿ٢ ٚقب١ ايؿخس٠   ٚايكدع   ٜٚؿن 

غةص٠ ٚ ةإ ٜةْٛظ ٚايعةسٜؼ   َٚٛاؾة١ً ايطسٜةل إىل ايكةاٖس٠         ِ ٜؿةن زذًمة٘ إىل   

ٍ إىل ايكاٖس٠ ش ب٦س ايعبد   رنس املٓاشٜب  زطن املد١ٜٓ ٚزطن ايعسٜؼ   ٚ َكازْوا

 قط١ٝ   ب٦س ايدٜٚداز   اإلٜٛإ   ايؿاسب١ٝ    طاز٠   بًبٝظ خلخلخل ايكاٖس٠ ز خل

  ٚ اؾةة١ عًُةةا٤ ازبةةاَع ا٭شٖةةس     ًكةةا٤ ايعًُةةا٤  ٚا ايكةةاٖس٠ اٖةةمِ امل٪يةةن ب  

ا٭ضةةٛام ٜٚؿةن ْٗةةس ايٓٝةةٌ   ٜٚةرنس بعةةق ا٭ بةةاز ايةة  اعٗةا عٓةة٘   ٜٚؿةةن    

َؿةةةس ٚتازخيٗةةا   ٚبعةةةق   جػسافٝةة١ اسبةةدٜث عةةةٔ  ىل   ٜٚطةةةمطسد إٚا٭ٖساَةةال  

 ةةِ ٜؿةن زذًةة١ عٛدتة٘ َةةٔ َؿةس إىل املدٜٓةة١   ٚاية  قطعٗةةا ا غةةٗس     فكةا٥ًٗا    

ٚ ٬ ١ أٜاّ   ذٝث ٚؾةٌ املدٜٓة١ ا اي ةأَ ٚايعػةسٜٔ َةٔ غةٗس ذٟ ايكعةد٠   َةٔ         

 يًٗحس٠ خل 1101عاّ 
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 ب :101ب إىل ص 102مقتطف مً الرحلة ، مً ص 

ٌ خلخلخل  َعٓةا صةرٙ ايةدٜاز   ْٚظُة٘ ٚإٜاْةا ا ضةًو َةٓٗخ ايمطةٝاز             ِ نإ ٚؾة

غٝخ ذسّ املد١ٜٓ املعصٍٚ عٓٗا د٫ٚز آغا   بعد إٔ ٚقعت احملاضب١ بٝٓ٘ ٚبة  بةاقٞ   

ؼ ٜايٓظاز َٔ ايككا٠ ْٚٛابِٗ ٚب  َطمركٞ أٌٖ املد١ٜٓ ايتكسا٤ ا ذبٛب ايدغةا 

املةرنٛز َٚةٔ ذنةس َعة٘      ٚأَٛاصا ايٛاؾ١ً َٔ ايةدٜاز املؿةس١ٜ إيةِٝٗ   ٚاضةم٤٬ٝ    

عًةة٢ ذيةةو   ٚتةةب  إٔ تؿةةسفِٗ عًةة٢  ةةا ايٛجةة٘ املكمكةةٞ يًُؿةةًر١   ٚنمبةةت    

بٝةِٓٗ ذحةخ ٚلطةهال ٚأٚاَةس ضةًطا١ْٝ ٚازد٠ ا ايعةاّ املاقةٞ   إىل غةا ذيةةو         

نا ٖٛ َعًّٛ يد٣ اشبؿٛف ٚايعُّٛ   ٚا غٗست٘ َا ٜػين عةٔ تطةطاٙ ٚتُٓٝةل    

 ٔ بةاقٞ أؾةةرابٓا املةةدٜٓ  املطايبةة١ يةة٘ مبةةا   يتظة٘ ٚذبةةباٙ   ٚنةةإ ٜمةةِٖٛ َٓةةا َٚةة

ٌ عًة٢ نة ا َةٔ أزبةاب     ٜمعًل بريو   ٚايدع٣ٛ عًٝ٘ بػة٤ٞ نةا ٖٓايةو   فمةد      

ايدٚي١   ٚتٛضٌ جبُع َةٔ أؾةراب ايكبةٍٛ   ٚتػةتع بٗةِ إىل ذكةس٠ املًةو أطةاٍ         

اهلل عُسٙ   ْٚتر ا اشبافك  أَسٙ   ٚاضمتم٢ ذكس٠ غةٝخ اإلضة٬ّ جازٜوةا عًة٢     

اقٞ   فاضمعظِ َٔ بًػ٘ أَةس َةا أغةاع٘   ٚقةد ربة٢  ةرب ذيةو سبكةس٠         ُٖٚ٘ امل

