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متهيد

الرحيم الرحمن هللا بسم

األجيال ألهايل يروي راو. وأصدق شاهد، أعدل هو بل األثر، وحافظ الخرب، قائل التاريخ
الجسام. والعرب العظام الحوادث من قبلهم حدث ما القادمة

حياة دور يف أثره عىل دخلت عظيم حادث مرص يف ١٩١٤ عام ختام يف حدث
دعائم وتوطدت الصفاء أنهر عليها وفاضت السعادة أنوار عليها أرشقت فقد جديدة،
سلطنة إىل خديوية مرصمن انتقال هو املجيد الحادث وهذا الفخار. بحلل ورفلت السالم

عليها. سلطانًا كامل حسني الربنس سمو وتولية
بالشكر أداؤه عليها يجب كبري حق الحارضة النهضة هذه يف مرصوأهلها عىل للعلم
قواها أجزاء وجمع كونها الذي هو العلم ألن ذلك العلم؛ خدمة عىل وباملواظبة للعلم
األمم بني محمود مقام لبنيها وأصبح متحًدا جسًما أصبحت حتى بعض، إىل بعضها
هبات الكامل: السلطان موالنا العظمة لصاحب مدين أيًضا نفسه هو العلم وهذا الراقية،
معاهد وتعضيد إنشاء عىل ووطنية غريه عن الندى بها يفيض للعلم وأبًدا دائًما وافرات
يوم كل يف بيده يضع السلطان موالنا فعظمة املؤلفني، وتشجيع الكتاب وتنشيط علمية
وسعادتها. مجدها رصح تشييد سبيل ويف الجهل ربقة من البالد استقالل بناء يف حجًرا
وغرية بالده يف حبٍّا مشتغًال يعمل ولكنه وحكمة بروية يعمل السلطان موالنا عظمة
للبالد نتوقع جعلنا ما الزهراء أفعاله وباكورة الغراء عظمته آثار من رأينا وقد عليها،
ستفيض ورويته مرباته وينابيع وحكمته حسناته مناهل بأن واثقني جعلنا بل أكيًدا، خريًا
الفرق األمة أدركت وقد والكمال، املجد قمة إىل وتقودها السعادة بأنهار والعباد البالد عىل

بسلطانها. متفاخرة تنشد وغدت فيه، أصبحت وما عليه كانت ما بني
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ب��ال��م��ن��اق��ب أغ��ن��اه��م آخ��ر أب م��ث��ل��ه ل��ل��ن��اس ك��ان ل��و وال��د ل��ن��ا

البالد أنحاء جميع األفراح عمت حتى املرصية السلطنة أريكة عىل عظمته جلس فما
قرائح وفاضت السودان، أرجاء إىل وتجاوزتها الصعيد، أقايص حتى الدلتا شمال من
ورعيته. بسلطنته سلطانها ويهنئون بسلطانها مرص يهنئون الرنانة بالقصائد الشعراء
ترجمة أضمنه كتابًا أضع أن السعيد، واليوم املجيد االنقالب لهذا تذكاًرا رأيت وقد
أجمع ثم السلطنة، عرش ارتقائه قبل األعظم السلطان موالنا والجالل العظمة صاحب
املأثورة السلطان وأقوال الرسمية املكاتبات من االنقالب هذا سبق ما الكتاب هذا يف
الشعراء قصائد ثم واملأمون، الرشيد عهد أذكرتنا التي العظيمة ومرباته املنثورة وِحكمه
وتاريًخا خالًدا أثًرا الكتاب هذا ليكون الصحف؛ صفحات عىل يظهر لم مما كثري وفيها
أدب وخزانة والخاصة، العامة املكاتب بها تزدان نفيسة وحلية القادمة لألجيال مجيًدا

الكالم. ونفيس الحكمة كنوز العلم طالب منها يستخرج
السلطان موالنا عظمة بقاء يطيل أن والجالل العزة ذا املتعال املوىل أسأل وإني
ورعيته ربه عاهد فقد الكمال، مراقي يف بها ويسري األمة هذه لينفع األول حسني الكامل

أفعاله. وغاية آماله كعبة الوطن خري يجعل أن
آمني. والفخر املحامد تاج يف ساطعة وجوهرة الدهر جبني يف غرة عظمته هللا أدام
األمني الخاضع العبد
قبعني سليم
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األمري الدولة عنصاحب تارخيية خالصة
باشا حسنيكامل

باشا زكي أحمد بقلم

إسماعيل. الخديو األشبال وأبي الفدا أبي أنجال ثاني هو
،(١٨٥٣ سنة نوفمرب للهجرة/٢٠ ١٢٧٠ سنة صفر ١٩) يف بالقاهرة مولده كان
أنشأها التي املرصية باملدارس واللغات العلوم تلقي يف رشع عمره من السابعة بلغ فلما
دروسه إلتمام باريس مدينة األمري قصد ثم الكبري، عيل محمد األعىل جده بالقاهرة
حيث الثالث نابليون اإلمرباطور قرص يف نازًال كان املدينة بهذه وجوده أثناء ويف بها،
القطر إىل عاد وحينما الفرنسية، اإلمرباطورية عهد لويل والدرس اللعب يف رفيًقا كان
وكان القبيل، والوجه البحري الوجه ألقاليم ا عامٍّ مفتًشا الجليل والده عينه املرصي
درس من الوظيفة هذه بأعباء قائم وهو األمري فتمكن طنطا. مدينة يف الرسمي مركزه
سنة الثانية جمادي ٢٢ يف األفخم أبوه رأى وحينئذ األعمال، عىل والتمرن الناس أخالق
املعارف نظارة منصب بتقليده تقيض البالد مصلحة أن ١٨٧٢ أغسطس ١٢٨٩ / ٢٦

العمومية. األشغال نظارة ومنصب واألوقاف.1 العمومية
باملعية مرتبطني كانوا العهد ذلك يف النظار أن املقام هذا يف إليه التنبيه ينبغي ومما
الخديو وأن ما، تضامن أي بينهم يكون أن دون األمر ويل يشخص بل مبارشة، السنية
بعض يف يستعني كان إنه نعم، واحد. آن يف بنفسه والحكم امللك بشؤون قائًما كان
املوظفني كبار وبعض النظار فيحرضه الخصويص، أو املخصوص باملجلس الظروف
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يحرضون كانوا الذين الحيثيات ذوي من ونفر الكربى األمريية املصالح بإدارة القائمني
منذ إال يتكون فلم الحايل بشكله النظار مجلس أما مساند. بال وزراء بصفة الجلسات

ميالدية. ١٨٧٨ سنة
ذكرها السابق الثالث النظارات يف باشا كامل حسني األمري دولة عهد امتاز وقد
سنحت كلما أنه الرجال بأقدار معرفته عىل يدل ومما مفيد، ونشاط نافعة بحركة
بصفة ملعاونته اختارهما قد كان املرصيني أفاضل من رجلني بالخري يذكر الفرصة
املعارف نظارة يف باشا مبارك عيل املرحوم املرصية املعارف شيخ وهما له: مستشارين

األوقاف. نظارة يف املعمار باشا حسني املرحوم الوطنيني املعمارين وبقية العمومية،
و٢٠ شهًرا ١١) ا جدٍّ قصرية مدة إال املعارف نظارة يف يمض لم دولته إن نعم
البالد طول يف العام التعليم نطاق توسيع يف الطوىل اليد له كانت فقد ذلك ومع يوًما)،
الذي فهو والتشويق، الرتغيب وسائل من بنفسه أوجده بما عرصه وامتاز وعرضها.
وقد أقرانهم، عىل السبق قصب يحرزون الذين التالميذ ملكافأة املدرسية الجوائز أسس
أن عليه يؤسف ومما محسوسة. درجة إىل التعليم مستوى رفع إىل الوسائل هذه أدت

األمريية. املدارس يف ١٨٨٧ سنة منذ ألغيت قد الجوائز هذه
١٨٧٣ سنة أغسطس ١٢٩٠ / ١٤ سنة الثانية جمادى ٢١ يف األمري دولة تخىل فلما
وبقي الكبري، باشا رياض املرحوم صديقه أمرهما تقلد واألوقاف، املعارف نظارتي عن
لم ولكنه أيًضا، الداخلية نظارة إليه وأضيفت العمومية، األشغال نظارة يف األمري دولة

شهور. ثالثة سوى فيها يمكث
يف وأبدى للبالد الخدم أجل العمومية األشغال نظارة تقلده أثناء دولته أدى وقد
العهد ذياك يف النظارة هذه وكانت اآلن، إىل باقية آثارها تزال ال مشكورة همة ذلك
أيًضا. والفنارات الليمانات مصلحة وعىل هذه أيامنا يف لها التابعة املصالح عىل تشتمل
باملياه تدفقت التي اإلسماعيلية لرتعة إنشاؤه النظارة بهذه وجوده أثناء مآثره فمن
الرباري وبدلت اليسار، ويف اليمني يف ضفتيها عىل واليسار الربكة ونرشت بالنضار، بل
ومدينة اإلسماعيلية مدينة وهما العدم من مدينتني وأحيت الثمار، يانعة بجنات والقفار

والعمار. الثروة حلل يف ترفالن بفضله فأصبحتا السويس
الليل يواصل الفيضان أثناء يف كان أنه املشكورة، وأياديه املأثورة، مآثره ومن
ا خاصٍّ مكتبًا قرصه يف أقام إنه بل النيل، طغيان من يحدث خطر كل ملالفاة بالنهار
ويف الليل يف الفيضان حوادث من يتجدد ما بكل محيًطا الدوام عىل ليكون للتلغراف
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وإىل اإلدارة رجال إىل والتعليمات األوامر من الحالة إليه تدعو ما يصدر ولكي النهار،
والعمال. املهندسني من الري بشؤون القائمني

فقد الفيضان، غوائل من وقايتها يف األكرب الفضل عليها له القاهرة مدينة وهذه
السنة تلك يف بإنشائها أمر وقد النيل، مياه من اآلن إىل تحميها التي بالجسور طوقها
الروضة بجزيرة النيل مقياس فيها بلغ حيث ١٨٧٤م) للهجرة/سنة ١٢٩١ (سنة املهولة
العيني القرص وأرايض القديمة أرايضمرص املياه غمرت وقد ذراع. ونصف ذراًعا ٢٦ إىل
وجزء بأكملها العاصمة لكانت املستديم وسهره األمري دولة تيقظ ولوال العايل، والقرص
األطراف. مرتامية األرجاء فسيحة بطيحة عن عبارة الزراعية األرايض من يليها مما عظيم
كانت التي الحربية نظارة رأس عىل الجليل األمري وجود عن كلمتني سوى أذكر وال
ذلك أواخر يف النظارة هذه شؤون تقلد فقد الجهادية، بنظارة الحني ذلك يف معروفة

األشغال. نظارة يف السامي منصبه إىل مضافة العام
الجهادية لنظارة تابعني دارفور وسلطنة املرصي السودان كان العرص ذلك يف
إسماعيل الفدا أبي لشبل هللا كتب وقد والعسكرية، امللكية اإلدارة حيث من املرصية
عهده يف تم الذي فهو سعادة، تدانيها ال وسعادة رشف من بعده ليس رشًفا الجليل
وال الفراعنة به يحلم لم توسيًعا الجنوبية الجهة من املرصية الحدود نطاق توسيع
القائد افتتح فقد النيل، وادي عىل تعاقبوا الذين والسالطني امللوك من بعدهم أتى من
رأس إىل بفتوحاتها وصلت حتى مرص جنود توغلت بل هرر، بالد باشا رؤوف املرصي
الهندي، املحيط عىل غاردفوي رأس باسم اإلفرنجية الجغرافية كتب يف املعروف األسري
تصل ولم االستواء، خط عىل الوطنية أعالمنا رفعت حتى جنوبًا تقدمها يف واستمرت

واالستعمار. الفتح يف التوسع هذا مثل إىل االعصار من عرص يف مرص
عادت بل البعيد، الحد هذا عند الجليل باألمري تقف لم العالية الهمة هذه أن عىل
أوًال مرتني: العثمانية الدولة مساعدة يف األمري آثار فظهرت البحار وتخطت الشمال إىل
سنة فيها الفتنة حدوث عند والهرسك البوسنه بالد إىل مرص جنود من نجدة بإرسال
أخيه رئاسة تحت مرصي جندي ٢٥٠٠٠ من املؤلفة التجريدة بإرسال وثانيًا ،١٨٧٧
يف الروسيا محاربة يف الرتكية الجيوش ملساعدة باشا حسن األمري له املغفور العام القائد

املذكورة. السنة
املرصية األمة طبقات جميع بني التعليم بتعميم باشا حسني األمري شغف وإن هذا
تلقى وقد — واإلسكندرية بالقاهرة العسكرية األطفال مدارس تأسيس عىل به حدا قد
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بمدينة التني رأس بجهة موجوًدا كان الذي املعهد يف العلوم مبادئ السطور هذه كاتب
اإلسكندرية.

