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الوهاب(١١١٥–١٢٠٦هـ، عبد بن حممد
١٧٠٣–١٧٩١م)

الحجاز. يف الحارضة الحكومة مذهبه وتعتنق الوهابية، تسمى التي الفرقة زعيم هو
من الدين رجال عىل بها األوىل دروسه وتعلم نجد، يف (العيينة) تسمى بلدة يف نشأ
فأقام اإلسالمي، العالم بالد من كثري يف طوف ثم تعليمه، ليتم املدينة إىل وسافر الحنابلة،
همذان، يف وسنتني كردستان، يف وسنة بغداد، يف وخمسسنني البرصة، يف سنني أربع نحو
عاد ثم «قم»، إىل رحل ثم والتصوف، اإلرشاف فلسفة هناك ودرس أصفهان إىل رحل ثم

الجديدة. بدعوته عليهم خرج ثم أشهر، ثمانية نحو الناس عن واعتكف بلده إىل
اإلسالم، عماد هي التي التوحيد مسألة ورحالته درسه يف ذهنه شغلت مسألة وأهم
«محمد» إليها دعا والتي عداه، عما بها اإلسالم تميز والتي هللا» إال إله «ال يف تبلورت والتي
وال أحبار1 وال وأجداد، آباء عبادة وال أوثان، وال أصنام فال وأحرها، دعوة أصدق ملسو هيلع هللا ىلص
فهو الوهابية اسم أما «باملوحدين»، أنفسهم وأتباعه هو سمي هذا أجل ومن ذلك، نحو

األلسن. عىل جرى ثم األوربيون، واستعمله خصومهم عليهم أطلقه اسم
هذا أن اإلسالمي؛ العالم بالد من كثري إىل ورحالته الحجاز يف إقامته أثناء رأى وقد

الفساد. من كثري ودخله ضاع، قد الكربى اإلسالم مزية هو الذي التوحيد
وواضع عليه، واملسيطر العالم، هذا خالق هو هللاوحده بأن االعتقاد أساسه فالتوحيد
حكمه، يف وال خلقه يف يشاركه من الخلق يف وليس له، واملرشع عليها، يسري التي قوانينه
من كان مهما أحد عون إىل حاجة يف ليس تعاىل ألنه أموره، ترصيف عىل يعينه من وال
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الحديث العرص يف اإلصالح زعماء

رشيك ال وحده والرض النفع بيده الذي وهو وحده، الحكم بيده الذي هو إليه، املقربني
وضع ملا وًفقا العالم تسري حقيقية سلطة ذو الوجود يف ليس هللا: إال إله ال فمعنى له،
محرر هو وهذا هو، إال والتعظيم العبادة يستحق من الوجود يف وليس هو، إال قوانني من
ِبِه َك نُْرشِ َوالَ هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىل َتَعاَلْوا اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل القرآن:
ُمْسِلُمون﴾. ِبأَنَّا اْشَهُدوا ََفُقولُوا تََولَّْوا َفِإن ِهللا ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوالَ َشيْئًا
كل من الخالص املطلق التوحيد هذا عن يعدل اليوم اإلسالمي العالم بال فما إذا
النذور، لهم وتقدم إليهم، يحج األولياء فهؤالء خلقه؟ من كثريًا هللا مع يرشك أن إىل شائبة
أقطاره، جميع يف تقام لها، عدد ال األرضحة وهذه والرض. النفع عىل قادرون أنهم ويعتقد
لهم الخري جلب منها ويطلبون لها، ويتذللون بها، ويتمسحون رحالهم، إليها الناس يشد
مع ترشك أرضحة أو رضيح بلدة كل ويف أولياء، أو ويل بلدة كل ففي عنهم، الرش ودفع
الدنيا سالطني من سلطان هللا كان الخري. وجلب األذى ودفع األمور ترصيف يف تعاىل هللا
القوانني إفساد يف ويرجون لديه الزلفى2 وأهل عنده الجاه بذوي إليه يتقرب الغاشمني،
إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم ﴿َما العرب: مرشكو يقول كان كما هذا أليس العدل. وإبطال

ِهللا﴾. ِعنَد ُشَفَعاُؤنَا ُؤَالءِ ـٰ ﴿َه وقولهم: ِهللا﴾
والجماد، النبات حتى هللا مع أرشكوا بل بذلك املسلمون يكتف لم أسفاه؟ وا بل
قصدها من عجيبة، قدرة لها هناك نخلة يف يعتقدون باليمامة «منفوخة» بلدة أهل فهؤالء
كل ويف للتربك، الناس إليه يحج «الدرعية» يف الغار وهذا لعامها، تزوجت العوانس من
وبوابة الكلشني، ونعل الحنفي، شجرة مرص ففي هذا،؛ مثل اإلسالمية البالد من بلدة

العقائد؟. هذه كل مع التوحيد يخلص فكيف وشجر. حجر قطر كل ويف املتويل3
وتجعلها النفوس، إىل وتيسء غريه، معه وترشك الواحد، هللا عن الناس تصد إنها

التسامي. وتفقدها التوحيد، فكرة من وتجردها مخرفة، وضيعة ذليلة
أن وهو الوهاب»، عبد بن «محمد فيه يفكر كان التوحيد بهذا يتصل آخر وأساس
الدين فن حجة أحد كالم فليس ويحرم، يحلل وحده وهو العقائد، مرشع هو وحده هللا

التقرب. الزلفى. 2
الكلشني، تكية يف قديمة نعل الكلشني: ونعل بها، يتربك الحنفي يف كانت شجرة الحنفي: شجرة 3

بها تعلق باملسامري مملوءة املتويل وبوابة العشق، من للتداوي ينفع منها رشب إذا املاء أن يزعمون
وهكذا. علقها. من بالخري ليذكر والخيوط الشعور

8
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يَأْذَن َلْم َما الّديِن َن مِّ َلُهم ُعوا َرشَ َكاءُ ُرشَ َلُهْم ﴿أَْم يقول: فاهلل املرسلني، وسيد هللا كالم إال
علينا، حجة ليس والتحريم التحليل يف الفقهاء وكالم العقائد يف املتكلمني فكالم هللاُ﴾، ِبِه
عليه بل يجتهد، أن الحق له االجتهاد أدوات مستوف وكل والسنة، الكتاب أمامنا إنما
من صح وما الكتاب لنصوص فهمه حسب عىل — األحكام من ويستخرج ذلك يفعل أن
أضاع إذ املسلمني؛ عىل نكبة كان االجتهاد باب وإقفال اجتهاده، إليه يؤديه ما — السنة
يف جملة وراء يبحثون مقلدين جامدين وجعلهم والحكم، الفهم عىل وقوتهم شخصيتهم
بعضا، بعضهم يلعن أحزابًا وتفرقوا شأنهم انحط حتى مثلهم، مقلد من فتوى أو كتاب
من واالستقاء أصوله، يف الدين إىل والرجوع كله، هذا بإبطال إال الرش هذا من منجاة وال

األول. منبعه
التوحيد وفكرة رشيك، كل من مجردة العقيدة يف التوحيد فكرة ذهنه شغلت وهكذا

والسنة. الكتاب إال له مصدر فال الترشيع، يف
الجزئيات. بنيت األساس هذا وعىل الوهاب، عبد بن محمد دعوة أساس هو هذا

السلطان عهد يف الهجري السابع القرن يف ظهر كبريًا، عامًلا وتعاليمه دعوته يف اقتفى
الحنابلة، خالف ولو باالجتهاد يقول كان — حنبيل أنه مع — وهو تيمية». «ابن النارصهو
القلب، شجاع الحجة، قوي اللسان، ذلق السنة، الكتابوصحيح حدود التفكرييف حر وكان
واملتصوفة، الفقهاء فهاجم مرهق، تعذيب وال مظلم، بسجن يعبأ وال هللا، إال أحًدا يخىش ال
يعبأ ولم الكثرية، الرسائل ذلك يف وألف وهدمها، واألرضحة القبور زيارة عدم إىل ودعا
ذلك. إىل اجتهاده أداه حني حنبل بن أحمد إمامه وخالف والسنة، الكتاب يف ورد بما إال
الحنبلية، دراسته طريق من تيمية ابن عرف الوهاب» عبد بن «محمد أن فيظهر
بعض الربيطاني املتحف ويف ويدرسها. يكتبها ورسائله كتبه عىل وعكف به، فأعجب
وباعث ومرشده إمامه تيمية ابن فكان الوهاب، عبد ابن بخط مكتوبة تيمية البن رسائل

اإلصالح. إىل والدعوة باالجتهاد إليه واملوحي تفكريه،
واألولياء املشايخ إىل ال وحده، هللا إىل والدعاء بالعبادة والتوجه البدع رد إىل مثله دعا
ال واالعتبار، فللعظة كانت إن القبور وزيارة شفاعة، وال توسل بواسطة وال واألرضحة،
تتخلف ال التي الثابتة وقوانينه هللا بجانب شيئًا يملكون ال فهم واالستشفاع، للتوسل
عندها والسجود بها واالستغاثة لها والنذور للقبور فالذبح كونه، بها هللا نظم والتي
ذلك ومثل أساسه، من — اإلسالم به جاء الذي — للتوحيد هدم وهو هللا، يرضاه ال رشك
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الحديث العرص يف اإلصالح زعماء

وما املذهب بالحرير وكسوتها عليها، األبنية وتشييد األرضحة وبناية القبور4 تجصيص
اإلسالم. يعرفها ال هذه فكل ذلك، إىل

عادات من األول اإلسالم بعد ابتدع ما كل عىل حربًا الوهاب عبد ابن دعوة فكانت
الجنازة، وراء للنساء خروج وال قبور، بزيارة احتفاء وال مولد، لقراءة اجتماع فال وتقاليد،
هذا به ويحتفل ويتمسح، به يتربك «محمل» وال ويرقص، فيها يغنى أذكار إقامة وال

تنفع. وال ترض ال خشبية أعواًدا إال ليس وهو الضخم، االحتفال
يف اإلسالم إىل نعود أن ويجب يزال، أن يجب الصحيح لإلسالم مخالف هذا كل
وال واسطة غري من بربه العبد واتصال ووحدانيته ونقائه، وطهارته األوىل، بساطته
بالعقائد، ضارة كتب بالتوسالت اململوءة والكتب ذلك. كل معناها هللا إال إله فال رشيك.

قوله: مثل من الربدة يف وما الخريات، كدالئل

ال��ع��م��م5 ال��ح��ادث ح��دوث ع��ن��د س��واك ب��ه أل��وذ م��ن ل��ي م��ا ال��خ��ل��ق أك��رم ي��ا

وقوله:

ال��ق��دم زل��ة ي��ا ف��ق��ل وإال ف��ض��ال ب��ي��دي آخ��ذًا م��ع��ادي ف��ي ت��ك��ن ل��م إن

وقوله:

وال��ق��ل��م6 ال��ل��وح ع��ل��م ع��ل��وم��ك وم��ن وض��رت��ه��ا ال��دن��ي��ا ج��ودك م��ن ف��إن

واآلخرة الدنيا يف اعتماد وال هللا، إىل إال التجاء فال كاذبة. فاسدة أقوال ذلك، ونحو
عليه. إال

اليوم املسلمني ضعف أن يرون نحوه نحا ومن الوهاب عبد بن محمد كان لقد
عهدها أول يف اإلسالمية العقيدة كانت فقد العقيدة، إال سبب له ليس نفسيتهم وسقوط

بالجص. طالؤها 4

الشامل. العمم: 5
اآلخرة. أي رضتها: 6
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الوهاب عبد بن محمد

واألوثان األحجار من بالنفس السمو معناها هللا إال إله ال وكانت أيرشك، من نقية صافية
املنكر استنكار من الخوف وعدم الحق، سبيل يف املوت من الخوف وعدم العظماء وعبادة
الحق لواء رفع يف بذلت إذا إال للحياة قيمة وال عذاب، من ذلك تبع مهما باملعروف واألمر
وبهذه اإلسالم، يف والعرب الجاهلية يف العرب بني الوحيد الفرق هو وهذا الظلم، ودفع

ماذا؟ ثم وحكموا. وفتحوا غزوا وحدها العقيدة
الرشك، حضيض إىل التوحيد سمو من فتدنوا العقيدة، يف إال يشء يتغري لم ثم
حياتهم يف ذلك إىل وركنوا أولياء، وقبور خشب وأعواد وشجر حجر من آلهتهم فتعددت
البدوي للسيد نذرت إذا تحيا والبقرة لغضبه، ويخيب ويل لرضا ينجح فالزرع العامة،
ترجع ال كلها والفقر! والغنى والعلل األمراض يف وهكذا تنذر، لم إذا وتموت مثله، أو
النفوس هذه ومثل ورضاها، األرواح غضب إىل ترجع وإنما الطبيعية، هللا قوانني إىل
والحكام الوالة أمام تقف أن تستطيع ال واألرواح، والشجر للحجر تذل التي الضعيفة
للخشب ذلوا كما واألغنياء للحكام فذلوا منكر، عن تنهاهم أو بمعروف تأمرهم الظاملني
وصلت حتى ذلة، النفوس وتزداد عدًدا اآللهة معه تزداد يمر قرن كل زال وما واألحجار.
بما إال اإلسالم آخر يصلح وال عزتها. وانهيار سيادتها، فقد إىل اإلسالمية باألمة الحال
الصحيح التوحيد حيث األوىل اإلسالمية الحياة إىل العودة من بد فال أوله، به يصلح
لم إن وبالقوة نجح، إن باللني والخرافات البدع هذه هدم من بد وال الحقة، والعزة

املستعان. وهللا ينجح،
يتجه ولم منها، املسلمني وموقف الحديثة املدينة إىل الوهاب عبد بن محمد ينظر لم
العقيدة إىل اتجه وإنما باشا، عيل محمد معارصه فعل كما املادية الحياة إىل إصالحه يف
صلحا إن القلب وهما األساس هما والروح العقيدة أن فعنده وحدها، والروح وحدها
رئيس بني الفرق هو هذا يكون أن وطبيعي يشء، كل فسد فسدا وإن يشء، كل صلح

مرص. يف الحكم ورئيس نجد يف الدين
كل عن املنزه تجسيم، كل شائبة عن املجرد املطلق الصحيح التوحيد فإن بعد.. أما
يستطيعه ال عسري مطلب وسيلة، وال وساطة غري من بربه العبد يصل الذي تشخيص،
ما رسعان ثم لحظات بالتوحيد فيشعرون عداهم من أما الخاصة. خاصة أو الخاصة إال
ما، نحو عىل التجسيم من وأسلوب التشخيص، من نوع عقيدتهم ويشوب يتدهورون،
اإلسالم يف ذلك وكان الجاهلية، يف ذلك كان — وزلفى وسائل الصالحني من يتخذون ثم

اآلن. إىل البعثة بعيد
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الحديث العرص يف اإلصالح زعماء

النبي فأمر الالت،7 عىل بنية لهم كان أسلموا ملا الطائف أهل أن يروون فاملؤرخون
يدخلوهم حتى وصبيانهم نساءهم يروعوا لئال شهًرا هدمها يرتك أن منه فطلبوا بهدمها،
وأمرهم حرب بن سفيان وأبا شعبة بن املغرية معهم وأرسل عليهم ذلك فأبى الدين، يف

بهدمها.
كانوا أنواط» «ذات تسمى شجرة الجاهلية يف لهم كانت العرب أن الحديث ويف
هللا رسول املسلمني بعض فسأل ويعظمونها، حولها ويعكفون سالحهم بها يعلقون

ذلك. عن فنهاهم أنواط» «ذات كذلك لهم يجعل
فرآهم القديمة، الجاهلية العادات إىل يحن أخذ الناس بعض أن شعر عمر جاء وملا
ذلك فبلغ عندها، فيصلون الرضوان بيعة تحتها هللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بايع التي الشجرة يأتون

فقطعت. بها فأمر عمر
بيت فتح عند الصخرة برجليه ويلمس نعله يخلع األحبار كعب عمر رأى وملا

كعب». يا اليهود وهللا «ضاهيت له: قال املقدس،
اإلسالم؛ به جاء الذي املطلق التوحيد عن تراجع حتى الناس بعض لبث ما وهكذا
فوق هللا إىل والتسامي الحس، قيود من واإلفالت جميًعا، بأشكالها املادة من التحرر ألن
عنه تعجز العقيل السمو من رفيعة منزلة يتطلب التشخيص، وفوق الحس وفوق املادة

الجماهري.
فال أال مساجد، القبور يتخذون كانوا قبلكم من كان من «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

ذلك». عن أنهاكم فإني مساجد، القبور تتخذوا
يكن ولم مساجد، الصالحني وغري الصالحني قبور املسلمون اتخذ ما رسعان ثم
كثرت زمن مىض كلما وهكذا ذلك، كان ثم املشاهد، إىل الرجال يشدون األولون الصحابة

والجماد. األشجار من وكثري واألرضحة للقبور التعظيم أصناف فيه
هذا عن الناس يردوا أن يحاولون العصور توايل عىل واملصلحون الدعاة وظهر
بالكفر ورمي وأهني عذب ذلك إىل داع دعا وكلما وحده، التوحيد إىل ويرجعوهما
املسلمني حال وانتقد املوضوع، هذا يف الرسائل ألف فقد تيمية، بابن فعل كما واإللحاد
إىل ورحيلهم املقدس، بيت يف بالصخرة وطوافهم إليها، ورحيلهم بالقبور استغاثتهم يف
وسجن، فعذب النرصانية آثار بعض حتى وتعظيمهم عسقالن، ومشاهد الخليل مشهد

صنم. الالت: كعبة. بنية: 7
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بالكفر. فرمى الدعوة هذه مثل فدعا هذا، الوهاب عبد بن محمد بقرون بعده وأتى
للقبور، والزيارة والشفاعة التوسل عن العدول إىل فدعا عبده محمد الشيخ جاء وأخريًا
أذهاننا عن يغب لم ما زمنه أهل من فلقي الدعوة، هذه بمثل التفسري يف دروسه ومأل

بعد.
شأنها كان فماذا الوهاب، عبد بن محمد بها دعا التي الدعوة جوهر هو هذا

ومصريها؟

١

مىض فيما رشحناها التي — دعوته الوهاب عبد بن محمد دعا عندما العرب جزيرة كانت
أمري هذا منها. أمري يرأسها موضًعا تسكن قبيلة كل الجاهلية، يف بحالتها يشء أشبه —
واألمري األمري بني عالقة وال إلخ، نجد يف أمراء وهؤالء العسري، يف أمري وهذا اإلحساء، يف
فمن والحرض، البدو بني الخصومة — أيًضا — تتوزعها ثم غالبًا. الخصومة عالقة إال
ببدو التنكيل عىل الحرض من قدر ومن فعل، الحرض من يشء خطف عىل البدو من قدر
األستانة يف الخالفة وسلطة أشدهما، عىل والنهب والسلب مأمونة، غري والطرق فعل،
الجنود ببعض وإمدادهم مكة يف األرشاف تعيني ومظهرها اسمية، سلطة تكون تكاد

وكفى.
ورفق لني يف — ذكرناها التي — دعوته يدعو الوهاب» عبد بن «محمد بدأ لقد
عىل لهم حاثًا األخرى، واألقطار والعلماء الحجاز ألمراء الدعوة يرسل أخذ ثم قومه، بني

الصحيح. اإلسالم إىل والرجوع البدع مكافحة يف الهمم استنهاض
يشء شابها وإن بسالم، مرت ولكنها الدعوة، هذه مثل دعوا املصلحني من كم
الناس ويعود األمر ينتهي ثم الزندقة، أو بالكفر ورميه به التشهري أو الداعي فسجن
أبي كالشيخ املغرب يف — فعًال — الدعوة هذه بمثل قام من نرى بل األوىل، سريتهم
بلغت حتى أتباعه وكثرت القبور، زيارة عن ونهى البدع برتك أمر فقد التيجاني، العباس
الوهاب، عبد بن محمد لفتهم كما أمره والحكام الناس يلفت لم ولكن األلوف، مئات
بعضهم، عليهم وأنكر بعضهم، فأجابه الدعوة، هذه مثل دعا عبده محمد الشيخ وكذلك

األخرى؟ دون الوهابية الدعوة نجاح يف السبب فما الستار. أسدل ثم
لغريها. تتهيئ لم ظروف من الوهابية بالدعوة أحاط ما هذا يف السبب

سعود، آل مقر الدرعية إىل منها يخرج أن واضطر العيينة، بلده يف اضطهد فقد
الدين عن الدفاع عىل وتعاهدا فقبلها، سعود بن محمد أمريها عىل دعوته عرض وهناك
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يقبلها، من عند باللسان العرب جزيرة جميع يف الدعوة ونرش البدع، ومحاربة الصحيح
السيف اجتماع وهو خطري، دور يف الدعوة دخلت ذاك وإذ يقبلها، لم من عند وبالسيف
فيها، أفواًجا الناس ودخول فشيئًا، شيئًا الدعوة نجاح خطورة األمر وزاد واللسان،
تعاليمهم، وأقاموا البدع أزالوا بلدة دخلوا وكلما لحكمها، بالقوة األمراء بعض وإخضاع
األمري أبناء تعاقد الشيخ ومات األمري مات وملا العرب، جزيرة كل الحركة هددت حتى
يعملون وظلوا متكاتفني، الدعوة نرصة يف أبويهم سرية يسريوا أن عىل الشيخ وأبناء

واملدينة. مكة عىل غلبوا حتى
موطن وهو يدها، من الحجاز بخروج يهددها بالخطر العثمانية الدولة وشعرت
فقدتهما. إذا منه الكثري تفقد ممتاًزا، إسالميًا مركًزا لها يجعالن اللذين الرشيفني الحرمني
ملقاتلة جيوشه يسري أن مرص يف باشا عيل محمد إىل محمود السلطان فأرسل
اإلسالمية األقطار جميع من الدعاية أرسلت ملقاتلتهم الجيوش أرسلت وكما الوهابيني،
منكرة حمالت عليها املسلمني علماء وحمل مبتدعيها. وتكفري الدعوة هذه من للنيل

عليها. والتشنيع منها التخويف يف الكثرية الكتب وألفت
بلفت الوهابية الدعوة خدم هذا كل بالكالم، والحرب بالسيف الحرب حدثت وهكذا
حملة عىل انترصوا الوهابيني أن شأنها يف وزاد لسان، كل عىل ودورانها إليها األنظار

طوسون. األمري بقيادة األوىل باشا عيل محمد
سالحه، بخري وحاربهم بنفسه وسار الكبرية، القوية العدة باشا عيل محمد أعد ثم

الوهابيني. قوة وانهزمت باشا، إبراهيم ابنه النرص وأتم عليهم، فانترص
يف الحارضة السعودية اململكة الحارض العهد يف لها هيئ أن إىل الدعوة بقيت ولكن

لها. تم وما الدعوة يهمنا وإنما هنا، يعنينا ال طويل تاريخ
أن الشديد وميلهم العثمانية، بالدولة الناس وتعلق ضدها، أحكمت التي الدعاية إن
اإلسالمي العالم أقطار يف املسلمني عامة جعلت جزء، عنها ينفصل ال وحدة بالدها تظل
يف األثر كبري كان آخر ويشء دعوتها، جوهر يفهموا لم ولو الوهابية. بهزيمة يفرحون
تعاليمها نفذت بلد عىل استولت حيث أنها وهو الحركة، هذه من املسلمني عامة تنفري
القباب من كثري هدموا مكة دخلوا فلما بدعوتها، الناس يؤمن حتى تنتظرها ولم بالقوة
دخلوا وملا وعيل، بكر أبي ومولد ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مولد وقبة خديجة، السيدة كقبة األثرية،
غضب أثارت كلها فهذه الرسول، قرب عىل كانت التي والزينة الحيل بعض رفعوا املدينة
ومنهم التاريخ، معالم ضياع عىل حزن من فمنهم عواطفهم، وجرحت الناس من كثري
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مظهر وفخامتها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مقربة ألن حزن من ومنهم اإلسالمي، الفن عىل حزن من
والوهابيون الغضب. يف واشرتكوا األسباب اختلفت وهكذا الدولة، وقوة اإلسالمية للعاطفة

أصله. إىل بالدين والرجوع البدع بإزالة إال يعبثوا لم
الدين، صورها مما الخلقية وبالناحية العقيدة وتقوية الدينية بالناحية اهتموا وقد
ذلك، إىل وما الطريق وأمن الخمور ورشب والفجور الرسقة قلت سادوا حيث ولذلك
ولم الديني. التعليم دائرة يف إال ترقيتها عىل يعملوا ولم العقلية، الحياة يمسوا لم ولكنهم
قطرهم عدا ما أنا يرون منهم كثري وكان ومطالبها. الحارضة املدنية مشاكل إىل ينظروا
جهاد، دار دارهم وأن إسالمية، ممالك ليست البدع فيها تنرش التي اإلسالمية األقطار من
أمام وتقف الظروف، هذه تواجه أن بد ال كان الحارضة سعود ابن حكومة تولت فلما
قوة مسايرتهما، عن لها معدى8 ال قويتني قوتني أمام نفسها ورأت الحوادث. منطق
أمام واملتشددين الوهاب عبد ابن بتعاليم التمسك أشد املتمسكني نجد يف الدين رجال
البدع من والعجالت والسيارات والالسلكي السلكي التلغراف أن يروا فكانوا جديد، كل
من كثريًا فيه الحكم نظام يتطلب الذي املدني التيار وقوة الدين، عنها يرىض ال التي
وسًطا طريًقا لنفسها فاختطت واملداراة، املصانعة يتطلب كما الحديثة املدنية وسائل
مسلمني، وعدتهم األخرى اإلسالمية األقطار إىل نظرها عدلت فقد القوتني، بني شاًقا
يشء عىل الحكومية اإلدارة وتنظيم الديني، التعليم بجانب املدني التعليم تنرش وبدأت
واستعمالها البالد بدخول والالسلكي والطيارات للسيارات وتسمح الحديث، النمط من
طبائع وبني الزمن، ومقتضيات نجد علماء بني التوفيق عمًال، أشقه وما ذلك، إىل وما

الحضارة. ومطالب البادية
من غريها إىل تعدتها بل العربية، والجزيرة الحجاز عىل الوهابية الدعوة تقترص لم
لعرض سانحة وفرصة صالًحا ميدانًا الحج موسم وكان اإلسالمية، األقطار من كثري
فنرى إليها. دعوا بالدهم إىل عادوا فإذا قبولها. إىل واستمالتهم الحجاج أكابر عىل الدعوة
وعدم البدع، ترك إىل ويدعون املذهب، هذا يعتنقون املسلمني من كبرية طائفة زنجبار يف

باألولياء. التقرب
آمن وهناك ١٨٢٢م. سنة حج أحمد. السيد اسمه وهابي زعيم الهند يف وقام
دولة شبه بها وأنشأ بنجاب يف الدعوة هذه فنرش بالده، إىل وعاد الوهابي، باملذهب

البد. معدى: ال 8
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البدع عىل 9 عوانًا حربًا وأقام الهند، شمال هدد حتى يمتد سلطانها وأخذ وهابية،
مذهبه يعتنق لم من ضد الجهاد وأعلن هناك. الدين ورجال الوعاظ وهاجم والخرافات،
من شاقة كثرية متاعب اإلنجليزية الحكومة ولقيت حرب، دار الهند وأن دعوته، ويقبل

إخضاعهم. استطاعت حتى أتباعه،
إىل وعاد واعتنقها، الوهابية الدعوة وسمع حاًجا، مكة السنويس اإلمام حرض وكذلك

بيانه. سيأتي كما املغرب بالد يف الخاصة طريقته ويؤسس بها، يبرش الجزائر
سنة املولود الشوكاني اإلمام وهو أئمته وإمام علمائه، أعلم ظهر اليمن ويف
كتابه وألف الوهاب، عبد ابن عن يتلقه لم وإن نفسه، النهج هذا عىل فسار ١١٧٢هـ.
األحاديث عارًضا األخبار»، «منتقى تيمية ابن كتاب فيه شارًحا األوطار» «نيل القيم
األربعة املذاهب خالف ولو منها الرشعية األحكام استنباط ويف فهمها، يف مجتهًدا النبوية،
بينه شعواء10 كالمية حرب ذلك أجل من وثارت االجتهاد، إىل ودعا التقليد وحارب كلها،
يف املفيد «القول سماها رسالة ذلك يف وألف صنعاء. يف أشدها كان زمنه، علماء وبني
األوطار11: نيل يف فقال بها، والتوسل القبور زيارة عدم إىل قوة يف ودعا التقليد»، حكم
(منها) اإلسالم، لها يبكي مفاسد من وتحسينها القبور أبنية تشييد عن رسى «وكم
النفع جلب عىل قادرة أنها فظنوا ذلك وعظم لألصنام، الكفار كاعتقاد لها الجهلة اعتقاد
منها وسألوا املطالب، لنجح وملجأ الحوائج قضاء لطلب مقصًدا فجعلوها الرضر، ودفع
فإنهم وبالجملة واستغاثوا. بها وتمسحوا الرحال إليها وشدوا ربهم، من العباد يسأل ما
راجعون. إليه وإنا هلل فإنا فعلوه، إال باألصنام تفعله الجاهلية كانت مما شيئًا يدعوا لم
للدين حمية ويغار هلل يغضب من نجد ال الفظيع، والكفر الشنيع النكر هذا «ومع
األخبار من إلينا توارد وقد ملًكا، وال وزيًرا وال أمريًا وال متعلًما، وال عامًلا ال الحنيف،
قبل من يمني عليه توجهت إذا أكثرهم أو القبوريني هؤالء من كثريًا أن معه يشك ال ما
الفالني الويل ومعتقدك بشيخك احلف ذلك: بعد له قيل فإذا فاجًرا، باهلل حلف خصمه
فوق بلغ قد رشكهم، عىل الدالة األدلة أبني من وهذا بالحق، واعرتف وأبى وتلكأ، تلعثم

وثالثة. وثالث اثنني ثاني تعاىل إنه قال من رشك

مشتدة. منكرة، عوانا 9

ممتدة. منترشة شعراء: 10

األمريية. الطبعة من ١٠٤ ص عىل جزء 11
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بالء وأي الكفر، من أشد لإلسالم رزء أي املسلمني، ملوك ويا الدين، علماء «فيا
هذه تعدل املسلمون بها يصاب مصيبة وأي هللا، غري عبادة من عليه أرض الدين لهذا

املبني؟». الرشك هذا إنكار يكن لم إن إنكاره يجب منكر وأي املصيبة،
تالميذ وخلف عظيًما، بالء هذا يف أبىل أن بعد ١٢٥٠ سنة الشوكاني اإلمام مات وقد