املًو   بٌ بًػٓةا نمابة١ قةص٫ز آغةا ا غةكٕ ذيةو يًبةاب ايعةايٞ   فاقمكة٢ ايةسأٟ           

فؿةًٗا بٓتطة٘     ايػسٜن ايطًطاْٞ إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايدع٣ٛ ع٢ً ٜةدٙ   ٚإٔ ٜمةٛىل   

ٚإٔ تهةٕٛ حبكةس٠   يًمربى بريو   ٚيٝمركل ي٘  د١َ اسبسَ  احمليَ     طًبوا

غةةٝخ اإلضةة١َ٬ ٚع٬َةة١ ا٭ْةةاّ حيٝةة٢ أفٓةةدٟ   ٚذكةةس٠ ايع٬َةة١ املتٝةةد ايتٗاَةة١       

ا ٝةةد   ٫َْٛةةا ٚاْةةٞ أفٓةةدٟ   ٚاعةةظ ذكةةس٠ ايطةةًطإ   ٚذكةةس٠ ٫َْٛةةا فخةةس    

ٚايكاقةةٝ  ا٭عظُةة  قاقةةٞ    ايباغةةٛال َؿةةطت٢ باغةةا قةةاِٜ َكةةاّ داّ صبةةدٙ   

  ٚ ية١   فةكَس حبكةٛزِٖ مجٝعوةا       زًَٞ ٚقاقٞ أْاقٛيٞ   ٖٚ٪٤٫ عٝةٕٛ ٖةرٙ ايد

فركسٚا ّٜٛ ا٭ذد ؾباذوا  ايث ّٜٛ ٚؾٍٛ ذكس٠ ٫َْٛةا ايطةًطإ ٖٚةٛ  ةاَظ     

ٍ ٛ٘ عًٝٓا ا اسبكٛز سبكٛزِٖ   فًُا أؾبرٓا بادزْا زضة بِّعػس ايػٗس   ٚقد ُْ

٫َْٛا قاِٜ َكاّ ٖٚةٛ َٓمظةس يٓةا ا بٝمة٘   فركةسْا يبٝمة٘ َبةادزٜٔ إيٝة٘    ةِ ملةا           

٘ ضاز أَآَا ٚضسْا بعدٙ ْكمتٞ أ سٙ إىل ضسا١ٜ ذكس٠ املًةو ٚضبًة٘   ٚؾًٓا إيٝ٘ فٝ

ٌ ايطةسف   ْٚاٖٝةو مبحًةظ    ِهاملخؿٛف   فإذا صبًظ حياز فٝ٘ ايٛؾن   َٜٚ

   (1)نٝٛإ ع٢ً ايػاطب١ ٚايؿٛي١ ايعص٠ أزباب   ع ُإ آٍ ًَٛى عٕٝٛ ع 
                                                           

 كيآة عً الرفعة . ،كْكب زحل  كٌْٔ : (1)
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ا ٜبٗس ايطسف غسم مبأايعايٞ ٚقد اْمظِ عكد أٚي٦و ازبُع   ٚ قؿسٙ إىل فؿعدْا

غةةسذٗا  (1)غاضةةٞأٚغةةسٚم ايطةةُع   فمًكاْةةا َةةٔ ايبةةاب داٚد آغةةا ا٭بةةٝق قةةابٞ      

ًٓا ٚقةةد تكةةدَٓا ا ايةةد ٍٛ يًُحًةةظ املػةةاز إيٝةة٘    بةةا ٛذٙ   ٚتكةةدّ أَآَةةا فةةد   

٫َْٛا قاِٜ َكاّ ٚغٝخ اإلضة٬ّ ٚازبُاعة١ املةرنٛزٜٔ   ٚنةٔ أذكةس إااعٝةٌ       

 سٜن املهٞ ضابكتا خلباغا أَ  ايؿس٠ ا عآَا   ٚعُاد أفٓدٟ غٝخ اسبسّ ايػ

ٚجةةا٤ د٫ٚز آغةةا َٚعةة٘ آغاتةةإ َةةٔ أغةةاٚال اسبةةسّ ايٓبةةٟٛ ا ؾةةربم٘   فًُةةا    