حلوان تربط التي الحديدية السكة تلك أمره عىل بناء الجهادية نظارة أنشأت وقد
وكان القلعة. تحت عيل محمد ميدان يف األوىل محطتها وكانت بالعاصمة، الحمامات
يناير ١٢٩٤/شهر سنة محرم (شهر يف مرتًا كيلو ٣٢ طوله البالغ الخط هذا افتتاح

باشا. كامل حسني األمري الدولة صاحب الجهادية ناظر بحضور (١٨٧٧ سنة
مقاليد األمري دولة إىل ألقيت ١٨٧٥ سنة مايو ١٢٩٢ / ٢ سنة األول ربيع ٢٦ ويف
واألشغال الجهادية نظارتي من كل يف السامي منصبه عىل عالوة البحرية نظارة

العمومية.
بدًال املالية نظارة دولته توىل ١٨٧٦ نوفمرب ١٢٩٣ / ١٠ سنة شوال ٢٤ كان فلما
قليلة، أيام بعد منيته وافته وقد البالد، أمري عليه غضب الذي باشا صديق إسماعيل من
وعن باشا، إبراهيم األمري أخيه إىل العمومية األشغال نظارة عن باشا حسني األمري وتخىل
منصبه يف يمكث لم باشا حسن األمري ولكن باشا. حسن األمري أخيه إىل الجهادية نظارة
إلمداد مرص خديو أعدها التي الحملة رأس عىل ذلك بعد ذهب فإنه قليلة؛ مدة سوى
نظارة وتقلد باشا كامل حسني األمري عاد فلذلك الروسية. الحرب يف الرتكية الجيوش

للمالية. ناظًرا بقائه مع ١٨٧٧ ١٢٩٤/سنة سنة يف الجهادية
الحايل، نظامه عىل النظار مجلس تشكيل كان التالية السنة من أغسطس شهر ويف

أعضائه. عداد يف األمراء من أحد يدخل لم الوقت ذلك ومن
األمري عىل نعمته هللا أتم ١٨٧٥ سنة ١٢٩٢/ديسمرب سنة القعدة ذي شهر ويف
ويانة مدينة إىل بعد فيما ذهب الذي الدين كمال األمري دولة وهو أنجاله ببكر فرزق

الشهرية. الرتيزيانوم بمدرسة املعارف لتلقي
لزيارة اإلسماعيلية إىل وصل ١٨٨٩ سنة أكتوبر ١٣٠٧ / ٣١ سنة األول ربيع ٧ ويف
بعد فيما جلس الذي وهو الربيطانية»، الدولة عهد ويل «دوغال الربنس املرصي القطر
باشا حسني األمري أخيه إىل توفيق الخديو فعهد السابع»، «إدوارد باسم عرشها عىل
قيام. خري الدقيقة املهمة بهذه دولته فقام عال، مهمندار يصفه الجليل الضيف بمرافقة
اآلن هو الذي نقوال الغراندوق «وهو الروسيا عهد ويل مرص إىل حرض التايل العام ويف
األمري أخيه غري باشا توفيق الخديو ير فلم الروسيا»، إمرباطور الثاني نقوال القيرص

الكريم. الزائر لهذا رفيق خري ليكون حسني
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باشا كامل حسني األمري الدولة صاحب عن تاريخية خالصة

حرج، وال البحر عن فحدث الزراعية بالشؤون حسني األمري دولة اهتمام وأما هذا
إليه، األلقاب أحب إطالق يف سببًا املزارعني لخري املتواصل سعيه كان وقد ال كيف
اهتمامه وبفضل الفالح»، «أبو أنه من والعام الخاص عند به معروف هو ما به وأعني
للبالد، أدتها التي الجليلة بالخدم تقوم أن الخديوية الزراعية الجمعية استطاعت قد
وقائًما زمامها، متوليًا األمري يزال ال الساعة هذه إىل ١٨٩٨ سنة يف تأسيسها يوم ومن

واالقتدار. الهمة من املحبوب شخصه يف معهود هو بما بشؤونها
بمدينة الصناعية املدرسة إنشاء يف تقريبًا الوحيد بل األكرب الفضل األمري ولدولة
من رأى البحرية مديرية يف األطيان أصحاب أكرب من بصفته دولته أن ذلك دمنهور،
املديرية هذه يف فألف الصناعة، من تنتج التي املديرية هذه إفادة عىل يعمل أن الرضوري
األقاليم أبناء من سواهم دون أهاليها من العمومية االكتتابات لجمع رئاسته تحت لجنة
هذه كاتب ناله الذي الرشف سوى إخالل بدون القاعدة هذه عىل العمل وجرى األخرى،
املعونة هذه قيمة ما ولعمري النافع. العمل لهذا جزئية معونة بدفع حظي فإنه السطور،
لسان ينطق الذي العامر املعهد ذلك عىل دولته به جاد ما جانب يف تذكر ال التي الطفيفة
مرباته. ومأثور حسناته، آثار ضمن من وأنه نفحاته، من نفحة أنه بيان بأفصح الحال
الجمعية رئاسة ١٩١٠ سنة مارس إىل ١٩٠٩ سنة يناير من دولته توىل ولقد
والبهاء الرونق من عهده يف الهيئتني لهاتني فكان القوانني، شورى ومجلس العمومية

قبل. ذي من عهد به لهما يكن لم ما والكرامة والجاللة
أنواع كل عىل حياته وقف قد الخطري األمري أن الفعال هذه وتاج املقال وخاتمة
الخريية الجمعية رئاسة وتقبل — هللا حفظه — تنازل فقد الخري، صنوف وجميع الرب
فلم الساعة، هذه إىل ١٩٠٦ سنة مارس ١٣٢٤ / ٢٣ سنة محرم ٢٨ منذ اإلسالمية
شؤونها ترقية يف رصف بل عليها عنايته جناح وبسط العايل بنفوذه إمدادها عىل يقترص
التي الحالة يف جعلها ما أياديه غرر من لها فكان الثمني، وقته ومن ماله من كثريًا

النفوس. به وتبتهج العيون له تقر مما إليها وصلت
بهمته فتداركها األنظار، إليه توجهت اإلسعاف جمعية أحوال تضعضعت وحينما
لبثت فما والحنان، الشفقة داعي ملبيًا بها محدقة كانت التي األخطار من الفائقة
بفضله فانتعشت الشباب، نرضة إليها ورجعت الحياة، عاودتها حتى قليًال إال الجمعية
هذه بآثار وأصيًال بكرة يتحدثون الذين البؤساء لجميع خدمتها واستأنفت الخمول، بعد

املراحم. هذه رب ببقاء ترتيًال الصالحات الدعوات ويرتلون املكارم
.١٩١٤ سنة ديسمرب ١٣٣٣ / ٨ سنة محرم ٢٠ يف بالقاهرة تحريًرا
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هوامش

اإلدارة بتنظيم الكبري عيل محمد قام أن يوم من أنه هنا نذكر أن بنا يحسن (1)
العمومية املعارف نظارتي بإسناد الدوام عىل العادة جرت الفرنسية الطريقة عىل املرصية
بعضها عن باالنفصال عهدها أول كان وقد مًعا. شؤونها يتوىل واحد وزير إىل واألوقاف
منهما لكل عني حينما ١٨٧٦ سنة يونيو ١٢٩٣ / ٢٩ سنة الثانية جمادي ٧ يف بعًضا
وبقيت عليه كانت ما إىل الحال عادت حتى قليل زمن إال يمض لم أنه عىل خاص. ناظر
بمقتىض وذلك الحكومة عن مستقًال ديوانًا وجعلها األوقاف نظارة إلغاء لحني كذلك
سنة يناير ١٣٠١ / ٤ سنة األول ربيع ٦ يف توفيق الخديو من صدرت سنية إرادة
الحجة ذي ٢١ يف الصادر العايل األمر جاء أن إىل املنوال هذا عىل الحال ظل وقد ١٨٨٣
يديرها نظارة إىل األوقاف ديوان بتحويل فقىض ١٩١٣ سنة نوفمرب ١٣٣١ / ٢٠ سنة
يف النظار سائر عاتق عىل امللقاة املسئولية وبنفس النظار مجلس هيئة يف يدخل ناظر
بنفسها قائمة ميزانيتها وتكون الذاتي استقاللها الجديدة النظارة لهذه ويبقى نظاراتهم

حدتها. عىل
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بنيصاحبالعظمة الرسمية املكاتبات
الربيطانية والوكالة السلطان

الخديوية سقوط هو هام، تاريخي حادث مرص يف جرى ١٩١٤ عام ديسمرب ١٨ يف
صالح السلطان عهد عىل لها كان الذي املجيد العهد ذلك السلطنة، عهد وتجديد
بريطانيا حماية تحت وأصبحت مرص عن الرتكية السيادة سقطت وبذلك األيوبي، الدين
مستعمراتها واملعارفيف العلوم بنرش األزمان أقدم من اشتهرت التي الدولة تلك العظمى،
حكم عىل وتمرينهم وتدريجهم وأدبيٍّا، ماديٍّا أهلها ترقية عىل والعمل لها التابعة والبالد
رعاياها وجعل الذكر، حسن لها وسجل الفخر لها جلب الذي األمر بأنفسهم، أنفسهم
سبيل ويف لها فدية وأموالهم نفوسهم ويقدمون بحبها يتعلقون بحمايتها واملستظلني
إلنكلرتا التابعة والبالد املستعمرات أهايل قيام من ذلك عىل دليل أسطع وليس نرصتها،
وانتصاًرا الحق عن دفاًعا إنكلرتا دخلتها التي الطاحنة الحرب هذه يف نرصتها عىل
موالنا العظمة صاحب قول ذكرت ما صحة عىل به أستشهد دليل وخري للضعفاء،
الوزارة رئيس باشا رشدي حسني لعطوفة الصادر الكريم أمره يف األعظم السلطان

يأتي: ما فيه جاء فقد املرصية،

صاحب حكومة لدى سنجد املنهاج هذا تحقيق سبيل يف بأننا ثقة عىل ونحن
مركز تحديد أن ملوقنون وإننا تأييدنا، يف انعطاف خري الربيطانية الجاللة
كل إزالة من عليه يرتتب بما واضًحا تحديًدا مرص يف الربيطانية الحكومة
السياسية العنارص جميع تعاون تسهيل شأنه من يكون التفاهم لسوء سبب

واحدة. غاية إىل مًعا مساعيها لتوجيه بالقطر



السلطانية التهاني يف السنية الآللئ

العادية بمالبسه السلطان العظمة صاحب

يوصلها قويًما طريًقا لها تعرف ال الصورية الرتكية السيادة عهد يف مرص كانت
باب مفتوحة: أبواب ثالثة أمامها كان ألنه الرقي؛ سبيل يف التدرج من تبتغيه ما إىل
حول تحوم فكانت املرصية، الحكومة وباب الربيطانية الوكالة وباب الخديوية املعية
ضالة تائهة كانت فإنها يقال والحق إليها، الداعية الظروف حسب وتطرقها األبواب هذه
وأصبح األبواب تلك قفلت مرص عىل حمايتها إنكلرتا بسطت فلما األبواب، هذه جميع بني
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تضل فال والتقدم والرقي العلم معهد إىل لتدخل لها فيفتح تطرقه واحد باب األمة أمام
الضالل األمم عىل األوهام جرت وطاملا ، محالٍّ واألوهام للوساوس يبقى وال السبيل، سواء
عرصجديد يف دخلت اليوم فمرص والسياسية، اإلدارية الشؤون يف واالضطراب األعمال يف

ضار. قيد كل من خالصني أحراًرا أهلها وأصبح وبركة خري كله
جلس الذي األول حسني الكامل السلطان العظمة صاحب موالنا أقوال تدبرنا وإذا
جميع ووعينا األعمال بجالئل اململوء حياته تاريخ عىل ووقفنا مرص سلطنة عرش عىل
جهده سيبذل عظمته بأن وثقنا املربورة، ومساعيه املشكورة وأفعاله املأثورة مآثره

النجاح. ومعارج الفالح مدارج يف بهم والسري مرص أهايل سعادة أسباب لتوفري

األوائ��ُل ت��س��ت��ط��ع��ه ل��م ب��م��ا أت��ان��ا ف��ض��ائ��ُل ال��ح��س��ي��ن ال��م��ول��ى ل��س��ل��ط��ان��ن��ا
س��ائ��ُل ال��رع��ي��ة خ��ي��ر ك��ف��ه وم��ن س��اط��ع ال��ع��دال��ة ن��ور وج��ه��ه ف��م��ن

بني ودارت البالد، يف نرشت التي الرسمية والبالغات املكاتبات هنا أنرش وإنني
وهي: الربيطانية والوكالة مرص سلطان عظمة

الحماية إعالن
حالة إىل بالنظر أنه العظمى بريطانيا ملك جاللة لدى الخارجية ناظر يعلن
جاللته حماية تحت مرص بالد وضعت قد تركيا، عمل سببها التي الحرب
وبذلك الربيطانية. بالحماية املشمولة البالد من فصاعًدا اآلن من وأصبحت
الالزمة التدابري كل جاللته حكومة وستتخذ مرص عىل تركيا سيادة زالت قد

ومصالحها. أهلها وحماية مرص عن للدفاع
١٩١٤ سنة ديسمرب ١٨ يف القاهرة

آخر بالًغا الخارجية بريطانيا حكومة نظارة أصدرت البالغ هذا لصدور التايل اليوم ويف
نصه: وهذا مرص عىل سلطانًا باشا كامل حسني األمري سمو تنصيب بشأن

إلقدام بالنظر أنه العظمى بريطانيا ملك جاللة لدى الخارجية ناظر يعلن
قد امللك، ألعداء االنضمام عىل السابق مرص خديو باشا حلمي عباس سمو
املنصب هذا عرض وقد الخديوية، منصب عن خلعه جاللته حكومة رأت
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األمراء أكرب باشا كامل حسني األمري سمو عىل مرص سلطان لقب مع السامي
فقبله. عيل محمد ساللة من املوجودين

١٩١٤ سنة ديسمرب ١٩ يف القاهرة

الربيطانية الحكومة قبل من السلطانية الحرضة إىل الوارد التبليغ

السمو: صاحب يا
أخرب أن العظمى بريطانيا ملك جاللة لدى الخارجية ناظر جناب كلفني
تركيا، سلطان وبني جاللته بني الحرب نشوب سببت التي بالظروف سموكم

مرص. مركز يف التغيري من الحرب هذه عن نتج وبما
كانت ما باله عن يربح لم معتدل أحدهما حزبان العثمانية الوزارة يف كان
يف اإلصالح نحو مجهود لكل واملساعدة العطف من تبذله العظمى بريطانيا
يف تركيا مصالح تمس ال جاللته فيها دخل التي الحرب بأن ومقتنع تركيا،
وسيلة تكون لن الحرب هذه أن من وحلفاؤه جاللته به رصح ملا ومرتاح يشء،
فرشذمة اآلخر الحزب وأما سواها. يف وال مرص يف ال املصالح بتلك لإلرضار
أعداء مع باالتفاق عدوانية حرب إثارة أرادوا لهم، ضمري ال أفاقني جنديني
املصائب من بالدهم عىل جروه ما يتالفون بذلك أنهم أنفسهم معللني جاللته
ظلوا قد حقوقهم حرمة انتهاك فمع وحلفاؤه جاللته أما واالقتصادية. املالية
الحزب، هذا عىل الرشيدة النصائح تتغلب أن يأملون وهم لحظة آخر إىل
اجتياز بسبب ذلك عىل أرغموا حتى بمثله العدوان مقابلة عن امتنعوا لذلك
ضباط بقيادة الرتكي األسطول ومهاجمة املرصية للحدود مسلحة عصابات