برأيه. يدينون كثريين
فرجع الجو، تمأل الوهاب عبد ابن تعاليم فرأى عبده محمد الشيخ شب مرص ويف
الوهاب، عبد ابن عهد إىل تيمية، ابن عهد إىل الرسول عهد من أصولها يف التعاليم هذه إىل
إىل وبحثه اجتهاده فأداه صالح، بعمل للمسلمني حياته يف يقوم أن أمله أكرب وكان
محاربة (١) وهما: تعاليمه، الوهاب عبد بن محمد عليهما بني اللذين األساسني هذين
واألرضحة والقبور األولياء بإرشاك فساد من اإلسالمية العقيدة عىل دخل وما البدع
وجرد املقلدين، من العقول ضعاف أغلقه الذي االجتهاد باب فتح و(٢) تعاىل، هللا مع
الواسعة ثقافته وهي عداه، عمن كربى بميزة امتاز ولكنه الغرضني، هذين لخدمة نفسه
األوىل الدينية برتبيته وذلك وتياراتها، وأسسها الدنيا بشئون ومعرفته والدنيوية، الدينية
ما ملثل تعرض فلما وساستها. وفالسفتها علماءها يخالط أوربا إىل ورحالته املستمرة،
كما واجتماعية، نفسية أسس عىل وركزها الدعوة فلسف الوهاب عبد ابن له تعرض
يف يلقيها كان التي التفسري يف دروسه ففي الدينية، األسس عىل تركيزها يف شارك
فيفيض بالرشك تندد بعيد من ولو آلية إشارة كل ينتهز كان باألزهر، العبايس الرواق
فيطيل ذلك. إىل وما والتوسل والشفاعة القبور وزيارة الصالحني، عبادة عىل الحملة يف
يُِحبُّونَُهْم أَْنَْداًدا ِهللا ُدوِن ِمن ذُ يَتَِّخُ َمن النَّاِس ﴿َوِمَن تعاىل: قوله عند — مثًال — الوقوف
هللِ اْلُقوََّة أَنَّ اْلَعذَاَب يََرْوَن إِِذْ َظَلُموا الَّذِيَن يََرى َوَلْو هللِ ُحبٍّا أَََشدُّ آَمنُوا َوالَّذِيَن ِهللا َكُحبِّ
الذين الشفعاء هؤالء قسمني: إىل األنداد الشيخ فيقسم ﴾ اْلَعذَاِبِ َشِديُد هللاََ َوأََنَّ يًعا جِمَ
يقلدون الذين وهؤالء الحوائج، يف يستقصونهم هللا من للقرب وسيلة الناس اتخذتهم
بيان يف للمذهب فلسفته وتظهر برهان. وال حجة غري من رشًعا قولهم يتخذ الدين يف
الظاملني، للحكام الناس وتخضع الذل تورث فهي العقائد، هذه من النفسية األرضار
األولياء هؤالء عىل الناس باعتماد اجتماعيًا ترض هي ثم األسفل، الدرك إىل النفوس تحط
فالزراعة املسبب، لحصول منها بد ال أسبابًا هللا جعلها التي الطبيعية القوانني برتكهم
تكسب إنما والحرب بويل، باالستغاثة ال والسقي، والبذر والتسميد بالحرث تنجح إنما
العدو، يفعل كما الكاملة العدة وإعداد العدو، كسالح طراز آخر عىل مجهز سالح باتخاذ
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يطلب وحده، باهلل كله ذلك بعد يستعني أن املسلم وفضيلة القبور، بأهل باالستعانة ال
من آراء مفنًدا األساسني هذين يف يفيض كان وهكذا التوفيق. ويلهمه قلبه، يثبت أن منه

والتقليد. والشفاعة بالتوسل يقول
للعشاء ودعوته النبي، مولد يوم يف عنده العلماء من جماعة وجود فرصة وينتهز
يف يرصف ما أنفق لو ويتمنى منكرات، كلها املوالد هذه أن لهم فيبني املحتفلني، أحد عند
العشاء إىل العلماء بانرصاف تنتهي مناظرة ذلك يف ويناظرهم الفقراء، تعليم عىل املوالد

وحده. الشيخ وامتناع املولد، يف
ما كل عىل للحملة وسيلة كل فيلتمس للناشئة «عم» لجزء تفسريًا الشيخ ويضع
ينشأ أن راجيًا والتخريف، واألرضحة والقبور املشايخ بعبادة رشك من التوحيد يشوب
تلميذه السبيل هذه يف وأعانه — آباؤهم عليه مما خريًا صحيحة دينية نشأة الشباب
الدعوة هذه بمثل كذلك مألها فقد املنار، مجلة يف رضا رشيد محمد السيد وصديقه

اإلسالمية. األقطار جميع يف املسلمني بها يسمع الحجج، هذه ومثل
فأغلقت والخرافات، البدع هذه بمحاربة الكمالية الرتكية الحكومة قامت تركيا ويف
بني الفرق ولكن املهرجني، واضطهدت املشايخ، وطاردت التدجيل، عش وكانت التكايا
واإلصالح الدين عىل مؤسسة كانت السابقة الحركات كل أن قبلها وما الحركة هذه
املطلق، العقل عىل فمؤسسة الحركة هذه أما الدينية، األصول إىل والرجوع الديني،

الديني. اإلصالح يف الرغبة إليها الدافع يكون أن غري من االجتماعي اإلصالح وفكرة
اآلن إىل الوهاب عبد بن محمد عهد من اإلصالحية الدعوة هذه مىضعىل وقد وأخريًا

النتيجة؟ كانت فماذا األبطال، من عرشات الغزوة تنظيم يف واشرتك السنني، عرشات
االلتجاء حيث من — هم كما — اإلسالمية األقطار جميع يف املسلمني عامة ظلت
باملوالد االحتفال يف عادتها عىل وظلت واألرضحة، والقبور املشايخ إىل الحوائج قضاء يف
الخاصة. خاصة أو الخاصة الدعوة بهذه تأثر وإنما ورونقها، بهاؤها قل وإن ونحوها
املزارات إىل يلجأوا فلم عقليتهم، ونمو ثقافتهم بحكم املثقفني الشباب ناشئة بها تأثر كما
أيًضا هللا إىل يلجأ ال منهم كثري يكون أن أخىش ولكن آباؤهم، يلجأ كان كما واملشايخ

آباؤهم. يلجأ كان كما
تركيا. يف باشا مدحت مظهره كان اإلصالح من آخر نوع إىل ننتقل واآلن
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(١٢٣٩–١٣١١هـ، مبارك باشا عيل
١٨٢٣–١٨٩٣م)

من (دكرنس) ملركز تابعة بمرص الفالحني قرى كسائر صغرية قرية الجديدة «برنبال»
مسجد االجتماعية. ومرافقها حارات، أربع بها الصغري، البحر عىل تقع (الدقهلية) مديرية
أنوال وأربعة الدجاج، لتفريخ ومعمالن لعطار، ودكان القرآن، لتعليم وكتاب للصالة،
لوليني ورضيحان زرقاء، صبغة البيضاء الثياب لصبغ ودكانان الصوف، لنسيج يدوية
فيها تقام مضيفة، حارة لكل مضايف وأربعة الحوائج، لقضاء األهايل بهما يستشفي
وما الخرض لبيع صغار وباعة واملواسم، األعياد يف واحتفاالتها وأفراحها الحارة مآتم
تجري للمراكب ونوتي للسواقي كنجار ساذجة بصناعة يقومون صناع وبعض إليها،
الزراعية األرايض وحولها املوتى، لدفن جبانة منها القبلية الجهة ويف الصغري، البحر يف

نخلتان. إال األشجار من فيها ليس
كسائر أفرادها شخصيعيش مائتي نحو من تتكون أرسة حاراتها من حارة يسكن
يقوم وكان مبارك، الشيخ رأسهم وعىل الزراعية، وأدواتهم ودواجنهم ببهائمهم الفالحني
عقود يعقد (مأذونها) وهو وخطيبه مسجدها إمام فهو القرية، يف الدينية الشئون بكل
ذلك ورث ألهلها، تعرض الدينية املسائل يف ويستفتي طالقها، صيغ ويسجل زواجها،
رزق زوجة، من أكثر الشيخ وتزوج (املشايخ) بأرسة األرسة سميت حتى وجده أبيه عن
عىل يعيش وكلهم عليا، سماه واحًدا بنات سبع رزقت إحداهن كثريين، أوالًدا منهن

القليل. والرزق التافه الدخل
الطبيعية املشاهد هذه عىل وقعت ما أول عينه ووقعت مبارك، عيل ولد البيئة هذه يف
أمل أذنه يف وأذن عليه ليبارك يده يف له وسلم أبوه به برش ولد يوم ولعله واالجتماعية.
عن القرية ألهل واإلفتاء والخطابة اإلمامة يرث (املشايخ) سلسلة يف حلقة يكون أن فيه
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األمور جرت ولو األعىل. جده عن األدنى جده ورثها وما جده عن أبوه ورثها كما أبيه،
عن البعيدة (برنبال) يف فقرية أرسة من فقري بطفل ظنك فما هذا، لكان املألوف مجراها
شئونه للقدر ولكن مسجد؟! إمام فيكون الحظ يسعده أن إال والحضارة املدينة مراكز

ترصفه. وهلل
شديد أعمى رجل ذاك إذ وفقيهه (برنبال) كتاب إىل والده أرسله املنهج هذا عىل
يف (عليا) يكره أن يف الفضل له كان عرس، أبا يسمى فكان مسماه، اسمه وافق عنيف،

والحفظ. التعليم
إذ البالد يف كثرية أرس به تنكب كانت بما جميعها األرسة هذه تنكب أن هللا وشاء
لهم، ليست غلتهم بأن منهم شعوًرا أرضهم زراعة الفالحون يهمل كان ما فكثريًا ذاك،
األدنى الحاكم ويطمع األدنى الحاكم يف األعىل الحاكم يطمع الحكام: مطمع هي وإنما
أخذت الرضيبة أداء األرضعن غلة عجزت فإذا الفالح، إىل يصل حتى وهكذا دونه، فيمن
لشعوره يعطى من عىل كربى مصيبة العطاء هذا وكان لغريه، وأعطيت منه األرض
يعربون كانوا ولذلك لغريه، غلتها لتكون وزراعتها األرض يف يسخر ليسخر، يمط بأنه
وهذا األرض) عليه (رميت يقولون إذ صادًقا؛ صحيًحا تعبريًا األرض هذه إعطاء عن
يحصلون املصلحون جاء فلما أرض، عليها رميت فقد مبارك، الشيخ أرسة أصاب ما
أن ذلك بعد بد ال أن رأوا ثم منازلهم، وأثاث بهائمهم فباعوا الزراعة تكف لم الرضائب
(الرشقية) يف عرب عىل نزل أن إىل البالد يف وأرسته مبارك الشيخ وتنقل البلد يهجروا
ما فيه ورأوا خيامهم، مثل خيمة له فأقاموا (السماعنة) عرب يسمون الخيام، يسكنون
بلدته يف كان كما الصالة، يف وإمامهم الفتيا يف مرجعهم فكان الدينية، مطالبهم يسد
قرية يف كتاب إىل فأرسله عيل، تعليم يف للتفكري فرغ الحال به استقر فلما (برنبال).
فكان ويعود الكتاب إىل يوم كل يذهب أن له يتيرس يكن لم ولكن الخيام، من قريبة
من خريًا الفقيه هذا حال يكن ولم جمعة. يوم كل مرة أباه ويزور سيدنا مع يسكن
يستطيع بما إرشائه يف يجتهد عيل فكان الخرض) (أبا اسمه كان وإن العرس) (أبي حال
أن بعد بتاتًا الكتاب كره العنف عليه تواىل فلما عنه. ليخفف أسبوع كل إليه يحمله أن

القرآن. حفظ قد كان
ماذا ثم الرضب؟ إال منه لقي وماذا بتاتًا. الكتاب يريد ال فعيل األزمة، حدثت هنا
قرية؟ ومفتي مسجد إمام كأبيه يكون أن إال أليس الكتاب؟ يف نجح لو مصريه يكون
فغلبت اإلرادتان واصطدمت الكتاب. عىل مصمم وأبوه يرضيه، وال يقنعه ال مطلب وهذا

عيل. إرادة
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طبقة البالد يف ذاك إذ وكان ما، شيئًا يتعلم أن البد أنه وأخوته أبوه أفهمه ولكن
لهم، األرض يمسحون1 أو وأغراضهم مطالبهم يف للناس يكتبون الصغار الكتاب من
لكاتب تلميذًا يلتحق فهو الحل، بهذا أبوه ورىض هؤالء ألحد صبيًا يكون أن ففضل
هو فالرضب الكتاب، يف حظه من خريًا معهم حظه يكن ولم بينهم ويتنقل هؤالء من
ومنهم أجره، عليه يأكل ثم قليًال، أجًرا يأجره من ومنهم البؤس. هو والبؤس الرضب
فيشجه. رأسه عىل أمامه بأداة فريميه اثنان. فيقول: الواحد؟ يف الواحد كم يسأله: من
يرضيه ال بما العمل يف عليه لضغطهما وأبيه أمه من فيهرب تنفع. ال حالة أيًضا فهذه
بالكولريا لإلصابة ذلك أثناء ويتعرض يالحقه، وأبوه البالد، يف متنقًال وجهه عىل ويهيم
ليكون السجان له يسعى أن القدر شاء وأخريًا أحيانًا. وشاية بسبب وللسجن أحيانًا
هذا كان خطه، وجودة خلقه حسن ذلك يف له وشفع كبري، مأمور عند صغريًا كاتبًا
عيل نظر عليه وقع فلما كبري، بأبي القطن زراعة مأمور أفندي» «عنرب الكبري املوظف
تركيٍّا، أبيض يكون أن بالحاكم وعهده حبشيًا، أسود رآه إذ شديدة، حرية يف وقع مبارك
ويجلون أمره ويمتثلون له يخضعون الناس وكبار الكبري. املنصب لهذا أهله الذي فما
بني وسط األقل عىل وأنا أبلغه ال فلم القدر.. هذا بلغ قد األسود هذا كان وإذا قدره؟
حله، عليه صعب لغز املنصب؟ هذا األسود هذا بلوغ يف الرس ما ولكن والرتكي؟ الحبيش
— عنه رىض أن بعد — يوًما أباه سأل وقد تقنعه، ال إجابة أجابه أحًدا عنه سأل وكلما
وقد ملشيئته، راد فال شيئًا أراد إذا هللا وأن والقدر، بالقضاء فأجابه ذلك، يف السبب عن

يقنعه. لم أيًضا هذا ولكن فكان، مطاًعا حاكًما األسود العبد هذا يكون أن شاء
لسيدة مملوًكا كان العبد هذا أن نعرف املأمور، خدم من السبب يتحرى أخذ وأخريًا
واللغة والحساب الخط فيها فتعلم العيني قرص مدرسة أدخلته وقد السيدات، كربى من
األمر، رس عىل يده وضع — ذاك إذ — الحكام تخرج املدرسة هذه وأن ذلك، وغري الرتكية
تلميذًا األسود العبد هذا كان فقد باألتراك، تقيد ال وهي الحكام لتخريج مدرسة فهناك
ولكن أفندي. كعنرب حاكًما أصبح املدرسة هذه يف الدخول إىل يصل أن استطاع فإذا فيها،
وسؤاله والنهار، بالليل وهمه الشاغل، شغله املدرسة هذه أصبحت — السبيل؟ كيف
إليها؟ الطريق هو وما العيني؟ قرص مدرسة أين — املعرفة منهم يأنس ممن املتكرر

يقيسون. يمسحون: 1
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كل يكتب ثم وهكذا، لها؟ التالميذ يأخذون وكيف وأخرى؟ مرحلة كل بني املسافة وما
وسيلة. بأية املدرسة هذه يف للدخول يحتال أن عىل صمم وقد معه، ورقة يف هذا

إىل حني من القرى مكاتب عىل يمر مفتًشا أن املدرسة هذه عن عرفه ما أهم وكان
العيني. قرص بمدرسة فيلحقهم وأذكاهم، التالميذ أنجب يختار حني

املفتش، ينتظر بكتاب ويلتحق أفندي عنرب عند العمل يرتك مبارك عيل هو هذا
عيل ويختار يحرض باملفتش إذا ثم يفلح، فال ذلك عن يصده أن مراًرا أبوه ويحاول
يف األماني نفسه يمني العيني قرص بمدرسة تلميذ هو وإذا يختارهم. فيمن مبارك
حافلة كانت سنة عرشة اثنتي نحو ذاك إذا وعمره أفندي، كعنرب حاكًما سيكون أنه

والغربة. والفقر البؤس عىل والصرب العجيبة، واملفاجآت الغريبة، باملغامرات
يجد فلم األمل، بخيبة شعر ما رسعان ولكنه العيني، قرص مدرسة مبارك عيل دخل
وكانت املجرمون، بها يشقى التي النار هي وإنما املتقون، وعد التي الجنة هي املدرسة
تعجبه فلم شئونها، تنظم ولم أمرها يستقر لم بها، العهد أول يف ذاك إذ املدنية املدارس
عىل يرصف الوقت أكثر كان وإنما له، قيل كما حسابًا وال هندسة يجد لم إذا علمها، يف
يفضل فكان — القنوع الفقري وهو — يرضيه أكًال يجد ولم العسكري، امليش تعليم
فنومه إليها، يطمنئ نظافة يجد ولم الخاص، ماله من يشرتيهما والزيتون الجبن عليه
وبكثري بالجرب أصيب حتى الغليظ الصوف من بنسيج ليلة يلتحف قذر، حصري عىل
وفكر يرسقه، أن وحاول مرضه، يف أبوه وزاره آماله، كل تبخرت ذاك وإذ األمراض. من
هو وعذب عليه قبض فر من أن من سمعه ما إال منعه وما معه، يفر أن يف أيًضا هو
مدرسة إىل فنقل عليه هللا مّن ثم املدرسة، يف واستمر هلل األمر فسلم شديًدا، عذابًا وأهله

الطب. لتعليم العيني قرص مدرسة لتخىل زعبل بأبي الهندسة
يقع ولكنه يريضنهمه،2 كثري علم ففيها القديمة، من خريًا الجديدة املدرسة وكانت
كأنه للمدرس ويسمع بتاتًا، النحو وال الهندسة يستسيغ ال فعقله عويصة، مشكلة يف
مشكلة ال املعلم مشكلة املشكلة أن تبني ثم معنى، لها يفقه ال سحرية تعاويذ يسمع
جـ ب أ مثلثًا يسمون سمعهم إذ الهندسة؛ فهم من منعته عقدة نفسه يف فكانت التلميذ،
ذاك، دون االسم بهذا املثلث هذا سمي لم يدر ولم األمر، عليه فاختلط هـ، د ح وآخر
الهندسة لهم ورشح فصل، يف املتخلفني التالميذ جمع التدريس، حسن بمعلم رزق حتى

رغبته. شدة نهمه: 2
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إال ليست األشكال وسائر للمثلثات التسمية هذه أن وأبان واضًحا، جليًا رشًحا أولها من
ليست كانت حروف أي أو هـ د ح أو جـ ب ا فاملثلث والتفسري، للرشح مواضعات3
سائر عىل وتفوق مبارك، عيل عقدة فانحلت الشكل، بها يسمى اصطالحية أسماء إال
الهندسة، يف رزق ما النحو يف يرزق ولم دائًما. فرقته أول وكان الهندسة، يف التالميذ

عليه. معمي فظل
املهندسخانة مدرسة وأدخلوهم التالميذ خري زعبل أبي مدرسة من اختاروا ثم
أتمها. حتى إليها وما الهندسة فروع كل فيها درس أحدهم، مبارك عيل فكان ببوالق،

املدرسة هذه من املتفوقني اختار فرنسا إىل بعثة إرسال باشا عيل محمد اعتزم وملا
يعرف ال والقاهرة، برنبال بعد باريس يف ذا هو فها اختري، فيمن عليه االختيار فوقع
باألمر فضاق عربية، كلمة يعرفون ال فرنسيون واملدرسون الفرنسية، اللغة يف كلمة أي
يعرف بمن ويستعني لألطفال املوضوعة الفرنسية الكتب يجمع أن إال حيلة يجد ولم
الطويل السهر عادة منه تمكنت حتى ليًال، حفظها عىل ويسهر زمالئه، من الفرنسية
الدروس يتابع أن استطاع أشهر ثالثة وبعد حياته، طول الزمته عادة وهي القليل، والنوم
يف األمر أويل إىل الحسنة سمعته وتصل فيها. ويتفوق ويفهمها الفرنسية، باللغة تلقى
الهندسة «متز» يف سنتني ودرس املدنية، الهندسة باريس يف سنتني درس لقد — مرص
سنني خمس نحو فرنسا يف إقامته فكانت أخرى، سنة نحو ذلك يف وتمرن الحربية،
عىل ذلك كل من وأخذ االجتماعية، البالد وحالة التعليم ونظم والجامعات املدارس رأى
السماعنة عرب يف أبويه ومتز باريس يف وهو أبًدا ينس ولم نظره، ودقة استعداده حسب
غري الخاصة شئونه عىل منها ليرصف قرًشا وخمسون مائتان له رتب فقد برنبال، أو

.… عاد أن إىل القاهرة فارق منذ ألبويه نصفها عن فنزل وتعليمه، ومأكله مسكنه
عهد كان األول، عباس عهد يف وعاد باشا عىل محمد عهد يف فرنسا إىل سافر لقد
بل البالد يف العلمية الحركة عن يرىض يكن لم إذ التعليم؛ يف انكماش عهد هذا عباس
منها، الكثري فألغى باملوجود االحتفاظ وال بل املدارس، فتح ال القصور بناء همه كان
األتراك أوالد تعليم إىل أميل وكان جنيه، آالف خمسة بلغت حتى التعليم ميزانية وخفض

املدارس. من القليلة الباقية البقية إدارة يف مبارك عيل إىل فعهد املرصيني، دون

اصطالحات. مواصفات: 3
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مىض قد وكان — إليها عاد أن بعد — برنبال يف أبويه يوًما يزور أن طريًفا وكان
عسكرية ثكنة مرص يف املدرسة كانت إذ بلده؛ وال أهله ير لم عاًما عرش أربعة عليه
يف كسنيه مرص يف الدراسة سني فأمىض يزار، وال يزور ال فيها كان من النظام، قاسية
العكرسية بزته4 البًسا برنبال عىل فعرج الفرصة له أتيحت حتى أهله، يرى ال فرنسا،
كيف املايض: أحداث يسرتجع الطريق يف وهو وكان سيًفا. متقلًدا الفرنيس، النمط عىل
الذين الكتبة عليه قسا وكيف يهرب، كان وكيف يرضب، كان وكيف الكتاب، يف كان
وكيف العيني، قرص مدرسة إىل وصل حتى املشاق من تحمل وماذا بخدمتهم، التحق
فلم مبارك، عيل فقال: من؟ أمه: فأجابته ليًال الباب ودق ومتز؟ باريس يف حياته كانت
فتحت إذا حتى صدقه، منها تتعرف أسئلة وسألته الباب، خرق من إليه ونظرت تصدق
ثم وتزغرد، وتضحك تبكي تهذي، وهي أفاقت ثم عليها، مغشيًا وقعت ورأته الباب
مغتبط وكلهم البلد. أهل من معارفها وتدعو الوالئم لتقيم (بنتو) عرشة جيبه من يخرج

الحكام. من حاكم من برنبال أنجبت بما
مستقرة، غري مرص يف حالة وكانت نعيم، وأيام بؤس أيام مبارك» «عيل عىل توالت
دسائس، من حوله يحاك بما ورهن الحاكم بإشارة رهن كبارهم وخاصة املوظفني وكل
الحاكم والبيت الحضيض، إىل فينزله يغضب ويوًما السماء، إىل فريفع يرىض فيوًما
عيل محمد يرىض اآلخر، بعضه عليه غضب بعضه إىل أحد تقرب إذا نفسه. عىل منشق
وأخرجه عليه غضب عباس جاء فإذا الطهطاوي، رفاعة الشيخ عن باشا وإبراهيم باشا
عباس ويرىض الخرطوم، يف تنشأ ابتدائية ملدرسة ناظًرا وعينه األلسن مدرسة إدارة من
باشا سعيد جاء فإذا كثرية، أمور تنفيذ يف إليه ويعهد إليه، ويقربه مبارك عيل عن األول

إليه. وقربه الطهطاوي رفاعة الشيخ وأعاد مبارك عيل عىل غضب
سافرت التي الحربية بالفرقة ألحقه مبارك» «عيل عىل باشا سعيد غضب وملا
واألناضول) (اآلستانة تركيا ببالد فأقام روسيا، مع حربها يف العثمانية الدولة ملساعدة
فقد هذا ومع وثبات، صرب يف فاحتمله جًما وشقاء كبريًا عناء فيهما لقي سنتني نحو
حينًا يوظف مرص إىل وعاد ويجيدها، الرتكية اللغة يتعلم أن املدة هذه يف استطاع
«الزاد» من يشرتي أحيانًا، تاجًرا فاشتغل الحرة، األعمال يف فكر طرد فإذا حينًا. ويطرد

ثيابه. بذته: 4
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بربح ويبيعها مدارسها من قللت أن بعد الحكومة تبيعها التي املدرسية السلع بعض
وصمم شاء، ملن منازل «تصميمات» يضع حًرا، مهندًسا أحيانًا ويشتغل رزقه، له يكفل
هللا وعىل معيشتهم ويعيش الفالحني عمل يعمل برنبال يف أهله إىل يعود أن عىل أحيانًا
يف يلبث وال لوظيفة، يستدعي حتى طويًال يلبث ال مرة كل ويف تعلم، فيما العوض
فيها، وتوسع العلمية الحياة أعيدت باشا إسماعيل جاء وملا يطرد. حتى طويًال وظيفة
وأكثرها وأخصبها عهوده، أبرك العهد هذا فكان ما، درجة يف مبارك بعيل الحال واستقر
مدنية هندسة من به اختص بما تتصل كثرية أعماًال مبارك عيل عمل لقد — إنتاًجا
وبناء وإنشائها، ترع و«تصميم» وفتحها شوارع «تصميم» يف إليه عهد فقد وحربية،
لم ذلك كل ولكن عظيمة، هندسية أعمال من ذلك وغري ومساجد واستحكامات جسور
أستاذ، عن يتلقه ولم يتعلمه لم يشء يف ذلك كان إنما خلوده، وصحيفة عظمته رس يكن
دعامة يعد ضخًما بناء ذلك يف وبناؤه املختلفة، بالوسائل مرص يف للتعليم إصالحه هو
هو فهندس واالستحكامات املباني يهندس أن له أريد لقد — مرص يف التعليمية النهضة
عد حتى وأحكام، دقة يف تنفيذها عىل ووقف تصميماتها، ووضع والتعليم، الرتبية طرق

املصلحني. كبار من
مختص، معلم عىل السيكولوجيا وال البيداجوجيا فرنسا يف وال مرص يف يتعلم لم
تلقاها الفاسدة الرتبية يف دروس ومن نظره، وصدق استعداده حسن من تعلمها وإنما
حني زعبل أبي ومدرسة يعذب، حني العيني قرص مدرسة ويف يرضب حني الكتاب يف
واإلشفاق بالناس بالرحمة إليه توحي خرية طبيعة إىل هذا يفهم، فال الدرس عليه يلقى
فقال: مدرسة إدارة يف مرة إليه عهد إذ نفسه؛ هو وصف لقد جهلهم. من واأللم عليهم
بنفيس، ذلك أبارش وكنت وتعليمهم، وملبسهم ومرشبهم مأكلها يف للتالميذ، ألتفت «كنت
الدرس يلقي كيف املعلم وأالحظ يكتب، وكيف يقرأ وكيف يلبس كيف التلميذ أعلم حتى
مع أحوالها، وأتفقد فرقة كل عند وأدخل إال يوم يميض وال التالمذة، يؤدب وكيف
عن بذلك فامتنع عليهم، بما القيام يف الفراشني حتى والخدمة الضابط عىل التشديد
كنت دروًسا نفيس عىل رتبت بل بذلك أكتف ولم كثرية، ومفاسد عمومية مضار التالمذة
والتشويق والثناء املكافآت من ومعلميهم للتالمذة يحصل ما وكان … التالمذة عىل ألقيها
وتربت واأللفة، املودة املعلمني بني وجرت واالجتهاد، الجد لزيادة لهم داعيًا والرتغيب
تأديب يف واكتفيت والعفة، النفس ورشف التقدم حب فيهم وغرس األخوة، عىل األطفال
منهم فرط من تأديب يف واكتفيت والعفة، النفس ورشف التقدم حب منهم فرط من
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كانت وبالجملة والسجن، الرضب يمتنع وكاد والسفه، الشتم وانقطع واللوم، بالنصيحة
أن أعتقد اآلن وإىل ألوالده. األب نظر ومتعلم معلم من للجميع أنظر أبوية، فيهم أغرايض
نتيجة يل تحقق وقد الرتبية. من الغرض يحصل حتى رعيته، يف راع كل عىل واجب ذلك
ودعيت باشا سعيد توىل ملا أنه حتى عليهم، والشفقة تربيتهم يف الهمة من رصف ما
كبريهم التالمذة جميع خرج العلية الدولة مع املكسوف ملحاربة العساكر مع للسفر
انتحاب وينتحبون يبكون وجعلوا لوداعي، ضباطهم عن قهًرا املدرسة من وصغريهم
غريس، ثمرات ملشاهدة صدري انرشح ولكن لبكائهم، عيني بكت حتى والده، عىل الولد

هللا». فحمد تربيتي، وآثار
فاملدارس الجيش: أساسه تعليم مرص يف عيل محمد أنشأه الذي املدني التعليم كان
الصناعية واملدارس لتصميماته، والهندسة لطبيبه، الطب ومدرسة لتخريجه، الحربية
ال فبالتبع الجيش، لغري فائدة ذلك كل من جاءت فإن حاجات، لسد والبعثات إلمداده،
ورتب وملبسها، ومأكلها نظامها يف عسكرية ثكنات كانت املدارس أن حتى بالقصد،
حتى إلخ، ومريمران وأمرياالي وصاغ فمالزم عسكرية، رتب واملديرين والنظار املعلمني
التعليم أنواع كل عسكرية، إدارة يدار فيه يقيمون بيت لهم باريس يف البعثة يف الطلبة
حظ لها فليس واألرياف األخرى املدن أما فقط، واإلسكندرية القاهرة يف الوجه هذا عىل
القاهرة يف منترش وهو بالكتاب، يبتدئ آخر تعليم التعليم هذا وبجانب التعليم. هذا من
وال فيه تتدخل وال الحكومة به تعني ال التعليم وهذا باألزهر، وينتهي والقرى واملدن
جاء إذا حتى املدني، التعليم ضيقا أن وسعيد األول عباس فعله ما وكل أمره، يهمها
وكان الحربية، النظرة غري أخرى نظرة التعليم إىل وينظر النظام هذا يتغري بدأ إسماعيل
إىل حربية وجهة من التعليم حول إنه قلنا فلو — مبارك عيل هذا عىل العاملني أكرب من

صادًقا. مجمًال وصًفا ذلك كان شعبية، ثقافة
لها،5 يرثى حالة وهي والقرى، املدن يف الكتاتيب الشعبي التعليم عماد أن رأى
والتالمذة املسجد، مراحيض بجانب مظلمة حجرة يف أو «حاصل» أو دكان إما منها فكثري
ومحموم وأجرب وأبرص فأقرع معديًا، املرض يكون وقد بمريضهم، صحيحهم يختلط
زير من واحد بكوز ويرشبون بال حصري عىل يجلسون األصحاء. يف العدوى ينرشون
يحسن ال أعمى يكون ما كثريًا الكتاب وفقيه واحد، صحن من الظهر يف ويأكلون واحد

واإلشفاق. الرحمة تستوجب لها: يرثى 5
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غري من ويحفظه القرآن يحفظ أن كفايته وكل شئونهم، يدير أن وال التالميذ، يرعى أن
والرضب. السب إال ليست عنده التأديب ووسائل بالدين، وال بالدنيا له علم ال فهم،

— إسماعيل الخديوي عهد يف التعليم إدارة يف إليه عهد وقد — مبارك عيل بدأ
تعني ال الحكومة كانت أن بعد الحكومي، اإلرشاف تحت ويدخلها الحال هذه يصلح
كتاتيب كل يحيص من وأرسل عليها، بيديه فقبض لها. يعد وما الحربية، باملدارس إال
وحالة تالميذه وعدد صالحيته وعدم بنائه صالحية من كتاب كل حالة ويصف القطر
جيدة درجات: ثالث إىل ذلك بحسب وقسمها ذلك، ونحو أوًال ألوقاف وتبعيته فقيهه
— صدورها تاريخ وهو — رجب» «الئحة تسمى «الئحة» لها ووضع ورديئة، ومتوسطة
صادفته التي املشاكل كل فيها عالج مرص، يف التعليم تاريخ يف خطرية خطوة بحق تعد
سماهم وقد — الفقهاء مستوى ورفع الالزم املال وتدبري الصحية األمور مراعاة من
حمل يف واملديريات األهايل وإرشاف تشجيعه ووسائل التعليم وبرامج — «املؤدبني»
مدارس إىل الصالحة الكبرية الكتاتيب بعض وتحويل والتعليمية املالية األعباء بعض
— املدارس إدارة إىل — إليه يعهد كان ما وكثريًا قواه، كل ذلك تنفيذ يف ووجه ابتدائية،
األشغال فيسخر (وزيرها) جميعها هذه ناظر فيكون األوقاف، وإدارة األشغال إدارة يف
انتقل حتى التعليم، عىل األوقاف مال من ويرصف والكتاتيب، املدارس مباني إلصالح