ا ًظ ايةرٟ عًٝة٘ َٗابة١ ايطةًط١ٓ ٚاملًةو ٚا٭بٗة١   ٚج٬ية١ اشب٬فة١ اية           ٚؾًٓا 

َٛزوا   ًْٚرة          ظتعايت إٔ تهٕٛ َػةب١ٗ   ٚحنةٔ إذ ذاى ْمًةٛ َةٔ ايةدعا٤ ٚاي ٓةا٤ ُضة

    ٕ    (2)يًُراضةٔ ؾةةٛزوا   فةإٕ ايبةةاب ايةةرٟ ا زنةٔ ذيةةو ا ًةةظ بة٘ اٚتةةؼ اغةة٬

ٝن ٫ تهٕٛ ؾٛزِٖ بهٌ املعدٕٚ شبد١َ ايطًطإ   ْٚاٖٝو بٗرٙ املص١ٜ   فه

مجاٍ ٚنُاٍ َذِسٜ ١   فةإذا ذكةس٠ املًةو ا صبًطة٘ ايسفٝةع  ًةن غةباى َعُةٍٛ         

َٔ ايػٝػ١ حبٝث تظٗس يٓا ؾٛزت٘   ٚتًرةظ ٦ٖٝمة٘   ٚاملُمٓةع إربةا ٖةٛ اإلذاطة١       

جبُٝع ايؿتال   ٚإدزاى نٓ٘ ٖاتٝةو ايهٝتٝةال   ٚأَةاّ ايطاقة١ ٖٚةٞ بةسنٔ       

٬ّ عةةايٞ املستبةة١ عًةة٢ َةةٔ ا ا ًةةظ ذطوةةا   ا ًةةظ ا ؾةةدزٙ ٫َْٛةةا غةةٝخ اإلضةة 

َٚع٢ٓ   ٚع٢ً فٝٓ٘ ٫َْٛا َؿطت٢ باغا قةاِٜ َكةاّ   ٚذكةس٠ املًةو تظٗةس َةٔ       

بُٝٓٗا   ٚقةد أفادْةا بعةق أٖةٌ املعسفة١ مبحًطةِٗ إٔ َةٔ ايكٛاعةد جًةٛع ايةٛشٜس           

 يًمٓتٝر   َٚٔ غكٕ ايعٌُ إٔ ٜهٕٛ بايُٝ    فاضمتدٙ !

قاقٞ زَهٞ ٫َْٛا  ٙدٟ   ٚإىل جاْب٘ ع٢ً ٜطازٚع٢ً ٜطازٙ ٫َْٛا ٚاْٞ أفٓ

ضبُد أفٓدٟ   ٚجباْب٘ ٫َْٛا قاقٞ أْاقٛيٞ شٜسى شادٙ   ٚإىل جاْب٘ إااعٌٝ 

باغةةا ٚعُةةاد أفٓةةدٟ   ٚغةةٝخ اإلضةة٬ّ   ٚايكاقةةٝإ بةةايعسف املعمةةاد يبطةة٘ صةةِ      

ايةة  د ةةٌ بٗةةا غةةٗس مل ًٜةةبظ ٚقةةاِٜ َكةةاّ بةةا ٛذ٠   ٚذكةةس٠ املًةةو بعاَةة١ تػةةب٘ 

ا ًظ ضًُت َ٪دٜوا يًط١ٓ    ٚؾًٓا فًُا   عُا٥ُِٗ مبعماد ازبُاع١ ٚباقٞ  ٛذٙا

   بازبًٛع اإلض٬ّ ٚغٝخ َكاّ قاِٜ ٫َْٛا فكغاز   مبرًٞ ٚٚقتت   ايط٬ّ فكجٝن

ا نحًٛع ايمػٗد   ٚأَس باقٞ أؾرابٓا بازبًٛع   فحًطٛا إىل غويفحًطت َت

 ا ًظ فإٕ   ملكابًِٗ ٚايكس بايمكدّ إيٞ أغاز  ِ   أغخاف مخط١ ٚنٓا   جاْ 
                                                           

 مصؤّل ابءْاب . (1)
 ٍؤالل ال لناٌ . (2)
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املرنٛز مل ٜهٔ َمطعوا جدوا   ٫ٚ َطمط٬ٝت   بٌ ٜهٕٛ عسقة٘ حنةٛ اشبُطة١    