محصنة. غري روسية ثغوًرا املانيني
باشا حلمي عباس سمو أن عىل وافرة أدلة امللك جاللة حكومة ولدى
نشوب أول منذ جاللته أعداء إىل قطعيٍّا انضماًما انضم قد السابق مرص خديو
وللخديوي تركيا لسلطان كانت التي الحقوق تكون وبذلك أملانيا، مع الحرب

جاللته. إىل وآلت عنهما سقطت قد مرص بالد عىل السابق
جاللته جيوش قائد بلسان أعلنت أنها جاللته لحكومة سبق قد كان وملا
املرصي القطر عن الدفاع مسئولية وحدها عاتقها عىل أخذت أنها مرص بالد يف
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التي للحكومة شكل وضع اآلن الرضوري من أصبح فقد الحارضة، الحرب يف
الحقوق وجميع السيادة حقوق من ذكر كما تحريرها، بعد البالد ستحكم

العثمانية. الحكومة تدعيها كانت التي األخرى
املرصي القطر لسكان يدها تحت وديعة تعترب امللك جاللة فحكومة
التي الحقوق جميع وكذلك املذكورة، بالصفة إليها آلت التي الحقوق جميع
حكومة رأت ولذا املاضية. الثالثني اإلصالح سني مدة البالد يف استعملتها
نحو عليها التي باملسؤولية العظمى بريطانيا لقيام وسيلة أفضل أن جاللته
البالد حكومة تكون وأن رصيًحا، إعالنًا الربيطانية الحماية تعلن أن مرص
وراثي لنظام طبًقا الخديوية العائلة أمراء من أمري بيد الحماية هذه تحت

بعد. فيما يقرر
لسن بالنظر أنه سموكم أبلغ أن امللك جاللة حكومة كلفتني قد عليه بناء
أهلية عيل محمد ساللة من األمراء أكرب سموكم يف رؤي قد وخربتكم سموكم
أؤكد بأن مكلف وإنني مرص»، «سلطان لقب مع الخديوية منصب لتقليد
بريطانيا أن املنصب هذا عبء قبول سموكم عىل عريض عند رصاحة لسموكم
األرايض عىل تعد أي دفع يف املسؤولية كل وحدها عاتقها عىل أخذت العظمى
جاللته حكومة إىل فوضت وقد مصدره، كان مهما سموكم حكم تحت التي
املرصيني الرعايا لجميع يكون الربيطانية الحماية إعالن بعد بأنه أرصح أن

امللك. جاللة حكومة بحماية مشمولني يكونوا أن يف الحق كانوا أينما
بمقتىض موضوعة كانت التي القيود أيًضا تزول العثمانية السيادة وبزوال
اإلنعام يف لسموكم الذي وللحق سموكم، جيش لعدد العثمانية الفرمانات

والنياشني. بالرتب
املسئولية أن جاللته حكومة فرتى الخارجية، بالعالقات يختص فيما أما
املخابرات تكون أن تستدعي نفسها عىل العظمى بريطانيا أخذتها التي الحديثة
جاللته وكيل بواسطة األجنبية الدول وكالء وبني سموكم حكومة بني اآلن منذ

مرص. يف
الدولية املعاهدات بأن مراًرا رصحت أنها جاللته لحكومة سبق وقد
لتقدم مالئمة تعد لم سموكم حكومة بها املقيدة األجنبية باالمتيازات املعروفة
املعاهدات هذه تعديل يف النظر يؤجل أن جاللته حكومة رأي من ولكن البالد،

الحرب. انتهاء بعد ما إىل

21



السلطانية التهاني يف السنية الآللئ

حكومة أن سموكم أذكر أن عيل الداخلية البالد بإدارة يختص وفيما
مع باالتحاد الجد عىل دأبت قد الربيطانية السياسة لتقاليد طبًقا جاللته
ونرشه، التعليم وترقية الشخصية، الحرية ضمان يف وبواسطتها البالد حكومة
الحكم يف املحكومني إرشاك يف والتدرج الطبيعية، البالد ثروة مصادر وإنماء
جاللته حكومة عزم ويف السيايس. الرقي من األمة حالة به تسمح ما بمقدار
العظمى بريطانيا مركز تحديد بأن موقنة أنها بل التقاليد، هذه عىل املحافظة
الذاتي. الحكم سبيل يف التقدم رسعة إىل يؤدي رصيًحا تحديًدا البالد هذه يف
عقائد اآلن تحرتم كما ا تامٍّ احرتاًما الدينية املرصيني عقائد وستحرتم
أن لسموكم أؤكد ألن لزوًما أرى وال مذاهبهم. اختالف عىل جاللته رعايا نفس
السياسية السلطة اغتصبوا الذين أولئك ربقة من ملرص جاللته حكومة تحرير
يدل السابق مرص تاريخ فإن للخالفة، عداء أي عن ناتًجا يكن لم األستانة يف
بالروابط البتة له عالقة ال للخالفة املرصيني املسلمني إخالص أن عىل الواقع يف
اإلسالمية النظامية الهيئات تأييد وأن واألستانة، مرص بني التي السياسية
بها تهتم التي األمور من بالطبع هو التقدم سبيل يف بها والسري مرص يف
خاصة، عناية سموكم جانب من وستلقى االهتمام، مزيد امللك جاللة حكومة
انعطاف، كل عىل اإلصالحات من لذلك يلزم ما إجراء يف تعتمدوا أن ولسموكم
حكومة أن تقدم ما عىل أزيد أن وعيلّ الربيطانية. الحكومة جانب من وتأييد
يف واعتدالهم ورويتهم املرصيني إخالص عىل اطمئنان بكل تعول امللك جاللة
داخل يف األمن بحفظ املكلف جاللته جيوش قائد إىل املوكولة املهمة تسهيل
أجل لسموكم فأقدم الفرصة هذه أنتهز وإني للعدو، عون كل ويمنع البالد،

تعظيماتي.
.١٩١٤ سنة ديسمرب ١٩ يف تحريًرا

شيتهام ملن
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السلطاني الكريم األمر

ديسمرب ١٣٣٣ / ١٩ سنة صفر ٢ بتاريخ باشا رشدي حسني العطوفة لصاحب الصادر
.١٩١٤ سنة

باشا: رشدي عزيزي
بريطانيا بسط إىل أدت األيام هذه يف وقعت التي السياسية الحوادث إن

الخديوية. األريكة خلو وإىل مرص عىل حمايتها العظمى
بصورتها نبعث رسالة إلينا الربيطانية الحكومة أرسلت املناسبة وبهذه
فؤادنا عليه انطوى ما إىل نداءها فيها موجهة املرصية األمة عىل لنرشها إليكم
بلقب املرصية الخديوية عرش نرتقي لكي بالدنا نحو اإلخالص عواطف من
يقرر لنظام طبًقا عيل محمد بيت يف وراثية السلطنة وستكون (السلطان)،

بعد. فيما
أن بالدنا خدمة عىل اليوم إىل كلها حياتنا وقفنا أن بعد لنا كان وقد
إىل بالنظر أننا إال أنظارنا، مطمح األعمال عناء من الراحة إىل اإلخالد يكون
ذلك مع رأينا قد الحالية الحوادث بسبب البالد إليه صارت الذي الدقيق املركز
املاضية خطتنا عىل نستمر وأن الجسيم، العبء بهذا القيام علينا يتحتم أنه

العزيز. الوطن خدمة عىل وقًفا وقوة حول من فينا ما كل فنجعل
الكبري عيل محمد املجيد ولجدنا ملرص علينا املفروض الواجب هو هذا

ساللته. يف امللك تخليد عىل نعمل الذي
الدوام عىل عنايتنا سنوجه القطر بمصالح االهتمام من عليه فطرنا وبما
اإلصالحات خطة مواصلني أهاليه، لجميع واملعنوية الحسية السعادة تأييد إىل
التعليم تعميم إىل منرصفة حكومتنا همة ستكون لذلك فيها، العمل بدئ التي
أحوال يالئم بما القضاء وتنظيم العدل نرش وإىل درجاته، بجميع وإتقانه
الراحة أركان توطيد به نعني ما أكرب من وسيكون العرص، هذا يف القطر

البالد. يف االقتصادية الشؤون وترقية السكان جميع بني العام واألمن
اشرتاك نزيد أن أمانينا أقىص من فسيكون القطر يف النيابية الهيئات أما

متوالية. زيادة البالد حكومة يف املحكومني
حكومة لدى سنجد املنهاج هذا تحقيق سبيل يف بأننا ثقة عىل ونحن
تحديد بأن ملوقنون وإننا تأييدنا، يف انعطاف خري الربيطانية الجاللة صاحب
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كل إزالة من عليه يرتتب بما واضًحا مرصتحديًدا يف الربيطانية الحكومة مركز
السياسية العنارص جميع تعاون تسهيل شأنه من يكون التفاهم لسوء سبب

واحدة. غاية إىل مًعا مساعيها لتوجيه بالقطر
أمامنا. الذي العمل يف لتعضيدنا رعايانا جميع إخالص عىل لنعتمد وإننا
عىل واعتماًدا العالية، الصفات من به تحليتم وبما خربتكم بكمال ولوثوقنا
وندعوكم عاتقنا، عىل أخذناها التي املهمة يف مؤازرتنا منكم نطلب وطنيتكم،
تختارون وزارة تأليف وإىل وزارتنا، مجلس رئاسة تويل إىل ذلك عىل بناء

العايل. تصديقنا عىل أسماءهم وتعرضون ملعاونتكم، أعضاءها
الوطن نفع من نبتغيه فيما جميًعا لنا يبارك أن قدرته جلت الحق ونسأل

وبنيه.
كامل حسني

باشا رشدي حسني العطوفة صاحب جواب

موالي!
الرشف من أوليتموني ما عىل الشكر مزيد السلطانية عظمتكم لسدة أقدم
هيئة تأليف إيلّ به فوضتم الذي الكريم بأمركم عيل تفضلتم إذ السامي

الوزارة.
كل قبل مرصي ولكنني السابق، األمر ويل عن وكيًال كنت إنني نعم،
رعايتكم تحت أجتهد أن عيل املفروض من رأيت قد مرصيٍّا وبصفتي يشء
التي السامية الوطن مصلحة فتغلبت لبالدي، نافًعا أكون أن يف السلطانية

الشخصية. االعتبارات من عداها ما جميع عىل أعمايل كل يف رائدي كانت
إيل، بتفويضها السلطانية عظمتكم تفضلت التي املهمة أقبل فإني لهذا
العواطف هذه بنفس بمرصمترشبني اآلن املوجودون باألمس زمالئي كان وملا
أعرض بأن أترشف فإنني يل، معاونتهم عىل لالستمرار مستعدون لذلك وهم
بتشكيل السلطاني املرسوم مرشوع هذا رفق السلطانية عظمتكم تصديق عىل

الجديدة. الوزارة هيئة
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السلطانية. لعظمتكم وإجالل احرتام بكل وإني
.١٩١٤ سنة ديسمرب ١٣٣٢ / ١٩ سنة صفر ٢ يف تحريًرا

املخلص املطيع الخاضع العبد
رشدي حسني

الجديدة الوزارة

املرسوم حسب يأتي كما فأصبحت املرصية الوزارة يف تعديل حدث االنقالب هذا وبعد
:١٩١٤ سنة ديسمرب ١٣٣٣ه/١٩ سنة صفر ٢ يف الصادر السلطاني

الوزراء. مجلس رئاسة مع للداخلية وزيًرا باشا: رشدي حسني •
والبحرية. والحربية العمومية لألشغال وزيًرا باشا: رسي إسماعيل •

للزراعة. وزيًرا باشا: حلمي أحمد •

للمالية. وزيًرا باشا: وهبه يوسف •
للمعارف. وزيًرا يكن: باشا عديل •

للحقانية. وزيًرا باشا: ثروت الخالق عبد •
لألوقاف. وزيًرا باشا: صدقي إسماعيل •
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املوكبالسلطاين

السلطان موالنا موكب

بتبوء احتفاًال والرواء الزينة حلل ديسمرب ٢٠ األحد صباح يف العاصمة ارتَدِت
ملشاهدة واستعداًدا املرصية، السلطنة رسير كامل حسني السلطان العظمة صاحب
باشا الدين كمال الربنس الدولة صاحب رساي من عظمته به سار الذي العظيم املوكب
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بالرايات واملنتديات والبنوك واملخازن املنازل فزينت العامر، عابدين قرص إىل نجله
كلها العاصمة وخرجت إلنكلرتا، املحالفة الدول رايات من وغريهما واإلنكليزية املرصية
وامليادين ونوافذها املنازل ورشفات الشوارع فغصت املثال، النادر املوكب ذلك ملشاهدة
منزل أمام املرصية الحربية املدارس تالمذة واصطف باملتفرجني، سعتها عىل العمومية
صف مئة ونحو السواري موسيقى ومعهم باشا الدين كمال الربنس الدولة صاحب
واصطفت عابدين، رساي مدخل أمام األوىل املرصية البيادة األورطة من وجندي ضابط
عىل وموسيقاتها بأعالمها وفرسانًا مشاة والنيوزيلندية واالسرتالية اإلنكليزية الجنود
العامرة عابدين رساي إىل النيل قرص ميدان من املوكب فيها مر التي الشوارع جوانب

متالصقة. صفوًفا

عابدين رسادق (1)

العامرة، عابدين قرص يف الترشيفات ديوان غربي رحيب كبري رسادق نصب قد وكان
شكل عىل متدرجة بعض من أعىل بعضها وجعل الكرايس من األلوف فيه وصفت
واملديرين األمة ونواب الدين وخدمة والعلماء األمراء من املدعوون فيه فاجتمع االمفيتياتر،
نقابة وأعضاء واألجانب والوطنيني والقضاة وللضباط وأعيانها البالد وعمد واملحافظني
منه ليشاهدوا والصحافيني والزراع والتجار املصالح ورؤساء النيابة وأعضاء املحامني
ازدحم وملا السلطاني. القرص إىل عابدين ميدان يف سائر وهو السلطاني املوكب جالل
ملئات الكرايس صفت املدعوين من القادمني وفود وكثرت فيه بالجالسني الرسادق هذا

له. املقابلة الرحبة يف خارجه منهم

وسريه السلطاني املوكب خروج (2)

يف الدين كمال الربنس دولة رساي السلطان عظمة برح والنصف التاسعة الساعة ويف
يف عظمته وجلس وتعظيًما، وإجالًال بذلك إيذانًا القلعة من املدافع فأطلقت فخيم، موكب
وجلس املذهبة، باملالبس الغلمان بها ويحف مطهمة جياد أربعة يجرها سلطانية مركبة
املركبة وسارت الوزراء، رئيس رشدي باشا حسني العطوفة صاحب فيها يساره إىل
الفرسان من وأورطة بالبنادق مسلحة اإلنكليزية الجنود فرسان من أورطة تتقدمها
بقية تقالن سلطانيتان مركبتان وتليها السلطاني فالحرس الرماح، يحملون املرصية
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الحربية املدرسة طلبة فأدى السيوف، شاهرة اإلنكليز الفرسان من فأورطة الوزراء
هذا عىل سائًرا املوكب وظل السلطاني، بالنشيد موسيقاهم وصدحت العسكري، السالم
فشارع سافوي فندق إىل النيل قرص ميدان من اإلنكليزية الجنود من صفني بني النظام
فشارع األوبرا فميدان املغربي فشارع الدين عماد فشارع سوارس فميدان النيل قرص
العسكرية التحية حيت الجنود من بأورطة مر كلما وكان عابدين، فميدان عابدين
ابتهاًجا له فيصفقون الجانبني عىل صفوًفا الواقفني األهايل ويحيي عظمته فيحييها

ورسوًرا.