جديدة. نقلة به التعليم
التعليم، إصالح إىل تتوقف البالد كانت فقد وحده، له ذلك يف الفصل كل ليس نعم
من إسماعيل الخديوي رسم وما يتفق اإلصالح هذا وكان الشورى، مجلس به طالب وقد
فيحولها الخيالية، الفكرة يأخذه أن مبارك عيل فضل كان ولكن البالد، تمدين يف رغبة
يف ذلك تعود كما وتصميمها خططها ويضع علمية، دراسة ويدرسها واقعية، حقائق إىل

بعنايته. ويرعاها الوجود عىل ويربزها الهنديس، التصميم
املعلمني مسألة شغلته وإنشائها واملدارس وتنظيمها وفتحها الكتاتيب جانب إىل
األزهر، من رجال املدارس يف العربية اللغة بتدريس يقوم كان فقد يصلحهم، كيف
العلم يعلم وال الكتب يعلم الوسطى، القرون يف أسلوبه عىل ذاك إذ األزهر يف والتعليم
إىل يؤدي وهذا الكتاب، موضوع فهم ال الكتاب عبارة فهم يحسن أن منهم النابغ وغاية
موضوًعا، يكتب أن وال صفحة قراءة يحسن ال فأكثرهم تعلم، ما تطبيق يحسن ال أنه
كتبه، مقال يف فكري باشا هللا عبد بذلك وصفهم كما شعر، من لبيت وزنًا يقيم أن وال

الناشئة؟ لتعليم بعد يصلحون فكيف
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بامتحان، األزهر طلبة خرية من لها يؤخذ مدرسة إنشاء يف مبارك عىل فكر ذاك إذا
وشيئًا واللغوية الدينية العلوم طلبتها ويعلم وغريه، األزهر من العلماء خرية لها ويختار
كله ذلك من فكان والكيمياء، والطبيعية والتاريخ والجغرافيا كالرياضة الدنيا علوم من
أن رأى فقد واللغات، والحساب كالهندسة األخرى املواد معلمو أما العلوم. دار مدرسة
واإلدارة املحاسبة ومدرسة كاملهندسخانة العالية املدارس يف دروسهم أتموا ممن يأخذهم

ألساتذتهم. معيدين مدة يقضوا أن بعد
أشياء: ثالثة ذلك من له فكان املدارس، يف التعليم بجانب العامة الثقافة يف وفكر

مرصيني من األساتذة كبار فيها يحارض شاء، من يحرضها للمحارضات قاعة (١)
الفلك يف الفلكي بك وإسماعيل األدب يف املرصفي حسني الشيخ مثًال فيحارض وأجانب،
يف ندا وأحمد العام التاريخ يف بروكش ومسيو الفقه، يف البحراوي الرحمن عبد والشيخ
العربية، باللغة ذلك بعد محارضته ألقيت األجنبية باللغة محارض حارض فإذا النبات،
وبعض ساعة، ونصف ساعة محارضة وكل الجمع، أيام عدا ما يومية املحارضات وهذه

واحدة. محارضة وبعضها أسبوع كل محارضتان املوضوعات
رفاعة الشيخ تحرير رأس املرصية» املدارس «روضة سميت مجلة إنشاء (٢)
«جعلها مبارك باشا عيل وهو املدارس مدير أن منها عدد أول يف وذكر الطهطاوي،
يمدوها أن األساتذة من وطلب بإشارته» إال يشء فيها يندرج ال نظارته بنظر ملحوظة
منها األول العدد يف وكان املحارضات قاعة يف يلقى ما بعض فيها ينرش وكان باملقاالت،

الخديوية». الكتب دار «إنشاء موضوعه مبارك لعيل مقال
األماكن أو املساجد يف متفرقة ذلك قبل الكتب كانت وقد الكتب، دار إنشاء (٣)
منها االستفادة وسهل ورتبها واحد مكان يف فجمعها التلف، أو للرسقة عرضة املهجورة

مطالعة. قاعة لها وجعل

املرصية. النهضة عىل ساعدت شعبية علمية حركة كله ذلك من فكان
الخديوي من وتشجيع عطف من يلقي كان ما خططه يف نجاحه عىل وأعانه

مرشوعاته. لتنفيذ املال ويبذل مقرتحاته يقر فهو إسماعيل،
التأليف يف الكبري مجهوده وهي مبارك، باشا عيل حياة يف قيمتها لها أخرى وناحية
التأليف يف حركة من بد ال فكان بينا، كما التعليم يف البالد نهضت فقد عليه، والتشجيع
عيل فقام الطهطاوي، رفاعة الشيخ الباب هذا يف وافر بقسط قام وقد تسايرها، والرتجمة
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للطلبة، كتبًا الهندسة، وهي الخاصة، مهنته يف فألف أيًضا، الوافر بنصيبه مبارك باشا
التوفيقية» «بالخطط املسماة ملرص خططه أهمها العامة الثقافة يف أخرى كتبًا وألف
مرص مدن يصف كما ومدارسها ومساجدها وشوارعها وحاراتها القاهرة فيها يصف
كانت أو منها نبغ من ترجمة ذكر قرية ذكر وإذا الهجاء. حروف عىل مرتبة وقرأها
جليل كتابًا فكان واملتأخرين، املتقدمني أقوال كله ذلك يف وذكر ما، ناحية يف شهرة له
املرصية والقرى واملدن للقاهرة حدث وما املقريزي خطط به أكمل القدر عظيم النفع
كما مجلدات. خمسة أو جزءًا عرشين يف الكتاب ووقع تأليفه، يوم إىل بعده تغيري من
مسترشق له وتتلمذ األزهر يف تربي لشيخ قصة وهو الدين» «علم سماه كتابًا ألف
الدعوة، فلبى إنجلرتا معه يزور أن اإلنجليزي ودعاه العربية اللغة منه تعلم إنجليزي
الدين علم الشيخ اإلنجليزي سأل اإلسكندرية إىل القاهرة من يشء عىل مرا كلما وكانا
كل عن الشيخ يسأل معلًما، واإلنجليزي تلميذًا الشيخ انقلب اإلسكندرية وبعد فأجابه،
ومظاهر والغرب الرشق عن قيمة بمعلومات الكتاب ومأل اإلنجليزي، فيجيب يجهل ما
الغرب، يف ملا الرشق أذهان تفتيح الكتاب هذا من غرضه وكان األوروبية، الحضارة
الدنيا، شئون من شيئًا يعرف ال جامد أزهري رجل القصة أول يف الدين علم فالشيخ
يحرض ورأيناه األشياء، عىل أحكامه ورقيت عقله ومرن ذهنه اتسع أوربا يف ساح فلما
املعارف وزير وهو أنه مبارك عيل طرائف ومن باملنظار. املرسح إىل وينظر التمثيل دار
تعجبه ولم والكتابة للقراءة تعلمهم بدء يف األطفال إىل ينظر أن يستنكف لم الخطري
الهجاء حروف أولهما يف يعلم جزأين، من كتاب بتأليف نفسه فأخذ تعليمهم، طريقة
إىل مفيدة، موضوعات يف السهلة املطالعة عىل للتمرين ثانيهما ويضع ترتكب، وكيف
عىل النافعة املوضوعات يف التأليف عىل العلماء يستحث كان كما الكتب، من ذلك غري
أغراضه تحقيق يف ساعده من أكرب من وكان األذهان، إىل املعلومات يقرب جديد أسلوب

فكري. باشا هللا عبد التأليف يف
طلبة ليلة كل فيه يجتمع الشأن، عجيب ناديًا الجديدة الحلمية يف بيته وكان
كل يخاطب بينهم هو وينتقل الدار، بهم تمتلئ حتى نوع كل من وأساتذتها املدارس
مدارسهم حالة يف الطلبة فيخاطب معهم، يتناسب العلم شئون من شأن يف منهم جماعة
إلصالحها، يقرتحون وما التدريس نظم من منه يتكون وما للدرس، تحصيلهم ومقدار
املوضوعات يف التأليف عىل ويستحثهم عليهم، وانتقاداته تدريسهم يف املدرسني ويخاطب
ليرشح الفرص ويلتمس الطلبة، أيدي يف الكتب عليه تكون أن ينبغي وما يقرتحها، التي
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تأخره وأسباب الرشق وتأخر األساتذة فيها ويقع الطلبة فيها يقع التي األخطاء لهم
قال: فهمي، باشا العزيز عبد حدثني ذلك. غري إىل تقدمه وأسباب الغرب تقدم

مزدحمة الحجر بيته، يف تموج والناس مبارك، باشا عيل بيت يف يوًما «كنت
وكان رياض باشا مصطفى فحرض منها، حجرة يتصدر باشا وعيل بالزوار،
مبارك باشا عيل إىل وصل حتى الناس يف يخوض فأخذ ذاك، إذ النظار ناظر
يهاب بلد يف أنا الرئيس دولة «يا له: فقال باشا؟» يا هذا «ما له: فقال
حكومي، موظف أي أو مركز مأمور أو إدارة معاون يخاطبوا أن فيه الناس
يخاطبوا أن وأمكنهم وخاطبونا، وخاطبناهم، وعلينا علينا جرأناهم نحن فإذا
الناظر نجالس أنا وقالوا: بحقوقهم، يطالبوا أن وتعودوا هيبة، غري يف املوظفني

منزلة؟». منه أقل هو من نخاطب ال فلم ونخاطبه، (الوزير)

من خالية كانت وال األعىل، املثل يف التعليم يف مبارك باشا عيل خطط تكن لم
ظهر ما ويصلح الزمان، مع ترقى ألن صالحة مباركة خطوة كانت ولكنها العيوب،
ولكن بعد، من باشا رياض وزارة يف فعًال ذلك حدث كما أخطاء، من التنفيذ عند فيها
جمال ترجمة يف أسلفنا كما الدين، حماية بدعوى األجنبي بتدخل مرص يف الحال ساءت
عىل اإلنجليز فقبض اإلنجليزي، االحتالل وأعقبها العرابية الثورة وجاءت األفغاني الدين

يريدونها. التي الصبغة وصبغوه التعليم،
بحكم ثوريًا مزاًجا ليس مزاجه كان إذ العرابية؛ الثورة يف مبارك عيل يشرتك لم
مبدؤه وكان — العنيف الثوري الدين، جمال الشيخ مزاج عكس — وتربيته منشئه
وتوفيق، وإسماعيل وسعيد األول عباس أطاع كان. مهما األمر، لويل التامة الطاعة
أنواع خري التعليم إصالح إن يرى — املصلحني كبعض — ولعله إخالص، يف وخدمهم
عىل يرتكز لم ما السيايس اإلصالح أن ويرى السيايس، اإلصالح من خري هو بل اإلصالح،
العرابية. الثورة يف ما إصبًعا له نرى ال لذلك — قيمة وال له بقاء فال التعليمي اإلصالح
والشيخ فكري باشا هللا كعبد باشا، عرابي بمشايعة األمة عقالء من كثري اتهم ولقد
يشء يف مبارك باشا عيل يتهم لم ولكن توفيق، الخديوي عليهما وغضب عبده، محمد
أثر ما وكل وحزبه، باشا عرابي رضا فقد وإنما وعطفه، باشا توفيق رضا يفقد ولم ما،
كان ذلك لعل ولكن الحركة، لهذه ماله من بيشء يوًما تربع أنه العرابية الثورة يف عنه
يكن لم أنه بحياده إيمانًا وزاده املتحمسني. الشبان من عليه شديد ضغط تأثري تحت
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تمكنه التي به املحيطة ظروفه من يرى كان ما حسب عىل العرابية، الثورة بنجاح يؤمن
حرض أنه عبده محمد الشيخ روى وقد والغرب. والرشق مرص شئون عىل االطالع من
يشيد باشا سلطان أخذ وقد — باشا سلطان فيه كان مبارك باشا عيل بيت يف مجلًسا
بأن مبارك باشا عيل عليه فرد — عدده زيادة من يمكن وما املرصي الجيش قوة بذكره
أثناء يف رأيناه ثم فيها، النجاح عىل تساعد وال الحرب هذه تتحمل ال املالية البالد حالة
يعمل أن مطالب فاإلنسان حال كل وعىل أرضه، إصالح يف ويعمل بلده إىل يذهب الثورة
هادئًا مزاجه مبارك عيل مزاج كان وقد ومزاجه، يتناسب وما عقله إليه يهديه ما وفق
غريته شدة نجاحه أساس كان وربما ففعل. التعليم، إلصالح قوته أكثر يوجه أن ناسبه

وطنه. خدمة يف رغبته وعمق إخالصه وقوة
إىل فيها وعهد باشا رياض مصطفى وزارة ألفت ملرص اإلنجليزي االحتالل وبعد
بني االختالف أشد وما الحالني، بني الفرق أبعد ما ولكن املعارف، نظارة يف مبارك عيل
ما ويفعل يشاء كما يفكر طليًقا حًرا االحتالل قبل األول العهد يف كان لقد — العهدين
حًرا فليس العهد عرض إال كله ذلك يف يقيده ال يشاء، كما ملرشوعاته املال ويدبر يشاء
الدائرة يف إال يفعل وال بالتفكري، اإلنجليزي املستشار له سمح إذا إال يفكر وال طليًقا وال
الناعم بأسلوبه ذلك يف صدره ضيق عن هو عرب وقد املحتلون، خطها التي املحددة
بقدر املصالح، حسب عىل األمر بهذا قائم اآلن «وأنا الحقبة: هذه يف يقول إذ الهادئ،

املستعان». وهللا اإلمكان،
املالية القيود وخاصة الحكومية، املصالح بها قيدت التي بالقيود ذلك بعد اصطدم
وعبد الطهطاوي رفاعة والشيخ مبارك باشا عيل كان ربما املالية مستشار وضعها التي
النهضة وأركان العرص، ذلك يف مرص يف العلم ميدان يف الثالثة الفرسان فكري باشا هللا
باملسائل يهتم مبارك باشا فعيل ميزة، ولكل طابع لكل كان ولكن املرصية، العلمية
الجزئيات إىل نظر وإذا وتنفيذها، وتخطيطها وتنظيمها التعليم سياسة يف الكلية
بإصالحها ويعني الجزئية املسائل إىل ينظر رفاعة والشيخ عليها، الكليات فلتطبيق
ويبعث ويرتجم يؤلف هو ثم فيها، الروح بث مدرسة إدارة يف إليه عهد فإذا وتنفيذها،
النافعة الكتب من بطائفة وتالميذه هو البالد أمد وبهذا والرتجمة، التأليف عىل تالميذه
ما معرفة يف قيمته له مؤلف أديب شاعر كاتب فكري باشا هللا وعبد النهضة، عماد كانت
مقامات من األدب يعلمون املدارس تالميذ كان فيه، فيؤلف التأليف من عرصه يناسب
جديد، نمط عىل كتبه فألف األجرومية، عىل خالد الشيخ رشح كتاب من والنحو الحريري
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ثم الفكرية) (الفوائد لهم فألف يطالعونه ما يجدون ال االبتدائية، املدارس تالميذ وكان
مزية، الثالثة الفرسان من فلكل — كتب من ألف فيما مبارك باشا لعيل عون أكرب كان

جميًعا. هللا رحمهم فضل. ولكل
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(١٢٦١–١٣١٣هـ، باشا نديم اهللا عبد
١٨٤٥–١٨٩٦م)

املجد يف عريقة أرسة من — مواتية له والظروف — نبغ من اإلعجاب يستحق كان إن
الحياة طريق لهم يشقوا ثم يتعلموا، أن لألبناء ييرس مما ذلك ونحو الجاه أو الغنى أو
وال نسب وال حسب ال معاكسة، له والظروف ينبغ من باإلعجاب فأوىل املجد وطريق
يثقف فراغ وقت له يجد أن من الفتى يمكن الذي الرضوري القوت وال بل جاه، وال غنى

نفسه. فيه
بستانيها تعهدها مثمرة، ضخمة يانعة شجرة منظر اإلعجاب من يشء إىل يدعو قد
أوقاته، يف املتوافر ولري الكايف، والغذاء املناسب املكان يف وضع ومن يصلحها، ما بكل
يف تجد بنفسها جذورها فمدت اتفق، حيثما طرحت بذرة اإلعجاب إىل أدعى ولكن
وتتغلب فتكافحها الطبيعة وتعاكسها تجده، ال وقد تجده فقد غذائها، عىل حصولها
كان كذلك إثماًرا. وأوفرها وأضخمها شجرة كانت ما أينع تكون األمر آخر هي ثم عليها،
ولو خباًزا، أو نجاًرا سيكون أنه عىل تدل الدالئل كل نديم»، هللا «عبد الثاني النوع من
ويقود الدنيا يمأل أديب فأما ناجًحا، ماهًرا نجاًرا سيكون إنه لقال متفائل متنبئ له تنبأ
بخلد يدور فال شفتاه، به تنطق أو قلمه يخطه ما كل يف حسابه ويحسب العام الرأي

بالحىص. والضارب الرمل فاتح حتى أحد
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للسفن نجارا فيها وعمل ية اإلسكندر إىل منها ورحل الرشقية من أصله أبوه هذا
الخبز فيه يصنع صغريًا مخبًزا فاتخذ العمل هذا يعجبه لم ثم (الرتسانة)، الصناعة بدار

العيش. من الكفاف1 عىل ذلك من ويحصل ويبيعه،
متوافر، غري فإدام2 توافر إن وخبز متواضع، مسكن القبيل، هذا من بأرسة بالك فما

والقدر. للقضاء فيها البت ترك وصحة
— مستقيم بكسبه، قنوع عمله، يف جاد رجل هللا عبد والد مصباح» «عم ولكن
باب عىل الكتاب إىل ابنه أرسل مسجده. إىل مخبزه إىل بيته من حياته، يف — بالرضورة
اشتد فإذا ما، زمنًا الكتاب إىل أوالدهم يرسلون طبقته، مثل من الناس يفعل كما حارته
يتوارث كما تتوارث التي صاعتهم مثل يف دكاكينهم إىل أخذوهم جسمهم وقوي متنهم3

املال.
يف يستمر أن فأراد الذكاء، مالمح عليه وظهرت الكتاب، يف تفوق هللا عبد ولكن
األزهر، إىل ابنه الوالد يرسل أن لذلك املعبدة4 الطريقة وكانت أبوه، يمانعه ولم تعلمه

ذلك؟! يحتمل الذي األرسة مال أين ولكن
األزهر، من مصغرة صورة هو مسجد — بيتهم من قريبًا — اإلسكندرية يف أنه عىل
إبراهيم الشيخ مسجد هو وذلك نمطه، وعىل األزهر يف يدرس ما املشايخ فيه يدرس

باشا.
هذه يف خائبًا تلميذًا كان ولكنه يدرس، أن هللا شاء ما نديم هللا عبد فيه فدرس
كتب تفهم يف العناء يتحمل وال ألغازها، حل عىل يقدر وال جفافها، عىل يصرب ال الدراسة،

اهتماًما. به يبدي وال درسه عىل يواظب ال فكان وفقهها نحوها
أن وهو استعداده، ويناسب مزاجه، يوافق منظم، غري الدراسة من نوع إليه وحبب
درس لألدب كان وما أساتذتهم. ومجالس مجالسهم ويغىش األدب يف الناشئني يصاحب
الغناء يهوى الجميل الصوت كذي «هواية» هو وإنما فنًا، وال علًما يعد هو وال منظم
والفقه بالنحو العلم أهل من إليه ينظر هذا ومثل فن، وال درس، وال سبقه، من فيه ويقلد

الحاجة. مقدار الكفاف: 1
املأكل. رضوب من الخبز به يصنع ما اإلدام: 2

الظهر. املتن: 3
املذللة. املسرية املعبدة: 4

34



باشا نديم هللا عبد

سيد الشيخ كان أيام باألزهر، دراستنا أيام يف هذا عهدنا وقد وازدراء، استخفاف نظرة
الفقه طالب ينظر العجب، من عجبًا هذا فكان األدب، لدراسة حلقة يحلق املرصفي

شذًرا.5 حلقته إىل ومشايخهم والنحو.
شعر فيسمع منهج، لها ليس التي األدبية املجالس هذه يغىش نديم هللا عبد كان
يف ذلك كل إىل فيصغى الراوين، وقصائد املتماجنني، ونوادر الزجالني، وزجل الشاعرين
ال لذلك خلق إنما وأنه فنه، وهذا بابه هذا أن وعي غري من ويدرك آذان، كله كأنه فهم
منح وقد الطريق، هذا يف ويسري املسلك هذا يسلك أن نفسه فاشتاقت للرصف. وال للنحو
ما بعد ويغني اختزن، ما بعد يحاكي فأخذ فائقة التقليد عىل وقدرة قطة، ال حافظة
أقرانه، ضحك فيستخرج يخذل وطوًرا أمثاله، إعجاب ذلك فيستدعي يوفق فطوًرا سمع،

يتعلم. كان ذلك كل ومن
يتعلمه ولم «حافظ» تعلمه درًسا القيمة، منتهى يف درًسا تعلم هذا جانب وإىل
األدباء يفقهه أن قل درًسا الحكيم»، «توفيق يتعلمه ولم التونيس» «بريم وتعلم «شوقي»
رهافة مع الشعبية األحياء صميم يف نشأته أن هو ذلك أثره، وكبري خطره عظيم مع
وأدبه، الشعب بلغة واسعة إحاطة يحيط أن علمته وبؤسه، وفقره نفسه، ويقظة حسه،
لوحات نفسه يف كله ذلك فرسم ترصفات، وصنوف معامالت وجوه وحكايات أمثال من
حتى تختزن الفنانة الحساسة والنفس املستقلة، األدبية حياته يف األثر أكرب لها كان
مجايل وأدق البسمات، وحالوة النمال، ودبيب األغصان، وهفهفة األشجار، أوراق حفيف

أوانه. آن متى فنها يف ذلك تستخدم كيف تعرف ثم والقبح، الجمال
نديم» هللا «عبد ذلك من يكسب هل املادية. للحياة تبًا كله، بذلك مرىص6 ولكن
عليه اإلنفاق احتمل لقد طويًال؟ الهذر هذا يحتمل أن مصباح» «عم يستطيع وهل قرًشا،
كان ألنه الشيخ» «جامع يف يدرس واحتمله البيت، من خري والكتاب طفل ألنه الكتاب، يف
والتمسح يده بتقبيل هللا إىل يتقرب مفخًما، وعامًلا معمًما شيًخا يكون أن ابنه يف يرجو
هللا، عبادة ال الشيطان عبادة فهو ونثًرا شعًرا يسمى الذي الفارغ اللغو هذا فأما بثوبه.

الشياطني. عبدة عىل باإلنفاق هللا إىل أتقرب ولست

غضبًا. أو إعراًضا عينيه، بجانب أي شزًرا: إليه نظر 5
املرمى. أصاب بمن إعجاب كلمة: مرىص: 6
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فاتجه للكسب، وجه عن يبحث نديم هللا عبد فأخذ منه، يده أبوه نفض لقد
فتعلمه كان. وكذلك منه، يتكسب ثم التلغرافية اإلشارات فن يتعلم أن هو غريبًا، اتجاًها

ببنها. التلغراف بمكتب واستخدم
كان وقد إسماعيل، الخديوي والدة تسكن حيث العايل القرص مكتب إىل نقل ثم
وحشم خدم سيتي» «جاردن اآلن يسمى فيما النيل عىل يقع القصور، أفخم من قًرصا
كيف نديم هللا عبد منه تعلم وقد والرتف، النعيم ألوان من شئت وما وطرب، وموسيقى
الفقراء يعيش كيف اإلسكندرية يف وحارته بيته يف تعلم كما والسادة، األمراء يعيش

والعبيد.
ذلك يف القاهرة حظ وكان األدباء، ومجالس األدب إىل شوقه القاهرة يف إليه وعاد
فيه يسمر عامًرا مجلًسا وكان البارودي، سامي محمود مجلس — مثًال — ففيها أوىف،
صيغ الواحد للمعنى وعرض ينشد؛ حديثه وأدب يعرض، قديم فأدب اللذيذ: السمر
حلوة. األدب يف وأحاديث فكهة، نوادر يتخلله ولذاك، لهذا قيم ونقد مختلفة، صياغات
مرص أدباء من كثري وبني بينه الصلة وتوثقت وأمثاله، املجلس بهذا نديم هللا عبد اتصل
محمود مرص شاعر وأدبهم: معارفهم من واستفاد بهم أولع سبعة، وأخصهم ذاك، إذ
الشهري، البليغ النرص أبو عيل والسيد فكري باشا هللا عبد األدباء وشيخ البارودي، سامي
األدبية، الطرائف يف املتفتن املحفوظ، الكثري االطالع، الواسع الساعاتي، صفوت ومحمود
الشاعر مظهر باشا جعفر بن سعيد بك ومحمد األديب، الكاتب الزرقاني أحمد والشيخ

الويف. الكريم واألدباء األدب واألدباء األدب عارش حافظ بك العزيز وعبد الناثر،
الشيخ وبينهم، بينه الصلة وأحكام بهم، وعرفه األدباء هؤالء إىل أرشده الذي وكان
أيامه. بعض يف املرصية بالوقائع واملحرر له، الناظمني بالشعر، املولعني أحد وهبي أحمد
فهو ينابيعهم، من وارتوى منهلهم، من ورشب دراسته، وأمثالهم هؤالء عىل فأتم
ويحاكيها. األدب نماذج يتقبل أديب وبالليل ويرسلها، اإلشارات يتقبل تلغرايف، النهار يف
غضب سببت غلطة العايل القرص يف عمله يف غلط فقط الحظ، يمهله لم ولكن
القرص وكان إسماعيل)، (أم الوالدة أغوات كبري هو أغا؟ خليل ومن عليه. أغا خليل
باب إىل ويصحبونهن املدعوات ويستقبلون القرص، بشئون يقومون باألغوات، مملوءًا
والوجهاء، األمراء وال النظار ناظر ينله لم ما النفوذ من أغا خليل كبريهم ونال الحريم،
أكرب له يخضع غنم، وطاعته حكم، وإشارته ووالدته، إسماعيل الخديوي عند ولحظوته
مرص يف يتحكم واملصالح، الدواوين يف نافذ رأيه عظيم، أعظم لخدمته ويسعى كبري،
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العريض، والجاه الضخمة الثروة حاز واألعيان، املوظفني كبار بأمره ويأتمر والسودان،
العايل القرص يف األنجاب زواج عقد عقد ملا إنه حتى أيامه، يف األخشيدي كافور كأنه
خصاله من كان أغا». «خليل الجميع يرأس فكان األعيان، وكبار والعلماء النظار حرضه

مدرسة. ويبني ويغصب ويسبح، يذبح أن
أغا خليل عليه غضب إذا العظيم؟! أغا خليل عليه غضب إذا نديم هللا عبد فما
األرض عليه وضاقت وطرد، رضب أغا خليل عليه غضب إذا ولكن وظيفته، من فصل

رحبت. بما
األمر به وانتهى اإلسكندرية، يف سدت كما القاهرة يف الرزق أبواب وجهه يف سدت
تخاصم أن لبث ما ثم أوالده، ويعلم عنده يقيم الدقهلية عمدة من عمدة عىل ينزل أن إىل
نديم هللا عبد وأما أوالده، تعليم مقابل وأسكنه آكله أنه فريى العمدة فأما العمدة، مع
ثم وتشادا النظر، وجهة واختلفت التعليم، أجر له ويبقى الضيف حق هذا أن فريى
وتدفق املرجل انفجر إذا أدبه عىل نعمة ذلك فكان نديم؛ هللا عبد مرجل وغىل تسابا،
أديبًا نفسه فعرف حادة، عاطفة تدفعه الذًعا، أدبًا العمدة هجاء يف يصوغ نديم هللا عبد

القول. ناصية يملك لسنًا حوله من وعرفه
دكانًا له وفتح وأكرمه، فاستدعاه مروءة ذي املنصورة أعيان من بعني أمره واتصل
فيه يجتمع لألدب، ومجمًعا للمناديل متجًرا دكانه فاتخذ إليها، وما املناديل فيه يبيع
وذاك هذا وبني النوادر. ويتبادلون األشعار، ويتناشدون األدب، يتذاكرون أصحابه بعض

لعصابة. شار أو ملنديل شارية تأتي
فيتخذ وأدبية فقهية ثقافة ذا التاجر يكون فقد املدن، يف فاشية العادة هذه وكانت
غزتنا قد تكن لم إذا األدب، يف الحديث أو الفقه يف للبحث مكانًا دكانه من أصحابه
يف الحديث وأما فقط، للتجارة التجارة مكان وأن التخصص، فعلمتنا األوربية املدنية
الدكاكني بعض فكانت هذا، من شيئًا زماننا أول أدركنا وقد آخر. مكان فله واألدب العلم
من وكثري للمتعة، فن هو إنما رزًقا، يدر يكن لم األدب ألن األدب، يف وخاصة مدارس،
األديب — الباسط عبد أفندي فحسن الطراز، هذا من كان نديم هللا عبد عرص أدباء
به ويجتمع الزقازيق، يف عطارة دكان يفتح أيامه بعض يف كان — الهجاء الشاعر
دكان له كان األديب الشاعر وهبي أحمد والشيخ وظرفاؤها، الزقازيق أدباء دكانه يف
يف ينجحوا لم هؤالء أكثر ولكن والشعراء، األدباء مجتمع وكانت بالغورية، طرابيش
مما أكثر الفني الذوق يقدر سمح — الغالب يف — والفنان فنان، فاألديب تجارتهم
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والرصف، باإليراد والعناية والدقة، الضبط إىل تحتاج والتجارة والدينار؛ الدرهم يقدر
هللا عبد وجد حال كل وعىل والحدود. القيود نفسه تطيق ال طليق — عادة — والفنان
األشعار، يتناشدون جماعة ولكن جوارب، وال مناديل فيها وليس دكانة برهة بعد نديم
أن إىل األدب، هواة عىل ضيًفا ينزل بالبالد وطوف دكانه فأغلق يغلون، وال ويستهلكون
وشهرته األنظار إليه لفتت ظريفة حادثة له فكانت السيد، مولد وصادف بطنطا، نزل

الناس. بني
العلم ذوي من األصدقاء مجتمع أنها يف الدكاكني من شأنًا أعظم البيوت وكانت
األدباء منتدى بيته هذا الظريف، الحديث ويتحدثون اللذيذ السمر فيها يسمرون والفن
حسب عىل البيوت هذه من مكانه يعرف رجل كل وهكذا الفقهاء، مجموع بيته وهذا
والفني. العلمي امليل ذوي من واألغنياء األوساط طبقة يف ذلك ويكثر وميله، ذوقه
قاضيًا أحدها صاحب كان القبيل، هذا من بيوت ثالث املتواضعة حارتنا يف وأدركت
والفقه، الدين يف عنده يتسامرون والعلماء الفقهاء منتدى بيته فكان كبريًا، رشعيًا
جميل قارئًا يدعون ليلة والفكاهات، باألخبار أصحابه عنده يسمر ظريًفا موظًفا والثاني
فكان األفراح، يف الدف عىل يرضب دفاًفا والثالث الحديث؛ حسن فكًها وأحيانًا الصوت،
بالك فما الصباح. حتى املالح الليايل عنده يحيون املوسيقية، اآلالت هواة من كثري عنده
من للهواة بيوتهم يفتحون كراًما وكانوا فن، أو علم أو بأدب شغفوا إذا باملورسين

الشهي؟! والفن الشهي الطعام فيها يجدون أمثالهم،
من — ذاك إذا البحري الوجه مفتش وهو — بطنطا كنج باشا شاهني بيت كان
فوجد نديم، هللا عبد به فتعرف نوايس، وظرف أدبي، وذوق حاتمي، كرم القبيل، هذا
ذلك فغطى بديهة ورسعة روح، وخفة لسان، طالقة مع منظر، قبح باشا شاهني فيه

نديًما. له واتخذه منظره، قبح عىل

٢

أصحابه، من طائفة ومعه ١٢٤٩هـ سنة األحمدي املولد أيام قهوة يف يجلس مرة كان
األديب الدمنهوري الفرج أبو أحمد والشيخ الشاعر، النرص أبو عيل السيد عيل ومنهم

«األدباتية». من اثنان عليهم قطع املاجن،
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يف لسانهم وطالقة العامي بأدبهم يستجدون الشحاذين من طائفة واألدباتية
كلمتك أخذوا رد أي رددتهم فإذا الطلب، يف باإللحاح عرفوا بديهتهم، وحضور الشعر،
ممدوحهم، واستغواء طلبهم، يف استمرارهم عىل يدل شعًرا منها وصاغوا البديهة، عىل
وحركاتهم، ملبسهم يف املضحك منظرهم بديهتهم وحضور لسانهم طالقة إىل جمعوا وقد
نحلة، كأنه العمامة رز معها يدور وحركات اإلبط، تحت وطبلة العمامة، خارج فزرج
لفظ وهي «أدباتي» جمع «أدباتية» وسموا قردة، كأنهم وجوههم لعضالت وتحريك
إىل وصال حتى الحارضين عىل «األدباتية» طائفة من الرجالن هذان فمر ألديب. سخرية

أحدهما: فقال نديم، هللا عبد

أف��ن��دي ي��ا أم��ال اك��س��ب��ن��ا وإال ج��ن��دي ي��ا ب��ق��رش��ك أن��ع��م
ج��وع��ان ط��وال ش��ه��ري��ن ل��ي ب��ق��ى ع��ن��دي وح��ي��ات��ك أن��ا أح��س��ن

البديهة: عىل نديم هللا عبد فأجابه

م��ش��ي��ش��ي م��ا ل��ي ت��ق��ول وأن��ت م��دي��ش��ي أن��ا ال��ف��ل��وس أم��ا
ل��ودان ل��ك أم��ل��ص أق��وم ح��ش��ي��ش��ي ع��ل��ي ي��ط��ل��ع

فانرصف «األدباتي» غلب ساعة، نحو كذلك وظال نديم، هللا عبد ورد «األدباتي»، فرد
مهزوًما.