ا٭ذزع   ٚطٛيةة٘ املتةةسٚؽ ٫ ٜصٜةةد عًةة٢ اي ُاْٝةة١ َٓٗةةا   ٚإٕ شاد فػاٜمةة٘ عػةةس٠        

فهٓت ا َكابٌ صبًظ غٝخ اإلض٬ّ   يٝظ بٝٓٓا ٚب  صبًطة٘ ٚصبًةظ ذكةس٠    

 تعاىل أٜاَ٘ إ٫ َكداز مخط١ أذزع أٚ حنٖٛا   ٚضكٍ عةٔ د٫ٚز آغةا   املًو  ًد اهلل

بعد ذكٛزْا   فركةس   فًُةا ٚؾةٌ أزاد ازبًةٛع ا جٗة    فكغةاز إيٝة٘ غةٝخ         

اإلضة٬ّ ٚقةاِٜ َكةاّ بةايمرٍٛ عٓة٘   ٚأَةساٙ بةازبًٛع ا ايٛضةل بة  ازبٗةةم             

 حبٝات٘ طباطبوةا  فحًظ  ِ ضهٔ ا ًظ   فابمدز ٫َْٛا غٝخ اإلض٬ّ َمعٓا اهلل

يٞ بكٛي٘   ابٔ اشبٝازٟ   أيهِ عًة٢ آغةا دعة٠ٛ أؾةاي١ أٚ ٚناية١   فكًةت صبٝبوةا        

تكدبوةةا ا ازبةةٛاب   ٫ دعةة٣ٛ يٓةةا ٫ٚ أؾةةاي١ ٫ٚ ٚنايةة١   دعٛتٓةةا عًٝةة٘ ضةةبكت ا    

ايعاّ املاقٞ يد٣ قاقٞ املد١ٜٓ   ٚاْتؿًت ايدع٣ٛ   ٚبًػٓا أْ٘ ٖٛ َدع عًٝٓةا    

ٚاذدوا بكٛي٘   أيهِ دعة٣ٛ أؾةاي١ أٚ ٚناية١   فكجةاب      فخاطن أؾرابٞ ٚاذدوا

ملةةا أجبةةت بة٘   فعٓةةد ذيةةو قةةاٍ يةةد٫ٚز   أيةةو أْةةت  ا َطابكتةة نةٌ ٚاذةةد بةة٬ دعةة٣ٛ 

دع٣ٛ خل ٖ٪٤٫ ٜكٛيٕٛ ٫ دع٣ٛ صِ اٯٕ   فًِ جين بػة٤ٞ   بةٌ أبٗةت ٚأد ةٌ ٜةدٙ      

ُٖا فٝٗةا ب بةٛل َةا    اذةد إا جٝةن قُٝؿة٘ أٟ ا جٝةن فسجٝمة٘ فةكظٗس ذحةم          

تكدَت اإلغاز٠ إيٝ٘ نا ا غٗست٘ َا ٜػين نُا تكدّ عٔ ايد٫ي١ عًٝ٘   ٚاي ا١ْٝ 

ٝوا بعد ايؿةًس ا٭ٍٚ ايٛاقةع عًة٢ تطةع١ آ٫ف غةسٜتٞ أذةس          فٝٗا ايؿًس ايٛاقع  اْ

ٚاي ةةاْٞ ٚقةةع حبكةةس٠ أَةةا اسبةةاد املؿةةسٟ أٚشبةةاى بٝةةو ٚعطةةانس َؿةةس   ٚقةةد    

ا ازبةةٛاب بعةةد   فكًةةت  ٟٓةد أَكةاٖا قاقةةٞ املدٜٓةة١ أ ةد أفٓةةدٟ ابةةٔ حيٝةة٢ أف  

ا٫طة٬ع عًٝٗةا   قةةد ٚقةع ذيةةو   ٚيهةٔ بةةايمصاّ املؿةسٜ  ٚايسٖبةة١ َةِٓٗ   فكةةاٍ       