عابدين إىل الوصول (3)

األقدام، عىل الرسادق يف املدعوين جماهري وقف عابدين ميدان عىل عظمته أقبل وملا
التحية واملرصية الربيطانية الجنود وحيت بالدعاء، له وهتفوا شديًدا، تصفيًقا وصفقوا
إيذانًا القلعة من املدافع وأطلقت السلطاني، بالنشيد موسيقاتها وصدحت العسكرية،
استقبال إىل الرساي موظفي من معه ومن األمناء كبري سعادة بادر ثم عظمته، بوصول

إليها. بها وصعدوا عظمته
املوسيقى وصدحت األمام، إىل الرساي تجاه الواقفة املرصية الجنود تقدمت ذلك وعند
هذا الجنود فرددت حسني. السلطان فليحي ثالثًا: الضباط وهتف السلطاني، بالنشيد

أيًضا. ثالثًا الدعاء

امللك جاللة نائب وكيل وصول (4)

اإلنكليزية الوكالة موظفو ومعه امللك جاللة نائب وكيل شيتهام املسرت جناب أقبل ثم
جناب وتالهم اإلنكليزية، الجنود فرسان من كوكبة تتقدمهما فخيمتني مركبتني يف جميًعا
اإلنكليزية البارجة قائد جناب جانبه وإىل مرص، يف الجيوش قائد مكسويل الجنرال
اإلنكليزية الجنود فرسان من كوكبة يتقدمها أخرى مركبة يف اإلسكندرية يف اآلن الراسية
عظمة إىل قدموا حيث الكربى القاعة إىل جميًعا وصعدوا الحارضون لهم فصفق أيًضا.
التجلة من به قوبلوا ما بمثل فشيعوا انرصفوا ثم والتربيك التهنئة واجب السلطان

واإلكرام.
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السلطانية املقابالت (5)

الترشيفات رجال من وغريهم األمناء حرضات فكان السلطانية املقابالت بدأت ذلك وبعد
عظمته. ملقابلة فرًقا فرًقا الرسادق من املدعوين يدعون

السلطانية، العائلة أعضاء السمو أصحاب التوايل: عىل عظمته بمقابلة فترشف
فأعضاء الوزارات، فوكالء واملستشارين، الوزراء وحرضات الوزراء، رئيس وعطوفة
فالبطاركة فالعلماء، الحكومة، قضايا أقالم فمستشارو العمومي، الدين صندوق
وأعضاؤها، الترشيعية الجمعية ووكالء فرئيس الروحيني، الرؤساء من وغريهم واملطارنة
وأعضاء وقضاة فرؤساء واألهلية، املختلطة االستئناف محكمتي ومستشارو فرئيس
فضباط األمريية، املصالح فرؤساء بالقاهرة، واملختلطة األهلية والنيابات االبتدائية املحاكم
والرسدارون، والنظار، السابقون النظار مجلس فرؤساء والربية، البحرية الجيوش
ومديرو الخاصة، ونظار والرسياوران، املعية، ديوان ورؤساء الترشيفات ورؤساء
األمريية األرايض مصلحة ومديرو السنية، الدائرة ونظار النظارات ووكالء األوقاف،
والذوات السابقون األمريية املصالح ورؤساء األمريية، والتلغرافات الحديدية والسكك
البحريون والضباط الباشوية لرتبة الحائزون املوظفني غري وامللكيون العسكريون،
واملحلية البلدية واملجالس واملديرون الرتب وأصحاب واملتقاعدون واملستودعون والربيون
الدواوين وموظفو البلدية، املجالس وأعضاء العربان وأعيان وعمد األقاليم، وأعيان
السويس، قنال ورشكة البنوك ومديرو واألهلية، املختلطة املحامني ونقابة واملصالح،
الوطنيون والصحافيون والوطنيون، األوروبيون واألعيان والتجار الرشكات ومديرو

السلطاني. الديوان وموظفو الزراعية الجمعية وأعضاء واألوروبيون

عظمته ونصائح املقابالت مدة (1-5)

العظمة صاحب وكان الظهر، بعد الثالثة الساعة نحو إىل املقابالت هذه دامت وقد
متكلًما منهم فريق كل يف ويخطب املعتادة، وبشاشته بهشاشته املهنئني يقابل السلطان
يف تأثري أعظم ألقواله فكان املرصي، القطر وتهم تهمه التي العمومية الشؤون عن
العرس، من األحوال إليه صارت وما املالية األزمة عن بعضهم خاطب فقد النفوس؛
بني اإلصالح عن وبعضهم حفظه، عىل التضامن ووجوب العام األمن عن وبعضهم
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الزراعة أحوال عن وبعضهم الواحد، البلد أبناء بني والعداوات الضغائن ونبذ العائالت
للسامعني يبدي أقواله جميع يف وكان العمومية. الشؤون من ذلك وغري والحاصالت

لعظمته. الدعاء بهتاف أقواله فيقابلون الحكيمة واإلرشادات الغالية النصائح

الترشيعية الجمعية رئيس خطبة

رئيس باشا مظلوم سعادة ألقى عظمته بمقابلة الترشيعية الجمعية هيئة ترشفت وملا
اآلتية: الخطبة يديه بني الجمعية هذه

األعظم! موالي
أتقدم الترشيعية الجمعية أعضاء زمالئي عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة
باستواء ترشفها عىل العزيزة ملرص الخالصة بالتهانئ السامي عظمتكم ملقام
مصالحها عىل الغرية بشدة عرفتكم فقد الرفيع، عرشها عىل الفخيمة ذاتكم
تحت ستدخل بأنها واثقة وهي وسعادتها، خريها فيه ما عىل دائًما والعمل
حياتكم يف يمد أن هللا ونسأل بالخريات، مملوء جديد عرص يف ملككم ظالل
واألدبي. املادي وتقدمها رقيها يف السامية مقاصدكم تحقيق من نتمكن حتى

الدعاء. هذا عىل الهيئة فأمنت

السلطاني النطق

معناه: بما ذلك عىل السلطان عظمة وأجاب
فأنتم تهنئتكم، عىل الترشيعية الجمعية أعضاء وأشكر أشكركم إنني
اختاروكم إنما املعينني األعضاء أو املنتخبني األعضاء من كنتم سواء جميعكم
تبغونه ما هللا بإذن وستنالون القطر، ومصلحة األمة لتخدموا املناصب لهذه

والتعقل. والرزانة بالصرب لوطنكم الخري من
هللا ولكن مرص، سلطنة رسير بتبوء قبل من نفيس أمني كنت ما إنني
خدمة عىل حياتي بقية أقف أن هو مرادي كل أن لكم وأؤكد ذلك، أراد
أقوالكم يف واالعتدال الحكمة منهج بانتهاج أوصيكم ولكني وسعادتها، األمة
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بالسعادة ونظفر سبيلنا تعرتضيف التي املصاعب عىل نتغلب بذلك إذ وأعمالكم
تيأسوا وال الرشيف القرآن يف لبنيه يعقوب سيدنا قول فاذكروا أال املطلوبة،

هللا. رحمة من
هللا. ورحمة عليكم والسالم

الغايل النصح (6)

وأن االقتصاد، خطط عىل يجروا أن منهم طالبًا األرياف أعيان عظمته خاطب وقد
يستعملوا وأن األهايل، لبقية قدوة خري ذلك يف منهم األعيان يكون وأن بالزراعة، يشتغلوا
مصادر أكرب من هي الخصومات هذه ألن العائالت بني من الخصومات إلزالة نفوذهم

مرص. يف الجرائم

وقنا الفيوم ملديريتي السلطاني الخطاب (7)

الفيوم أعيان دخول موعد يجعلوا أن الترشيفات رجال اضطر الوقت ضيق إىل بالنظر
شكل يف وقفوا ما فبعد واحدة. دفعة املقابالت يف السلطانية الحرضة عىل وعمدهما وقنا
اللطف من فطر بما وحياهم منهم واقرتب القاعة السلطان عظمة رشف دائرة نصف
فقال ورساتهما، مديريتيهما عمد سائر وإىل إليهم الخطاب موجًها خاطبهم ثم والدعة،

عظمته:

واألعيان: العمد حرضات يا
ببعض أزودكم ألن الفرصة هذه وأنتهز اليوم، حضوركم أوًال لكم أشكر

جيًدا. وعوها فافهموها النصائح
حرضتم ملا ولوالها الحضور، حق لكم خولت الصفة هذه وأعيان، عمد أنتم
املرء ارتفع فكلما واجبات، وأعيانًا عمًدا بكونكم فعليكم اآلن. املكان هذا إىل

عليه. امللقاة التبعة زادت
قريبك ألنه خفر شيخ أو خفريًا فالنًا تعني ال أن يجب العمدة أيها أنت
عليها اؤتمنت العام األمة ملك هي بل ملكك ليست الوظيفة محاسيبك، من أو
مصلحتك يف أما ولفائدتها، األمة ملصلحة تعينه من تعني أن فيجب ائتمانًا،
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نفهم أن ويجب املوظفني جميع يفهم أن يجب تريد. من فعني الخصوصية
ورشط ووكالء، فقط أمناء نشتغل العمومية أعمالنا يف أننا أيًضا جميعنا

أمينًا. يكون أن الوكيل
وكونوا واألحقاد الضغائن اتركوا وإسعادها، البالد برتقية جميعكم اهتموا

الصحيح. باملعنى رجاًال
والقطن األمر، بادئ يف واطئًا كان النيل العام، هذا سيئة حالتها البالد
هلل والحمد أننا عىل أجمع، العالم يف عامة حال وتلك وثمنه، محصوله نقص
واملظاهرة الفارغة بالفخفخة كثريًا تهتموا فال سوانا، عليها يحسدنا حال يف
اتبعوا بل له، موجب ال أثاث وصنع رسايات وبناء مركبات كاقتناء الكاذبة

رجليك». مد «حصريك قدر عىل ذلك: يف السائر املثل

قائًال: وخاطبهم العربان إىل التفت ثم

كلمتي: إليكم أوجه أن أريد الفيوم، من عشائر ورؤساء أعراب بالطبع أنتم
عيل، محمد جنتمكان أيام من سنة مئة من أكثر منذ مرص يف تسكنون إنكم
لكم وصارت تحرضتم قد بل الصحراء يف اآلن لستم أنكم تعلموا أن منكم أريد
وعليكم لها ما لكم يكون أن فيجب خرياتها، من تعيشون مقتنيان البالد يف

عليها. ما
عيونكم نصب فاجعلوا وفالح»، «بدوي فيه يقولون كانوا زمان مىض لقد
أتينا عرب إننا تقولوا وال ا، تامٍّ خضوًعا وقوانينها البالد لنظامات الخضوع
بكل متمتعون ألنكم األهايل من أنفسكم تعدوا أن منكم أريد بل الغرب، من
يخضع أن وال مرصيٍّا، نفسه يعد أن يريد ال منكم واحد فكل البالد، حقوق
تريده ما هذا ويرتكها. عنها يرتحل أن إال عليه فما وقوانينها، البالد لنظامات

أفهمتم؟ بالعربي، كالم وهذا حكومتي

فقال: ينصح وظل الحارضين إىل التفت ثم

واالتحاد، بالتضامن البالد تتقدم تتقدم؟ فبماذا البالد تقدم يف نرغب إننا
العقائد عن النظر بقطع مرصي كلنا الجنسية. األحقاد برتك إال يكون ال وذلك
الوطن أمام أما وحده، هللا وأمام نفيس عن مسؤول عقيدتي يف فأنا واألديان،
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يف االختالف أن فاعلموا السواء، عىل املسئولية يف ومتضامنون مسؤولون فكلنا
اآلن. لها مكان ال قديمة فكرة املعتقدات باختالف املصالح

عند من هي السعادة أن اختباري ونتيجة واملر الحلو جربت أنني اعلموا
وألقوا واحدة يًدا جميعكم فاعملوا يد، فيها للعبد وليس يشاء من يأتيها هللا
التي هي هللا إرادة ولكن لنفيس شيئًا أصنع لم اليوم أنا ها هللا. عىل اتكالكم

اآلن. فيها أنا التي الحال سببت
ألن واللباس البيضاء الجالبية البس الفالح كتف إىل كتفي أضع أن يجب

البالد. حالة تقتضيه ما هذا
إسعاد إىل منرصًفا اهتمامها كل ستجعل الحكومة األعيان: حرضات يا
مرص فيها دخلت التي الحال إن تستعجلوا. وال تصربوا أن عليكم ولكن البالد،
هللا شاء إن وسرتون للبالد، نافع أمر كل نعمل حلفائنا بمساعدة تجعلنا اآلن
يلزم إنه (أليس املصارف بإنشاء لكم سنهتم الفيوم أهل يا وأنتم عظيًما. خريًا
للجميع، بالخري سنهتم موالنا). يا بىل، فأجاب: بك؟ معبد يا مصارف لها
وأبحث طويلة، زيارات بل ساعات زيارة ال املديريات سأزور أنني أعدكم وإني
إىل بانقيادكم وتساعدونا أزرنا تشدوا أن فعليكم األهلني، نفع فيه عما بنفيس
أن نسأل وهللا لحكومتي، واجبات وعليهم خدمتكم مكلفون هم الذين املديرين