وخطرت جًدا، فاستظرفها كنج، باشا شاهني إىل القصة النرص أبو عيل السيد ونقل
ويدخلون والزجالني «األدباتية» كبار فيه يدعو عاًما، حفًال يقيم أن أيًضا طريفة فكرة له
رسادًقا ونصب ففعل طريًفا. ومحفال لطيًفا، منظًرا فيكون نديم، هللا عبد مع مساجلة يف
غلبوا وإن كافأهم، غلبوا إن أنهم عليهم ورشط الفن، هذا رؤساء وأحرض بيته، أمام
فكانت النديم، فيهم غلب ساعات، ثالث نحو املساجلة واستمرت فرضوا، رضبهم،

والظرفاء. األدباء بني شهرته سبب الحادثة
رىض إنه وقالوا به، وعريوه الحادث هذا — بعد فيما — عليه بعضهم أخذ لقد
ويغالبهم ينازلهم، مثلهم، «أدباتيا» يكون وأن املستجدين، فيه يساجل موًقفا يقف أن
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إال املوقف هذا لنفسه يرىض وال «الزفة» أمام املصارعني مثل فمثله الناس، من مأل7 عىل
الهمة. ساقط النفس وضيع

تعرض كالذي والتعنت، التزمت8 من كثري فيه الوضع هذا املسألة وضع أن والحق
الشيخ ينتقد وكمن لغويًا، لفًظا أو نحويًا خطأ فيها فينتقد الحلوة الفكاهة مسامعه عىل
البؤس أيام منه كان ما عىل الثراء الواسع والغني الصبا، أيام منه كان ما عىل الوقور
تبيح الظرف وقوانني ظريفة، وفكاهة لطيفة، طرفة تكون أن تعد لم فاملسألة والشقاء،

والوقار. الجد مجالس تبيحه ال ما مجالسه يف البحبحة من
والثالثني، الخامسة نحو يف ١٨٧٩م سنة باإلسكندرية رأسه مسقط إىل عاد أخريا
يف وعمل وسمع رأى وفيما وأدباء، ووجهاء عظماء من لقي فيما بالدنيا خربة أكثر وهو
الفالحني وبأخالق وأفلس، تاجر أيام التجارة يف تلغرافه، يف موظًفا كان أيام القرصالعايل

(اليدين). صفر9 منها خرج كما دخلها ولكنه «عمدهم»، أحد أوالد يعلم كان أيام
األدبية املجالس كانت بها كان أيام يكن لم جديًدا منظًرا اإلسكندرية يف فرأى عاد
ومديح الرومي، ابن وهجاء البحرتي، ووصف نواس، أبي غزل يف تتحدث فارقها يوم
عارض من فإىل ذلك من انتقلوا فإذا الليثي، الشيخ وفكاهات إسماعيل، يف الشعراء
األغراض، هذه مثل يف املجلس سمار من الناشئون أنشأه وما املحدثني، من هؤالء شعر
الدول ويف الدين، أرس يف ووقوعها البالد حالة يف تتحدث املجالس وجد إليها عاد وملا
كله هذا فينتقدون أعضاؤها يجتمع الفتاة» «مرص تسمى رسية جمعية ورأى وتدخلها،
وآالمها، ومصالحها، األمة يف الكالم شكل فيأخذ يتحول واألدب وحماسة، رصاحة يف
تعاليم بفضل والنفوس الغوني، رصيع وشعر نواس، أبي غزل مكان ذلك ويحتل
وتجد كان، الذي غري األدب من نوع إىل تتطلع ثائرة وصحبة األفغاني»، الدين «جمال
النوع هذا من الصحافة يف فيشتغل النقدية، واملقاالت السياسية الصحف يف غذاءها
الدين جمال ويمدهما و«التجارة»، «مرص» جريدتهما يف نقاش» و«سليم إسحاق» «أديب

وإرشاداتهم. بمقاالتهم وتالميذه

الناس. من جميع مأل: 7

والتوقر. التخرج التزمت: 8
الخايل. الصفر: 9

40



باشا نديم هللا عبد

التيار، هذا يف وانغمس الجديد، واملطلب الجديد لألدب نفسه نديم هللا عبد فأعد
فلقي املوضوعات؛ هذه مثل يف بمقاالته الصحف هذه يمد االتجاه، هذا يف قلمه وحول
املوضوعات يف الكتابة أن إدراك يف كبري فضل له وكان األنظار، إليه لفت ما النجاح من
لينسجم قليًال، إال السجع يقيده ال مرسل رسيع متدفق أسلوب يتناسبها إنما السياسية

الثائرة. املتحمسة النفس وحركات
جمعية من يحولوها أن الفتاة» «مرص جمعية أعضاء من أصحابه بعض مع وفكر
يجمعون وصحبه هو وجد املرشوعة، األعمال يف جهاًرا تعمل علنية، جمعية إىل رسية
الجمعية غري (وهي اإلسالمية الخريية الجمعية وسموها اإلسكندرية، أعيان من لها املال
نمط عىل الناشئة تعلم مدرسة إنشاء أغراضها أهم من وكان االسم). بهذا اآلن القائمة
مبادئ تعليم إىل فيضيفون ذاك، إذ الحكومة مدارس عليه تسري الذي الجاف النمط غري
إليه دعا جديًدا غرًضا هذا كان وقد األمة، يف القومي والشعور الوطنية روح بث العلوم

التكون. طور يف كان الذي القومي الشعور
وافتتحها مديرها، نديم هللا عبد وجعل املدرسة وأنشئت املال، فجمع كله ذلك وتم
من كثري عليها وأقبل إسماعيل، أيام أواخر يف ذلك وكان الثغر، يف صداها رن بخطبة
فيها اإلنشاء بتعليم هو وتكفل الغرض، يحقق برنامج لها ووضع واأليتام، الفقراء أبناء
روحه، من فيها نفخ الجملة وعىل والتمثيل، الخطابة عىل الطلبة يمرن وأخذ واألدب،

الغرض. هذا ملثل أسست مرص يف إسالمية مرصية جمعية أول ولعلها
محله وحل عزل قد إسماعيل الخديوي وكان والقرص، املدرسة بني الصلة وثق ثم
تنسب أن منه ورجا فزارها، املدرسة واستزاره إليه النديم فتقرب توفيق، الخديوي
كل ينتهز فكان الخطابة، التالميذ بتعليم وأغرم فقبل «عباس»، عهده لويل الرياسة
يمرنهم ثم ليخطبوها، لتالميذه الخطب ويحرض فيها، يخطب الحفالت إلقامة فرصة
يحسنون نخبة بذلك فأسس ويرشدهم، خطأهم ويصلح ألنفسهم، الخطب ينشئوا أن
العامة، الحياة ميدان عىل باملدرسة خرج بل بذلك، يكتف ولم القول. ويحسنون التحرير،
هو ويمثلها االجتماعية، العيوب بعض نقد يف التمثيلية الروايات بعض يحرض فكان
وطالع «الوطن اسمهما روايتني أنشأ أنه ذلك من العامة، املالهي بعض يف وتالميذه
فيهما ونجح توفيق، الخديوي حرضهما زيزينيا» «تياترو يف ومثلهما و«العرب» التوفيق»

ذكره. أعىل نجاحه
الجمعية. ومن املدرسة من ففصل إليه، نسبوه الجمعية يف فساد ظهر ولكن
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أديب بصحيفتي اتصاله سابقة ذلك إليه وحبب صحيفة، إنشاء إىل اتجه ذاك عند
كتب، بما أعجبوا الناس بأن وشعوره فيهما، الكتابة عىل ومرانته نقاش، وسليم إسحاق
ما عىل يؤجرونه فال ومعنى مادة مقاالته الصحف أصحاب فيستغل يكتب كان وأنه
يفهم القارئ يرتكون بل مقاالته، ذيل يف اسمه بذكر حتى عليه يضنون ما وكثريًا كتب،

إنشائهم. ومن لهم أنها
غرضه عىل داللة االسم هذا ويف والتبكيت» «التنكيت سماها صحيفة فأخرج
الذًعا يكون قد أسلوب يف إليه، وصلوا ما عىل املرصيني تأنيب إىل يرمي فهو وأسلوبه،

مضحًكا. يكون وقد
يوافوه أن الكتاب فيه ودعا ،١٨٨١ سنة يونية ٦ يف منها األول العدد وظهر
التزمته، الذي املرشب يف معي كونوا رسمه: الذي النهج عىل قرائحهم ونتاج بمقاالتهم
ينادي وتبكيت أدبية، وأمثال تاريخية، وفوائد تخيلية، أفكار انتحلته، الذي واملذهب
يف مثله10 به رصنا ما محو عىل الخدمة بهذه لنتعاون الخرافات، وذم الجهالة، بقبح

السبيل. سواء أضالنا اللذين الهوى واتباع الغواية، متن ركوب من الوجود،
وأسلوبها. موضوعاتها يف عجبًا كانت الصحيفة هذه أن الحق ويف

العرص: ذلك يحسها كان التي املصائب ألكرب وتبكيتا تنكيتا تجد األول: العدد انظر
قوي البنية، صحيح شاب قصة وهي باإلفرنجي»، ملصاب طبي «مجلس عنوانه مقال
ال ومنعة عزة ويف كالم، وعذوبة ألفاظ رقة يف الشكل، لطيف الصورة، جميل األعصاب،
عدو، يد إليه تمتد ال حتى ويؤازرونه يعززونه أهله حوله يلتف مشارك، فيها يشاركه
والتقوى، بالصالح يتظاهر املاكرين أحد إليه تسلل ذلك يف هو وبينما محتال. حيل وال
األسواق عىل املاكر هذا فعرضه به. انخداًعا أهله إليه فأسلمه والغدر، الختل ويضمر
حينًا، فمانع بنورها، البدر وتكسف بحسنها، الشمس تعارض من الغواني من يريه
فسار الضاللة، هذه مثل يف وانغمسوا الغواية، هذه مثل يف وقعوا بيته أهل رأى ولكنه
فيه سار فما الخادع، املنافق رسمه الذي الطريق يف وسار واآلباء، النفار وترك سريهم،
بهجته، وذهبت أعضاؤه، وارتخت وجهه، فاصفر (الزهري) اإلفرنجي بالداء أصيب حتى
الداء وتمكن الطباع، منها تنفر بقبائح محاسنه وتبدلت وجهه، وتشوه عيناه، غارت
مرضه. من ينقذه من قومه من يجد لعله طرفه يقلب فصار وعروقه، دمه يف ورسى منه،

بعدهم. ملن عربة به يكونون عذاب من لقوم حدث ما املثلة: 10
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عىل ويقفون مرضه، ويشخصون الجسم، يفصحون قومه من األطباء واجتمع
اإلرساع يسألونهم املريض أهل بهم ويتعلق الدواء، رسيان ليقف الدواء ويركبون أصله،
والتحرر بالهدوء لهم ونصحوا األطباء فطمأنهم مصابه، دفع يف واالجتهاد معالجته: يف
األطباء بمشورة يعملون وابتدءوا العالج، يفسدوا ال حتى الدواء. يف السبب كانوا ممن

معالجته. يف الجهد ويبذلون
بعد الفرتة هذه يف الناس شعور فيها يصور أن أرد رمزية، قصة هذه أن وواضح
مراقبة من األجنبية؛ الدول وتدخل الباهظة، الديون مرصيف ووقوع اإلرساف، من كان ما
املرض هذا من الناس ألم بها يصور كما ذلك، إىل وما الدين، صندوق وإنشاء ثنائية
يف ذلك كل فيهم، الرأي أويل وتفكري عقالئهم، يسعى منه النجاة يف وأملهم اإلفرنجي،

مفهوم. روائي أسلوب
عىل بها فبدأ الكربى، ومشكلتها املرصية، املسألة صميم هي املسألة هذه كانت قد

اإلفرنجي». «الداء بكلمة التورية يف بارًعا وكان العالج، هذا وعالجها النحو، هذا
يف تعلم الفالحني، صميم من شابًا فيه يصف تفرنج» «عربي يف مقال ذلك وييل
يقبله، كيف وقابله املحطة عىل قابله ملا أباه يسفه بالده إىل وعاد أوربا، يف ثم مرص،
حتى لغته، وينىس أريفيه» «بن له يقول أن ويكتفي فقط، بيديه عليه يسلم أن ويطالبه
القصة، من باملغزى هذا ويختم — «أونيون» اسمه أن إال يعرف ال فهو البصل، اسم
علومهم ورصفوا وعاداتهم، قومهم لغة عىل حافظوا إذا إال هؤالء مثل يف أمل ال أن وهو

بالدهم. تقدم يف
ساهمني11 فوجدهم عليهم دخل أحدهم، بيت يف اجتمعوا مورسين قصة يقص ثم
لسانهم، وعقد أذهانهم، شغل خطري أمر يف يفكرون فظنهم يتحركون، وال يتكلمون ال
فيما يفكرون أو مرص، يف ذلك يفعل وكيف أوربا، يف الصنائع تقدم يف كتفكريهم
لتعاطي اجتمعوا إنما أنهم ذلك بعد يتبني ثم عملهم، يف التقدم ويضمن ثروتهم، يزيد
ونحن والتلغرافات، وللصحف لنا وما فيها، جرى وما وللدنيا لنا ما وقالوا الكيف،12
املال من آباؤنا لنا وخلف بأعمالنا، يقومون الذين الخدم عندنا عظيم، غنى يف هللا بحمد
اللطيفات. والنكات باملضحكات للمسامرات إال بيوتنا من نخرج فال — األيام تفنيه ال ما

عابسني. ساهمني: 11

املخدر. «الكيف»: 12
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وسماعهم القهوة، يف اجتماعهم من العامة بني يجري كان ما نقد إىل ترمي قصة ثم
وما لزغبة، ومتعصب لعنرتة، متعصب معسكرين، إىل انقسامهم (الشاعر)، للقصاص
وأيقظه ابنه إىل ذهب إذا — أسريًا عنرتة بوقوع الليلة القصاص ختم وقد — أحدهم كان
لم فلما كمًدا، مات وإال األرس، من عنرتة يخلص حتى الكتاب يف يقرأ أن وأمره نومه من
والجنون أدماه، حتى بعصاه عليه نزل تخريف، يف تخريف هذا أن وأفهمه ابنه، يطعه

فنون.
منه يقرتض أن الفالح أراد إذ املاكر؛ املرابي الجاهل، الفالح تمثل قصة هذه وييل
يأتي: كما وحسبها وعرشين بمائة «كمبيالة» عليه وكتب سبعني، فأعطاه جنيه، مائة
فيكون الفائدة وتضم سبعني، الباقي فيه فيكون املائة يف تخصم عرشون، فائدتها املائة
الفالح يقدم ثم الحساب؛ مسائل بأبسط لجهله بذلك الفالح ويقتنع وعرشون، مائة عليه
ويغالطه بأربعني، املرابي يحسبهما جنيًها، ١٢٥ الحقيقي ثمنها وقمًحا قطنًا للمرابي
ال غفلة يف والفالح ذلك كل وعرشة، جنيه بمائتي مدينًا يجعله حتى مضاعفة أغالًطا
وأنا حمار، الفالح إن أصنع! ماذا قال: ذلك عىل املرابي عوتب فإذا — به يصنع ما يدري

سنني! خمس يف كبريًا غنيًا أكون أن أريد
كبرية، مكتبة أثاثه من وكان بديًعا، أثاثًا وأثثه فخًما، بيتًا بنى كبري غني قصة ثم
ليعرف يحوي، وما املكتبة عن أحدهم فسأله الزائرين، عىل عرضه كله ذلك أتم فلما
فالن بيت دخلت لقد البيت: صاحب الغني فقال يهوى، والفنون العلوم من نوع أي
منفضة وبجانبها خرضاء ستارة عليها كتب خزامة منهم كل مضيفة يف فرأيت وفالن
طراز هذا أن فعلمت الخزانة، الزجاج ويسمح ينفضها يوم كل والخادم الريش؛ من
أصبح «وهكذا فن. أو بعلم يل علم وال ذلك، يف فقلدتهم وتأثيثها، البيوت بناء يف جديد

التقليد». غفلة يف نائًما الكل

للبلد، العامة للسياسة نقد والتبكيت»، «التنكيت صحيفة من األول العدد يف كله هذا نعم،
اللغة التزم فقد االنتباه، يسرتعي أسلوب يف ذلك كل الخاصة. االجتماعية للعيوب ونقد
منمقة تكون أن منها يريد ال إنه فاتحتها: يف فقال وروية، تفكري عن السهلة البسيطة
عبارة وبالغة لفظ بخامة مفتخرة وال واستخدام، بتورية مزخرفة واستعارات، بمجارات
بها املسامرة ألفنا ولغة تعودناها، أحاديث ولكن ذكاء، وتوقد علم غزارة عن معربة وال
وال الجغرافيا، نظر وال التاريخ، مراجعة تلزم وال أبادي، الفريوز قاموس إىل تلجئ ال
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مجلسك يف هي وإنما معانيها، يفرس شيخ وال موضوعها، عن يعرب لرتجمان، تضطر
«يسامرك ونديم عليه، تقدر ما منك يطلب كخادم بيت ويف تعلم، بما يكلمك كصاحب

وتهوى». تحب بما
تغذيته إىل يقصد أن يحب وكل وعامة، خاصة الناس يف أن يدرك هو ثم
الفصحى باللغة فيكتبها الخاصة موضوعات يختار لذلك النقد، بوجوه وأشعاره باألدب،
الفالح أما الخاصة؛ إال قدره يقدر ال دقيق موضوع فهو اإلفرنجي» «الداء كموضوع
يف وهو العامية، بلغتهم تكتب أن فيجب للعامة، فمكتوبة القصاص وسماعوا واملرابي
الخادم لسان عىل ويضع كالمهم، وأنواع أمثالهم ويعرف املهارة، كل ماهر العامية اللغة
أحكام دقة يف به، يليق وما واملغفل، واملاكر والغني، والفقري والرجل، واملرأة والسيد

وظرف.
القصص طريق من والنقد التعليم أن وهو القدر، جليل ليشء فطن قد هو ثم

يتلزمه. كاد بل منه فأكثر النقد، يف وأفعل للنفس أجذب
قرأ، قارئًا كان فمن ممكن، عدد أكرب إىل نداؤها ووصل صحيفته، يف نجح كله لذلك

ففهم. سمع قارئًا يكن لم ومن
السيايس اإلصالح يف خطرها لها التفاتة يلتفت تال عدد يف نراه بل بذلك، يكتف ولم
— واقتصارها الخطابة، ضعف الرشق غفلة أسباب بني أهم من أن وهي واالجتماعي،
األحوال، من بحال الواقعة الحياة تمس ال خطب وهي املساجد، خطب عىل — تقريبًا
حياة. تيضء وال قلبًا تحرك ال مألوفة، متكررة ومعان محفوظة، دينية عبارة هي وإنما
يحرض أن إىل ودعا اإلسالم، تاريخ يف وأثرها الخطابة قيمة يف قويًا مقاًال فكتب
الخطب هذه ترشح وأن التأثري، عىل وأقدرهم الحياة، بشئون الناس أعرف املساجد خطب
القادرون يتربع وأن جالء، يف باألمة املحيطة األخطار وتبني وضوح، يف الحارض املوقف
هذه بإلقاء ليسمح األوقاف ديوان مع ويتفقوا الغرض، لهذا يخصص املال من بقدر
وبلدة، قرية كل إىل صداها ليصل البالد، أنحاء يف وتنرش تطبع ثم املساجد، يف الخطب
تتضمن غرضه، توضح نموذجية خطبة ووضع إعدادها، يف لالشرتاك استعداده وأعلن
ملواجهة االئتالف إىل والدعوة والبغي، الظلم عىل والنهي البالد حقوق عىل املحافظة
اختالف إىل نظر غري ما املواطنني مع واالتحاد األفق، يف دالئلها تظهر التي األخطار
من والتحذير والخديوي، الخليفة حول وااللتفاف السابق، مرص بمجد والتذكري الدين،
وسيلة يتخذه عمل إتيان من والتحرز البالد، سياسة عىل يده وضع من األجنبي تمكني
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اإلساءة وعدم تجارتهم حقوق حفظ ومن بالحسنى، األجانب النزالء ومعاملة لتدخله
إليهم.

حكم أول (يف الوقت ذلك يف إليها ماسة الحاجة أن رأى التي املعاني هي هذه
فبدأها الجمعة تناسبصالة دينية صياغة صاغها العرابية)، الثورة قبيل توفيق الخديوي
يشد كالبنيان للمؤمن «املؤمن الرشيف: بالحديث وختمها رسوله، عىل والثناء هلل، بالحمد
شكًال، الخطبة إذاعة يف نديم هللا عبد فكرة أخريًا «الراديو» حقق وقد — بعًضا». بعضه

موضوعه. فكرية تتحقق ملا ولكن
املوضوع. هذا عىل الصحيفة هذه وانتهت

٣

شعر وإن بظلم، يشعر عام رأي إسماعيل الخديوي عهد أواخر إىل مرص يف يكن لم
تدخلت حتى األلسن وأخرس الشعور أمات طويلة أزمانًا االستبداد عنف ألن ينطق، فال
نفسه إسماعيل الخديوي وغذاه يتنبه، الشعور فبدأ املالية، مرص شئون يف األجنبية الدول
شورى مجلس من معارضة فأول عاقبته، من وخشيته التدخل بثقل إلحساسه وجرأه،
ومهاجمتهم الضباط ومظاهرة يجرؤ لم ذلك ولوال منه، بإيعاز كانت للحكومة النواب
تمالئ13 التي نوبار وزارة من ليتخلص بتدبريه كانت رواتبهم لتأخري املالية لنظارة
لالئحة ووضعهم البكري، السيد دار يف البالد أعيان واجتماع التدخل، هذا يف األجانب
شئون يف ممثليها تدخل وعدم وضمانها أوربا ديون بوفاء فيها تعهدوا التي — الوطنية
بقوتهم الناس شعر ما أول هذا وكان أذهانهم، يف الخديوي بناها فكرة كانت — البالد
بالحقوق. ويطالب الظلم يقف أن يستطيع أنه إىل العام الرأي ونبه إليهم، الحاكم وحاجة
أمة يف وجد إذا الشعور وهذا بنقدهم، صوته ورفع والحكام الوالة مراقبة حقه من وأن
شعور بها يلهبون قوية صياغة ويصوغونه الناس، شعور يشعرون قادة من له بد ال كان
وجاء ومدرسته، الدين جمال السيد يف ذلك لكان يشعر، لم من بها وينبهرون شعر، من
وينميها يعذبها الخطرية األحداث وتتابع غرست، قد العام الرأي ونواة توفيق الخديوي
يتصل إسماعيل عزل قبل وكان رحيًما، سمًحا كان فقد بتوليته، مستبرشة والنفوس

تنارص. تمالئ: 13
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موضع أنت له: وقال إليه قربه توىل فلما اإلصالح، يف آراءه ويحبذ الدين جمال بالسيد
األمة، آمال تحقيق يف برغبته «ورصح الوزارة، لتشكيل باشا رشيف ودعا مرص، يف أميل
واالستقامة الحكومة، نفقات يف باالقتصاد فيها هي التي السيئة الحالة من وإخراجها
وإصالح القوانني شورى نظام وتوسع واإلدارة، القضاء وإصالح العامة الوظائف يف
والتجارة، الزراعة دائرة وتوسع والتعليم، الرتبية لتعميم والسعي واملجالس، املحاكم

أعمالهم». يف للعاملني الحرية ومنح
لم الشورى الحكم ولكن آمالهم، وتفتحت القيمة الوعود لهذه وتهللوا الناس ففرح
الخديوي عىل أشار الدين جمال السيد وكان الحاشية، يرض لم — كثرية طوائف يرض
دولة «ووكيل عبده: محمد الشيخ قال عليه. فأغضبهم إسماعيل، حاشية بتغيري توفيق
وتقرير امليزانية، تصحيح يف النظر حق إعطاء دون املوانع إقامة يف يسعى أخذ فرنسا
األوضاع هذه برضر الخديوي إقناع يف مساعدة إىل إنجلرتا وكيل ودعا املالية، األمور
السيد ونفي باشا رشيف فاستقال كله؛ ذلك يف توفيق الخديوي رأي فتغري الجديدة»

الثورة. أسباب من سببًا كان آخر مجرى األمور وأخذت الدين، جمال
كان الحديثة مرص تاريخ ويف رشيف، وزارة بعد باشات رياض وزارة جاءت ثم
وكالهما االستبدادي، الحكم رمز باشا ورياض الشورى، الحكم رمز دائًما باشا رشيف
هو الشورى الحكم أن ترى جماعة رشيف فحول الخاصة، من كثري حوله يلتف كان
حدها، عند سلطة كل وقف يف الوحيد واألمل الفوىض، من البالد إلنقاذ الوحيدة الوسيلة
الحكم أن ترى جماعة رياض وحول األفراد، نفوس يف والحرية لألمن الوحيد والباعث
معرفتها، حق السياسة ومجاري شئونها وعرفت األمة نضجت إذا إال يصلح ال الشورى
الشورى الحكم كان وإال صالًحا، قدًرا العمل يف والجد القول يف الشجاعة من ورزقت
الصحف يف الفكرتني عىل يدور والنزاع الجدال وكان الحد؛ هذا تبلغ لم واألمة نقمة،
وتفتيح السياسة، يف العام الرأي لتنوير درًسا هذا كان فقد حال؛ كل عىل واملجالس،

العامة. املسائل يف للنظر األذهان
العزيمة قوي باإلدارة، خبري ذكي، — معقدة شخصية رياض شخصية وكانت
فيه يسمع لم بشخص وثق إذا رأيًا، رأيه بجانب يرى ال بنفسه، معتز العمل، عىل صبور
حسبما ولكن ملرص، الخري يحب نزيه، النهاية، فإىل بإنسان الظن أساء وإذا قائل، قول
عيوبًا، مملئون بأنهم عقيدة ممتلئ باملرصيني الثقة قليل يراها، التي وبالطريقة هو يرى
أو عليهم باالعتماد إال الحكم يستطيع ال أنه يرى بقوتهم، معتقد لألجانب، التعظيم كبري
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ومع إرضائهم، سبيل يف األمة وإغضاب الخديوي إغضاب من بأًسا يرى ال أقواهم، عىل
الحب شديد — أمته لخري يستطيع ما أقىص منهم ينال أن يف جهده أقىص يبذل ذلك

العرابية. للثورة التمهيد عوامل من هذه أخالقه فكانت مكرها. إال تعتزله ال للحكم
والسخرة أجر غري من الرتع وحفر النيل، عىل الجسور كإقامة العامة السخرة ألغى
هوادة، غري يف ذلك ونفذ مقابل، غري من سيدهم أرض يف الفالحني كعمل الخاصة،
عىل وضيق السرية، فأساءوا للمديرين، العامة السلطة وأعطى األعيان، بذلك فأغضب
وسافر جهًدا، يعملون كانوا أن بعد ًرسا أصحابها فعامل بعضها، وعطل الصحف،
الرتب يمنح أن يف الخديوي وعارض عليه، الطعن يف الجرائد يصدر أوربا إىل بعضهم
وعاقب عليه، الخديوي فغضب رغباته من كثري يف عارضه كما أهًال، يراهم ملن والنياشيني
الحربية ناظر وترصف بالخديوي. خاصة ترعة حفر يف األهايل سخر الذي املدير «رياض»
تشكيل وأصحابه عرابي فطلب املرصيني، الجيش رجال أغضبت ترصفات وزارته يف
أنه عنه أشيع ولكن مطلبهم، إجابة إىل رياض فمال الشكايات، لتحقيق عسكري مجلس

الحكم. عن يتخىل أن يريد ال وهو ذلك كل — عليه فغضبوا ذلك يف يمانع الذي هو
أسباب اختلفت وإن الحال، تغيري وجوب يف تتفق وكلها واضطربت، األفكار تبلبلت
املرصيون والضباط الناس، تسخري يف سلطتهم رجوع يحبون فاألعيان طائفة، كل غضب
لوجهة تأييد كله هذا أن يرون الرأي ذوي وبعض الرشاكسة، وبني بينهم العدل يريدون
لخشونته، رياض عىل ناقم والخديوي الشورى نظام إال األمور يصلح ال أنه يف نظرهم
للثورة هيأ ذلك كل املالية. األمور ضبط من رياض به قام ما يرسهم ال األجانب وبعض

العربية.
نظام من الحكومة شكل تغيري إىل الضباط، بني عدل من العرابيني مطالب وتطورت
اللتجائه بعزله املناداة إىل توفيق الخديوي عىل التهييج إىل شوري، نظام إىل استبدادي
حركة من الحركة، واتسعت املغريين. صد سبيل يف للجهاد الدعوة إىل لحمايته، الدول إىل
والتجار واألعيان العلماء تشمل واسعة وطنية حركة إىل والضباط، الجند يف محصورة
الخديوي محل ليحل أمري صالح يعمل من الحركة وسط واندس وغريهم، والزراع
جريدة صاحب هؤالء ومن عيل، محمد ابن حليم األمري لصالح تعمل فجماعة توفيق،
راتب هؤالء ومن إلعادته، إسماعيل الخديوي لحساب يعمل من ومنهم نضارة» «أبو

وهكذا. الرسادر، باشا
واحتضنه نديم، هللا عبد عمل جًدا صغرية صورة صورناه الذي الجو هذا يف

ومشعلها. وكاتبها الثورة خطيب فكان العرابيون،
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إىل اإلسكندرية من مكانها ونقل والتبكيت»، «التنكيت بدل «الطائف» جريدة اتخذ
وترشح بالغة، جرأة يف إسماعيل الخديوي ترصفات تنقد قوية، عنيفة وبدأها القاهرة،
بنفسه شاهده وما الرؤساء، من يلقونه الذي املهني والعذاب السخرة يف الفالحني بؤس
رئيس وكل والرضب، واإلعياء والبؤس، الجوع من قتىل الناس يخر وكيف أحداث، من

التعذيب. يف باملغاالة فوقه من حظوة ينال أن يريد
عن اإلصالح رضورة يف النواب آراء عن يعرب الصحيفة هذه يف نديم هللا عبد وكان
تعترب أن املطبوعات إدارة إىل النواب رئيس باشا سلطان كتب وقد النيابي؛ الحكم طريق
هذا ونرش بذلك، اإلدارة فاعرتفت أفكارهم، عن املعرب النواب لسان «الطائف» جريدة
شهًرا. عطلته وتهييجه عنفه املطبوعات إدارة رأت ملا ولكن الداخلية، نظارة بأمر رسميًا
من ويشجع عاداها، من يقدم لها، الدعاية لسان العرابية الثورة يف «الطائف» أصبح
األوروبني فينقد بتطورها ويتطور املرصية، الديار حمى بحامي «عرابي» ويلقب واالها،
وتهكم الذع أسلوب ويف أحضانهم، يف الرتمائه توفيق الخديوي وينقد وترصفاتهم،
القتال، عىل الجنود يحرض املعسكر إىل «الطائف» جريدة نقل الحرب كانت فإذا ساخر،
يف واشتد األمر اشتد وكلما التربعات خرب وينرش املئونة، تقديم عىل الشعب ويحرض
يهرج وهو واحدة، إىل اثنتني إىل أربع من الظروف: الشتداد صفحاتها قلت وقد تهييجه؛
إىل اإلنجليز وانتصار انتصار، أخبار إىل املرصيني هزيمة أخبار فيقلب الحرب، أخبار يف

التسليم. وتم الهزيمة، تمت حتى كذلك وظل هزيمة، أخبار
الخطابة. يف عمله كان ذلك جانب وإىل الصحافة، يف عمله هذا

العجب، يستدعي ما اللسان ذالقة من وأعطى يخطب، مجتمع كل يف طاف فقد
وقد انهياًال، واأللفاظ املعاني عليه وتنهال يتدفق حتى لسانه يحرك أن إال هو فما
لهم وأعطى املحافل؛ يف يخطبوا أن الناشئة من كثريًا وعلم الخطابة، فن البالد يف نرش
الجمعية مدرسة يف واألدب، اإلنشاء يعلم كان أيام ذلك وبدأ وكفايته، بمقدرته املثل
،(١٨٨٢ سنة فرباير ٧) توفيق عهد أول يف الدستور أعلن فلما اإلسكندرية. يف الخريية
مفاسد كل سيصلح النيابي الحكم أن الناس وأمل تقدر، ال فرح هزة النفوس يف رست
يسمعوا أن الناس واشتاق — واملستقبل للحارض السعادة وسائل كل ويرسم املايض،
للناس يغنون الذين وتالميذه وصحبه نديم هللا عبد فكان املوضوع، هذا يف الكثري الكالم
قطب هو والنديم ليخطبوا وفرقته النديم إليها الحفلة تلو الحفلة فأقيمت بآمالهم،
عليه، يعقب بعده النديم قام موضوًعا وتناول خطيب خطب وكلما أوًال، يخطب الرحى.