ذكةةس٠ غةةٝخ اإلضةة٬ّ   غةةسٚص اإلنةةساٙ ٫ ربتةةاى   فكًةةت   قةةد ٚزد ا ايعةةاّ      

املاقٞ أَةس ضةًطاْٞ بةإيصاَِٗ بايطةم١ اٯ٫ف ايباقٝة١   فخاطةن بعةد اةاع ذيةو          

ملًو بريو   ٚقاٍ   ْعةِ   ٚقةع أَةسنِ بةريو َعةربو      ٫َْٛا َؿطت٢ باغا ذكس٠ ا

عٓ٘ بايين١ٝ   ٖٚرٙ ذل ايتكسا   ٚاْم٢ٗ ن٬َ٘    ِ قاٍ ٫َْٛا غٝخ اإلض٬ّ 

يد٫ٚز   ٌٖ يو دع٣ٛ غا ٖرٙ   فكاٍ   ٫   ٚنةسز عًٝة٘ ذيةو َةسازوا   فًُةا مل      

 ةِ   أفٓةدٟ   فحًةظ    جين بدع٣ٛ أَسٙ بايكٝاّ َٔ صبًط٘ ذاى إىل جاْن عُةاد  

قاٍ يٓا ٚذكس٠ ايطًطإ ٜطُع   أيهِ ذاج١   َٚا ضبن ا ٤ٞ   فكًٓا   تكبٌٝ 

ضةةد٠ ٫َْٛةةا أٜةةد اهلل أذهاَةة٘   ٚأداّ عًةة٢ ايربٜةة١ أٜاَةة٘   ْٚتةةر ا اشبةةافك        

ا ٓة أذهاَ٘   ٚاغمٓاّ إذطإ ٫َْٛا ايطًطإ   ٚطًةن إْعاَة٘   فًكةد تٛايةت عًٝ    
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ٛازد٠ يًُدٜٓة١ ايػةسٜت١ َةٔ جٗة١     ضٕٓٛ نطين ٜٛضن    ِ جس٣ ذيةو ا٭ٚقةاف اية   

َؿس َٔ ايدغةاٜؼ ٚغاٖةا   ٚضةبن ذنسٖةا ٖةٛ أْة٘ ملةا قس٥ةت اسبحة١ ا٭ٚىل            

ٚفٝٗةا اغةمِ َةين غةةٝخ اسبةسّ ٚايٓظةاز   ذٛضةبٛا عةةٔ ضةٓم  عةٔ ذةن ايدغةةاٜؼ          

ٚغاا   ٚضبن ذنسٖا ٚأَٛاصا ضكٍ ذكس٠ ايطًطإ عةٔ ذكٝكة١ ايدغةاٜؼ َٚةا     

أّ نٝةن اسبةاٍ   ٚنةإ ا٭دز٣ بمتؿةٌٝ     ٖٞ   ٖٚةٌ ٖةٞ ٚازد٠ ا نةٌ عةاّ       

َوا ٚبع وا أٜاّ نإ ذٛاي١ أٌٖ املد١ٜٓ مبؿةس  دوا ٚؾسفتا ملباغستٗا أذٛاصا ٚزٚ اضم٬

احمل١ُٝ اٯغا ضبُد ظافس آغا ايطاٜت١ ا٫ضبا١ٖٝ   فكاٍ صبٝبوك عٔ ذيو   أؾةًٗا  

 نرا   َٚكدازٖا نرا   ٚايرٟ ٚزد َٓٗا ا ايعاَ  نةرا   ٚاملمخًةن نةرا     

َوةا   ٚا٭ دٜة١ تؿةٌ نةريو   ٚضة      ًٓا عةٔ ذيةو   ٦ٚإٔ املساد١ٜ تؿٌ نٌ عاّ لا

فكجبةةت عةةٔ املسادٜةة١ ٚا٭ دٜةة١ مبةةا أعًُةة٘ َةةٔ ٚؾةةٍٛ َةةا ٜمعًةةل بةةايٛقت  َةةٔ          

َوا ٭زباٙ   ٚذيو ٭ٕ يٞ ا ازبٗةم  َستبوةا   ٚأ ةربل عةٔ ايدغةاٜؼ       َعايُُٝٗا تا

  س   فإْٞ ٫ أعًُ٘ عًة٢ ايمعةٝ    َٔ غا تعٝ  ملكداز املمك بكْٗا ٫ تؿٌ نا١ًَ 

املباغةةسٜٔ املعةةٍٛ عًةةِٝٗ ا َؿةةس   ٖٚةةٛ ابةةٔ   ٚأبةةسش املةةرنٛز بطاقةة١ خبةةل أذةةد  