الجميع. ومصلحة الخدمة فيه ما عىل جميًعا يقدرنا

السلطان». موالنا «ليعيش ثالثًا: حرض من كل فصاح

والصحافيني الصحف عن السلطاني النطق (8)

قائًال: خاطبهم بمقابلته العربية الصحف أرباب ترشف وملا

بالدي وبوجوه أمتي بأعيان الجتماعي بل نفيس إىل بالنظر ال اليوم سعيد إني
وطول وحول عظيمة قوة لها التي الصحافة إن جملتهم. من الصحف وبأرباب
السعود أبو أصدر حني سنة أربعني نحو منذ بالدنا يف ابتداءها أتذكر األمة يف
فقد اآلن وأما حينئذ، شأن عندنا للصحافة يكن ولم أقرأها وكنت جريدته،
األمة مجموع يف بتأثريها يعتد أدبية قوة وأضحت رفيًعا شأًوا بالدنا يف بلغت

للجمهور. واملهذب واملثقف املربي منزلة هي ألنها
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األعظم السواد وأما املدارس، يف ويتهذبون اآلن يتعلمون املرصيون األحداث
والِحكم النصائح من تحويه بما ذهنه وتنري تعلمه التي هي فالصحف األمة من
وكل والشوارع املحطات يف الناس أرى وأنا املفيدة. واألقوال النافعة واألخبار

فيها. بما واالستفادة لقراءتها الجرائد ابتياع عىل يتهافتون مكان
أقدر إني لألمة. عظيًما نفًعا الصحافة وأرباب الصحف من نؤمل ولهذا
محله يف يكون أن االنتقاد حق ولكن بفوائده، وأعرتف قدره حق االنتقاد
ملجرد “Systėmalique” الفرنسويون يقول كما أو مطرًدا، انتقاًدا وليس
فهي الصحافة من تجني التي العظمى الفائدة أما واحد. سندان عىل الطرق
أن فأرجو باالعتدال، النصح الخصوص وعىل لألمة الخالصة املفيدة النصائح
أيًضا قراءها تنصح وأن رائدها، االعتدال تجعل وأن معتدلة، صحفنا تكون
الغرض. إىل وأقربها الخطوط أقرص تعلمون كما املعتدل فالخط باالعتدال،

معينة خطًطا ومقاصدها ملطالبها تجعل أن أيًضا بالجرائد ويحسن
سياستها منها قراؤها يعلم بحيث ثابتة معلومة مبادئ ولسياستها واضحة

وغايتها.

وقال: يساره وعن يمينه عن الصحافيني من الجالسني إىل التفت ثم

وطننا، خدمة يف تعاونونا أن فؤادي صميم من صادًرا رجاء منكم أرجو
يوفق أن أسأل وهللا ولكم لألمة، الخري فيه ما إىل صحفكم قوة توجهوا وأن
بالعز لعظمته داعني الحرضة من وخرجوا وحياهم ووقفوا وقف ثم مساعينا،

املديد. والعمر والتأييد

الربيطانية للوكالة السلطان عظمة زيارة (9)

يحف ديسمرب ٢١ االثنني مساء السادسة الساعة حسني السلطان العظمة صاحب توجه
مصفوفة اإلنكليزية الجنود من ثلة وكانت الربيطانية، الوكالة إىل السلطاني الحرس به
الجنود وأدت املرصي بالنشيد اإلنكليزية املوسيقى صدحت عظمته وصل فلما هناك،
وصعد الوكالة، مدخل يف الساللم أسفل عند ستورس املسرت جناب واستقبله التحية،
الوكالة، موظفي وكبار شيتام املسرت جناب باستقباله كان حيث أعالها إىل عظمته مع
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معهم قىضعظمته حيث االستقبال ردهة إىل به وساروا اإلجالل بمزيد عظمته فاستقبلوا
وسائر ستورس واملسرت شيتام املسرت جناب فشيعه ودعهم ثم الزمان من ساعة نصف
عظمته بمعية وكان والتعظيم، الجفاوة من به قابلوه بما الساللم أسفل إىل املوظفني
كبري الفقار ذو باشا سعيد وسعادة وزرائه رئيس باشا رشدي عطوفة الزيارة هذه يف

عظمته. رسياور مختار باشا إسماعيل وسعادة األمناء

العاصمة يف الزينات (10)

الجديد املرصي العلم

أنوارها ردت حتى الظالم جلباب الليل وأسدل الحجاب وراء الغزالة توارت وما
ويدهش األبصار يخطف نورها فكان املدينة، أنحاء جميع يف تألألت التي الساطعة األنوار
لذلك إكراًما الباهرات الزينات إقامة يف طبقاتهم اختالف عىل اآلهلون اشرتك وقد األنظار.
مهرجان يف كأنها كلها العاصمة فكانت فيه، دخلوا الذي السعيد والعهد املجيد اليوم
اإلسكندرية مدينة اشرتكت بل العاصمة عىل الزينات تقترص ولم عظيم، وفرح فخيم

36



السلطاني املوكب

الجميع أفئدة خامر ما عىل الباهرة الزينات من أقامته بما فربهنت املديريات وعواصم
واالنرشاح. الرسور من

أن��وار ب��ال��ن��ص��ر ل��ه م��ص��ر أف��ق ف��ي س��ط��ع��ت ق��د ال��م��ص��ري ال��ع��ل��م رأى م��ن ي��ا
ن��ار) رأس��ه ف��ي ع��ل��م (ك��أن��ه ت��ض��م��ن��ه ش��ط��ر س��وى ت��ق��ول م��اذا
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املساجد يف املرصيون لسلطان الدعاء
املرصية

التايل، املنشور القطر جهات مرصوسائر يف مأموريها إىل املرصية األوقاف وزارة أرسلت
الواحد: بالحرف صورته وهذه

أريكة ارتقى قد — هللا أيده — كامل حسني السلطان موالنا عظمة أن تعلمون
مرص. سلطنة

«بموافقة األزهر الجامع شيخ األكرب األستاذ الفضيلة صاحب أشار ولهذا
القطر أرجاء يف املساجد خطباء إىل األمر بإصدار السلطانية» عظمته حكومة
نص وهذا اآلن. من ونحوها الجمعة خطبة يف عظمته باسم يدعو بأن املرصي
بفضلك تُعيل وأن واملسلمني، اإلسالم تؤيد أن نسألك إنا «اللهم املبارك: الدعاء
نسألك كما املسلمني. خليفة وتوفيقك بعنايتك تشمل وأن والدين، الحق كلمة
بنرصك أعنته من ومجدك، جاللك لعز الخاضع عبدك وابن عبدك تؤيد أن
هللا». نرصه كامل حسني املعظم مرص سلطان رعايتك بعني وحفظته وعنايتك





األلقابوالرتب تغيري

التالية باأللقاب الرتب وأصحاب والوزراء السلطانية العائلة أعضاء تلقيب وقتيٍّا تقرر
وهي:

السلطانية. العائلة أعضاء من عضو لكل الدولة» صاحب «حرضة •
الوزراء. لرئيس العطوفة» صاحب «حرضة •

للوزراء. السعادة» صاحب «حرضة •

املريمريان. من أعىل رتبة ذي ولكل

املريمريان. رتبة حائز لكل السعادة» «صاحب •
املتمايز. رتبة حائز لكل العزة» صاحب «حرضة •

الثانية. الرتبة حائز لكل العزة» «صاحب •
دونها. فما الثالثة الرتبة حائز لكل «حرضة» •

أجنبي. لكل املحرتم» «جناب •





الكالم ملوك امللوك كالم

والجالل العظمة صاحب نثرها التي الكلم، وجواهر الحكم، غرر الباب هذا يف أثبت
يديه بني املثول حظوى نالوا الذين املخلصني رعاياه أفراد عىل األعظم السلطان موالنا
الجليل. السفر هذا طبع حتى السلطنة أريكة عىل عظمته جلس يوم من الكريمتني
بالدعاء يجهر أن إال يسعه ال املنثورة والدرر املأثورة الحكم هذه يف النظر أنعم ومن
بإلقاء واإلحسان، اآلالء من السعيد القطر أهايل أوىل ما عىل السماء ورافع األرض لباسط
إىل موجهة أعماله وجميع آماله قبلة جعل كامل ومليك عادل سلطان إىل أمورهم مقاليد
باألمة خريًا أراد وتعاىل سبحانه فإنه يقال والحق سعادتها. أسباب وتوفري الرعية خري
﴿َونَْجَعَلُهْم الكريم: القرآن يف جاء وقد الخصيب، النيل وادي يف النازلني وجميع املرصية

َعِليٍّا﴾. َمَكانًا ﴿َوَرَفْعنَاُه نْيَا﴾، الدُّ ِيف اْصَطَفيْنَاُه ﴿َوَلَقِد اْلَواِرثِنَي﴾، َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ
الرعية قلوب فملك والصالح، العدل سنن عىل يسري الكامل سلطاننا رأينا لقد أجل

مختارة. طائعة الوقت مستعجل يف نفوسها واقتاد
كما فاضت التي ومكارمه وحسناته الطيبة سريته أخبار عن الصحف ضاقت ولقد
مرص، تاريخ يف غراء صفحات املباركة لسلطنته حسني السلطان أعد ولقد النيل، يفيض
الدول عىل املرصيون اشتهاها طاملا األمور من وجالئل بعظائم األوىل صحيفتها وسرتصع

مثل: مناًال منها ينالوا ولم

األجنبية. االمتيازات إلغاء (١)
القضاء. توحيد (٢)

املسائل. من كثري يف نافذًا رأيها وجعل الترشيعية الجمعية اختصاص توسيع (٣)
إجباريٍّا. وجعله العلم نرش (٤)
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البنات. تعليم دائرة نطاق توسيع (٥)
العلم معاهد تر لم مما النجباء ومكافأة بزيارتها وترقيتها العلم معاهد تنشيط (٦)

املايض. حياتها تاريخ يف مثيًال له وأهلها

صادرة ألنها سيما وال أهلها، وإسعاد مرص لرتقية وحدها كافية األمور هذه وجميع
يف جاء وقد رعيته، بحب فؤاده مضطرم أمته عىل غيور القلب طاهر حكيم سلطان عن

الشاعر: وقال َواْلِحْكَمَة﴾ اْلُمْلَك هللاُ ﴿َوآتَاُه الكريم: القرآن

س��ل��ط��ان��ه م��ن ال��ج��ل��ي��ل ال��م��ح��ل ك ف��أع��ط��ا أن��ت ك��ي��ف ال��ل��ه ع��ل��م

من أوالها ما عىل واآلصال الغدو يف هللا تحمد وغدت بسلطانها، األمة اغتبطت وقد
لسلطانه: يقول فرد كل وأصبح جليلة آالء من إليها أسدى وما جزيلة، نعم

وم��ص��ادره م��ح��م��ودة م��وارده ط��ائ��ره ب��ال��س��ع��ادة م��ل��ك ل��ي��ه��ن��ك
ب��اك��ره ال��غ��ي��ث واق��ع م��ن ي��رت��ج��ي ك��م��ا ن��خ��ب ف��ل��م ن��رج��ى ك��ن��ا ال��ذي ف��أن��ت
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السديدة، وآرائه الطاهرة، ونياته السياسية، السلطان موالنا مبادئ يصور كالًما أجد لم
ألقاه الذي الحديث مثل بينًا ظاهًرا حقيقيٍّا تصويًرا الغوايل، وحكمه الحميدة، وأمياله
الغراء، املقطم جريدة نرشته الذي التيمس جريدة مندوب جريفس املسرت عىل عظمته
هو وها واألهايل لألمة السارة والبشائر العالية العرب من فيه ملا برمته أنقله أن فرأيت

بنصه:
التيمس: مندوب قال

عرب الذي التايل بالحديث عيلّ فتفضل السلطان، عظمة لدى املثول برشف حظيت
الصحف أعظم إنها قال التي التيمس جريدة يف أنرشه أن يل وأذن وآماله آرائه عن فيه

يل: فقاله عظمته تكرم ما وهذا الربيطانية،
واملطامع الجهل فإن سواي، كثريين آمال خيبت كما آمايل تركيا يف الثورة خيبت
األفاقني من نفر يتمكن أن عيلّ ويشق حرج، مأزق يف البالد زجت بالطيش املقرونة
وال البالد تريدها ال حرب إىل النية السليمي القلوب البسطاء األناضول فالحي جر من
الحالة فكانت جماحها. وكبح أطماعهم، ضبط عن تركيا حكام عجز وقد تستحسنها.
طاملا التي واملواربة املداهنة ونتيجة التبرص وقلة الغرور عاقبة البالد تلك يف الحارضة

الرشق. يف السياسة أفسدت
كانت التي الدولة ترصف فإن املرصي، القطر عن الكالم إىل بنا يؤدي القول وهذا

عليه. حمايتها بسط إىل العظمى بريطانيا اضطر عليه السيادة صاحبة
شاعًرا الدعوة فقبلت السلطنة، رسير عىل للجلوس الربيطانية الحكومة دعتني وقد
إن شعبي. أخدم أن ورجائي املقدس، بالواجب للقيام عيلّ تلقى التي املسئولية بثقل
عن غنى يف ألني وطالبها املناصب عشاق من أنا وال الرسير هذا إىل قط يطمح لم برصي
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ألسعى وجدت أنني تعلمني وعقيدتي مؤمن ولكني سنة، ٥٩ منذ أدركتها قد إذ ذلك
بالدي. لخري

أيقنت وقد غايتي، إدراك يف أزري ستشد العظمى بريطانيا حكومة أن أعتقد وإني
— األوروبيني إىل مفتقرة الرشقية األقطار وسائر مرص أن العرابية الثورة أخمدت منذ
وال واالرتقاء، التقدم سبل يف السري عىل ليساعدوها — الكمية ال الكيفية حيث من ولكن

ملرص. فعلته ما عىل الشكر من حقها العظمى بريطانيا نفي أن نستطيع
بالتقدم وأريد بها، تقدمت التي الرسعة من أكثر برسعة تتقدم لم مرص كانت وإذا
التقدم ال الحقيقي باملعنى التعليم ويف واألهلية املدنية الشؤون يف التقدم املقام هذا يف
حالة إن بل اإلنكليز ذنب ليس فالذنب — ذلك ونحو الرتع وحفر الحديد سكك مد يف