49



الحديث العرص يف اإلصالح زعماء

الضباط وكبار النظار يحرض الحفالت هذه ويف فيه، يطنب موضوًعا كالمه من ويتخذ
ومحمد الحمويل عبده من طربهم لهذا نفوسهم فتطرب واألعيان، والنواب والعلماء

عثمان.
الجمعية يشكر ثم بقصيدة، «النديم» يفتتحها املقاصد جمعية تقيمها حفلة هذه
وعهد االستبداد عهد بني الفرق فيبني اللقاني إبراهيم ويتلوه بالدستور، احتفالها عىل
مصطفى الشاب يقوم ثم العهدين؛ بني الفروق موضوع يكمل النديم فيعقبه الشورى،
ويستحث والفنون، العلوم يف االجتهاد عىل الحث يف فيتكلم — بعد فيما باشا — ماهر
إىل بالدعوة ذلك ويختم املرابني، استغالل من األهايل يحمي أهيل بنك إنشاء عىل األغنياء
عبده محمد الشيخ يقوم ثم املوضوع، هذا يف يتكلم النديم بعده فيقوم واالتحاد، األلفة
ويحث املتعلمني، من النواب يكون أن بوجوب ويطالب النيابية، الحكومة مزايا فيبني
لحقوق املبينة القوانني وسن والكتابة، القول حرية احرتام وعىل التعليم، تعميم عىل
فيتكلم إسحاق أديب يقوم ثم قوله، عىل معقبًا بعده «النديم» ويقوم وواجباتهم، األفراد
ثم النديم؛ ويتلوه للبالد، الخري يجلب ما كل يف النظار مع وتضامنهم النواب شعور يف
والثبات، االتحاد عىل الحث يف فيخطب زغلول) باشا (فتحي صربي أفندي هللا فتح يقوم

االجتماع. هذا وينتهي
بالدعوة ويقوم الخطب، هذه مثل فيها ويقال االجتماعات، هذه أمثال وتتكرر
اختلفت وإن نديم هللا عبد عمادها السابقة، الحفالت غرار عىل وكلها البلد، كرباء إليها
والحث واالتحاد، القوة بأسباب التمسك إىل اللقائي إبراهيم كدعوة املوضوعات، بعض
البالد، تمدن التي باملبادئ األخذ يف زغلول فتحي وخطبة والجبن، الخوف مجانبة عىل
بالتعلم. عمله له يسمح لم من فيها يتعلم ليلية مدارس تفتح جمعية إنشاء إىل والدعوة
الحفالت هذه وكل الطراز، هذا عىل اإلسكندرية يف حفلة إىل نديم هللا عبد ويدعى
فتنرش خطب، من فيها دار ما خالصة فيها ويذكر املرصية، الوقائع جريدة يف توصف

البالد. يف
عبد خطب تحولت العرابية، الثورة وكانت األمور، وتطورت الدستور؛ عطل فلما
والجيش وطلبته، األزهر يف مجتمع: كل يف يخطب وكان الثورة، موضوع إىل نديم هللا
عليهم ويطلع إال األغراض من لغرض مجتمع يكون فما «األفراح»، حفالت ويف وجنوده،
الثورة، موضوعات يف ويخطبون العايل املكان يعتلون ناشئته من وجماعة نديم، هللا عبد
مع الفالني الفرح «يف يقول: الليلة؟ تغني أين «املغني»: عثمان محمد سئل إذا كان حتى
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خطبه: بعض يف مثًال فيقول التهريج، من يتحرج ال املوقف هذا يف وهو نديم». هللا عبد
الجانب، هذا من قربص جزيرة مرماها يبلغ مدافعها أطلقت إذا اإلسكندرية طوابي إن
األساطيل جالت فكيفما اآلخر. الجانب من الجزيرة هذه تبلغ أطلقت إذا اآلستانة ومدافع
فيقول زغلول» «فتحي ويخطب الناس؛ فيصفق مدافعنا، رحمة تحت فهي اإلنجليزية
املواضيع، يف والتفنن والبيان العلم من خطبه يف التلميذ هذا أبدى ملا تعجبون أال النديم:
مصطفى ويخطب واحًدا؟! موضوًعا إال يتناول ال إنجلرتا خطيب جالدستون أن مع
فيها التلميذ استعداد مقدار هذا يكون أمة أن الناس أيها أشهدكم النديم: فيقول ماهر

أمرها. يف أحد يغلبها ال
ينتقل بصحفه، وقلمها بخطبه، عهده يف األمة لسان نديم هللا عبد كان حال كل عىل
وبذلك األمة؛ من ممكن عدد أكرب يف ومشاعره آراءه وينرش يمل، وال يكل وال األقاليم يف
األمور يف اإلصالح إىل ويتطلع الشورى، بالحكم يؤمن مرصي عام رأي نمو ساعد كله
هذه يف الخاصة رسول الدين جمال السيد كان فإن والسياسية، واالجتماعية االقتصادية
الدين جمال إليها تدعو التي املعاني قطر العامة، رسول كان نديم هللا فعبد املعاني،
كان مدرسته؛ يف والتلميذ كوخه، يف والفالح متجره، يف التاجر إىل وأوصلها الشعب، إىل
ولغته به، تحيط التي والبيئة وثقافته نشأته يف أرستقراطيته بحكم الدين جمال السيد
والعلم النشأة يف ديمقراطيته بحكم نديم هللا عبد وكان الخاصة، معلم وكتابته، كالمه يف

العامة. معلم واللغة والبيئة
عنها، واملسئولني أرضت وما نفعت وما العرابية الثورة عىل الحكم بصدد اآلن لسنا
إليها دعت التي أقواله تبخرت إذا إنه نقول: أن اآلن يعنينا ما كل وإنما عليها، واملآخذ
عبد نفع جوانب من كبري جانب لنا بقى وتهويشه، تهريجه أنواع وتبخرت الثورة، فورة
الظلم، من الشكوى يف بحقه الشعب يف الشعور إيقاظ وهو الحركة، هذه يف نديم هللا
نوًعا هناك وأن أمامه، مسئوًال يكون أن يجب الحاكم أن وإفهامه بالعدل، واملطالبة
يشاء، ما يفعل الحاكم إرادة إىل كلها األمور رجوع من ألفه: الذي غري الحكم من جديًدا
نوابها، يف ممثًال بنفسها نفسها البالد حكم هو الجديد النوع وهذا يفعل، عما يسأل وال
عند كانت قد معان وهذه أجنبية؛ دولة ألية وال العليا، للدولة ال للمرصيني مرص وأن

العامة. يف نديم وعبدهللا الثورة فنرشتها الخاصة، خاصة
وتنهيه بنفسه، وشعوره — ما حد إىل — العام الرأي فيقظة الثورة أخفقت ولنئ
وبني بينه قورن إذا األخص عىل ذلك ويتجىل يخلق، لم والسياسية االجتماعية لحالته

قبل. من حالته
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٤

من أقىس الخلقية الهزيمة وكانت املنكرة، والهزيمة باإلخفاق العرابية الثورة انتهت
وبدأت ينارصهم، كان من أكثر لهم وتنكر الحركة، قواد أكثر ذل فقد الحربية، الهزيمة
بخصمه، يقاع اإل يف سعى عائلية أو مالية خصومة له كانت من وكل تدب، السعايات14
وأخذ والتهم، الدعاوى يف للنظر املشكلة املجالس وامتألت الثورة، أعمال من بعمل يتهمه
منهم كثري استطاع وإن فعلوا. وما قالوا مما يتربءون الحركة يف اشرتكوا ممن كثري
ينساها ال فخطبه ذلك، من شيئًا مستطيع ليس نديم هللا فعبد نفسه، تربئة حاول أو
بأشد عليه يحكم أن حوكم إذا فالبد «الطائف»، جريدة يف عليه مسجلة وأقواله أحد،

اإلعدام. أنها الظن أغلب وكان العقوبات،
وبعثوها رسالة وكتبوا الخديوي، من العفو يطلبوا أن معه ومن هو عرابي فكر لقد
فبعثوا نصوصها، بعض يغريوا أن لهم بدا ثم إليه، لتقديمها اإلسكندرية إىل وفد مع
رفض الخديوي أن علم الدوار كفر إىل وصل فلما نديم، هللا عبد مع أخرى بصيغة
وأيقن القاهرة، إىل «النديم» فعاد رجالها، بعض عىل بالقبض وأمر األوىل العريضة
وتضع الحكومة تجد وداب»، ملح «فص به وإذا واالستخفاء، للهرب العدة فأعد بالهالك،
باشا ورياض باشا سلطان من كل ويبعث عنه، للبحث قوة كل وتوجه األرصاد15 له
يرشد ملن جنيه ألف مكافأة وتعلن عليه، للقبض والنشاط بالجد اإلدارة لرجال منشوًرا
وهو أعوام، عرشة نحو مدى سدى، ذلك كل فيذهب يخفيه ملن القصوى والعقوبة عنه،
ويمثل الحريري؟ مقامات يف الرسوحي زيد أبي حبل منها أين حيًال يحتال أموره كل يف

املعروفة؟ البوليسية الروايات منها أين روايات
القطر من املؤبد بالنفي غيابيًا حكًما عليه فأصدرت أمره، الحكومة أعيت لقد

املرصي.
حتى أياًما ويف له صديق عند ويستخفي «بوالق» إىل يذهب مرة أول ذا هو ها
عينيه وربط حمراء بعمامة واعتم أحمر، «زعبوًطا» لبس وقد فيخرج الطلب، عنه يخف
يف ونزل الطرق، مشايخ من أنه وتصنع طويًال، عكاًزا وأمسك لحيته، وأطال بمنديل،

أحد. له يفطن فلم بنها، إىل خادمه مع سفينة

الوشايات. السعايات: 14
الجواسيس. أي األرصاد: 15
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عاد إذا أنه «النديم» فأيقن أهله، إىل يرجع أن وأراد أميًا، وكان خادمه وجزع
إال قوة وال حول «ال وقال: الفزع إىل تصنع ثم يوًما، الجريدة يقرأ فأخذ أمره، انكشف
ملن جعلت قد الحكومة إن «النديم»: فقال أفزعه، عما الخادم فسأله العظيم»، العيل باهلل
يف يبالغ وأخذ الخادم، فخاف آالف؛ خمسة برأسه يأتيها وملن جنيه، ألف عني يرشد
هو وقال االستخفاء. مدة طول معه وظل الباب، هذا من واسرتاح سيده، من أكثر التنكر
كل أدخل متنكًرا، البالد يف فدرت مستخفيًا مرص من «خرجت الفرتة: هذه يف نفسه عن
إني قويل من أدعيها، التي دعواي يوافق بلسان قرية كل يف وأتكلم مخصوص، بلباس بلد
الدعوى يوافق إصالًحا لحيتي وأصلح نجدي، أو رشقاوي أو فيومي أو يمني أو مغربي
— السياحة دعوى عند آخر يف وأقرصها املشيخة، دعوى عند مكان يف فأطيلها أيًضا،
اسمه كان فأحيانًا عزبة». يف وأسودها قرية، يف وأحمرها بلد، يف وأبيضها — مثًال
املغربي، عيلّ الحاج يس وأحيانًا الفيومي، محمد الشيخ وأحيانًا املدني، يوسف الشيخ
«النديم»، مقدرة املقدرة ألن عجبهم، فيثري يعرفهم بمن يجتمع كان وأحيانًا وهكذا،
له. شبيه ال من جل هللا سبحان فيقولون: واللهجة، والصوت الشكل يف يختلف ولكن

ملا وإتقانه حيله، يف مهارته منها: أمور، االستخفاء هذا يف نجاحه عىل وساعد
يف وهو — مرة ادعي فكذلك مدني أو محكم، مغربي تكلم مغربي أنه ادعي فإذا يدعي،
فأرسل القاهرة، بلغت حتى واألدب العلم يف شهرته وذاعت يمني، عالم أنه — القرشية
يفهم ولم الجرائد بعض يف ذكره ورد مثل عن ليسأله زغلول» «سعد باشا رياض إليه

له.16 وفرس يمني عالم أنه عىل فقابله معناه،
برجل فاستعان طلبه، يف الحكومة جد رأى أنه استخفائه يف مهارته من وكان
إيطاليا، يف «ليفورنو» إىل هرب النديم أن عنه فأشاع به، ويثق يعرفه الفرنسيني من
الضبط رجال الحكومة وعنفت ذلك، الناس وصدق «األهرام» جريدة الخرب هذا ونقلت
خدعة. إال ذلك كل يكن ولم الطلب، عنه فخف الخروج، من تمكن حتى إهمالهم عىل
األقوال تعددت «قد إنه بسنتني: استخفائه بعد مرة «املحروسة» جريدة صاحب وكتب
إىل فر إنه قائل ومن اإليطالية، البالد إىل التجأ إنه قائل فمن النديم، هللا عبد مقر يف

نوع واملشان: الحمام؛ يشبه طائر والورشان: املشان» رطب يأكل الورشان «بعلة هو املثل هذا 16

أن ويزعم رطبه يأكل فكان تمرهم، يحفظ أن لهم خادم إىل عهدوا جماعة أن وأصله التمر. أجرد من
آخر. شيئًا منه واملراد شيئًا يظهر ملن يرضب وهو املثل. فقيل أكله، الورشان
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قوم وقال نديًما، له وصار باملهدي واتصل السودان أتى أنه زاعم ومن الغرب، طرابلس
باريس أتى أنه نعلم فيما والحقيقة بعرابي، لالجتماع «سيالن» إىل السفر يف سارع إنه
باملرصيني، وندد العرابية، الحرب ذكر عىل فيها أتى مقالة فيها ونرش األخرية، األيام يف

إلخ. والجبن» الضعف إليهم ونسب
تزل وقد — عليهم تقيض املروءة بأن وإيمانهم عليه، الناس بعض عطف ومنها
باملال، أغروا مهما االستخفاء عىل يساعدوه وأن علموا، إذا أمره يخفوا أن — بساحتهم
نزل فقد الهمرشي، محمد الشيخ وهو الغربية، بمديرية «العتوة» عمدة من كان كالذي
منعزل مكان يف سنوات ثالث من أكثر داره يف وأقامه مثواه، فأكرم بنفسه، وعرفه عنده
له: وقالت أوالدها، أكرب زوجته دعت توىف فلما خادمه؛ وزوج وزوجه؛ خاص؛ باب له
بأن فوعدها الالجئ؟ وتحمي الجار تحفظ شهًما كأبيك تكون أو املكافأة يف نطمع هل
عندهم من فخرج واش، بوشاية «النديم» أحس حتى بذلك؛ ووىف حفظه؛ يف كأبيه يكون

مروءتهم. حامًدا
فرصف فعرفه، البالد، بني تنقله يف والنديم رشكيس، مركز مأمور مرة وصادفه
نقود، من معه ما وأعطاه عرفتك، فقد لتنكرك رضورة ال وقال: به، اختىل ثم جنده

يضبط. ال حتى طريقه يف السري خطة له ورسم
إليه؛ صاروا ما يعرف ال وأخيه. وأمه ألبيه الحنني شديد أمره مرة أول يف وكان
وسط ثم باإلسكندرية، بيته يف تركها التي وأوراقه وتآليفه كتبه ملعرفة الشوق شديد
تشتت أرسته أن الفرنيس فعرف باألخبار؛ ويأتيه ذلك كل يتعرف أن الفرنيس الصديق
وأن الريف، يف له قريبة عند يقيم أباه وإن حولهم، وضعت واألرصاد لهم، تنكروا والناس
منها وهاجر اإلسكندرية رضبت عندما عاًما، عرش تسعة فيها أنفق التي وتأليفه كتبه
الحديدية، السكر عربات من عربة بها شحن كبار صناديق ثالثة يف أبوه وضعها أهلها
هائًال، ازدحاًما املهاجرين من املسافرون القطار عىل ازدحم الزيات كفر إىل وصلت فلما
ثالثة ال الصناديق ومنها النيل، يف بالعربة ما جميع يرموا أن إال املحطة رجال يسع فلم

العقلية. ثروته كل وفيها
منظًما. اتصاال وأخيه بأبيه يتصل كان الطلب عنه وخف األحوال هدأت ملا ثم
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يسكن املندرة» «برية يف وهو األضحى عيد فهذا تنفرج، ثم أزمات عليه وتأتي
الذي خادمه ويأتيه الرضوري، القوت يجد وال زوجته، إال أحد يسكانه ال الحقول، وسط
أن إال هو فما العيد، يوم يف القوت وعدم والفقر البؤس له يشكو عنه بعيًدا يسكن
يبعث كما وثيابًا، وسمنًا وعسًال قمًحا بيته يمأل بما واملروءة الرب أهل من رجل له بعث
ما الفراغ من له وأتيح وزوجته، الخادم ذلك من وشيئًا زوجته، للبس والحرير األطلس
إليه تصل ما قرأ قرية يف اطمأن إذا فكان والتأليف، باملدرسة نفسه إكمال من مكنه
داعي دعا إذا حملها يسهل خفيفة مكتبة األيام هذه يف مكتبته وكانت الكتب، من يده
و«الوايف» أبادي، الفريوز وقاموس السعود، ألبي القرآن تفسري فكانت الرسيع، الرحيل
وألف رفاعة؛ الشيخ ترجمه الذي ملطربون وجغرافية شميل، ألمني الرشقية املسألة يف
كتب األوىل. أيامه يف يستطعها لم عليه نعمة هذا فكان والتاريخ. الدين يف له يعن فيما
صافية، رائقة وحالة وعافية، بخري فأنا عني سالت إن يقول: الفرتة هذه يف له لصديق
الخطوب بتوايل ذهني أتعب وال بالنهار، كنت إذا الليل به يأتي بما فكري أشعل ال
انتهت متى مدة، شدة لكل أن العتقادي الشدة، ووقع املدة، طول من أتألم وال واألكدار،
أشتغل تارة — نديمي وقلمي كليمي، فكري فرتاني الحال، وحسنت األوحال، جفت
وحينًا املنة، هللا به تعظم بما السنة، أهل عقائد وأجمع األصول، علم يف فصول بكتابة
مختلفة، فنونها يف مؤتلفة، رسائل أكتب ووقتًا قصائد، صورة يف فرائده، بنظم أشتغل
واألخالق، العادات يف أكتب وزمنًا وامللوك، األخبار وسري والسلوك التصوف يف أكتب وآونة
برشح أشتغل ويوًما الزمان، تاريخ سفينة عىل األكوان، أطوف ومرة اآلفاق، وجغرافية
فانظر وكبري، صغري بني مؤلًفا عرشون اآلن يل تم وقد … الشفيع مدح يف البديع، أنواع
أتراني واملنة. للمنحة وسيلة املحنة، أيام جعل كيف الخبري، اللطيف هللا رحمة آثار إىل
ويف اثنني مرضعة من أشغل كنت وقد املعلوم، الوقت ذلك يف العلوم، هذه أكتب كنت
بعض أشتغل تابع، له وليس عرشة مربي من وأتعب رابع، كتفها وعىل ثالث حجرها
الجمعيات بمجالس مشتغًال األحوال، دراسة يف لييل وأقيض الجورنال، بتحرير النهار
األهل نسيت وقد الزمان، أبناء ومراقبة اإلخوان، وزيارة التعليمية، ومدارسها الخريية
ما لها سكون ال البخار، يحركها كآلة فكنت وليلة، يوًما الطعام نسيت وربما والعيلة،

املؤلفات؟ هذه وأكتب للمخلفات، أنظر كنت فمتى والنار. املاء دام

ال��زف��ي��ر أص��اله ال��غ��ي��ر ف��ي م��ص��ي��ب��ت��ي ن��ار أن ول��و
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م��ط��ي��ر ج��و ف��وق��ه��ا م��ن س��اح��ة ف��ي ل��ك��ن��ه��ا
ن��ك��ي��ر ب��ال ل��ل��ق��ض��اء ص��ب��ري و إي��م��ان��ي ص��دق ه��و
ال��ب��ص��ي��ر م��والي ب��اب ف��ي ع��زي��م��ت��ي ج��ي��ش ووق��وف

وزوجه، «صالًحا»، فسماه اسمه غري الذي «حسني» بخادمه بًرا رحلته يف وكان
واتخذه والتوحيد، الفقه وعلمه القرآن، من سور جملة وحفظه والكتابة، القراءة، وعلمه

صاحبًا.
وتلطمه زوجته عليه تغضب الوليد، منها يشيب ومحن بؤس أيام عليه وتواردت
نفسه إظهار أن — الحال هذه مع — رأى وربما ثناياه، تسقط تكاد حتى فمه، عىل
خادمه زوجة مع زوجته تتخاصم وأحيانًا ويصالحها، يرتضاها ثم عليه، أهون للحكومة
وأحيانًا بحيله، ذلك كل فيتدارك أمره، تفضح بأن كلتاهما وتهدده الشحناء، وتشتد
قاعة يف مرة استخفى لقد حتى واالستخفاء، الحذر يف فيشتد يهدده بالخطر يشعر
ترعة، من لقربها أرضها املاء يرشح مظلم، طويل رسداب من إال إليها يتوصل ال مظلمة
دخانًا، الحجرة فيمأل بالجاز يضاء صغري مصباح عىل إال والكتابة القراءة من يتمكن وال
يف الشديدة الرغبة مع الحال سوء به يبلغ وأحيانًا أشهر، تسعة نحو فيها ويستمر
ويتخذ السنط، قرط بعض إليه ويضيف الفرن، هباب17 من الحرب يصنع أن الكتابة
يخفف ما املروءة أهل من يجد أن يعزيه صبور، ذلك كل عىل وهو الحجناء.18 من أقالمه
ويغمره بيته، يف يؤويه الشهداء» «بشباس الحالق معبد» «فمحمد جرحه ويضمد كربه،
يف انتقاالته يف يصاحبه الفالح جوده» و«أحمد أرسته. منه يحرم ما عليه وينفق بفضله،

للمخاطر. أجله من نفسه ويعرض الحالك، الظالم
أيًضا أمتعهم ما أكثر ما ولكن معه الناس وأتعب استخفائه، يف نفسه أتعب ما لشد

وسمره. ووعظه وفكاهاته، بأحاديثه
الفرارجي حسن اسمه رجًال ولكن أمره، وكتم عمدتها فعرفه «بالجميزة» نزل وأخريًا
فأمرت الداخلية، وإىل الرساي إىل فكتب عرفه — جاسوًسا استخدم ثم جنديًا كان —
البلدة، حول فالتفوا الجند من قوة ومعه الغربية حكمدار وكيل وذهب عليه، بالقبض

الرتاب. الهباب: 17
بمرص. معروف نبات الحجناء: 18
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أنهم حظه حسن من وكان فاستسلم. يستطع، فلم القديمة بحيله الهرب «النديم» وأراد
لتغري عليه اطلعوا لو توفيق للخديوي شديد هجاء بعضها يف وكان أوراقه. إىل ينتبهوا لم
القعدة ذي يف واستخفاؤه ١٣٠٩هـ. سنة صفر يف عليه القبض وكان حياته. مجرى
بك قاسم ذاك إذا النيابة وكيل وكان معه، للتحقيق طنطا إىل وأرسل ١٢٩٩هـ. سنة
يمكن وأن يريد، كما ويضاء السجن، يف مكانه ينظف بأن وأمر معاملته، فأحسن أمني،
متجًها التحقيق هم وكان عنده. من باملال وأمده يشاء، كما والدخان القهوة رشب من
يكون أن اإلنكار كل أنكر ولكنه يعرفونه؟ ال أو يعرفونه كانوا وهل آواه، من معرفة إىل
عن وإبعاده عنه بالعفو توفيق الخديوي أمر صدر ثم حقيقته؛ يعرف آواه ممن أحد
جعلها داًرا بها واتخذ أهلها، فأكرمه بها، ونزل يافا فاختار شاء؛ جهة أي إىل مرص
ويجتيل مزاراتها، إىل ويحج آثارها، يشاهد فلسطني يف وطوف والعلماء، لألدباء منتدى

طبيعتها. حسن
١٨٩٢ سنة مرص إىل بالعودة له وسمح عنه، فعفا عباس، وتوىل توفيق مات ثم
عني وأخريًا واإلسكندرية، مرص بني وتردد يتجه، وأين يفعل فيما طويًال وفكر فعاد
جهاده. باب يف جديدة صفحة فكان «األستاذ» مجلة بالقاهرة ينشئ أن وقرر اتجاهه،

٥

الثامنة يف ناشئ شاب دقيقة، ظروًفا عباس الخديوي فيها توىل التي الظروف كانت
انتهت قد ومرص مرص، يف الحكم ليتوىل يتعلم حيث (فينا) من دعي عمره، من عرشة
من وتمكنوا نظامها، أسس ووضعوا احتاللها، إىل اإلنجليز واطمأن العرابية ثورتها
والشعور االستقالل آراء لقن الشاب وعباس شئونها، من شأن كل عىل أيديهم وضع
إرسافه، جده عىل يعيب وهو فقدت، ما مرص لتسرتد العمل عىل والعزم بالوطنية
هذا يبلغه األمة وشباب ضعفهم، املعية رجال وعىل استسالمه، توفيق أبيه عىل ويعيب
الشعب فيقابله الحسيني املسجد يف الجمعة لصالة الخديوي فيتوجه فيجاوبه، الشعور
العربة نحو — الجديدة بالسكة املحتشدين من وغريهم الطلبة «ويتقدم حماسة، يف
بغريهم املعية رجال الخديوي ويغري بأنفسهم»، ويجرونها جيادها ويقصون الخديوية

ومبادئه. نفسه إىل أقرب هم ممن
ضعف إىل آلت التي املاضية سياستها يف بخطئها تشعر فرنسا كانت الوقت ذلك ويف
من يكون أن فرأت فقدت ما بعض السرتداد طريقة عن تبحث فأخذت مرص، يف نفوذها

«عباس». حول االلتفاف السبل هذه
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يطالبون وهؤالء هؤالء وكل — االتجاه هذا وتتجه األسف، هذا تأسف كذلك وتركيا
األمور. صالح عند بالجالء إنجلرتا بوعد بالوفاء

لعباس بالنصح خفي طرف من اإلنجليزي الربملان يف تلوح اإلنجليزية والحكومة
معهم. والتحالف اإلنجليز مسألة يف والده سياسة يتبع أن

يف الرحالت طريق عن نفوذه ويوسع بالشعب يتصل عباس الخديوي وأخذ
األعمال مبارشة إىل يميل أخذ كما واملدارس، املعاهد وزيارة األعيان، ومقابلة املديريات،
والجيش التعليم نظم عن التقارير كتابة املختصني وتكليفه باملديرين، باالتصال بنفسه

الشعب. إىل ذلك وترسب كرومر، اللورد وبني بينه الجفاء من يشء فبدأ ذلك، ونحو
املختلفة، األحزاب بذور توضع وبدأت مختلفة، تيارات البلد يف تظهر بدأت ذلك عند

املختلفة. الصحف اتجاهات بوضوح تتجىل وبدأت
رغبة وإما إخالص، عن إما الخديوية، امليول وتنارص الوطنية الحركة تؤيد هذه
يف رغبة إما اإلنجليزية، السياسة تؤيد وهذه الفرنسية، للسياسة خدمة وإما الكسب، يف

أيًضا. عقيدة عن وإما االستفادة،
الصحف. يف واملناظرة املجالس يف الجدل يف ذلك أثر وظهر

عباس الخديوي له سمح وقد نديم»، هللا «عبد ظهر بالسحب، اململوء األفق هذا يف
غيابه، مدة مرص شئون من فاته ما ويدرس األحوال، يتعرف قليًال فمكث مرص، بدخول
جريدة «إنها عنها: قال «األستاذ» جريدة وإنشاء الغرض تحديد عىل عزمه صح ثم
منها األول العدد وظهر أسبوع، كل من الثالثاء يوم تصدر فكاهية»، تهذيبية علمية
ويتوىل تحريرها، هو يتوىل ١٩٩٢م، سنة أغسطس ١٣١٠هـ-٢٣ سنة صفر أول يف
أما اإلدارية؛ العملية للسياسة تتعرض ال أنها منها عدد أول يف كتب وقد إدارتها، أخوه

العلمي. موضوعها يف تدخل فإنها فن هي حيث من السياسة
موضوعها حيث من والتنكيت» «التبكيت لجريدته امتداًدا تعد أمرها أول كانت
وفيها املرصي، املجتمع يف االجتماعية العيوب بنقد تعني ما أكثر تعني فهي وأسلوبها،
العربية باللغة تحرر هي ثم عامة، وجهة السيايسمن اإلصالح شئون يف ذلك نحو أو مقال
االجتماعية. املوضوعات يف العامية وباللغة اإلصالحية، السياسية املقاالت يف الفصحى

بموجة فوجئ قد مخبئه من رجوعه بعد أنه يرى العهد هذا يف كتبه ما عىل واملطلع
وعدم الخمور، رشب يف قبل من معهوًدا يكن لم فإفراط البالد. يف الخلقي االنحالل من
وابتزاز والقوى، والبالد املدن يف للخمارات وانتشار الناقدين، ينقد الشاربني اكرتاث
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يف الخروج من يكثرن فهن بالحرية، النساء وشعور — طريقها عن لألموال األروام
بمجالسها. واالحتفاء فيها واإلفراط واملعاجني الحشيش ثم بزينتهن، متربجات الشوارع
السقوط ذلك من وأعجب والشهوات؛ اللذات يف لالنهماك وسيلة الحرية كلمة استعمال ثم
كلمات باستخدامه والتشدق بالقول، لسانه يل يف أعمى تقليًدا لألوربي املرصي تقليد يف
ذلك كل فنقد اإلفرنجية؛ الثياب من املحبوك الضيق ولبس بالعربية، حديثه أثناء أجنبية
وتنحل الرشق يسقط حتى األمور هذه بتشجيعهم األوربيني واتهم جريء، قوي أسلوب يف
والعصبية القومية الروح بث من وخلوها البالد، يف التعليم منهاج كذلك ونقد أخالقه؛
ونحو النقص، هذا تسد التي الخريية الجمعيات إنشاء عىل البالد أبناء وحث املرصية؛