داز ايدغةةاٜؼ   ٚنةةإ ايكةةازٟ صةةا نةةاسبحم  أ٫ٚت ٫َْٛةةا قاقةةٞ   كةةضةةٗساب مب

زًَةة٢   ٚقبةةٌ ايطةة٪اٍ عةةٔ ايةةدع٣ٛ أذكةةسٚا يةة٘ دٚا٠ ٚقسطاضوةةا ٚقةةعا بةة  ٜدٜةة٘    

ظٓو مبحًظ ٜهٕٛ غٝخ اإلض٬ّ َةٛىل اسبهةِ فٝة٘    يٝططس فٝ٘ ايدع٣ٛ   فُا 

حبكس٠ ًَو ايصَإ ٚقاقةٞ عطةانس زًَة٢ ٜمعةاط٢ نمةاب َةا حيمةاد يهمابمة٘         

ٚأعٝةةإ ايدٚيةة١ ذكةةٛز   فًُةةا اْمٗةة٢ ايطةة٪اٍ ٚازبةةٛاب ٚقةةد أَةةس ذكةةس٠ املًةةو         

بايمٓبٝةة٘ عًةة٢ ايٓظةةاز بؿةةسٜس اشبطةةاب   ٚعًُٓةةا اْككةةا٤ ذيةةو ا ًةةظ بطةةطٓا        

ا٤ جٗسوا مبسأ٣ َٚطُع َٔ ذكس٠ ايطًطإ أداّ اهلل دٚيمة٘    أنتٓا باي ٓا٤ ٚايدع

َٚهةةةٔ ا اشبةةةافك  ؾةةةٛيم٘   ٚذكةةةس٠ َةةةٔ تكةةةدّ ذنةةةسٙ َةةةٔ اسباقةةةسٜٔ       

ٚاْؿةسفٓا فةةسذ  َطمبػةةسٜٔ بمُةةاّ ٖةةرٙ ايةدع٣ٛ عًةة٢ ٖةةرا ايٛجةة٘ ايةةرٟ حيتةةظ   

ٜٚس٣ٚ   ٚيٝظ ذيو إ٫ بربنمة٘ ٬َٚذظمة٘ ؾة٢ً اهلل عًٝة٘ ٚضةًِ ٚغةسف ٚصبةد        

إ غاع ا ذيو ايكطس  رب ٖرٙ ايدع٣ٛ ٚاضمعظُٗا عظُا٩ِٖ   ن   ٚقد ٚعظِ

ٚنادٚا ٜعدْٚٗا َٔ مج١ً ايب٣ًٛ   فإْ٘ ْٛدٟ ي٬ٝت ا أحنةا٤ ايبًةد٠ ٚجٗاتٗةا عًة٢     

كةاٌ  ٚاسبٝطإ إٔ ا ايػةد سبكةس٠ ٫َْٛةا ايطةًطإ بٝةو دٜةٛإ   ٚقةد         ٕازبدزا

حصةاءَا ّمةا   الةيًٓ   ضطةرٍّا حاشةبني    كثري ممً حطرٍا ّمً أرءاب الدّلة 

ّٓرتتةةةب علَٔةةةا عيةةةدٍه مةةةً حطةةةْرىا ّّصةةةْليا أمةةةر عظةةةٔه ، ّخطةةةب  صةةةٔه           
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لتةةٍْنَه ميةةا أكةةر أظةةٔال كةةثريب ، ّأمةةْر ّّوةةآر ظةةَريب ، ٍّةةه ضرصةةٌْ علةةت        

كتنَةةا ، أٌ ال ضةةٔر حطةةرب امللةة  ءعلنَةةا ، ّتلةة  كنةةا علةةه ا     طةةر          

و اسبةاٍ   فًًة٘ اسبُةد    ٚأزدْا إظٗازٖا ا ذية  أكرٍا ميا ءبال ، ّال أىا أضنرىاٍا