ذلك. يف السبب هي الطبيعي القياس عن الشاذة البالد
وباب الخديوية الرساي باب أمامهم: مفتوحة أبواب ثالثة للمرصيني كان فقد
تنقصه شعبًا أن ذلك بعد تستغرب فهل املرصية، الحكومة وباب الربيطانية الوكالة

الحقيقية. ملصالحه مناقضة طرق يف ويسري غالبًا يضل والعلم والسياسة الخربة
وعلموا ذلك عرفوا كتشنر واللورد غورست الدون الرس واملرحوم كرومر اللورد إن
القوانني شورى مجلس رئاسة إىل دعيت وملا مرص، لخري دائًما أبذلها كنت التي باملساعي
الحسن التأثري من أتمكن أن رجاء عىل لها قبويل وكان ومقامي، رتبتي مراع غري قبلتها
وال املهمة، بهذه قيامي دون عابدين مساعي حالت ملا منه استقلت ولكني مناقشاته، يف

رأيي. يف البالد تقدم تؤخر كانت التي املداخلة هذه يف أخوض أن بي يحسن
تحت باتت التي الترشيعية الجمعية أن اآلن وطيد املايضمىضوانقىضوأميل ولكن

الجميلة. بالدنا بشأن تليق بمهام املستقبل يف تقوم تلك من أحسن مؤثرات تأثري
تثق أنها وأرجو وأئتمنها، الثقة تمام بإنكلرتا أثق إني املستقبل: عن اآلن ولنتكلم
بذلك، يل ومايضيشهد الدوام عىل معامالتي يف مستقيًما كنت فقد وتأتمني. أيًضا بي هي
العظيم ملككم مع عالقاتي وكانت وإنجلرتا، مرص بني التوفيق يف دائًما أسعى وكنت
له معرفتي أول منذ والوداد الصداقة غاية عىل هللا رحمه السابع إدوارد امللك املرحوم
اتفق إذا أيًضا وأرجو كتلك نجله وبني بيني العالقة تكون أن ألرجو وإني .١٨٦٨ سنة
عىل يحمله شأًوا واملدني األدبي التقدم من بلغ قد شعبي يكون أن مرص تتهدد أن ثانية
وعن نفسه تلقاء من جنب إىل جنبًا اإلمرباطورية جنود مع بالده عن الدفاع إىل املبادرة
الباسلة النيوزيلندية والجنود االسرتالية والجنود املحليون جنودكم فعل كما خاطر طيبة

منها. أراه ملا بها وأعجب الجديدة مرص يف يوميٍّا أشاهدها التي
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سلوك كان اآلن حتى االحتالل ابتداء منذ إنه — شجون ذو والحديث — وأقول
والشوارع الطرق يف يسريوا فلم عليه، غبار ال كامًال البالد أهل مع وجنودكم ضباطكم

سيوفهم. بصليل الناس يقلقون مرًحا
املدني األهيل الروح هذا بعض فيه وأبث املرصي بالشعب أنهض أن يل أتيح فإذا
املستعمرات أمم (أي اإلمرباطورية أنحاء يف املتفرقة الربيطانية الفتية األمم يف نراه الذي

املرام. نلت فقد الربيطانية)
الكتب درس مجرد بالتعليم أقصد ولست التعليم، إىل نفتقر الغاية هذه ولبلوغ
من األبناء يتلقنها التي االجتماعية األدبية والرتبية األخالق تهذيب بل واستظهارها
بمعنى املحافظني من أني ومع افتقار، أشد بناتها تعليم إىل تفتقر بالدنا فإن أمهاتهم،
األمر هذا يف األحرار حزب من فإني األمور بعض يف قدمه عىل القديم حفظ أطلب أني

املرصيات. البنات تعليم بوجوب وأقول
هذه أثارتها التي االضطرابات سكنت ومتى عظيم، بالدي مستقبل بأن واثق وإني
أن بالك عن يغرب فال واملادي، األدبي العظيم لالرتقاء ميدانًا مرص فستكون الحرب
يزرعون الذين مرص وفالحي مرص، وشمس مرص، نيل القيمة: عظيمة مزايا ثالث عندنا
وأحبهم، املعرفة حق املرصيني املزارعني أعرف وإني بالخصب. املوصوفة مرص تربة
عريكة ولني أخالق ودماثة دعة منهم أكثر أو التقدم إىل منهم أقرب قوًما تجد ولست
الذي السبيل يف تقودهم التي اليد إىل يحتاجون ولكنهم ونشاًطا، وهمة اجتهاًدا وأوفر
يا آه عظيًما. شعبًا صار الشعب هذا تعلم ومتى الكبري. عيل محمد بيتنا مؤسس رسمه
كل وأبذل جهدي قصارى سأفرغ ولكني سنوات بعرش سنٍّا أنا مما أصغر كنت ليتني

أعيشها. أن هللا يشاء التي السنوات يف أهلها وسعادة مرص لخري قوتي
بمقابلة ترشفهم لدى اإلسالمية الخريية الجمعية أعضاء لحرضات عظمته وقال

عظمته:

يف أؤيدكم وإني معكم، تزال ال روحي فإن جسًما عنكم افرتقت وإن إني
إليه أصبو ما جل وإن واملساكني، املحتاجني آالم لتخفيف تعملونه عمل كل
وإني وبناتهم، الفقراء أبناء بني وتعميمه التعليم نرش إىل الجمعية توفق أن

الجليلة. خدمتكم يف النجاح لكم أتمنى
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مرص: تجار لحرضات عظمته وقال

القائمني وتنشيط تأييدها عىل نفيس وطنت وقد كثريًا، يهمني التجارة أمر إن
يف فنسعى قريبًا البال وهدوء السكون بعود علينا هللا يمن أن وأرجو بها.
ألنها التجارية الثقة يعزز ما سائر وعمل التجارية والنقابات الغرف إنشاء
األزمة اشتداد األسف بمزيد وأذكر بالدنا. يف والرفاهة الثروة تقدم أركان من
مصيبتنا. علينا هانت غرينا بحالة حالتنا قسنا إذا ولكننا األيام، هذه يف املالية
عند هي مما هنا وطأة أخف فهي عندنا شديدة املالية األزمة كانت فمهما
الرواج إىل تعود بالدنا تجارة أن عظيم فأميل بالفرج هللا مّن ومتى سوانا،

عظيمة. برسعة والنمو

الترشيعية: الجمعية ألعضاء عظمته وقال

مراقي يف بالبالد والسري األمة ترقية عىل معني خري يل تكونوا أن منكم آمل
واالعتدال. والصرب التأني خطة باتباع النصح لهم وكرر والفالح النجاح

باملثول الكاثوليك للروم الخريية الجمعية إدارة مجلس أعضاء ترشف ملا عظمته وقال
يديه: بني

ما عىل وأشكركم جمعيتكم، إدارة مجلس أعضاء بمقابلة ا جدٍّ مرسور إني
واجب فرض الخري عمل فإن الفقراء، ملساعدة الخريية األعمال من به تقومون
متساوون وكلنا وحده هلل والبقاء فالعظمة صغريًا، أو كان كبريًا إنسان كل عىل
فال وهناء عز وأيام وشقاء بؤس أيام اإلنسان عىل تمر وقد األجل، حلول عند
تَْقنَُطوا ﴿َال العزيز: قرآنه يف تعاىل قال كما، هللا رحمة من نيأس أن لنا يسوغ
مرت وقد عمري، من السادسة الحلقة قالئل أيام بعد سأتم ِهللا﴾ رَّْحَمِة ِمن
وباب وزيلع مصوع إىل تصل أخرى وبالد البالد هذه سيد فيها كنت أيام بي
القطر هذا أهل وخالطت الحكم عن وابتعدت األيام تلك انقضت ثم املندب،
اآلن وتعاىل سبحانه هللا اختارني وقد ومرها، حلوها الدنيا أحوال من وذقت

مرص. عىل سلطانًا ألكون
سكان شعبي لسعادة وجوارحي وقتي أخصص فإني عمري هللا مد وإذا
والرتكي السوري بني عندي فرق ال عقائدهم عن النظر بقطع البالد هذه
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هو بل املجاملة قبيل من ليس الكالم هذا أن واعلموا والقبطي، واملسلم
فؤادي. صميم من وصادر القلبي اعتقادي

وسائر والوقار الحصافة من فيه فآنست بطريرككم ساعة منذ قابلت وقد
قلبي. يف حبه وأيد صدري يف كرامته مكن ما الجليلة الكماالت

بينكم، تمييز ال واحد وطن أبناء البالد هذه سكان سائر مع أنكم فأيقنوا
شعبه، بسعادة تقوم الحاكم سعادة فإن الجميع لراحة ساع أني وثقوا
عىل سريوا أعمالكم، جميع يف الثبات عىل فأحثكم مثيل رشقيون أنكم واذكروا
يكلل أن قادر فإنه وأموركم؛ مقاصدكم جميع يف هللا عىل واتكلوا قويمة، خطة
محمد الجنان ساكن جدي خطة عيني نصب دائًما أضع إني بالنجاح. أعمالكم
األزمة وعىس البالد، بهذه القاطنة العنارص جميع راحة إىل يؤول ما يف عيل
هللا بإذن تزول أن الحالية الحرب نشوب بسبب القطر بهذا حلت التي املالية

قريب. عن
هذه بزوال اآلن بها النازلة واملصائب املحن بزوال لسورية أدعو وأنا

املشومة. الحرب

مفتيًا تعيينه بمناسبة بخيت محمد الشيخ األستاذ الفضيلة صاحب مخاطبًا عظمته وقال
املرصية: للديار

الفاضل! األستاذ أيها
اإلفتاء لوظيفة حكومتنا مع باالشرتاك فضيلتكم انتخبنا قد تعاىل هللا بأمر
بما الجليل املنصب هذا يف تعملوا أن منكم ونطلب إليكم، بها فعهدنا الجليلة
األحكام عىل فتاواكم يف الدوام عىل محافظني الدينية، املسلمني مصلحة فيه
عىل الناس وإيقاف وتعاىل سبحانه هللا وجه إال منها تبتغون ال الرشعية
فيها فالتزموا الناس عامة بفتاواكم تخاطبون إنما أنكم واعلموا دينهم، أحكام

للتأويل. محتملة تكون ال حتى الرصاحة
دينه يخدم لبث الذي املهدي الشيخ املرحوم يف حسنة أسوة لكم ولتكن
صالًحا أثًرا ترك وقد دينهم، أمور يف الناس يفتي فيها مكث عاًما أربعني
الوقوف يف إليه يرجعون اليوم إىل الدين رجال يزال ال الفتاوى من جليًال ومثاًال
إىل ويرشدكم عملكم يف يوفقكم وتعاىل سبحانه وهللا الرشعية. املعضالت عىل

والصواب. الخري
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للجمعية اإلدارة لجنة أعضاء والعزة السعادة أصحاب دعى ملا عظمته وقال
دولة أيًضا كان حيث السلطانية الحرضة يدي بني باملثول للترشف السلطانية الزراعية
حرضة تقدم الجمعية، تلك يف قسم أكرب ورئيس عظمته نجل باشا الدين كمال الربنس
لعظمته األعضاء تهاني عن وأعرب الجمعية وكيل باشا نوبار بوغوص السعادة صاحب
شمول يديم أن عظمته من وطلب بدعوتهم، لتفضلهم السلطانية للحرضة وشكرهم

السلطانية. برعايته الجمعية
اآلتي: العايل النطق وألقى السلطان موالنا عظمة فتفضل

األعضاء: حرضات يا
التي املدة تلك جهادكم أنىس ال وإني بينكم، وجودي من ا جدٍّ مرسور إني
واملزارعني الزراعة عىل يعود عما منقبني الزراعية الجمعية يف مًعا قضيناها
بالروح معكم ولكني عنكم بعيًدا اآلن كنت وإن وإني والربكات، بالخري
تحقيق يف ومساعدتها الجمعية هذه إىل دائًما عنايتي وسأوجه والوجدان
بها ابتدأنا ومنذ عاًما. عرش ستة نحو من ألجلها أنشئت التي الكثرية األماني
االرتقاء من عليه هي ما إىل وصلت حتى زهورات ببضعة األزبكية حديقة يف

الجليل. والنفع
بكل ترقيتها علينا فوجب الزراعة، هي ثروتنا وأساس زراعية بلدنا إن

الوسائل.
جليلة كثرية أعمال ولها الزراعة وزارة املرصي القطر يف لدينا يوجد
وتنقب تبحث هذه جمعيتكم أيًضا بجانبها يكون أن ا جدٍّ أود ولكني الفائدة،
البالد ألن بغريب ذلك وليس وزرعه، أرضه فالح فيه ما إىل الفالح وتهدي
الزراعية. الجمعيات من كثري وبجانبها الزراعة وزارات بها يوجد األوروبية

بجلستكم باإلجماع قررتم أنكم بلغني عندما الرسور غاية رسرت وإني
من فأهنئكم القطر، بهذا النافعة أعمالكم يف األكيدة رغبتكم البارحة أول
هللا. شاء إن مستمرٍّا نجاًحا لجمعيتكم وأتمنى العزيمة، هذه عىل قلبي صميم

عظمته بمقابلة وأعضائها القبطية الخريية الجمعية رئيس حرضات ترشف وملا
ويالت تخفيف عىل والعمل الخريية، األعمال يف االستمرار عىل وحثهم طويًال حادثهم

مرضاهم. وتطبيب وأبنائهم بناتهم عقول وتثقيف اإلنسان، بني عن الفقر
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عظمته يدي بني باملثول وأعضائها القبطية التوفيق جمعية رئيس حرضات ترشف وملا
عىل وحثهم الرشيدة بنصائحه زودهم ثم وأعمالها الجمعية حالة عن فسألهم تعطف،
رعاياه. بتقدم يتعلق ما بكل عنايته مزيد وأظهر املفيدة، اإلصالح أعمال عىل املثابرة

عائلتي بني أصلح أنه بلغه ما عند نرصت بك محمود الجيزة مدير لسعادة عظمته وقال
وعابدين: الزمر

صلًحا الصلح هذا يكون بأن تقيض إرادتي بأن وأبلغهما ثانية بينهما وأجمع
تمام عىل واحدة كعائلة جميًعا رعاياي يكون أن نيتي جل إذ وطيًدا؛ دائًما