ذلك.
من والرعب الدهشة أصابتهم األمة يف الرأي أويل من كثريًا أن من رأى مما وعجب
وراء فمن العامة الشئون يف تكلموا فإن دورهم، ولزموا أنفسهم، عىل فانطووا االحتالل،
يتجهون، أين يعرفون ال نفوسهم، مضطربة أفكارهم، مبلبلة الناس وتركوا حجاب،
العامة، املجامع يف العام بالرأي واختالطهم عزلتهم؛ من الرأي ذوي خروج إىل فدعا
أمرهم. من بصرية عىل يكونوا حتى يحدث، وما حدث ما ويرشحون فيهم، ويخطبون

النفوس ووجد — «األستاذ» من األوىل األعداد يف نديم» هللا «عبد كتب ذلك كل يف
فانترش الهادي، تلتمس ضالة الدليل، تنتظر حائرة كأنها الدعوات لهذه مستعدة
جريدة كأكرب آالف، ثالثة حول منه يطبع كان فقد يتوقع، كان ما فاق انتشاًرا «األستاذ»

منه. األوىل األعداد طبع وأعيد ذاك، إذ يومية
رسائل فأتته الفصحى، العربية باللغة كلها الجريدة يحرر أن مرة حاول وقد
وهو يسمعها والعامي بيتها، يف مقاالته تسمع املرأة ألن خطأه، له تذكر الكثرية االحتجاج
بنصحه؛ يتعظ وكثري نقده، من يستفيد وكلهم حقله، يف والفالح ومتجره، مصنعه يف

بعضها. يف عامية بعضها، يف فصيحة عربية كانت كما وأعادها رأيهم، عند فنزل
الوطنية، الحركة ومنارصة السيايس، امليدان يف فشيئًا شيئًا تعلو نغمته نرى ثم
يف الصادر العدد يف واضًحا ذلك بدا حتى االحتالل، ومناهضة عباس، الخديوي ومؤازرة
فعلنا»، لفعلتم مثلنا كنتم «لو عنوانه: جريء بمقال العدد فيفتتح ،١٩٨٣ سنة يناير ١٧
يف املقال ويقع الرشقيني، بها يخاطبون األوربيني بعض لسان عىل ترتدد كانت كلمة وهي
ووسائل الرشق وحالة الغرب حالة فيها يصف يكتب، ما أقوى من صفحة وعرشين ست
ويرشح غفلتهم، يف وبالرشقيني أساليبهم، يف بالغربيني ويندد ذلك، إىل وما االستعمار،
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وما النحاللها، الرشق أمم يف تنرشه وما شعوبها، لرتقية الغربية الحكومات تفعله ما
ومطالبته الخديوي حول االلتفاف إىل ويدعو وتواكلهم،19 تخاذلهم يف املرصيون يفعله
الزبى.20 السيل بلغ فقد «وبالجملة بقوله: املقال ويختم الرشعية؛ حقوقه عىل باملحافظة
وشامية مرصية الرشقية، الكلمة وجمعنا بعضنا، آزر وشددنا الخرق، هذا رفونا فإن
التضاد هذا عىل بقينا وإن أنتم، وأنتم نحن، نحن أوربا: نقول أن أمكننا وتركية، وعربية
وتصدق بالدنا، من تطردنا أن ألوربا حق فريق، بعد فريًقا باألجنبي واللياذ21 والتخاذل

فعلنا». لفعلتم مثلنا كنتم «لو قولها: يف
كانت التي الحوادث عىل واملطلع التالية؛ األعداد يف كذلك النغمة هذه عىل واستمر
ففي أزمات؛ من يحدث ملا صدى كان النغمة هذه علو أن يرى األيام تلك يف تجري
يناير ١٥ ففي كرومر، واللورد عباس الخديوي بني الجفاء اشتد بعينها األيام هذه
حسني إىل وعهد مرضه، فرصة منتهًزا فهمي باشا مصطفى الخديوي أقال ١٨٩٣ سنة
أخذ غري من الوزارة تعيني يف كرومر اللورد فعارض الوزارة، تشكيل يف باشا فخري
باستقالة املسألة وانتهت شديًدا، إنذاًرا الخديوي إنجلرتا وأنذرت والرد، األخذ واشتد رأيه؛
الشعب، يف الخرب وانترش كرومر. اللورد أشار حسبما باشا رياض وتعيني فخري حسني
أثر وظهر موقفه، يف تأييده يف الخطب تلقى يناير ١٨ يف الخديوي عىل الوفود فأقبلت
من نرى فيما السبب هو هذا فكان الوطنية، الحركة تنارص التي الجرائد يف واضًحا ذلك
للجرائد ومنازلته للخديوي، ومنارصته بعدها، وما األيام تلك يف النديم مقاالت حرارة

ووضوح. قوة يف املخالفة
يف األزهر علماء فينقد االجتماعية، اإلصالحات اقرتاحات يف توسع — هذا مع — وهو
األزهر، إلصالح واسًعا برنامًجا ويضع فيها، يجري وما بالدنيا معرفتهم وعدم انزوائهم
وفوىض صحيح، علمي أساس عىل إصالحها ووجوب مرصوتأخرها، يف الزراعة ينقد كما
واألوهام، والخرافات نقصها، ويكمل كيانها يحفظ مجمع إنشاء ووجوب العربية، اللغة

إلخ. وعيوب.. مخاز من فيها يجري وما الصوفية والطرق
الهند يف سياستهم يف رصاحة اإلنجليز ينقد فأخذ أخرى، طبقة نغمته علت ثم

التبشري. وطرق املبرشين عىل الناس ويهيج بهم يلوذ من ويسب ومرص،

بعض. عىل بعضهم اتكال تواكلهم: 19
ماء. يعلوه ال األرض من املرتفع املكان وهي: زبية، جمع الزبى، 20

االلتجاء. اللياذ: 21
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الجرائد عليه فتألبت ورائهم، من أالعيبها وتلعب تؤيدهم السياسة إن ويقول:
لفتنة البالد يعد إنه وقالت منه، وحذرت وعربية إنجليزية من مذهبه يف له املخالفة
املرصيني بني الضغائن ويحرك وبعض، بعضهم املرصيني وبني وغريهم، املسلمني بني
يأخذوا أن اإلنجليز من األمر ألويل ونصحت العرابية، كالثورة لثورة ويهيئ واألجانب،
والدييل كالتيمس، اإلنجليزية الجرائد بعض به وشهرت العاقبة، ساءت وإال منه حذرهم
وأيدتها مهيج، ثوري وإنه األوربيني، أعمال لجميع مقبع للدين، متعصب إنه وقالت نيوز،
جهد هو يأل ولم الفرنسية، الجرائد وبعض والوطن، واألهرام املؤيد عنه ودافع املقطم،
العذاب القى فقد له، يجري بما املباالة عدم وإعالن بهم، والتشهري خصومه منازلة يف
له قصيدة نرش وأعاد لقي، ما إىل بالقياس هني سيناله ما فكل استخفائه، أيام يف ألًوانا

ومنها: مخبئه، يف أنشأها قد كان ذلك يف

ش��ف��ي��ن��ا خ��ط��ب إل��ى ع��دن��ا ف��إن م��رض��ن��ا ص��اف��ان��ا ال��ده��ر م��ا إذا
ي��ق��ي��ن��ا زدن��ا ال��ب��ال زاد ف��إذا ي��ق��ي��ن��ا ج��ل��د ع��ل��ى ج��ل��د ل��ن��ا
ح��ي��ن��ا ي��ن��ظ��رن��ا ح��ي��ن ف��ي��ظ��ه��ر أج��ب��ن��ا ن��ادان��ا ال��م��ج��د م��ا إذا
ال��ح��زي��ن��ا وي��ن��س��ي��ن��ا ال��ب��اك��ي ع��ن ال��ت��غ��ن��ي ف��ي��ل��ه��ي��ن��ا ي��غ��ن��ي��ن��ا
رزي��ن��ا ق��ل��ب��ا ال��ق��ض��ا ي��ل��ق��ي ن��ع��م رزئ��ن��ا إذا ال��س��اخ��ط��ي��ن ول��س��ن��ا
ن��ه��ي��ن��ا إن ن��ه��ي��ن��ا ول��ك��ن��ا ح��ل��م��ن��ا ب��ن��ا ال��زم��ان ط��اش إذا

يحمي أن يستطع ولم فأطاع، نفيه عباس الخديوي من كرومر اللورد طلب وأخريًا
.١٨٩٣ سنة يونيه ١٣ يف صدر منه عدد آخر يف قراءه «األستاذ». وودع يحميه، كان من
أغلق أجله من الذي الحقيقي السبب وداعه يف يذكر ولم عام، من أقل عمره فكان
آخر يف وقال االشتفاء، إىل وحاجته املرض ذلك سبب إن قال بل صاحبه، ونفى «األستاذ»
تاريخه فصول يف يراه بما يتلذذ والعاقل األهوال، ملصابرة إال الرجال خلقت وما وداعه:

قائًال: إخواني أودع فإني هذا وعىل والجالل، العظم من

إل��ي��ك��م وال��خ��ل��ود ل��ق��اك��م أح��ب أن��ن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه أودع��ك��م
ع��ل��ي��ك��م ف��ال��س��الم ت��ع��ددت دواع وإن��م��ا ال��رح��ي��ل ك��ان ق��ل��ي ع��ن وم��ا

«كان اسمه املخبأ يف وهو ألفه كتاب من صفحات هو «لألستاذ» ملحًقا ينرش وكان
أفكاره خالصة عرض تدوينه من يريد كان نرشه، يتم ولم بعد، فيه جمع ويكون»
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الفكر، حرية فيه ملتزًما واإلنسانية، والتاريخية واألدبية والسياسية واللغوية الدينية
وراءها ما مبينًا أحداث، من مرص يف شاهده ما فيه ذاكًرا جنس، أو لدين التعصب وعدم

علل. من
الثورة قبل باريس من أتى فرنيس صديق له كان إذ قصيص، نمط عىل ووضعه
نديم هللا عبد وعرف حوادثها، متتبًعا مرص يف وأقامه والرتكية، العربية وتعلم العرابية،
من قريبة ضيعة له وكانت الصلة، بينهما وتوثقت هجرية، ١٢٩٢ سنة اإلسكندرية يف
يف ويخدمه يزوره الفرنيس وكان مخبئه، يف به فاتصل «النديم» فيها اختبأ التي البلدة
«كان كتابه فبنى والسياسة الدين يف بينهما الحديث يدور ما وكثريًا أغراضه؛ قضاء
كان نرش ما وأكثر وجدل، حديث من بينهما يدور كان ما فيه ودون هذا، عىل ويكون»
عن أخبار بعض ذلك يتخلل واإلسالم، واملسيحية اليهودية وتاريخ األديان، أصول يف
«األستاذ» جريدة إقفال أن له يؤسف ومما سياسية. نظرات وبعض مخبئه، يف أحواله
يدل منه نرش وما الكتاب، من املرصي والتاريخ السيايس القسم نرش وبني بينه حال
ملرص الخري بحب جياشة وعاطفة لطيفة، دينية وسماحة واسع واطالع عميق نظر عىل

والرشقيني.

٦

خمسة املرصية الحكومة له ورتبت عنه، العفو قبل كان حيث يافا؛ إىل «النديم» خرج
بسياسة يتصل الجرائد يف شيئًا يكتب أال رشط عىل بها، يعيش شهريًا جنيها وعرشين

مرص.
الدولة سياسة يف يطعن بأنه الوشاة به وىش حتى يافا يف أشهر أربعة لبث وما

أيًضا. بإبعاده األمر فصدر السلطان، ويلمز العليا،
أرايض من أرض أي وال تقبله، مرص فال يستقر، أن يعرف ال األرض يذرع فأخذ

مشكلته. تحل حتى أياما اإلسكندرية ونزل تحله، العثمانية الدولة
وأنشأوا ومرص، أوربا إىل سافروا قد ذاك إذ العثمانيني أحرار من كثري كان وقد
من فكان مًرا. نقًدا السلطان وينقدون الدولة، وبإصالح بالدستور يطالبون الجرائد
اإلقامة إليهم ويحبب الناقمني، هؤالء يسرتيض أن األوقات بعض يف الحميد عبد سياسة
بعض إليهم ويسند الواسع، الرزق عليهم ويجري وبرصه، سمعه تحت اآلستانة يف
واللسان القلم أرباب من اآلستانة يف فاحتشد رضاهم. ويستجلب آذاهم، فيتقي املناصب،
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وساستهم، وشعرائهم الرتك أدباء من وغريه األفغاني الدين جمال السيد منهم كبري، عدد
املعاملة هذه نديم هللا عبد تعامل أن العليا الدولة عىل أشار باشا مختار الغازي أن فكان
بالباب للمطبوعات مفتًشا بتعيينه السلطانية اإلرادة وصدرت اآلستانة، إىل وسافر فقبلت.
مرص من يتقاضاها التي والعرشين الخمسة إىل مضافة مجيديًا، جنيًها ٤٥ بمرتب العايل
املنصورة أيام. ومن قاربه، وأ أهله من يربه ومن وإخوانه، نفسه عىل ذلك كل ينفق —

اليد.22 وأخرق واللسان، القلم صناع بأنه عرف
األمر وغاية األفغاني، الدين جمال مثله يف دخل الذي القفص فدخل اآلستانة، دخل
بمقدار يختلفان حديد، من واسع النديم وقفص ذهب، من ضيق الدين جمال قفص أن
بيت له يخصص الدين جمال فالسيد ونسبه، وحسبه ومكانته منهما كل من الخطر
وتعرض الشهر، يف لرية ٧٥ عليه ويجرى وحشم، وخدم عربة أمره تحت ويجعل فخم،
وأربعني بخمسة للمطبوعات مفتًشا يعني نديم هللا وعبد فيأبى، اإلسالم مشيخة عليه
ونسبه، وحسبه طبعه يف سيد الدين جمال فالسيد غرو وال — خدم وال بيت وال لرية،
تحليتهما من القدر شاء بما إال عنهما يقل ال والسلطان، للشاه قريبًا نفسه يعد كان
يمتاز ال وخادمه، الشعب وابن الشعب من أنه يرى نديم هللا وعبد منه، وعطله بامللك
بأنه شعر اإلصالح إىل الدين جمال السيد دعا إذا ولسن. ذكاء من هللا منحه بما إال
شعر «النديم» دعا وإذا وقور، غضوب وهو عليهم، يرشف مكان أعىل من الناس يخطب
الدين جمال كان ولهذا ويصلحهم. منهم ويضحك لهم يضحك وسطهم يف واقف بأنه
النديم كأن بالسياط، يرضبهم وكأنه الناس وينصح وخشية، رهبة يف لقوله يسمع جليًال
فراق عىل مرص يف الناس أسف كان ولذلك فرح، يف قوله ويقبل باالبتسام، يقابل محبوبًا
الخاصة يف الدين جمال سؤدد23 ألن الدين، جمال فراق عىل أسفهم من أكثر النديم

العامة. يف النديم وسؤدد
دائًما األذى ينال الذي وهو للمطبوعات مفتش (وظيفة) «نديم» يقبل أن وعجيب
يتحكم أن يأبى كان الذي وهو الصحف، يف يتحكم أن يرىض وأن املطبوعات، إدارة من
يخفف ولكن الحرية!! لتأييد داعية كان أن بعد الحرية، لتقييد أداة يكون وأن أحد، فيه

اإلرساف. كناية اليد: وأخرق الترصف، يحسن ال أحمق: أخرق 22
املقام. وعلو السيادة السؤدد: 23
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يف املكافأة يمنح أن منها الغرض وكان محضة، صورية كانت «الوظيفة» أن هذا من
وضيع. غري مظهر

وال تهييج وال كتابة، وال خطابة فال مواهبه، كل عطلت قد اآلستانة يف ذا هو ها
الدين، جمال السيد مجلس إال عنه يفرج وال منه، يختنق يكاد وسط يف وهو تحميس،

قفصه. صاحبه إىل يشكو وكل ويسامره، يحادثه
يهدأ؟ أن اللسان هذا لصاحب أنى ولكن

الدين، جمال السيد معه فيها وقع كما الصيادي الهدي أبي مع الخصومة وقع لقد
عاداه. ملن فويل «النديم» أما الشخصية، الخصومة يف اللسان عف السيد ولكن

الحميد عبد عهد يف العثمانية الدولة أرخت إذا العجب، من عجبًا الهدي أبو كان
يف اسمه يرن الباقية، الصفحات وراء مسترتًا وكان تاريخها، صفحات من كثريًا احتل
يف الوالة إليه ويتقرب والجزائر، وتونس والعراق وسورية مرص من اململكة أنحاء كل

قدير. يشء كل عىل أنه القدر به أثبت — عظيمة كل حل
ذكيًا ماهًرا وكان اآلستانة، إىل املقادير دفعته والحسب، املال فقري حلب، من سوري
عىل فتغلب تؤتي، أن ومن الناس نفوس معرفة عىل قادًرا العزيمة، مايض املحيا، وسيم
بأعىل نسبه فربط ومشيختها، والطرق وتفسرياته، بأحالمه الحميد عبد السلطان عقل
يعبأ ال الكثريون، األتباع له رفاعي الطريقة يف وهو علوي، هاشمي قريش فهو نسب،
املال. عز من أقوى عنده والسلطة الجاه عز ألن ويستدين، فينفقه كثرته عىل يأتيه باملال
والوالية الدين عند يقف لم استغالل. أمهر فيستغلها األخبار، بكل له تأتي أعني له
لحلمه، حد فال يحلم والعسكرية؛ واإلدارية السياسية الشئون إىل نفوذه مد بل والصوفية،
العرب»، و«سيد العثمانيني» و«حامي امللك» «مستشار سمي لبطشه حد فال ويبطش
ما كل عىل له عونًا فكانوا واألدباء والعلماء واألعيان والوجهاء األمراء من كثريًا استمال
وينظم العلم، شهرة يريد حني الكتب بهم ويؤلف البطش، يريد حني بهم يبطش أراد؛

حديث. وحسن وسماحة كرم إىل والشعر، األدب يريد حني القصائد بهم
طريقه، من أتى ما الحق ألمره، تخضع وأن لشخصه، تسخر أن يجب كلها الدنيا
ضحايا من له كم حر. كل وخصيم سالح، كل عدو — غريه طريق من أتى ما والباطل
وتهابه األمراء، تتملقه املنفى. بؤس ويف الفقر، ذل ويف البحار، أعماق ويف السجون، يف

العظماء.
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وبالغ فاسرتضاه، الحميد عبد عىل تدلل وكم السلطان، أمر وأبطل أمره أنفذ وكم
فأوفاه!!24 الطلب يف

ويطلق وينازله، يخاصمه أن نديم هللا عبد يتحرز لم الذي الصيادي الهدي أبو هذا
يرشف ال كتاب وهو حياته، يف ينرش لم «املسامري»، سماه كتابًا فيه ووضع لسانه، فيه
مقذًعا. هجاء فيه وهجاه وضيًعا أسلوبًا فيه استعمل ألنه نديم، هللا عبد وال الصيادي

أيًضا فيه أن الحميد عبد السلطان فأبلغ املخطوط، الكتاب هذا أمر الهدي أبا وبلغ
متصًال كانت الذي كرتيش» «جورج استطاع جدوى، غري من طويًال عنه فبحث له؛ هجاء

يطبعه. ثم مرص، إىل به ويفر ويخفيه به يحتفظ أن و«النديم» الدين جمال بالسيد
العلة، عليه واشتدت بالسل، أصيب فقد طويًال، اآلستانة يف «النديم» حياة تطل لم
السيد فيه مىش كبريًا احتفاًال بجنازته واحتفل ،١٨٩٦ سنة أكتوبر من العارش يف فمات
يف أفندي يحيى مدفن يف ودفن — أشهر بعد ربه إىل لحقه الذي — الدين جمال

«باشكطاش».
ميتًا، إال يدركاه لم ولكن إليه، فسافرا مرضه، بشدة علما قد وأخوه أمه وكانت

واألىس. الحزن إال يدهما يف وليس فعادا نهب، قد له يشء وكل وأثاثه متاعه ووجدا
عمر ولكنه الطويل، بالعمر يكن فلم عمره، من والخمسني الرابعة نحو يف مات
رجال وحري وأبكاهم، وأضحكهم بأفكاره، وهيجهم بقلمه الناس غذى فطاملا عريض
أكثر منهم فنال الصحافة، رجال من خصومه ونازل السياسة، رجال بال وأقلق الرشطة.
هدأه حتى كان، حال أي عىل وال حل، حيث قلم وال لسان له يهدأ ولم منه، نالوا مما

ثائر. كل يهدئ الذي املوت
عظيًما! كان فقد عليه أخذ مهما

اإلصالح من أبوابًا و«األستاذ» والتنكيت» «التبكيت جريدتيه يف للناس فتح
ذلك، إىل وما واألخالق والصناعة، واللغة والزراعة، التعليم يف مغلقة، كانت االجتماعي

أثره. عىل املصلحون فسار
وكان و«النيل»، و«املؤيد» و«األهرامات» «املقطم» عهده يف املشهورة الجرائد وكانت
الوطنية الحركة يؤيد ما ومنها ويؤيده، االحتالل يسالم ما منها اتجاهات: ثالث لها
اإلسالمية والنزعة الوطنية الحركة يؤيد ما ومنها الفرنسية، السياسة ورائها من ويؤيد

كامًال. به له سمح أوفاه: 24
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والرزانة الهدوء من يشء يف نظره وجهة يعرض منها وكل العثمانية، بالدولة واالرتباط
ونارص لألوربيني، وال لرتكيا ال للمرصيني، مرص أن إىل دعا «األستاذ» طلع فلما والوقار.
بعد الخوف غلبهم الذين ودعا البالد، أمري الخديوي حول وااللتفاف الوطنية الحركة
ليوقظوه، بالجمهور ويتصلوا عنهم، الخوف ويمسحوا مكامنهم، من يربزوا أن االحتالل
يسلك ولم برنامجه؛ حزب ولكل حزبها، جريدة كل يكون حتى األحزاب تأليف إىل ودعا
الحدة استتبعت منه والحدة عنيًفا، حاًدا كان بل معارصوه، سلكه كما الهدوء سبيل
الصوت عليه الرد يف يبعث العايل والصوت الغضب، يبعث والغضب األخرى، الجرائد من

وجالء. وضوح يف بعض عن بعضها الجرائد فتميزت العايل،
العام للرأي موقظ أكرب العامة املسائل يف املتتابع الجدل وهذا الحدة هذه وكانت
ومواطن وهؤالء، هؤالء منه يريد غاية وأي ينفعه، وما يرضه وما موقفه يفهمه النائم،

ذلك. يف الكبري الفضل وللنديم قوته، إىل السبيل وكيف ضعفه،
والنغمة، االتجاه منها تعلم كامل، ملصطفى األستاذ هي «األستاذ» جريدة وكانت

والظروف. واألحداث الزمن بحكم واألسلوب الثقافة حيث من اختلفا وإن
كان أنه تهريجه من وكان رأيناه. كالذي التهريج من يشء «النديم» يف كان نعم
والقفطان، الجبة لبس االستخفاء بعد ظهر فلما اإلفرنجية، الثياب يرتدي مرة أول يف
من وكثري عيل، بن الحسن إىل ينتسب إدرييس رشيف أنه وادعى خرضاء، بعمامة واعتم
حيث من النقص، بمركب شعوره هذا إىل دعاه وربما ذلك، ينكر الحقيقة عىل الواقفني
الذي الوسط وحالة االستخفاء، أيام التصنع من عليه مرن وما املتواضعة، الفقرية نشأته
ال بكله يقدر فالعظيم هذا ومع — الحسب ذا أو الثراء ذا إال يمجد ال أنه من فيه عاش

ببعضه.
شهي «كان تيمور: باشا أحمد املرحوم فيه وقال لسنه. وقوة ذكائه يف عظمته كانت
بمرص إقامته آخر يف مرة لقيته يوجز، لم أنه املحدث ود أوجز إذا الفكاهة، حلو الحديث،
نثره، من فأقل شعره أما الجاحظ. وقبح سحبان، وفصاحة إياس، ذكاء يف رجًال فرأيت

هذا». عرصنا يف القصوى الغاية ولسانه لسانه، من أقل ونثره
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ورسعة والجدل، املناظرة يف؛ النديم حجة بقوة يعجب الدين جمال السيد كان
معانيها بإزاء محكًما وضًعا األلفاظ ووضعه دليله، ووضوح عارضته،25 وشدة بديهته،

كتب. أو خطب إن
وال خوف غري يف الكرباء ومنازلة العظماء مواجهة يلذه يخاف، ال شجاع هو ثم
وال بالقول يعبأ ال ومالطفتهم، ومؤانسته ومضحكاتهم العامة مع تواضع إىل وجل،
توفيق الخديوي نازل الكارثة، كانت لسانه عليه وسلط أحد نزل فإذا البطش، يخاف
كل الكثريين، أعناق أذل الذي وسلطانه جاهه ولكل الصيادي، الهدي وأبا واالحتالل،
معتمًدا بدده، يده إىل وصل وما أتلفه، أتاه ما فمه، إىل يده من يعيش فقري وهو ذلك

بطانًا. وتروح خماًصا تغدو الطري يرزق كما يرزقه الذي ربه عىل
يف جميًعا أوالده موت يف السبب هو ذلك كان وربما العلل، كثري الجسم ضعيف
وسكينة، وعائشة، وفاطمة، وإلياس، وعثمان، بمحمد، االستخفاء قبل رزق فقد طفولتهم،
فهو هذا ومع طويًال. يعش لم وكلهم وريا. بحفصة االستخفاء أيام رزق كما وخديجة.
اسمه يخلد أن يود ملل؛ وال كلل يعرتيه ال الحركة، دائم العمل دائب — مرضه عىل —

باملولد. اسمه تخليد حرم أن بعد بالعمل،
نفسه: عن حدث كما فكان التجربة، وسعة الخربة بكثرة عظيًما إعداًدا نفسه أعد
أعيان وعارشت الحكام، وداخلت األمراء، وخالطت األدباء، وجالست العلماء، عن «أخذت
من فيه هم ما وأدركت الصغرية. واملهن والفالحني الصناعة برجال وامتزجت البالد،
بما وأملمت الرشقيني، متفرنجة من كثريًا وخالطت يرجون، وماذا يتأملون، ومم جهالة،
يف املتعلمني الرشقيني أفاضل من جًما وصاحبت الغربيني. أشعة من صدورهم يف انطبع
يختص فيما — سافلة أو عالية — أفكارهم ورأيت الغربيني، من كثريًا وعرفت الغرب،
من عليه هم ما وسربت التجار، بأكابر واختلطت لهم، املقصودة والغاية بالرشقيني،
ووطنًا جنًسا املتباينة األجناس من بلفيف وامتزجت السياسة. أو املعاملة يف السري
وتعلقت واألدب، والتاريخ والحكمة اختالفها، عىل األديان كتب بقراءة واشتغلت ودينًا،
وفلحت26 برهة، واتجرت زمنًا، املرصية الحكومة يف واستخدمت مدة، الجرائد بمطالعة
املتاعب هذه واتخذت — آونة والجرائد وبالخطابة وقتًا، بالتدريس األفكار وخدمت حينا،

البديهة. ورسعة البيان قوة العارضة: شدة 25

بالطعام. المتالئها البطون عظيمة بطان: الطعام: من لخلوها البطون ضامرة خماس: 26
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بضاضة زمن يف الشيخوخة نحول كسائي بعناء إليه وصلت الذي املقصد لهذا وسائل
هيئة تريك فصورتي السوداء. الشباب صبغة بدل األبيض الهرم بتاج وتوجني الصبا،

وثالثني». تسعة إال األعوام من تشهد لم وحقيقتي السبعني، أبناء
الخري يعتقد حسبما ألمته نفسه باع مبدئه؛ عىل ثباته فيه يشء أعظم كان وربما
العرابية الثورة زعماء هؤالء مواقفه. مثل يف تحول من كثرة عىل ذلك عن يتحول ولم لها،
وخضعوا، عادوا وعوقبوا إنكارهم ينفعهم لم فلما فعلوا، ما ينكروا أمرهم أول حاولوا
وكان األهوال. مخبئه يف ولقي قال. ما ينكر فلم هو أما ومهاودة. مسألة يف وعاشوا
وينفي يجاهد، ظل ولكنه عليه. لوم فال هدأ وإذا يهدأ، أن كله ذلك لقي بمن جديًرا
مواله لقى حتى يطمع، فال ويطمع يحذر، فال ويحذر فيجاهد. عنه ويعفي فيجاهد،

هللا. رحمه
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١٨٤٨–١٩٠٢م) (١٢٦٥–١٣٢٠هـ،

١

فيها كانت الكواكبي فأرسة وماله، وجاهه وعلمه وحسبه بنسبه يعتز «حلب» يف بيت من
يف املدرسني أحد وأبوه الكواكبية، املدرسة تسمى مدرسة ولها حلب، يف األرشاف نقابة

فيها. الكواكبية واملدرسة بحلب األموي الجامع
وخالة الصغائر من وأنفة وشمم وإباء عزة من تقاليده يف وما بيته تربية عىل تعاون
باألدب عرفت الرشق، يف النساء نوادر من وكانت صغري. وهو والدته وفاة بعد تعهدته له
واالستجابة الخري وحب الحق، إىل ميل عليها فطر التي فطرته العقل. وكرب والكياسة

الصالحة. للرتبية
تؤخذ فال اللسان مؤدب نقده، األخالق ناقد عىل يستعيص رجًال منه جعل هذا كل
لفكر السالم عليه ألقى لو حتى دقيًقا، وزنًا بها ينطق أن قبل الكلمة يزن هفوة، عليه
يصل ثم حديثه، يتم حتى وانتظر سكت أحد قاطعه إذا حديثه، يف متزن اإلجابة، يف
يغريها وال مطمع يخدعها ال النفس نزيه محدثه، بذلك فيؤدب كالمه، من انقطع ما
مال وضياع سجن من شجاعته عليه جرت مهما ويفعل، يقول فيما شجاع منصب،
والفقراء، للبائسني متواضع — الكرباء عىل وصلفه1 وعزته أنفته مع — وهو وترشيد،
الحق وحب الهادي، والتفكري االتزان يجالسه من عىل يشع الضعفاء، بجانب دائًما يقف

للفضيلة. والتضحية املبدأ، ونرصة

وتكربه. زهوه صلفه: 1
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بحلب أرسته مدرسة يف ودين عربية لغة الدينيون، زمانه ناشئة يتعلم كان كما تعلم
من يقرأ فيما األزهرية الطريقة عىل تسري مدرسة وكانت — الكواكبية» «املدرسة —
والطبيعية، الرياضية العلوم بعض بقراءته نفسه أكمل ولكنه منهج، من يتبع وما كتب،
وعنى التاريخية، الكتب من كثريًا بنفسه وطالع والرتكية، الفارسية من والده له وأحرض

العثمانية. الدولة قوانني بدراسة
فمن اتجاهاته، وتباينت أعماله، وتنوعت العملية، الحياة يف انغمس دراسته أتم فلما
من بلدة يف رشعي قاض عىل الرشعية، املحكمة كتاب رئيس إىل رسمية، لجريدة محرر
الحكومية الوظائف يعتزل والحني الحني بني هو ثم البلدية. رئيس إىل السورية، البالد
أو التجارية، باألعمال يشتغل أو الشهباء، اسمها «حلب» يف جريدة لنفسه فينشئ
األعمال كل ويف بالحياة. وتجربة خربة يستفيد ذلك كل ومن عمرانية، بمرشوعات يقوم
اإلدارة، رجال وفساد الحكام، وباستبداد الدولة، بنظام يصطدم والحرة الحكومية
حينًا، عليه وينترصون حينًا، عليهم وينترص ويحاربونه، ويحاربهم وينازلونه، فينازلهم
بخروجه واتهامه الدسائس دائًما وسالحهم واالستقامة، والعدل النزاهة دائًما وسالحه
التي البالد وكانت الظاملني، عادة هو مما ذلك شاكل وما للشغب، ودعوته النظام، عىل
وال رصيح، حر فيها يعيش أن يستطيع ال الحميد» «عبد بحكم موبوءة فيها يعيش
كل عدو الحكم من النوع وهذا مستقيم، جريء موظف وال نزيه، تاجر فيها ينجح