تصٍ عًٝٓا تي٣   َٚٓٔ مل تربف َٓٗا أٚىل ذم٢ تسد أ س٣    مل ْعِ ع٢ً ٚعٛدوا بد٤وا

ٚيكد أ ربْا ايه ا نٔ يكٝٓاٙ بمًو ايدٜاز نٔ ي٘ إذاط١ ٚعًِ بايدٚي١ ايع ُا١ْٝ 

أىُ   ٓقةر ىظةري اسلةض وبلةُ اةيِ الدّلةة يف       َٚا َك٢ فٝٗا َٔ ا٭ باز ٚاٯ از 

  ٚغاٜةة١ َةةا ٜكةةع إذا عظُةةت دعةةٛتٞ إٔ حيكةةسٖا ايكاقةةٝإ     مةةً ابعصةةار  عصةةر

قاقٞ ز٢ًَ   ٚقاقٞ أْاقةٛيٞ   ٚأَةا ذكةٛز غةٝخ اإلضة٬ّ ٚتٛيٝة٘ ايهة٬ّ          

ٚذكٛزُٖا ع٢ً ايٛج٘ املمكدّ   ٚااع ذكس٠ املًو َةع قةاِٜ َكةاّ   َٚساجعمة٘     

ذيو ا ًةظ    بازبٛاب ٚايط٪اٍ ا ا ًظ فًِ ٜمتل قبٌ ٖرا ايّٝٛ صبًظ ْظا 

عق عًٝ٘ بايٓٛاجر    ِ بعد اْؿسافٓا ٚاْؿةساف ذيةو ازبُةع    رتظ ُٜٚفٗرا نا ُٜ

ىل بٝم٘ َٚع٘ غٝخ اإلض٬ّ   ٚٚاْٞ أفٓةدٟ ٚبةاقٞ أعٝةإ  ةٛاف     إذٖن قاِٜ َكاّ 

ٚطًبا َٓا غخؿ  ٜعسفإ ايين١ٝ   ٚترانسٚا نٝن ٜهٕٛ اسبهِ    ايدٚي١

عًكةة١ با٭ٚقةةاف املةةرنٛز٠ أص اضمتؿةةاٍ     ا ايمٓبٝةة٘   ٚاضمتؿةةًٛا يٮ بةةاز املم  

ٔ   ٚأمجع زأِٜٗ بعد   (1)نيأٌ أطلعْا حطرب الصلطاٌ املل  علُٔ علةت تعةٔني ءلط ة

مً خداو الصلطية كل عاو ٓتْ ٌَْ إىل مصر حملاشبة ىظارٍا ّاشتالو احلبةْب  

   ِ ٜك رٕٚ ضبكسوا بكِْٗ  ّإٓصااا ءاملراكب إىل احلرمني ، ثه إىل مصتحقَٔا

ا ذكٛقِٗ إىل غا ذيو نا ٜكازع٘ ٜٚٓاضب٘ ٖرا   ٚقد نةإ ايٛاقةع َةٔ    اضمٛفٛ

اٯغا املرنٛز حيل إٔ ْكٍٛ فٝ٘ ايه٬ّ املػٗٛز   ٖٚٛ أْ٘ ؾاز نايباذةث عةٔ   

ذمت٘ بظًت٘   ٚازبادع َةازٕ أْتة٘ بهتة٘   ٚأذطةٔ مبةا ظٓة٘ أضةا٤ٙ   ٚيهةٔ ٫         

علةت اليظةار يف التقٔٔةد     فْور ّ  احلند التيبُٜٔهٕٛ إ٫ َا أزادٙ اهلل ٚغا٤ٙ   

   ةِ بعةد إٔ اْككة٢ ذيةو ايٝةّٛ       ءإٓصال احلبْب ّإغاثةة الطالةب ءي ةامل املطلةْب    

ع٢ً ايٓرٛ املػسٚف اجمُع بٞ ن ا َٔ أزبةاب ايدٚية١ نةٔ ٜػةدٚا ٭بٛابٗةا ٜٚةسٚف       

ِٖٚ ٜبةايػٕٛ ا اي ٓةا٤ عًٝٓةا   ٚايةدعا٤ يٓةا   ٜٚكٛيةٕٛ إٕ ايٛاقةع ا ذيةو ا ًةظ          

ّإال لْ ّوةر خةالذ ألة  لطةارو ركّط كةثري مةً       َٔ اإلصاّ    مجٝع٘ إربا نإ

 خل أرءاب الدّلة عً اااو

                                                           

 خدو خاص مً خداو الصلطية . (1)
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