والوئام. الوفاق

املقطم جريدة أصحاب أحد رصوف أفندي يعقوب الدكتور العالمة لحرضة عظمته وقال
والتعليم: العلم بشأن األغر

التعليم أساليب عىل بنفيس وأقف الرشيف األزهر أزور أن هللا شاء إن عازم إني
شؤونه املتولني مع أنظر ثم ساعتني، أو ساعة الزيارة هذه اقتضت ولو فيه،
العلوم من فيه ما تضارع حتى فيه العرصية العلوم ترقي التي األساليب يف
اإلسالمية العلوم عىل العظيم العلمي املعهد هذا فيحافظ والرشعية، اللغوية
كالجرب الرياضية العلوم من نفعه وتحقق أصوله ثبتت ما إليها ويضيف كلها

والفلك. والهندسة

وقد األزهر يف تعلم كانت العلوم هذه إن لعظمته فقلت الحديث: صاحب قال
فيها ذاكرتهم وملا شيوخه، من مبادئها درسوا الذين بعض سنة ثالثني نحو منذ لقيت
علومنا هذه وقالوا أرستهم أبرقت والنظري والسمت واملال كاألس القديمة بمصطلحاتها

العرص. هذا يف عنها املؤلفون عدل ملاذا ندري وال العلمية، مصطلحاتنا وهذه
عظمته: فقال

إسالمية مدرسة أعظم ألنه األزهر يف كبري شأن وأمثالها العلوم لهذه وسيكون
وسمرقند وبخارى والصني الهند من الطالب كعبة يبقى أن ويجب املسكونة، يف
املدارس من مدرسة تفوقه ال حتى العهد سالف يف كان كما األقطار وسائر

الجامعة.
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املقطوع املال أن أظن ال طائلة نفقات يقتيض موالي يا ذلك إىل البلوغ ولكن فقلت:
بها. يفي لألزهر
عظمته: فقال

بإصالح مهتم وأنا ا جدٍّ كبرية وهي اإلسالمية األوقاف عندنا ولكن أصبت،
وبإنفاقنا التعليم، عىل منه إنفاقه يمكن ما وإنفاق دخلها وإنماء شؤونها
الذين العلماء ألن اإلسالمية األقطار وكل القطر هذا ننفع األزهر عىل منه
مدرسة أيًضا وسأزور تقدر. ال فوائد املختلفة بلدانهم يفيدون فيه يتخرجون
أن أحسب ألنني بشؤونها وأهتم فيها التعليم سري عىل وأقف الرشعي القضاء
تملكتهم فإذا عام، بنوع األمة أخالق ترقية يف كبريًا شأنًا فيها للمتخرجني
اتصال لهم الذين كل ويرشدوا هللا بحق يقضوا أن استطاعوا الخري ملكات
األمة مربو يتعلم حيث واملعلمات املعلمني مدارس أزور ثم العمل. خري إىل بهم
يكفي وال األمور. أوجب من صار البنات تعليم ألن املعلمات مدارس سيما وال
قبل تتعلم أن من بد ال بل الفرنسوية أو باإلنكليزية التكلم البنت تتعلم أن
بيوت ربات ليكن البنات تتعلم أن يجب أي األوالد. وتربية املنزل تدبري ذلك
والراحة األنس مقر ويجعلنها بيوتهن فينظمن املقبل الجيل ومربيات األمة
منزلتهن يف كان ملن يلزم ما عىل تزيد ال حتى النفقات يف االقتصاد ويلتزمن
األبدان أقوياء يشبوا حتى واألدبية والعقلية الصحية الرتبية أوالدهن ويربني
من اقترصن بناتنا بعض أن ا جدٍّ ويسوءني األخالق. مهذبي العقول أصحاء

والتبذير. واإلرساف األزياء اتباع يف املنافسة عىل التعليم
فسح وإذا األمة رقي يف شأن له ما وكل العلمية املعاهد سائر سأزور
شؤونها إصالح يف سعى من هللا بعون أمتي فسرتى سنوات عرش أجيل يف هللا

لخريها. محب كل لها ويتمناه تتمناه ما مرافقها وترقية

الكاثوليك األقباط بطريركية مدير صدفاوي مكسيموس األنبا لسيادة عظمته وقال
عظمته: يدي بني باملثول ترشفوا عندما الطائفة لهذه امليل املجلس وألعضاء

مرصية واحدة أمة منها تتكون حتى الطوائف بني الذي الفاصل إزالة يجب
وإذا التفريق، شأنه من ما كل وتنبذ سواها، دون العامة املصلحة إىل تسعى
ما إىل أفكارها وتتوجه الخصوصية ملصالحها الطوائف سعي يبطل ذلك تم
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واألرثوذكيس الكاثوليكي بني يفرق ال أن مبادئه وإن العمومية. املصلحة فيه
رعيته. أبناء فجميعهم اإلنجليكاني أو

اآلتي: الخطاب اإلسالمية الخريية للجمعية عظمته وأرسل

اإلسالمية: الخريية الجمعية وكيل السعادة صاحب حرضة
اإلسالمية الخريية الجمعية بشأن اهتمامي مبلغ جميًعا هللا وفقكم تعلمون
سبيل يف ونياتي رقيها استمرار نحو وتمنياتي الرشيفة ملبادئها وإعظامي
ما وبكل بها متعلقة ونفيس إال رئاستها عن تخليت ما وإني شأنها، إعالء
اليوم هذا يف العمومية جمعيتكم انعقاد فكان والسعادة. بالخري عليها يعود
القلبية تحياتي الجمعية أعضاء وحرضات إلهدائكم عندي الفرص أحسن من
شاكًرا أحييكم فأنا قدرها، حق لها واملعنوية الحسية مساعداتكم تقدير مع
يحجب ال مرص عرش ارتقائي وإن والجنان. بالقلب معكم ألني مودًعا ال
يف معكم تعتربوني أن فأرجو عني، طرفة نظري عن يحجبكم وال الجمعية
الجمعية به تنتفع رأي كل يف لكم مشارك وإني اجتماع، كل ويف جلسة كل
الجمعية تنشده الذي السامي الغرض ألن ذلك خريها؛ طالب أبناؤنا به وينتفع
تمام يتفق البالد يف والفقري البائس حال وتحسني العلمية النهضة إحياء من
اإلعانة لقسم يكون أن إرادتي اقتضت وقد هذا الصميمية. رغباتي مع االتفاق
ستتكفل أنها كما هللا، بفضل الخاصة خزينتي مساعدة من نصيب بالجمعية
إلتمام الجمعية مدارس طلبة من طالب أنبغ يحتاجها التي بالنفقات سنويٍّا
من والرابع والثالث للثاني جوائز ثالث تخصص وأن أوروبا، يف دروسه
وهللا وجد. جد ومن والعمل الجد عىل إلخوانهم وتشجيًعا لهم مكافأة التالمذة

البالد. لخري وإياكم يوفقني أن املسؤول

اإلمضاء
كامل حسني
١٩١٤ سنة يناير ١٣٣٣ / ٢٩ سنة األول ربيع ١٣

اآلتي: الرد لعظمته الجمعية إدارة مجلس فأرسل
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املفدى! املوىل أيها
تعددت الجمعية هذه عىل عنده من بروح هللا أيده الجليل موالنا نعم إن
لتقرير وتابًعا لها طيبة حياة مصدر فكانت األخرى، بعد الواحدة وتواردت

والعرشين. الثالثة سنتها عن أعمالها
١٣ يوم يف العمومية جمعيتها جلسة أعمال فيه بوركت عمل أول كان وقد
الذي الكريم الكتاب ذلك تالوة ١٩١٥ سنة يناير ١٣٣٣ / ٢٩ سنة أول ربيع
إعالنها ذلك إىل مضاًفا ألعضائها، وتشجيًعا تحية بتوجيهه عظمتكم تفضلت
وتلك التحية هذه فكانت عاجل، وبر جزيل خري من السنية اإلرادة اقتضته بما
الجمعية هذه بأن تبرشنا سنية ودالئل جديدة براهني السامي وااللتفات املنح
الطفولة أدوار من برئاستكم ترشفت التي التسع السنوات يف تدرجت التي
رعايتكم وعظيم لها عنايتكم جميل بفضل والرشد الشبيبة درجة إىل األوىل
الفيوضات هذه من رايتكم ظل تحت املستقبل يف هللا شاء إن ستنال إياها،
رغباتكم لتحقيق أعمالها مضاعفة عىل دائًما ومشجًعا قويٍّا عضًدا السلطانية
رعاياكم من والفقري البائس حال وتحسني العلمية النهضة إحياء من السامية
الرغبات تلك مع متفقة تكون أن لدينا وأرشفها األعمال أقدس وإن املخلصني.

السامية.

تكليف باإلجماع وقررت واإلعظام باإلجالل السامي املرسوم هذا الجمعية قابلت
األعضاء نفوس يخالج ما عظمتكم عىل يعرض أن يف عنها ينوب بأن إدارتها مجلس
نفس من الصادرة السلطانية واملنح االنعطافات هذه عىل والشكر الرسور من كلهم
إىل يرفع أن به يفتخر ما أرشف اإلدارة مجلس ويرى صحيحة، أبوية وشفقة خالصة
بأمركم التاريخ لهم سجل الذين مدارسها وطالب وأعضائها الجمعية بلسان عظمتكم
وأبني والثناء الحمد عبارات أجمل عندها من رأفة العلية لذاتكم بنوتهم رشف الكريم
لرقي ونصريًا عضًدا عظمتكم يديم أن وعال جل الحق من راجيًا واإلخالص، الوالء آيات

بخدمتها. والقائمني ومعاهدها الجمعية هذه

األرثوذكس: للروم السورية الخريية الجمعية أعضاء لحرضات عظمتنا وقال

وإنه واألخالق بالكفاءة الدنيا الحياة هذه يف اإلنسان يمتاز وإنما هلل الدين
الرتبية وإن دينهم، كان مهما الطيبة وأعمالهم عقولهم قدر عىل الناس يقدر
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زال وما قال ولهذا عنها يغني ال وحده فالعلم األمور، أهم من الصالحة
األمهات األمة يف تتوفر حتى البنات)، علموا البنات (علموا الدوام: عىل يقول
فالرتبية هللا. وخوف واالستقامة الصدق عىل أوالدهن يربني اللواتي الصالحات
والتعاون. بالتعاضد يكون إنما النافع والعمل والعمران، التقدم أساس هي
الضعيف القوي يساعد حتى بعض فوق بعضها طبقات الناس جعل هللا إن
هو إنما فالعظيم الصالح، العمل عىل جميًعا ويتضافرون الفقري والغني
ميزة وأية الفقري عىل للغني فضل فأي وإال ومرباته، ومجهوداته بعمله العظيم
يتساوى حيث القرب إىل جميًعا مصرينا أليس سواهم، عىل والسالطني للملوك
تعلمنا وكتبنا دياناتنا اختالف عىل جميًعا رشائعنا أوليست والصغري؟ الكبري

الحساب؟ يوم هللا أمام متساوون الناس أن

فقال: األحزاب ذكر إىل عظمته واستطرد

القطر لهذا والسعادة الخري طلب يف واحًدا حزبًا تكون أن يجب كلها مرص إن
بالوطنية يتجرون الذين إن الشخصية. واملطامع الذاتية باملصالح للمتاجرة ال
فال البالد، هذه عن غرباء يكونون ما كثريًا ومصالحهم أغراضهم لقضاء
حقائبهم حملوا طارئ طرأ فإذا السيئة، النتائج من أعمالهم تنتجه بما يبالون
أنا أما بناها. من تنعي الدار وتركوا آمنني بالدهم إىل وعادوا ظهورهم عىل
يف العيش أشاطرهم أن واجباتي تضطرني رعاياي من مليونًا ١٢ فورائي
أبلغ أن إىل مقدمتهم يف وأسري بهم وأنهض معهم أبقى وأن والرضاء الرساء

األمني. الرب بهم

سنودس ومندوبي القطر هذا يف اإلنجيلية للطائفة امليل املجلس أعضاء ترشفحرضات ملا
عظيمة مواضيع عدة يف فخاطبهم عظمته تفضل السلطان، موالنا عظمة بمقابلة النيل

وأيده: هللا حفظه قاله ومما القطر، بخري تتعلق الشأن

تهذيب سيما وال البالد يف والعلوم اآلداب شأن برفع اهتمامكم أرى أن يرسني
بني واالتحاد األلفة روح انتشار ا جدٍّ ويهمني يشء، كل يفضل فإنه األخالق

االرتقاء. إىل املثىل الطريقة فإنها املرصية العنارص جميع
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فقال: وتهذيبهن البنات تربية أمر يف عظمته أفاض ثم

نجتهد أن السعادة نيل إىل سبيل وخري ليخدمننا، ال ليسعدننا خلقن النساء إن
وختم لها. نافعني رجال إيجاد يف نجتهد كما للبالد نافعات سيدات إيجاد يف
اقتصاديٍّا البالد لتقدم الحسنة املقاصد من فيه يفكر بما السلطاني حديثه

وأدبيٍّا.