نبوغ! كل وقاتل كفاية،
لحلها، واملشاكل لقضائها، الحاجات أصحاب يقصده فكان بلده، يف شأنه ارتفع
فيما جريء ذلك كل يف وهو عليهم، غمض فيما يستشريونه أنفسهم الحكومة ورجال
غاضب هذا أجل من جاهه. أو ملنصبه جائًرا يسالم وال ظلمه، عىل ظامًلا يقر ال يقول،
الناس ويحرض ترصفاته، عليه وينقم سيئاته يعدد وأخذ «حلب» وايل باشا» «عارف
لنفسه، باشا» «عارف فانتقم اآلستانة، يف لرؤسائه منه بالشكوى معه صوتهم رفع عىل
وحبسه أجنبية، لدولة «حلب» لتسليم يسعى بأنه واتهمه أوراًقا «الكواكبي» عىل فزور
«حلب»، والية غري والية يف ليحاكم كبريًا جهًدا ورجاله الكواكبي فبذل محاكمته، وطلب

فعزل. ومكايده الوايل خيانة وظهرت برباءته، فحكم بريوت، يف وحوكم
ترجمة يف وصفه سبق الذي الصيادي» الهدى «أبو أيًضا «الكواكبي» أعداء من وكان
عىل الهدى» «أبي والعتداء نسبه. بصحة االعرتاف أبى «الكواكبي» ألن نديم» هللا «عبد
والة ويغري له، يدس أيًضا الهدى» «أبو فكان منهم، لنفسه األرشاف نقابة بأخذ بيتهم

به. األمر
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معاكسة ومن باشا»، «عارف بها اتهمه التي التهمة عىل محاكمته نتيجة من فكان
فاحتمل ماله، من الجنيهات ألوف خرس إن تجاربه، يف حتى له وأعوانه الهدى» «أبي

تتحول. وال تجزع ال قوية بنفس ذلك
وتخصيص املسلمني، حال بفساد شعوره قوة حياته تاريخ يف صفحة وأنصع
أمراضهم وتشخيص األرض، أقطار جميع يف أحوالهم تعرف يف حياته من كبري جزء
كتبه وما وحارضهم، ماضيهم يف تاريخهم مطالعة عىل فعكف لهم؛ العالج وتلمس
اململكة يف املسلمني أحوال ودرس والجرائد، واملجالت الكتب يف ذلك يف املحدثون الكتاب
الرشقية، إفريقيا سواحل يف فساح املسلمني، بالد من كثري إىل رحلته ثم العثمانية.
ونزل قبائلها، برؤساء واجتمع فيها، وجال العرب بالد ودخل الغربية؛ آسيا وسواحل
وحالتها واالقتصادية، االجتماعية حالتها يدرس ينزلها بلد كل ويف حالها، وعرف بالهند
مرص ونزل عميقة؛ دقيقة دراسة ذلك، ونحو معادن من فيها وما تربتها ونوع الزراعية،
عاجلته ولكنه دراسته. فيها يتم املغرب بالد إىل أخرى رحلة نيته يف وكان بها، وأقام

منيته.
كتابني: يف جمعت ثم والجرائد، املجالت يف كتبت مقاالت يف دراسته نتيجة نرش
اإلسالمية، الحكومات نقد يف األول القرى»: «أم واآلخر االستبداد»، «طبائع أحدهما اسم

اإلسالمية. الشعوب نقد يف أغلبه والثاني
«طبائع يف «الكواكبي» مسها التي املوضوعات هذه مثل يف الحديث كان لقد
قريب، من الحكم نظام تمس ألنها املحرمة، املوضوعات من القرى» و«أم االستبداد»
وتهيئتهم والعدل، الظلم مناحي عىل وتقفهم وواجباتهم، حقوقهم الشعوب وتفهم
لدى يشء أبغض وهذا أهملت، إذا بالواجبات والقيام سلبت، إذا بالحقوق للمطالبة
أي يفتحه ولم الباب، هذا أغلق خلدون ابن بعد من الرشق رأينا لذلك املستبد، الحاكم
عليها حوفظ التي والعلوم نتيجة. بال مقدمة خلدون ابن كتاب وصار بعده، باحث
من الحاكم تمس ال ألنها والفقه، واللغة والرصف النحو علم هي دراستها واستمرت
مداح واألدب منهم. حاكمهم وأين حاكمهم من هم أين الناس تفهم وال بعيد، وال قريب
مما قليًال الحاكم أعطاهم فإذا صالًحا، وفسادهم عدال ظلمهم يجعل والحكام، للملوك
له. نظري ال الذي وسخائه الحاتمي، كرمه من وعجبوا وكربوا، هللوا أمتهم من سلبه
أما وأوالده، وزوجاته وحروبه وأعماله حياته يف شخصه إال يؤرخون ال واملؤرخون
وادعاهم املستبدين الحكام إىل علم وأحب للحكام. مزرعة يكون أن إال يشء فال الشعب
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إىل يدعون الذين هم املقربون الدين ورجال ونظامه، بالحكم يتصل ال ما هو لنرصته
يف هللا ظل «السلطان مثل من املعاني يولدوا أن ويستطيعون والقدر، بالقضاء التسليم
خلدون ابن بعد الرشق يعرفه فلم واالقتصاد السياسة وعلم االجتماع علم أما أرضه».

بتاتًا.
يف يبحثون خلدون ابن بعد بدأوا الغربيني أن حني عىل الرشق، يف هذا كان
كل ومزايا الحكومات وأنواع وأمراضها الجماعات علل يتعرفون واسًعا، بحثًا املجتمعات
ويبني الحريات، سبيل يف بالتضحيات يعبثون وال القيود، من ويتحررون وعيوبه، شكل

سابقهم. إليه وصل ما عىل الحقهم
الضغط شدة ولكن الحميد، عبد السلطان عهد يف منتهاه الرشق يف الضيق وبلغ
هذا يف فكثرت البغضاء، يولد االضطهاد وتوايل الحيلة. تفتق والقسوة االنفجار، تولد
نظام لوضع وتعمل الظلم، من العثمانية البالد لتحرير تعمل الرسية الجمعيات العهد
أوربا إىل العثمانيني من كثري وفر بأمره، الحاكم السلطان فيه يكون ال ديمقراطي
وأخذوا االجتماعية، البحوث من أوربا إليه وصلت وما األوربي الحكم نظم يدرسون
ومنها العثمانية، الحدود خارج يحررونها التي ومجالتهم جرائدهم يف ذلك يكتبون
األحرار، تؤوي العثمانيني حكم من انفصالها بعد مرص وأخذت نفسها. البالد إىل تترسب
ترشيح يف بالعربية مقاالت واملجالت الجرائد يف وظهرت الحكم، نظام نقد يف القول وتؤيد
والرشائع» النواميس «أصول العربية إىل وترجم الحكومات، وأصول الجماعات أحوال
الرتجمة طريق من الرشق إىل تصل أوربا يف االجتماعي البحث موجات وبدأت ملنتسكيو.

أوربا. يف املثقفني وطريق
مما استفاد لقد كبرية. جرأة بكتابيه ظهوره وكان الكواكبي، طلع الوسط هذا يف
والفارسية، والرتكية العربية يعرف إنما أوربية، لغة يعرف يكن ولم الغرب، عن نقل
هذا أثر ظهر وقد خاصة. الباب هذا يف له يرتجم كان ومما إليها، نقل مما فاستفاد
كرب عىل يدل مبتكر فبحث القرى» «أم كتابه أما االستبداد». «طبائع كتابه يف االقتباس

اإلسالمي. العالم عىل غريته وصدق اطالعه، وسعة تفكريه، وقوة عقله،
عندما الصحف بعض يف مقاالت — أوًال — نرش فقد االستبداد»، «طبائع كتاب أما

أوله: يف وقال كتاب يف جمعها ثم ١٣١٨هـ، سنة مرص يف كان

ومصارع االستبداد طبائع يف سياسية علمية أبحاثًا بعض يف نرشت «إني
وال بعينه، ظامًلا بها قاصد غري اقتبسته، ما ومنها درسته، ما منها االستعباد،
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أن عىس الدفني، الداء ملورد الغافلني تنبيه بذلك أردت إنما مخصصة، حكومة
وال األغيار، عىل يعتبون فال فيه، هم ملا املتسببون هم أنهم الرشقيون يعرف
الكتاب». هذا هيئة إىل وحولتها زيادات، بعض إليها أضفت ثم األقدار، عىل

كاتب وألفريي، إليه وصلت كيف أعرف وال «الفريي» أقوال من كثري فيه اقتبس وقد
سنوات، سبع نحو أوربا يف ساح وقد نبيل بيت من ،١٧٤٩–١٨٠٣ سنة من عاش إيطايل
وكره الحرية وتعشق الحرة بآرائهم وتشبع ومنتسكريو، وروسو فولتري كتب ودرس
أبطال بذلك ينطق االستبداد، ومناهضة بالحرية للتغني أدبه ووجه الكره، أشد االستبداد
الرشقية البيئة يناسب بما وعدلها هضمها الكواكبي ولكن كتاباته. يف ويبثه رواياته،

وآرائه. تجاربه من عليها وزاد اإلسالمية، والعقلية

٢

املطلقة للحكومة «صفة بأنه االستبداد تعريف حول يدور االستبداد» «طبائع وكتاب
ويأتي عقاب». وال حساب خشية بال تشاء، كما الرعية شئون يف تترصف التي العنان،
مقيدة أنها أو أمة إرادة وال قانون يقيدها وال الترصف، مطلقة الحكومة كون من هذا
والحكومة تهوى؛ ما عىل والسري القيود هذه إبطال بنفوذها تملك ولكنها ذلك من بنوع
ومحاسبتها الشديدة املراقبة تحت وضعها إال عنه يصدها ال االستبداد، إىل بطبعها ميالة

سلطانه. وعظمة العام الرأي قوة وإال فيها، تسامح ال محاسبة
برشيعتهم، ال بهواه ويحكم بإرادتهم، ال بإرادته الناس شئون يف يتحكم واملستبد
الناس، من املاليني أفواه عىل رجله كعب فيضع املعتدي، الغاصب أنه نفسه من ويعلم

به. ومطالبتها بالحق النطق عن يسدها
وقاتلها. الحرية وعدو الحق، عدو واملستبد

تدرك أن الرعية وعىل وتتملق، تتذلل وكالبًا تحلب، بقًرا رعيته تكون أن يود واملستبد
فاستخدمها؟ ليخدمها به جاءت هي أو له، خادمة خلقت هل منه: مقامها فتعرف ذلك
هي ثم الرش، أريد له تقول املستبد، الظالم وجه يف تقف أن مستعدة العاقلة والرعية

ظلمه. يجرؤ لم قويًا املظلوم رأى إذا الظالم فإن بالعمل، القول تتبع ألن مستعدة
يف رأيهم اإلفرنج عن ونقل بالدين، االستبداد عالقة يف مستفيًضا بحثًا بحث وقد
األديان من فكثري له. مساير أو الدين يف االستبداد من متولد السياسة يف االستبداد أن
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بالعذاب وتهددهم العقول، كنهها تدرك ال عظيمة قوة من الخشية الناس نفوس يف تبث
بااللتجاء والنجاة للخالص بابًا تفتح ثم الفرائص،2 منه ترتعد تهديًدا املمات بعد
منهم. الغفران وطلب أمامهم، واالعرتاف لهم، بالذلة واملشايخ، والقسس األحبار إىل
والتعاظم، بالتعايل الناس فيسرتهبون الطريقة هذه يتبعون السياسيون واملستبدون
وتملقهم! لهم التزلف إال ملجأ يجدوا ال حتى األموال، وسلب والقوة بالقهر ويذلونهم
فيتشابه الحكم، من واملستبدون املعبود اإلله أذهانهم يف عليهم يختلط الناس وعوام
يف حًقا لهم يرون وال يفعلون عما سؤالهم عن وينزهونهم التعظيم، استحقاق عندهم
خلعوا ولهذا يفعل!! فيما هللا مراقبة يف حق لهم ليس أنه كما أعمالهم، عىل مراقبتهم
من وما ذلك! إىل وما القدر، والجليل الشأن، والعظيم النعم، كويل هللا صفات املستبد عىل
وال هللا مع برباط تربطه أو هللا فيها يشارك قدسية صفة له ويتخذ إال سيايس مستبد

هللا!! باسم الناس ظلم عىل يعينونه الدين أهل من بطانة يتخذ أن من أقل
القول، هذا عليه ينطبق ال األصيل جوهره يف اإلسالم أن «الكواكبي» رأى ولقد
فهو واألرستقراطية، الديمقراطية بني متوسطة السياسية الحرية قواعد عىل مبني فهو
شورى وعىل العامة)، للمصلحة التامة املراعاة (أي ديمقراطية أصول عىل مؤسس
تقيض بتعاليم مملوء فالقرآن والعقد، الحل أهل وهم الخواص، شورى أي أرستقراطية،
يف «وشاورهم مثل: من الشورى، لنظام والخضوع بالعدل، والتمسك االستبداد، بأمانة
حتى أمًرا قاطعة كنت «ما مثل: من القصص، يف حتى بينهم» شورى وأمرهم األمر،
اإلسالم يعرف ال ثم الراشدين. والخلفاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام يف كان هذا ومظهر تشهدون».
دخل ولكن الدين. لرجال خاصة منزلة وال غفران، بيع وال اعرتاًفا، وال دينية، سلطة
وتحول شيًعا، وانقسموا املسلمني كلمة فتفرقت دين، كل عىل دخل ما الفساد من عليه
وأضاعوا صوتهم، وخفت الناس نفوس فصغرت االستبداد، إىل شورى نظام من الحكم
األمة، يف األمر أولو يراقب به الذي املبدأ وهو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر مبدأ

نرى. ما إىل املسلمني أمر فصار
بالقوة هللا تصوير يوحيه ما وهو األول، الشطر عىل للرد «املؤلف» يتعرض ولم
إال إله «ال يجعل اإلسالم أن وعندي للمستبد. النفوس خضوع من والسيطرة والعظمة
النفوس يذكر أن كفيال كان مناسبة، كل ويف آذان كل يف تتكرر الدين، محور هللا»

الفزع. عند ترتعد والكتف الجنب بني لحمة وهي: فريصة جمع الفرائص 2
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الكلمة هذه وأن سواه، ألحد تذل أن يصح ال النفوس وأن وحده، هلل العزة بأن دائًما
الدخيل ودخول القرون؛ بتوايل ولكن سواه. من أمام والقوة هللا أمام بالضعف توحي
تبعث فيها، روح ال جوفاء كلمة املسلمني أكثر عند هللا» إال إله «ال أصبحت العقائد، من
بل املستبد، والرئيس املستبد الحاكم هللا مع يرشك أن وتبيح القوة، تبعث وال الضعف
لال الحق املدلول وفقد هللا، مع آلهة أصبحت وأمثالها هذه فكل واملنصب، والجاه املال

هللا!! إال إله
الرعية تعيش أن يريد وهو نور، العلم ألن العلم، يخىش املستبد الحاكم أن أبان ثم
له كان رشقيًا مستبًدا حاكًما أن (وروي سلطانه، بسط من يمكنه الجهل ألن الظالم، يف
فقال وتعليمه!» الشعب برتبية تعني «ليتك تأمر:3 أن بعد يوًما له فقال سويرسي مرب

حكمه»!). عيلَّ صعب علمته إن إني «كال! مري: األ
بل باملعاد،4 املتعلقة الدين علوم وال واألدب، اللغة علوم يخىش ال املستبد والحاكم
فتات من بلقيمات أفواههم بسد استبداده، يف لتأييده القبيل هذا من العلماء يستخدم هو
السياسة وعلوم األمم، حقوق ودراسة العقلية، الفلسفة من فرائصه ترتعد إنما مائدته،
التي العلوم من ذلك ونحو األدبية، الخطابة عىل والقدرة املفصل، والتاريخ واالجتماع،
حقوقه، هي وما اإلنسان، هو ما اإلنسان وتعرف الظالم، عىل النفوس وتثري الدنيا تنري
هذا من والعلماء سارق، املستبد فإن يحفظها، وكيف ينالها، وكيف يطلبها، وكيف

الرسقة. يكشفون القبيل
يحاولون العلماء دائم، رصاع يف العلماء وهؤالء املستبد الحاكم يكون ولذلك
يخفيهم فاملستبد الشعب، عامة كسب يحاول وكالهما إطفاءها، يحاول واملستبد اإلنارة،

ويفعلوا. ليقولوا ينريونهم العلماء وهؤالء ليستسلموا،
يغصب عليهم: الصولة من بغفلتهم يتمكن ألنه الشعب غفلة ترسه املستبد والحاكم
السياسة بحسن فيصفونه ببعض بعضهم ويرضب حياتهم إبقاء عىل فيحمدونه أموالهم
إنه فيقولون بهم يمثل وال ويقتلهم كريم، إنه فيقولون أموالهم يف ويرسف والكياسة،

بغاة!!.6 كأنهم بهم قاتلهم األباة،5 بعض عليه نقم وإن رحيم،

الحكم. توىل تأمر: 3
اآلخرة. الدار يف الحياة عودة املعاد: 4

ويستنكره. الظلم يأبى من وهو أبي. جمع األباة: 5
الحق. عن واملنحرف املختدي وهو باغ، جمع البغاة: 6
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يخافهم ألنه أشد، منهم خوفه بل رعيته، تخافه كما رعيته يخاف املستبد والحاكم
استبداد درجة قياس املحققون املؤرخون اعتاد وقد جهل. عن يخافونه وهم علم، عن
االستبداد أصالة عىل يستدلون كما طمأنينته، بمقدار عدله ودرجة حذره، بمقدار الحاكم
يف االستبداد تغلل دالئل ومن الحجاب. وكثرة البذخ، يف وإمعانهم الحكام. برتف األمة يف
الفارسية، كاللغة الخضوع وعبارات التعظيم ألفاظ فيها كثرت فإن لغتها، استكناه األمة
دلت بغريها امتزاجها قبل كالعربية — قلت وإن االستبداد. يف القديم تاريخها عىل دلت

الحرية. عىل
أفضل الحرية أن يعلم الذي العلم العلم، من املستبد يخاف ما فأخوف الجملة وعىل
يرفع، وكيف والظلم تحفظ، وكيف والحقوق واملال، املنصب من أعز والرشف الحياة، من

ورضرها. والعبودية وقيمتها واإلنسانية
وينظر االستبداد، يف كتبت التي القرائح نتائج يقرأ هذا كل يف «الكواكبي» كان وقد

وأحكامه. آراءه منها ويستميل عهده يف العثمانية الدولة إىل
حب منزلة له تكون أن اإلنسان رغبة باملجد ويعني واملجد، لالستبداد عرض ثم
درجة األفراد بعض عند ويبلغ رشيف، طبيعي مطلب وهو الناس، قلوب يف واحرتام
و«الكواكبي» الحياة؟ الحرصعىل أم املجد الحرصعىل أقوى، أيهما يتساءلون: تجعلهم
ولذلك الحياة، عىل الحرص من وأوجب أقوى املجد عىل الحرص يرى من قبيل من
اإلمام خلدون ابن نقد عندما الحياة عىل الحرص تقديم يف رأيه خلدون ابن عىل عاب
عىل قليلة فئة يف بخروجهم للموت أنفسهم يعرضون إنهم وقال وأمثاله، عيل بن الحسني
إنهم الكواكبي: فقال التهلكة. إىل بأنفسهم فيلقون والِعدد، والعدد السلطان ذي الخليفة
خلدون، ابن يحياها كان التي الذل حياة عىل كراًما املوت يفضلون ألنهم معذورون،
وتحاول األرس، أقفاص يف التناسل تأبى التي والوحوش الطري سباع ككرام ذلك يف وهم
ألهل عصبيته سببها خلدون ابن عىل الكواكبي وغضبة الذل. قيود من تخلًصا االنتحار
خلدون فابن الحياة. فقد فيه كان ولو املجد لحب نزعة وفيه األرشاف، من كان إذ البيت،

بالعاطفة. يتحدث والكواكبي بالعقل، يتحدث
أضعف وهو العامة، املصلحة سبيل يف املال بذل وهو الكرم» «مجد أنواع: واملجد
النبالة» و«مجد السلطات. عوائق برغم النافع العلم نرش وهو العلم» و«مجد املجد، أنواع
املجد أعىل وهذا الحق، نرصة سبيل يف واألخطار للمشاق بالتعرض النفس بذل وهو
كنف يف صغريًا مستبًدا اإلنسان يكون أن وهو الكاذب، املجد أي التمجد، املجد ويقابل

76



الكواكبي الرحمن عبد السيد

عىل تحافظ الحرة الحكومات ألن املستبدة؛ الحكومات يف يزدهر وهذا األعظم، املستبد
يوافق عظيم عمل أو لألمة عامة بخدمة إال األفراد بعض تميز وال األفراد، بني التساوي
املستبد ينتخبهم للظلم، أنصار للعدل، أعداء فاملتمجدون املستبدة الحكومات يف أما إليه.
باملناصب ويستغويهم النفوس ضعاف من ويختارهم سلطانه، بهم ليقوي األعظم
مرض وأجدادهم آبائهم من الوارثني التمجد، يف املعرقني عىل يعتمد ما وأكثر واملراتب،
املستبدة والحكومة واألنساب. باألصالة التمجد نغمة األمم يف ظهرت هنا ومن االستبداد،
إىل الفراش، إىل الرشطي، إىل األعظم املستبد ومن فروعها، كل يف استبدادها يظهر
املجد يهمهم ال ألنه طبقته، أسفل من إال هؤالء من صنف كل يكون وال الشارع؛ كناس
يف والوزير املستبد؛ رئيسهم ثقة باكتساب التمجد يهمهم إنما الناس، محبة باستجالب
أعوانه، من تحته من وكذلك األمة، وزير ال األعظم املستبد وزير االستبدادية الحكومة
وظلمها. األمة عىل الضغط جريمة يف رشكاء وكلهم تمجد، وال تتمجد كلها فالهيئة

التمجد!! ويحيي املجد يقتل واالستبداد
باألعمال باملفاخرة الحقيقية العزة النفوس يف تقتل املستبدة فالحكومة حق، وهذا
املستبد من تبدأ سلسلة األمر أويل وتجعل الكاذبة السيادة من نوًعا وتخلق النافعة،
العكس وعىل تحته، بمن ويستبد فوقه ملن يخنع كل الشارع، يف الرشطي إىل األعظم
الدولة يف شخص كل تشعر فهي صحيحة، ديمقراطية الديمقراطية الحكومة ذلك من
يجب فيما مسموًعا وصوتًا بالده، حكم يف نصيبًا له وبأن العدل، يحميها التي بالعزة
شعروا إن أمثاله، ورأي برأيه إال قائمة ليست حكومته وأن يرتك أن يجب وما يعمل أن
وكل والربملان الحكومة سلطان فوق فيها العام الرأي سلطة أسقطوها، بجورها يوًما

سلطان.
الثروة يف وأثرها االستبدادية الحكومة بذلك ويعني واملال، لالستبداد عرض ثم
من معتدل نوع يف الخري يرى املوضوع هذا يف وهو البالد. يف االقتصادية الحالة أو
العلم تحصيل يف حياته زهرة أنفق الذي العالم يتساوى أن ينبغي ال نعم االشرتاكية،
الحائط، ظل يف النائم الخامل الجاهل وذلك مفيدة، صنعة يف املاهر الصانع أو النافع،
منزلته، من فيقربه الفقري، بيد والغني السافل بيد الراقي يأخذ أن تقيض العدالة ولكن
رءوس من (٪٢٫٥) الزكاة ففرض النوع، هذا إىل اإلسالم مال وقد معيشته؛ يف ويقاربه
ألسباب االقتصاديون أجازه وإن ألنه الربا، وحرم الحاجة، وذي للفقراء تعطي األموال
تكفي ال السوق يف املتداولة األموال وألن الكبرية، باألعمال (للقيام اقتصاديًا معقولة
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ال العمل عىل القادرين من كثريًا وألن منها، قسًما املكتنزون أمسك إذا فكيف للتداول،
األخالقي، رضره حيث من إليه ينظرون األخالق ورجال الدين فإن املال) رءوس يجدون
الضعيفة. األمم استقالل ضياع يف سببًا وكان وسادة، عبيد إىل الناس انترشقسم متى ألنه
السياسة رجال تجعل فهي الثروة نظام اختالل يف سبب االستبدادية والحكومة
يتجاوز ال عددهم أن مع الدولة، مال من عظيم بحظ يتمتعون بهم يلحق ومن والدين
صنائعها،7 عىل وتغدق ورسفه، املستبد لرتف الكثري املال تخصص وهي املائة، يف الواحد
يف الشعب أفراد وسائر طغيانها، عىل يعنيها ومن شهواتها، لتحصيل يستخدم ومن

وبؤس؟ شقاء
الحقوق عىل والتعدي بالرسقة الغنى طرق للسفلة تيرس املستبدة الحكومات ثم
إىل ويتوسل أعتابه، من ويتقرب املستبدين أحد بباب يتصل أن أحدهم ويكفي العامة
الثروة عىل الحصول له ليسهل والتجسس، الشهوات وخدمة الزور وشهادة بالتملق ذلك

الشعب. دم من الطائلة

٣

يف يترصف فاالستبداد األخالق، فساد يف االستبداد ألثر ذلك بعد «الكواكبي» عرض
عاطفة اإلنسان يفقد فهو يفسدها. أو فيضعفها الفاضلة واألخالق الطبيعية امليول أكثر
فيه، يشقى ألنه وطنه يحب وال عليه، االستبداد عون ألنهم قومه يحب ال فهو الحب،
يأتي قد ألنه صديقه إىل يركن ال وهو فيها، سعيًدا ليس ألنه ألرسته الحب ضعيف وهو

له. رش ومصدر االستبداد عىل عونًا فيه يكون يوم عليه
اللذة إال يذوق فال والرجولة، والشمم العزة بلذة ينعم ال االستبداد ظل يف اإلنسان

غريها. يعرف ال ألنه البهيمية
فضائل: الرذائل ومن رذائل، الفضائل من فيجعل باألخالق، يلعب واالستبداد
والرحمة حمًقا، واإلنسانية طيًشا، والحمية تجربًا، والشهامة فضوًال، النصح فيسمي
دماثة والنذالة لطًفا، والدناءة كياسة، والتحايل سياسة، النفاق يسمي كما مرًضا،

وظرًفا.

بعملك. وتختصه وتخرجه تربيه من وهو: صنيعة، جمع الصنائع، 7
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أنه مع أجالء، عظماء الفاتحني الجبابرة فسموا املؤرخني، عقول أفسد واالستبداد
للخلف. تملًقا السلف بذكر أشادوا ثم والتخريب، القتل يف اإلرساف إال عنهم يصدر لم
بعوامل فيصبح كريًما، شجاًعا الرجل يكون فقد الخلق، يف الثبات يفقد واالستبداد

مطردة! ثابتة تكن لم ما أخالق وال بخيًال، جبانًا االستبداد
الرياء ألفة عىل منهم األخيار يرغم أنه الناس أخالق يف االستبداد يؤثر ما وأقل
أكثر ألن والفضيحة، االنتقاد من حتى آمنني فجورهم، عىل األرشار ويعني والنفاق،

العقبى. خوف أمامهم الحق قول عىل الناس يجرؤ ال مستورة، تظل أعمالهم
وهو ذلك، إىل وما والتوبيخ بالنصيحة املنكر عن النهي لألخالق ضابط وأقوى
ملًقا واإلرشاد الوعظ ويصبح هم، ما وقليل املتعة، ذوي لغري مقدور غري االستبداد عهد

ورياء.
واملطبوعات، والتأليف الخطابة حرية أطلقت االستبداد من نجت التي الحكومات يف
منها نفذ القيود وضعت متى ألنه الحرية، تحديد من خري ذلك يف الفوىض أن ورئي

الحرية. بها يخنقون حديد من سلسلة منها خلقوا حتى فيها وتوسعوا الحكام،
فيقل الثقة، محل الخوف ويحل ببعض، بعضهم ثقة الناس يفقد واالستبداد

األمم. حياة والتعاون األفراد، بني التعاون
تعظيم من العقول بفك فبدءوا خاًصا، مسلًكا األخالق تكوين يف سلكوا واألنبياء
بمبادئ العقول تنوير يف جهدوا ثم اإلنسان، عليه املفطور اإليمان بتقوية وذلك هللا، غري
حصون هدموا وبذلك أفكاره، يف وحريته إرادته يملك كيف اإلنسان وتعريف الحكمة
جنسه وترقي ترقيه التي املبادئ واتباع اإلنسانية، بقانون مكلف أنه أبانوا ثم االستبداد.

الحكماء. من األقدمون السياسيون فعل وكذلك —
أودع ما عىل ولكن الدين، عىل مرتكزة غري األخالق فوضعوا املحدثون الغربيون أما
والرغبة عندهم العلم انتشار ذلك عىل وساعدهم نظام، وحب ضمري من اإلنسان فطرة

بالوطنية. ذلك عىل واستعانوا التقدم، يف
وهي وعقًال ونفًسا جسًما االستعداد تنمية والرتبية — والرتبية لالستبداد عرض ثم

صلحت. لو الرقي من حد أعىل باإلنسان تبلغ أن قادرة
قوانني بسن قبله، بل الجنني، تكون وقت من األمة برتبية تعني العادلة والحكومة
املكاتب بإنشاء ثم اللقطاء بيوت بفتح ثم واألطباء، بالقابالت بالعناية ثم الصالح، للزواج
واإلرشاف االجتماعات، تسهيل ثم مرتبة؛ أعىل إىل متدرجة خططها وتنظيم واملدارس
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النصب بإقامة النوابغ شأن وإعالن املكتبات، وإنشاء النوادي تشجيع ثم املسارح، عىل
ذلك. وغري األعمال وتيسري أنواعها بشتى القوية املشاعر بتنمية ثم ونحوها،

الطبيعية األشجار نماء يشبه نماء فمجرد املستبدة الحكومات يف الحياة أما
واأليدي العواطف وتحطمها والحرق، الغرض عليها يسطو والحرجات،8 الغابات يف

والقواصف.
الخيبة، تقبضه وال النجاح يرسه نشيًطا حًرا اإلنسان يعيش العادلة الحكومة يف

حائًرا. القصد ضائع خامًدا، خامًال يعيش املستبدة الحكومة ويف
عنوان الدنيا أن فكره عن ويبعد األخروية، بالسعادة نفسه يسيل املعذب األسري
املؤمن وأن املؤمن، سجن الدنيا أن فأفهموهم علماؤهم، املسلمني عىل جنى وقد اآلخرة،
«اعمل حديث: عن ويتغافلون ابتدعوه. مما وهكذا ابتاله، عبًدا هللا أحب وإذا مصاب،
غرسة أحدكم يد ويف الساعة قامت «إذا معناه: وحديث أبًدا» تعيش كأنك لدنياك
عىل إلقائها إىل الشقاء أسباب معرفة من األذهان تحول املثبطات هذه وكل فليغرسها»!
الخضوع تجعل التي األحاديث باخرتاع املكيدة هذه أحكموا وقد والقدر. القضاء عاتق

دينا. املستبد للحاكم
االستبداد! ظل من تمكن ال الصحيحة فالرتبية الجملة وعىل

إليه يسعى الذي الحيوي والرتقي الرتقي؛ يمنع — اإلجمال عىل — االستبداد ثم
بالعائلة االجتماع يف الرتقي ثم وتلذذًا، صحة الجسم يف الرتقي — أوًال — هو اإلنسان
واملفاخر. بالخصال امللكات يف الرتقي ثم واملال، بالعلم القوة يف الرتقي ثم والعشرية،
أخرى حياة الحياة هذه وراء بأن االعتقاد وهو الروحي، الرتقي من آخر نوع وهناك
امليل تحول هو بل كله، ذلك عدو باألمة واالستبداد — واإلحسان الرحمة سلم إليها يرتقى
األجهر يتألم كما وتأملت ألبت الرفعة إىل دفعت لو حتى التعقل، طلب إىل فيها الطبيعي
تموت حتى عنها ينفك فال األمة دم يمتص كالعلق االستبداد يكون وعندئذ النور! من
اإلدراك، يف منحطة اإلحساس، يف منحطة األمة يجعل واالستبداد بموتها، هو ويموت
عليها واملشفقون صخرة، تحت كدود فتكون عليها يضغط وهو األخالق، يف منحطة

ذرة!! بعد ذرة باألظافر حتى ولو الصخرة رفع يف يسعوا أن يجب

الشجر. مجتمع وهي: حرجة، جمع الحرجات، 8
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خطبة فوضع ليستيقظوا، الناس يف الخطباء به يخطب أن يصح مثًال رضب وهنا
يكون أن هو العدل ظل يف ينشده الذي الرقي إن قال: ثم املشاعر. لتنبيه نموذجية
عليه، املحافظة عن تغفل ال التي الحكومة بحراسة وحياته جسمه عىل أمينًا الشخص
حريته عىل أمينًا أسبابها، بإيجاد الحكومة باعتناء والفكرية الجسمية ملذاته عىل أمينًا
النافعة، مقاصده تنفيذ يف يمانع ال عزيز سلطان كأنه نفوذه عىل أمينًا عليها، يعتدي فال
فالحكومة هذه تتحقق لم فما مزايا، من الطبيعة منحته وما ورشفه؛ ماله عىل أمينًا

شعبها. لرتقي بيئة ليست مستبدة
بالقوة، يقاوم ال االستبداد أن هو يرى االستبداد؟ من التخلص وسائل ما وأخريًا
ذلك والتحميس، بالتعليم يكون وهذا بالظلم، الشعور ببث وبالتدريج، باللني يقاوم إنما
وقوة الدين، رجال وقوة املال، وقوة الجند، كقوة القوات: بأنواع محفوف االستبداد ألن
بالحكمة املقاومة الواجب وإنما الناس، تحصد فتنة كانت بالقوة قوبل فإذا األغنياء،
كلها القوات هذه عىل اعتماده مع واالستبداد العدالة. تأسيس نحو األفكار توجيه يف
صغري!! ملوم جدله9 عنيد جبار من كم قيل: كما قلبه، يف املحكمة الوسائل أمام يضعف
دقيقة معرفة الغاية ومعرفة محله؛ يحل ما تهيئة االستبداد مقاومة قبل ويجب
واستجالب بها الناس إقناع يف السعي يجب املرسومة الغاية وضحت ومتى واضحة؛
يصبح حتى الطبقات كل يف ذلك ينرش أن ويجب بها، النداء عىل وحملهم عنها رضاهم
يسع ال عندئذ ينشدونه: الذي املثل وتحقيق الحرية نيل عىل جميًعا فيتلهفوا عقيدة،

كرًها. أو طوًعا اإلجابة إال املستبد
حكومة تشمل إنها فقال: املستبدة، بالحكومة يقصد ماذا كتابه، ثنايا يف حدد وقد
هذا يكون قد بل استبد، إذا منتخبًا لو الجميع حكومة تشمل كما املطلق، الفرد الحاكم
فاملستعمر االستعمار، أنواع االستبداد أنواع يف ويدخل الفرد. استبداد من أرض الحكم
وكل بحقيقتها، العربة إنما الحكومات أنواع بأسماء عربة وال مصلحته؛ إال يرى ال تاجر
يمسه فبعضها وكيفية، كمية فيه تختلف ولكنها االستبداد، ألوان من لون فيها أمة
إىل سبق والغرب رأسها. مفرق إىل قدمها من فيه تغرق وبعضها خفيًفا، مًسا االستبداد
وواجب ملصلحته، يستغله بل الرشق؛ بيد يأخذ ال ولكنه والعدالة؛ الحرية معنى تقدير

رصعه. جدله: 9
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ويعامله الحياة، أرض إىل ليخرجه بيده فيأخذ فضله، سابق للرشق يرعى أن الغرب
باإلنسانية. السري عىل بعد ليتعاونا لعبده السيد ال ألخيه، األخ معاملة

نري رفع عىل وتلهًفا وأسًفا غرية مملوء مخلص قوي فيه وهو الكتاب؛ ينتهي وبهذا
ويعني ويعدلها يبسطها فهو العرب؛ من الفكرة استمد أن وهو الرشق؛ عن االستبداد
يف أوقع يكون الكتاب وكان النظريات. دائرة يف نفسه عرص عليه يؤخذ وقد بتطبيقها،
فلو االطالع، بسعة معروف وهو أحداث من وسمع رأى وما بالشواهد مأله لو النفس
من منعه قد أن يظهر ولكن نفًعا، وأعم فائدة أكثر كتابه لكان بالشواهد النظريات قرن
إنه الكتاب: مقدمة يف وقال الكتاب؛ عىل يضعه ولم اسمه فأخفى يسترت أن أراد أنه ذلك
التي الحكومة عىل لدل بالشواهد أتى ولو مخصوصة، حكومة وال بعينه ظامًلا يقصد لم
ولكن النفع؛ كل فيه كان بل رضر، من ذلك يف كان وما نفسه، عىل بذلك ودل قصدها،
النظريات عرضه يف كان ظروف من اكتنفه فيما وهو وظروفها، بأوقاتها تقدر األمور

جريئًا. شجاًعا فقط

٤

من فيه يقف الشخصية، إظهار يف وأوضح االبتكار عىل فأدل القرى» «أم الثاني كتابه أما
يف عالجه ويصف أسبابه، ويتعرف داءه يفحص املريض، من الطبيب موقف املسلمني
ممثل حرضها مكة يف عقدت املسلمني من جمعية عن فيه تحدث جذاب، قصيص أسلوب
ويمني ومقديس ومرصي سكندري، وعضو شامي، فعضو إسالمي، قطر لكل أكثر أو
وتربيزي وكردي ورومي وإنجليزي وفايس وتونيس ومكي ومدني ونجدي وبرصي
الجمعية رياسة وأسندت وصيني، وسندي وهندي وأفغاني وتركي وقازاني وترتي
واجتمعوا — نفسه الكواكبي به وعني — الفراتي للسيد والسكرتارية املكي، للعضو
اجتماع أول وكان املسلمني؛ حال يف يتداولون مكة يف متطرف مكان يف الحج قبيل كلهم

١٣١٦هـ. سنة القعدة ذي ١٥ يف لهم
أصًال لها إن هو: يقول خياله؟ نسيج من هي أو حقيقة الجمعية هذه كانت فهل
كما الخيال تأييد قبيل من هو أو صحيح، هذا فهل تممها، الخيال وإن الحقيقة، من

الثاني. الرأي أرجح الروائيني؟ من كثري يفعل
وهو البحث، منهج الرئيس ووضع — يقول فيما — الجمعية انعقدت حال كل عىل
فال املذاهب، يف االختالف وتناىس رصاحة، يف نفسه يف ما كل إفضاء إىل أدعى ألنه الكتمان،

82



الكواكبي الرحمن عبد السيد

فهذه اإلصالح، يف اليأس من التحرر ثم مسلم. فالكل وحنفي، شافعي وال وشيعي، سني
خصوًصا ضعفها، تمام بعد مجدها اسرتجعت واليابان، واليونان كالرومان كثرية أمم
عىل الصحة أعراض تظهر وبدأت استدار، قد الزمان أن عىل تدل كلها الظواهر وأن
يتلخص املؤتمر، برنامج ووضع الجمعية هذه مثل انعقاد الظواهر أعظم ومن املسلمني،

إلخ. استعماله، وكيفية ودوائه وجراثيمه وأعراضه املسلمني يف الداء موضع بحث يف
فتور وهو فتورهم، املسلمني مرض أعراض من عرض أوضح إن الرئيس: قال
حتى شذاذ، أفراد إال منه يسلم ال األرض، أقطار جميع يف املسلمني لجميع شامل عام
يف بيتان أو ناحية، يف قريتان أو إقليم، يف ناحيتان أو متجاوران، إقليما يوجد يكاد ال
جريانهم من أقل واملسلمون إال مسلمني، غري اآلخر وأهل مسلمون أحدهما أهل قرية،
يف املسلمني أن مع — وصنعة فن كل يف نظرائهم من إتقانًا وأقل وانتظاًما، نشاًطا
والشجاعة األمانة مثل الخلقية املزايا يف جريانهم من غريهم عن الحوارضمتميزون جميع
هو فما يجتمعان! ال والنظام اإلسالم أن الحكماء من كثري توهم حتى — والسخاء

السبب؟
يستثني أن يود الرئيس، قال بما تسليمه مع أنه إىل الهندي العضو نظره لفت وقد
يف والصابئة الهند، يف الوثنيني كبعض جريانهم، من خري املسلمون فيها حاالت بعض

مالحظته. عىل وشكره الرئيس فوافقه العراق،
كل ذلك يف وذهبوا األسباب يف يبحثون — العرض بوجود التسليم بعد — أخذوا ثم
جربية، عقيدة من املسلمني أصاب ما إىل يرجع الفتور سبب أن رأى فالشامي مذهب،
باليسري والقناعة الدنيا، يف الزهد إىل آلت النحو هذا عىل والقدر القضاء يف العقيدة فهذه
عظائم عىل واإلقدام والرياسة، املجد كحب النفسية املطالبة وإماتة الرزق، من والكفاف
ال معطلة مثبطة الشكل بهذا والعقيدة يموت. أن قبل كميت املسلم فأصبح األمور،

رشع. بها يأت ولم عقل، يرضاها
استبدادية، إىل ديمقراطية من اإلسالمية السياسة نوع تحول السبب رأى واملقديس

األخالق. وأماتت العقول فأفسدت
ذلك يمنع ولم استبدادية بحكومة محكومة األوربية األمم بعض بأن التونيس ورد

حقوقها. لألمة يرعوا لم الذين املرتفون األمراء نظره يف السبب وإنما تقدمها، من
من قليل نفر إال هم فما سديد، غري كلها التبعة األمراء تحميل إن الرومي: وقال
حرية من أنواعها: بجميع الحرية املسلمني فقدان نظره يف الحقيقي والسبب األمة.
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وتبطل اآلمال، تفقد الحرية فبفقد العلمي، البحث وحرية الخطابة، وحرية التعليم،
الفتور. عليها فيستويل حياتها األمة وتسأم القوانني وتختل النفوس؛ وتموت األعمال،

املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أصل املسلمني ترك السبب أن التربيزي ورأى
عليهم. املراقبة وعدمت وشهواتهم، أهوائهم يف األمراء فاسرتسل

إال أثر له يبقى لم حتى بالدين، االهتمام الناس إهمال هو السبب إن الفايس: وقال
عىل سلطانهم تمكني بقصد إال بالدين يرتاءون ال مثلهم وأمراؤهم األلسن، أطراف عىل
بينهم توثقت يوم أعزاء املسلمون كان وقد وجورهم. ظلمهم إىل هذا األمة، من البسطاء

وخمدوا. ففرتوا األخالق ضاعت انحلت فلما الدينية، الرابطة
الفتور لهذا سببًا يكفي ال الخلقية والوحدة الدينية الرابطة فقد بأن املدني وأجاب
بلون الدين لونوا الذين املتصوفني وغالة الدين رجال تدليس السبب أن وعنده العام.
فلما واحرتام، تجلة لكل أهل العاملني العلماء أن وذلك أهله، وأضاعوا فأضاعوه سيئ
ضعيف يلجأ أن العادة ومن الزاهدين. مسلك سلكوا املنزلة هذه يستحق ال من حسدهم
اللباس بزينة التظاهر إىل املال وقليل الكرب إىل املجد فاقد يلجأ كما التصوف إىل املقدرة
وترتيب اللدني،10 كالعلم منه، ليس ما فيه أدخلوا بما الدين هؤالء فأفسد واألثاث،
هللا، عىل والكرامة باآلثار، والتربك بالعفة، والتظاهر والرهبنة، الرس، ووراثة املقامات،
والنساء كالنساء، الضعفاء قلوب واختلبوا الجهالء، عقول فسحروا القدر. يف والترصف
وهؤالء العقول. وخرفت النفوس فماتت وبناتهن، أبنائهن يف الضارة البذور هذه بذرن
من التدليس ورسى اآلستانة، يف السوق وغمرو والشام ومرص بغداد يف وجدوا املدلسون

عاًما. املرض فأصبح اآلفاق جميع إىل العواصم هذه
ديننا دخول الدفني داءنا إن فقال: إيضاًحا، وزاده الرأي هذا إىل الرومي وانضم
أن العثمانية البالد يف أمرهم وبلغ املتعممني، والجهال الرسميني العلماء والية تحت
(كمشيخة واألطفال لألميني حتى للجهال، تعطى رسمية منحة العلمية األلقاب صارت
ثم املحققني»، العلماء «أعلم لقب بالوراثة ويمنح طفًال يكون فقد عندنا). الطرق
املتبحرين، العلماء «أعلم بأنه يوصف حتى … وثم ثم، املدققني»، الفضالء «أفضل
قراءة حتى يحسنون ال وأكثرهم واليقني»، الفضل وينبوع املتورعني، الفضالء وأفضل

تلقني. أي تعلم دون النفس يف يلقى هللا، لدن من يكون الذي أي اللدني: 10
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واإلجالل، العظمة صاحب فهو باملثل، السلطان يقابلون هؤالء أن وطبيعي ألقابهم.
مالك السالطني، سلطان الكرامات، مصدر اإللهامات، مهبط واملثال، النظري عن املنزه

العاملني. رقاب
سلًعا الدينية الخدم وسائر واإلمامة والخطابة والوعظ واإلرشاد التدريس وأصبح
واتخذ واإلرادات، املجالس عىل املتعممون هؤالء وتسلط وتورث. وتوهب وتشرتى، تباع
رأسه وعىل — العام الرأي بأن األجنبية الدولة عند بها يتعذرون وسيلة ذلك من األمراء

املدني. اإلصالح يقبلون ال املعممون
يف عام الفتور عرض ولكن الواليات: ببعض خاص الداء هذا بأن الكردي أجاب
من أعم شيئًا السبب يكون أن بد فال وغريه، الشأن هذا فيها التي اإلسالمية الواليات
وإهمالهم الدينية العلوم عىل باقتصارهم أصيبوا املسلمني أن هو السبب أن وعندي ذلك.
الغرب يف نمت العلوم هذه أن حني عىل والكيمياء، والطبيعة كالرياضة الدنيوية، العلوم
عندهم صارت حتى واألدبية، املادية الشئون جميع يف عظيمة ثمرات لها وظهر وترقت
جميع يف إليها الحاجة أشد يف املسلمون وأصبح بنورها، إال لهم حياة ال كالشمس،
والبوارج. املدافع عمل إىل اإلبرة عمل ومن الدولة. سياسة إىل الطفل تربية من أمورهم:
هذه عن اآلن إىل املسلمني فابتعاد — والبخار األسالك استخدام إىل اليد استخدام ومن
بعدت األيام تمادت وكلما األمم. من غريهم من أحط جعلهم الحيوية. النافعة العلوم

جريانهم. وبني بينهم النسبة
ال العلوم فقد ألن السبب، كل ليس ولكن سببًا، يصلح هذا إن اإلسكندري: أجاب

ويأسنا. نومنا السبب وإنما العالية، واألخالق الرشيف اإلحساس لفقد سببًا يصلح
القادة فقدان عندي السبب إنما أسباب؛ رشح ال حال شكاية هذا إن الترتي: قال
تنقاد مخلص زعيم وال الرشاد؛ إىل كرها أو طوعا األمة يسوق حازم أمري فال والزعماء؛

نبيل. غرض عىل الناس يجمع عام رأي وال والناس، األمراء له
فمنه فساد، كل ورائد رش، كل قائد وهو الفقر، الفتور سبب أن يرى واألفغاني
عن ينقصنا فليس الدين، يف حتى اآلراء تتشتت ومنه الخلقي، االنحطاط ومنه الجهل،
ال وهذه العالية، والفنون بالعلوم إال يأتي ال املال ولكن املالية؛ القوة إال الحية األمم

حلها. عن تبحث أن ويجب الدور، مشكلة تحدث وبهذا باملال؛ إال األمة يف تنترش
غنية، بالد فهي طبيعيًا، ليس اإلسالمية اململكة يف الفقر إن اإلنجليزي: املسلم أجاب
يف ورصفت ذلك إىل وما والكفارات الزكاة تحصيل من فيها اإلسالم تعاليم نفذت لو
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واملفاوضات االجتماعات وفقد نظره يف الفتور سبب وإنما الفقر؛ وطأة لخفت وجوهها
الخطب وصارت والحج، والجماعات الجمعة ترشيع حكمة املسلمون فنىس اآلراء وتبادل
من وبلغ الطارئة. األحوال يف التحدث منها الغرض وكان لها، قيمة ال تافهة تلقى التي
لغًوا، املساجد يف فيها والكالم فضوال، العامة األمور يف التحدث عدوا أنهم رأيهم سوء
اهتمام وال بنفسه، إال يهتم ال شخص كل أصبح العامة املصالح يف الكالم انعدم فلما
ال — الكعبة تخريب خرب بلغهم لو حتى الشئون، من ذلك بغري وال العام بالصالح له
الوقت يف الحية واألمم األمر. وينتهي لحظة جبينهم يقطبوا أن عىل زادوا ما — هللا قدر
واملجتمعات، النوادي بكثرة أمكن، ما اآلراء ومبادلة لالجتماعات الفرص تهيئ الحارض
وعقد املتنزهات، يف حتى واملحارضات الخطب وكثرة والسياحات، الرحالت وتنظيم
ما واألناشيد األغاني يف وبثهم أحداثهم، وأهم بتاريخهم وتذكريهم للمناسبات، املؤتمرات

العام. للخري ويحمس والحرية البالد حب عىل يبعث
الذين املنافقني، املتملقني للعلماء وميلهم األمراء تكرب هو السبب أن الصيني ورأى
فماذا أهوائهم، عىل ليوفقوها الدين أحكام ويحرفون لهم، ويتذللون لديهم، يتصاغرون
أيديهم، العامة لتقبل األمري يد ويقبلون دنياهم، بدينهم يسرتون دين علماء من يرجى
هللا عند الجهاد فأفضل الضعفاء، من ألوف عىل ليتعاظموا للعظماء أنفسهم ويحقرون
العاملني. العلماء الحرتام وجهتهم وتحويل العامة عند املنافقني العلماء قدر من الحط
هم وهؤالء العلماء، عىل حتى السيادة من نوع لهم نبالء حكماء رجال الصني يف وعندنا
أمر الذين األمة يف العليا الطبقة خواص وهم والعقد الحل أهل اإلسالم يف يسمون الذين
الحل أهل بمنزلة والضعف القوة ارتباط عىل يدل املسلمني وتاريخ بمشاورتهم؛ نبيه هللا
أهل وانعدام األمراء، يف االستبداد استحكام الفتور سبب أن والخالصة األمة. يف والعقد

األمة. من والعقد الحل
فالدين التالزم؛ بدليل نفسه، الحارض الدين املسلمني فتور سبب إن النجدي: وقال
والجهاد، واملال بالعلم القوة إعداد ترك الحارض الدين إن السلف: دين ليس الحارض
بينه مما ذلك غري إىل الزكاة وإيتاء الحدود، وإقامة املنكر، عن والنهي باملعروف، واألمر
بل الفتور؛ أهله يف يؤثر ولم التغيري عليه دخل دين كان إن قائل: يقول قد إخواننا.
شئون عن الدين فصلهم بعد إال الرتقي يف أخذوا ما إنهم الغرب رجال من كثري قال
نفسها ويالئم عليه، تسري ثابت نظام من لها بد ال أمة كل أن والجواب الدنيا. الحياة
البرشية والطبيعة يتفق الذي الطبيعي والقانون والسياسة، التجارية وعالقاتها وبيئتها
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الفطرة ولهذه الفطري؛ اإللهام به يوحي الذي هللا هي غالبة لقوة اإلنسان إذعان هو
راجعة األديان وكل — وازع وأفضل أقوى وهي حياته، شئون بتنظيم عظمى عالقة
تعاىل: قال الوازع، هذا الختالل الناس فسد فسد؛ أو تغري فإذا واحد، صحيح أصل إىل
الصحيح األصل من قربت كلما «واألمة ضنكا»، معيشة له فإن ذكري عن أعرض «ومن

الكمال». من قربت الصحيحة واملبادئ
فيكتفي كاد، أو نضج قد وأسبابه الداء أعراض يف البحث أن الرئيس أعلن وهنا
تلهمنا النجدي أخينا وكلمة قال: آخر، موضوع إىل البحث نقل ويجب القدر، بهذا فيه

الصحيح؟ اإلسالم هو ما وهو: نبحثه، الذي اآلتي املوضوع

٥

وقد تغيري؛ من عليه دخل وما الصحيح» «اإلسالم تحديد إىل املؤتمر بحث انتقل هذا بعد
إىل وحاجتهم البرش، يف فطري أمر باهلل اإليمان «إن فقال: النجدي، العضو ذلك يف أفاض
مهما البرشية والعقول هللا، تصور يف الناس ويختلف اإليمان، كيفية إىل إلرشادهم الرسل
واملكان، والزمان املادة عن املجردة األزلية هللا صفات إدراك تتحمل ال واتسعت قويت

يرشدها». من إىل فاحتاجت
باألوىل اإليمان وثمرة هللا»، رسول و«محمد هللا» إال إله «ال جملتان: اإلسالم وأساس
املرء بني تحول التي تعاليمه يف بمحمد االهتداء الثانية وثمرة األرس، من العقول عتق

الرشك. إىل ونزوعه
إىل منه يخرج ما فرسعان النفس، عىل عسري به واالحتفاظ التوحيد إدراك ولكن
امللك» يف و«رشك الحلول، عقيدة يف وذلك الذات» يف «رشك ثالثة أنواع والرشك الرشك.
الصفات» يف و«رشك الكون، شئون تدبري يف املشاركة املخلوقات بعض يف الناس كاعتقاد

املخلوقات. بعض عىل الكمال صفات بإسباغ
عليها، واملشاهد املساجد وبناء القبور، كتعظيم الرشك، هذا املسلمني يف فشا وقد
بعض به خص الباطن علم علًما هناك أن وكدعوى والتذلل، لها11 واإلرساج بها والطواف
واستخدام واألحمر، األخرض ولبس والرقص، بالتغني ولعبًا لهًوا الدين واتخاذ الناس،

إرشاك. مظنة أو محض رشك وأمثالها هذه فكل والشياطني، الجن

املصباح. وهو الرساج، إيقاد اإلرساج: 11
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ما بعد الدين يف التشدد وهما خطريان: أمران — الرشك غري — لإلسالم وعرض
صعبًا، عًرسا صار حتى التشدد هذا يف تزيد تأتي فرقة كل فكانت سهًال، يًرسا كان

التصوف. وطرق والشيع املذاهب بكثرة الدين تشويش الثاني واألمر
صوتهما، يسمع أن فرغب يتحدثا، لم األعضاء من عضوين أن الرئيس الحظ وقد
دعا والذي التصوف يف تكلم فقد السندي فأما القازاني، والعضو السندي العضو وهم
بني جرت قصة عليهم فقص القازاني وأما باطل، من فيه وما حق من فيه وما إليه،
واالقتصار السلف تقليد إىل املفتي دعوة حول تدور قازان، ومفتي أسلم رويس مسيحي
جرى ما وحكى التقليد، وعدم االجتهاد رضورة إىل املسلم الرويس ودعوة قالوا، ما عىل
بأن فاقتنع املفتي، عىل املسترشق الرويس املسلم انترص وأخريًا وأدلة، حجج من بينهما
جد إىل به القيام يحتاج ولكن واجب، االجتهاد وأن الكسل، عليه حمل ضار التقليد

وعناء.
لتلخيصاملحارضالسابقة «الكواكبي» وهو السكرتري، الفراتي السيد الرئيس دعا ثم
وجد إن يراه ما األسباب من عليها يزيد أن وكلفه املسلمني، فتور أسباب وتعداد للمؤتمر

يف: املسلمني فتور أسباب فلخص األعضاء، ذكره ما غري

وترك الدنيا، يف التزهيد إىل يدعو ما ونرش الجرب، عقيدة أهمها دينية: أسباب (١)
الفقهاء وتشديد الدين، سماحة وإضاعة وشيًعا، فرًقا املسلمني واختالف والعمل، السعي
والعمل القول بني املطابقة وعدم واألوهام، الخرافات تعاليمه يف وإدخالهم املتأخرين،
تأويل يف والتوسع ولعبًا، لهًوا وجعله الدين شأن الصوفية غاللة وتهوين الدين، يف
أموًرا الدين يف أن الناس الدجالني وإيهام الواجبات، من التحرر عىل والتحايل النصوص،
التوحيد، عقيدة إىل الرشك وتطرق للدين، والعقلية الحكمية العلوم منافاة واعتقاد رسية،

والحج. والجمعة الجماعة حكمة عن والغفلة تأييدها، يف العلماء وتهاون
حرية األمة وحرمان املسئولية، من الخالية السياسة أهمها سياسية: وأسباب (٢)
األمة طبقات بني الحقوق يف والتساوي العدل وفقد واألمل األمن وفقدانها والعمل، القول
الخاصة، عىل األمراء بها يحسن صدقة العلم واعتبار املدلسني، للعلماء األمراء وميل

للمتملقني. وتقريبهم للناصحني وإبعادهم
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عىل اليأس واستيالء إليه، واالرتياح الجهل يف االستغراق من خلقية: وأسباب (٣)
طلب وإهمال املايل، النظام وفساد التعليم، وفساد الخمول، إىل واإلخالد12 النفوس،
الشئون يف املداوالت عن والتباعد الصنائع، عىل الوظائف وتفضيل جنبًا، العامة الحقوق

العامة.

وعدم الحياة، شئون تنظيم عن الغفلة أهمها: سبق، ما عىل أشياء السكرتري زاد وقد
التواكل. داء وانتشار وتهذيبهن النساء بتعليم العناية وعدم عادًال، توزيًعا األعمال توزيع
جمعية إنشاء اقرتح بل وعالجها، األمراض يف بالبحث باالكتفاء املؤتمر يرض ولم
الجمعية وهذه اإلصالح يف برنامجها تنفيذ عىل ويرشف املسلمني، بإصالح تعني دائمة
عدد وال فخريني وثمانني مستشارين، وعرشة عاملني، عرشة عضو: مائة من تؤلف
العفة من دقيقة: رشوًطا العاملني األعضاء يف واشرتط املحتسبني، املساعدين لألعضاء
ألغراض للعمل التفرغ وإمكان التأثري عىل والقدرة العلم وسعة واإلخالص واألمانة
وطهران والشام وعدن ومرص اآلستانة يف شعب ولها مكة، يف مركزها وجعل املؤتمر،
تابعة تكون ال والجمعية وغريها. ومراكش وتونس وسنغافورة وكلكتا وكابل وتفليس
ويكون هللا»، إال نعبد «ال شعارها: ويكون خاص، ديني بمذهب تتقيد وال ما، لحكومة
النافعة، والفنون العلوم يف والرتغيب املسلمني، بني التعليم تعميم أغراضها أهم من
وتوحيد العلم، فروع من فرع يف للتوسع منها كل يتخصص العالية املدارس وإيجاد
للجمعية شهرية مجلة وإنشاء وتنفيذها، باألخالق للرقي مناهج ووضع التعليم، أصول

إلخ. إلخ أغراضها لتأييد
والحرية، العلم يف لتقدمها مرص، هو املؤقت الجمعية مركز يكون أن عىل اتفقوا وقد

ذلك. يف اإلسالمية األمم أسبق وألنها
اآلتية: النتائج إىل فيها وصل اجتماًعا عرش اثني اجتمع أن بعد املؤتمر وانقض

عام. فتور حالة يف املسلمون (١)
الفتور. هذا تدارك يجب (٢)
الجهل. الداء جرثومة (٣)

الناشئة. يف وخصوًصا للرتقي، الشوق وإيقاظ بالتعليم، األفكار تنوير الدواء (٤)

الركون. اإلخالد: 12
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العالج. بهذا تقوم التي الجمعيات تأسيس (٥)
والعلماء. الرساة من األمة نجباء وخاصة عمل، عىل قادر كل بذلك املكلفون (٦)

«الكواكبي» تفكري وهذا املفيدة، العميقة العظيمة الرواية هذه إىل الطائر نظرة هذه
نظر، وبعد فكر، وسمو إخالص، وصدق اطالع، سعة عن يشف قرن نصف نحو من
مثل يف والصحف املجالت يف قبله يكتب كان ما عىل اطلعنا نحن فإذا ورصاحة، وشجاعة
بحوث إىل هو فنقلها جوفاء، إنشائية موضوعات إىل أقرب كانت رأيناها املوضوعات هذه

واستقصاء. وأناة صرب يف وعالجه الداء وسبب العرض ويذكر يحلل عملية، علمية،
بالعالم مؤلفه غرام فيها بل وغزل، غرام فيها ليس جدية رواية القرى» «أم كتاب
محبوبه يصل أن قلبه صميم من ويود الهائم، املحب يعاني ما سبيله يف يعاني اإلسالمي،
لتمسكه الظلمة عليه ضيعه الذي بماله أجله من ويضحي الكمال، درجات أعىل إىل
يف به فجهر حلب يف برأيه يجهر أن يستطع لم ألنه فيهجره بوطنه ويضحي بالحق،
قادر كل بأن وينادي التخصص، يحب كان — وطنه إسالمي بلد فكل بأس وال مرص؛
فلم نفسه، عىل ذلك وطبق يتقنه، حتى الفن أو العلم فروع من فرع يف نفسه يحرص
التاريخ فدرس املسلمني، إلصالح نفسه وهب إنما ذلك، إىل وما ولغة، فقه بني يتوزع
قطر كل ودرس منقبة، فاحصة سياحة اإلسالمية البالد يف وإمعان دقة يف اإلسالمي
بعقلية عضو كل أنطق القرى» «أم روايته وضع ملا إنه حتى وعيوبه، ومزاياه إسالمي
عىل ينعي واإلنجليزي األخالق، ضعف يشكو واإلسكندري املتعممني؛ وسلطة قطره:

ذلك. ونحو واملحارضات بالخطب الرأي وتبادل املجتمعات عدم املسلمني
فصب باملسلمني، ولعبها األوربية السياسة من األفغاني الدين جمال السيد اكتوى
الوثقى، العروة يف قسم أكرب اإلنجليزية السياسة عىل حملته واستغرقت غضبه، جام عليها
العوامل إىل األفغاني نظر نقده. موضع فكانت العثمانية بالسياسة الكواكبي واكتوى
إىل فدعاهم املسلمني إىل الكواكبي ونظر يناهضوها، أن إىل فدعاهم للمسلمني الخارجية
كانت ولذلك بهم؛ تلعب أن الخارجية السياسة تستطع لم صلحت إن فإنها إصالحها،
ومعالجة حامية، ناًرا األقوال فمه من تخرج تأثر، معالجة للمسائل األفغاني معالجة
األفغاني أناة. يف الدواء ويكتب هدوء، يف املرض يفحص طبيب معالجة «الكوكبي»
ولعل املدرسة. إىل داع والكواكبي السيف، إىل داع األفغاني مشفق، والكواكبي غضوب،
رزين الكواكبي الطبع، حاد الذكاء حاد فغاني فاأل املزاج، اختالف إىل أيًضا يرجع هذا
وتخطاها قبل، «األفغاني» تخطاها عقبة أمامهما وضعت إذا الطبع، هادئ الذكاء
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املدافع، دوي لألفغاني كان إن عجب فال تتخطى، نقطة خري من ولكن بعد. «الكواكبي»
الصخر!. يفتت حتى بطء يف يعمل املاء خرير للكواكبي وكان

االجتماع علم بحوث إليه وصلت ما عىل ووقف أجنبية لغة معرفة له مكن لو
فكره. غزارة جانب إىل فياض منبع له لكان الحديث

ومجالس والجرائد، املجالت يف إصالحية مقاالت ينرشمن بما يعجبون الناس وبينما
املرصية بالصحف إذا آرائه، عن املؤدب ودفاعه وجدله بحديثه عامرة مرص يف الفضالء
كان من كل عليه فأسف ،١٣٢٠ سنة األول ربيع من ٦ يوم الفجائي موته بنبأ تطلع
سامي الخلق، نبيل رجًال فيه يرون كانوا الذين إخوانه وبكاه املسلمني، إلصالح محبًا

الضمري. نقي اللسان، عفي املقصد،
هللا! فرحمه
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