الوفد لهذا الرشف أسباب أعظم «من وقال: عظمته عىل الوفد أعضاء أحد فرد
وأعظم واإلخالص، الوالء فروض لتقديم يديكم بني املثول ورشف عظمتكم رىض نيله
العمر عظمتكم يمنح أن هللا سائًال مرص سلطنة رسير عىل عظمتكم يرى أن يرسه ما

البالد.» لخري الصالحة رغائبكم جميع إلتمام السعيد وامللك الطويل
موالنا لعظمة بالدعاء يجهر وهو السلطانية الحرضة لدن من الوفد خرج وقد

السنية. رعايته من لقيه ملا السلطان

الضابط أفندي حلمي أحمد املرحوم أن السلطان موالنا العظمة صاحب مسامع بلغ ملا
السويس قنال ضفاف عىل واجباته أداء يف حياته بذل الذي املرصية املدفعية يف الباسل
والدة ترك وأنه يذكر، شيئًا وراءه يخلف أن غري من وبالده سلطانه خدمة يف استشهد قد
جنيه سوى فقيدهما معاش من لهما يستحق ال الكبد مفطورة حزينة وشقيقة ثكىل
يعضهما أن من عليهما وأشفق عظمته صدر يف الرأفة عوامل تحركت الشهر، يف واحد
إىل الكريم أمره هللا حفظه فأصدر الحارضة، األحوال يف سيما وال القاسية، بنابه الدهر
مخصًصا جنيهات خمسة لهما يربط بأن السلطانية الخاصة ناظر السعادة صاحب

املعيشة. عىل فقيدهما معاش من لهما يستحق ما مع به لالستعانة شهريٍّا
رسير وأيد عظمته أيام يف ومد منها للملهوفني وغياثًا لرعيته ذخًرا عظمته هللا أدام

سلطنته.
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عظمة يويف أن عن عاجًزا لوقف البيان سحر من صيغ قلم يل كان أنه فلو أقول: ماذا
يعرف ال األثر وحافظ الخرب قائل التاريخ وإنما الشكران، من حقه السلطان موالنا
أن ويده بلسانه ينادي ملن منازله أكرم اّدخر وقد عليه، ضاعت حسنة الوجود يف إلنسان

اإلحسان. إال اإلحسان جزاء وما لإلنسان اإلنسان
العطايا بإجزاله الكرم عهد وأحيا أمته، أبناء عىل عظمته، مكارم سحب فاضت فقد
الفخر، من رصًحا البالد يف له فأقام املكارم، إىل وسارع املغانم، يف وتنافس والنعم،
مفاخره ذكر وجرى الركبان، عظمته بفضل وتحدثت والذكر، األحدوثة طيب من وحصنًا

إنسان: كل ينشد غدا حتى ولسان، شفة كل عىل

وم��غ��ن��ى ��ا ك��فٍّ األن��ام ورب��ي��ع وم��ع��ن��ى ل��ف��ًظ��ا ال��زم��ان ل��س��ان ي��ا
م��زن��ا وت��ن��ه��ل ل��ي��ثً��ا وت��ح��ام��ي ش��م��ًس��ا وت��ش��رق ك��وك��بً��ا ت��ع��ت��ل��ي

عهد وأحيا العدل، منار فأعىل ذكية، طاهرة سرية الرعية، يف السلطان موالنا سار
َوآتَُوا َالَة الصَّ أََقاُموا اْألَْرِض ِيف كَّنَّاُهْم مَّ إِن ﴿الَِّذيَن وجل: عز هللا قال والنبل، الفضائل

اْألُُموِر﴾. َعاِقبَُة َوهللِ ۗ اْلُمنَكِر َعِن َونََهْوا ِباْلَمْعُروِف َوأََمُروا الزََّكاَة
القائل: الشاعر قول تنشد وغدت العادل، بسلطانها الرعية اغتبطت ولقد
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وال��ك��رم ال��ج��ود ع��ل��ي��ه وق��ًف��ا زال م��ا م��ل��ك إل��ى ال��دن��ي��ا م��ق��ال��ي��ده��ا أل��ق��ت

وأطل أزره، شد اللهم مدته، بطول الرعية وأحط نعمته، دوام بالنرصيف أيده فاللهم
مع واحفظه السالم بمالئكة وصنه ورخاء، ورغد وصفاء سعد أيام أيامه واجعل عمره،

واألعوام. األيام تعاقبت ما الكرام األنجال
أرسد وإنني وافرة، كثرية السلطانية املكارم بها جادت التي الوافرات الهبات إن
الوافرات، الهبات تلك من يسري نذر وهو الصحف، أذاعته مما معرفتي إليه وصلت ما

فأقول: الكثري، عىل يدل القليل ولكن
اإلسالمية، الخريية للجمعية جنيه مئة خمس األعظم السلطان موالنا عظمة وهب
تكرم ثم أيًضا، إليها املشار للجمعية سنويٍّا جنيه مئة بخمس خريًا هللا جزاه وتفضل
يكفي الخصوصية السلطانية األوقاف من صالح الشيخ وقف ريع من جانبًا فوهبها

بنت. مئة ثالث تَسع الفقريات البنات لتعليم مدرسة إلنشاء الالزمة النفقات
نظارة وتديرها صالح الشيخ وقف ريع من عليها ينفق التي الصبيان مدرسة أما
عليها ينفق الذي الريع وإدارة إدارتها تضاف أن عظمته استصوب فقد املذكور، الوقف

أيًضا. اإلسالمية الخريية الجمعية إىل

الرشيف العلم لطلبة إعانة جنيه ألف

راحة يجد وال ورفاهها رعيته مصلحة عىل تنام ال بعني السلطان موالنا عظمة يسهر
الرعية، أصناف عىل ثقلت قد املالية األزمة وطأة أن هللا أعزه رأى وملا راحتها، يف إال
الخديوية الخاصة إىل السنية إرادته صدرت وخدمته، الرشيف العلم طلبة عىل وخصوًصا
عىل توزعها عظمته من هبة األوقاف وزارة إىل الخاص الجيب من جنيه ألف برصف
الصعبة. األيام هذه يف املساعدة إىل الحاجة بهم اشتدت الذين الرشيف األزهر طلبة
الرشيف العلم منار رفع إىل عظمته ميل عىل قاطًعا دليًال السلطانية املربة هذه فجاءت
سبحانه هللا إىل يدعون خصوًصا الرشيف األزهر وطلبة عموًما العلم فأهل خدمته. وإعانة
وذخًرا ألمته ملجأ ليكون عمره ويطيل عنايته بعني ويرعاه عظمته ثواب يجزل أن وتعاىل

لرعيته.
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املنياوي املفتي حسني عيل الشيخ الفاضل األستاذ حرضة قريحة جادت ولقد
موالنا عظمة نحو األزهريني عواطف عن بها عرب قصيدة فنظم الرشيف باألزهر الطالب
هي: وها كرم، من به شملهم وما نعمة من عليهم أغدق ما عىل له وشكرهم السلطان

نداك من يجري النيل

وت��ش��اء ت��رى ب��م��ا ال��زم��ان وم��ر إم��اء أن��ه��ن ال��م��ع��ال��ي ادع
ف��داء وال��ن��ف��وس ع��ون��ك وال��ل��ه ص��اع��د ف��ج��وك ت��رج��و ال��ذي وارج
ال��ع��ظ��م��اء وت��خ��ض��ع ال��ق��ل��وب ت��ع��ن��و ل��ج��الل��ه ال��ذي ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ال��ن��ع��م��اء وت��ك��ث��ر ال��ب��الد م��ن��ه ف��ت��رت��وي ن��داك م��ن ي��ج��ري ال��ن��ي��ل
ض��ي��اء ال��م��ش��رق��ي��ن ف��ي ل��ه��ا وب��دا أش��رف��ت ال��م��ع��ارف ال��زاه��ي ع��ص��رك ف��ي
وال��ع��ل��م��اء ال��ط��الب ش��ك��ره��ا ع��ن وع��اج��ز م��ن��ح��ت ال��ن��ع��م��ى ل��ألزه��ر
دع��اء ي��س��ت��ج��اب وم��ن��ا ن��دع��و ف��وق��ه م��ن ال��ذي م��ن��ب��ره ح��ي��اك
ال��رح��م��اء وه��ك��ذا ال��ك��رام ج��ود وه��ك��ذا ال��ب��ائ��س��ي��ن ه��ّم خ��ف��ف��ت
وذك��اء ط��اه��ر وق��ل��ب ج��ود زان��ه وح��ل��م وم��رح��م��ة ع��دل
س��ع��داء ق��وم��ه س��ع��ي��د م��ل��ك ف��إن��ه ال��م��ل��وك ف��ي م��ث��ل��ك ك��ان م��ن
أم��ن��اء ق��ل��وب��ن��ا ف��إن ح��رًس��ا وع��ط��ف��ه��م ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ق��ل��وب م��ن خ��ذ
وب��ق��اء س��نً��ا ل��ه م��ن��ك ب��ال��ع��دل ال��ذي ل��ل��م��ل��ك إس��م��اع��ي��ل اب��ن ي��ا ع��ش

وأهلها وجبارس وطنباره البنوان عمد عىل املعظم السلطان موالنا تعطف
مراحمه فاقتضت الجهات، بتلك السلطانية الخاصة للدائرة التابعة لألطيان املستأجرين
يف عرشة وخصم املايض العام آخر إىل املتأخر من عليهم ما جميع من إعفاءهم السنية
ألًفا وعرشين خمسة منه أعفوا ما مقدار فبلغ الحالية، السنة إيجارات مجموع من املئة

املرصية. الجنيهات من

ملستأجري الخصوصية السلطانية األوقاف تتجاوز بأن فأمر السلطان موالنا عظمة تفضل
١٠ لهم اإليجار قيمة تخفض وأن ،١٩١٤ سنة اإليجار قيمة من املئة يف ١٠ عن أطيانها
ألسنة فانطلقت دفعها، يسهل أقساًطا عليهم املتأخر وتقسط ١٩١٥ سنة أيًضا املئة يف
عمره يطيل أن هللا إىل والدعاء عليهم وشفقته بهم رفقه عىل لعظمته بالشكر املستأجرين

ثوابه. ويجزل
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الحرضة يدي بني باملثول العميان حال تحسني لجمعية اإلدارة مجلس ترشف ملا
إىل الحارضين األعضاء الرئيس باشا رشدي حسني العطوفة صاحب قدم السلطانية
صاحب فأجاب الحارضة، وأحوالها الجمعية غرض عن السلطان موالنا فاستعلم عظمته،
وتعليمهم بتهذيبهم العميان حال تحسني الجمعية غرض أن باشا علوي السعادة
عظمته رعاية والتمس األمة، عىل عالة يكونون فال منها يرتزقون يدوية صناعات
الفئة بهذه عنايتهم األعضاء لحرضات وشكر السلطان موالنا فتعطف لها السامية
السلطاني الجيب من وماديٍّا أدبيٍّا ويساعدها السامي بنظره يرمقها أن ووعد البائسة
فخرج الجمعية، رئيس وزارته رئيس عطوفة باشرتاك األوقاف وزارة خزينة ومن

والتأييد. بالعز لعظمته يدعون وهم الحرضة من األعضاء

عىل الطعام وتناول عظمته بمقابلة الخريية اإلسعاف جمعية إدارة مجلس ترشف وملا
قبل عنايته نالت التي النافعة الجمعية هذه بنفح عظمته أمرت خروجهم وبعد مائدته.
بالدعاء الهبة هذه اإلدارة مجلس فقابل السلطانية، الخاصة من جنيه مئتي بمبلغ اليوم

لعظمته.

الجنود لجرحى وأهدى عظمته تكرم والعثمانيني اإلنكليز للجرحى عظمته زيارة أثر وعىل
أفخر من سيجارة آالف ثمانية العيني قرص يف والعثمانية القلعة يف والهندية الربيطانية
يف وامللبس الحلوى أنواع أطيب من كبريًا ومقداًرا صغرية، علب يف جناكليس سجاير
وصاحبات السلطانة العظمة صاحبة بعناية الغايل الرشيط بأنواع زينت صغرية سالل
القلعة يف العسكري املستشفى رئيس إىل الهدية فسلمت عظمته. كريمات األمريات الدولة

واالمتنان. الشكر بمزيد فتلقياها العيني قرص يف كيتنج الدكتور جناب وإىل

من املؤلفة اللجنة برعايتها فشملت السلطانة والعصمة العظمة صاحبة حرضة تفضلت
باالكتتاب لهم املال وجمع العثمانيني، األرسى إلعانة واإلنكليزيات املرصيات العقيالت
وخمسني بمئتني والثواب األجر لها هللا أجزل عظمتها تربعت وقد املحسنني، املتربعني من

السبيل. هذا يف لترصف مالها من جنيًها

والدعاء بالشكران أنطقتهم بهبات املساجد خدمة عىل مكارمها فاضت عظمته إن ثم
جنيًها، ٣٠ بمبلغ الحسني سيدنا مسجد لخدمة هللا أيده تربع فإنه عظمته، بقاء بطول
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و٢٠ الرفاعي، مسجد لخدمة جنيًها و٣٠ نفيسة، السيدة مسجد لخدمة جنيًها و٢٠
صالة فيها عظمته أدى التي األخرى املساجد ولخدمة عابدين، مسجد لخدمة جنيًها
فإني العلم ألهل عظمته هبات وأما الزمان. من مىض فيما نظري له يسبق لم مما الجمعة

العلم. ملعاهد السلطان موالنا لزيارة خصصته الذي الفصل يف سأذكرها
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األوىل أحاديثه وكانت العلمية، املعاهد زيارة السلطان موالنا عظمة أعمال فاتحة كانت
نرش وخدمتها البالد خري يف األوىل مساعيه وكانت العلم، عىل الحث العزيزة سلطنته عن
بال ولده والد يهمل فال إجباريٍّا يكون وحتى األمة أبناء لجميع مجانًا يكون حتى العلم

بالعلم. وتستقل وترقى وتثري تسود واألمم علم،

ال��م��ط��ر م��س��ه��ا م��ا إذا ال��ب��الد ت��ح��ي��ا ك��م��ا ال��م��ي��ت��ي��ن ق��ل��وب ي��ح��ي��ي وال��ع��ل��م

السلطنة أريكة عىل جلوسه منذ عينيه نصب وضع هللا أيده السلطان موالنا فعظمة
وإنارة الجهل عبودية من وتحريرهم سعادتهم أسباب وتوفري رعاياه بشؤون االهتمام
إن يضل. ال النور يف والسائر النور طريق يف يسريوا حتى والعرفان العلم بنور أبصارهم
حتى خطواتها يسدد صالح ومرشد خبري قائد إىل نهضتها فجر يف تحتاج الناهضة األمم
السلطان موالنا عظمة لها قيض أن البالد هذه عىل هللا فضل ومن سريها، يف تعثر ال
طريق يف بها والسري األمة شأن لرفع مجهوداته كل يبذل الذي األول حسني الكامل

عظمته. همة عىل بعزيز ذلك وليس املجد ذروة تبلغ حتى والفالح النجاح
زياراته أذكر أن السلطان موالنا عظمة لفضل وإظهاًرا للفائدة إتماًما وجدت وقد
واألعمال املأثورة األثار من لعظمته ما عىل ناطًقا عدًال شاهًدا تكون حتى العلمية املعاهد
معارج يف وأهلها مرص تقدم إىل هللا شاء إن ستؤول التي املشكورة واملساعي املربورة

والفالح. الرقي
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الرشيف األزهر يف (1)

فرباير ١٣٣٣ / ٨ سنة األول ربيع ٢٤ املوافق االثنني صباح السلطان عظمة ركب
صاحب حرضة يساره إىل وركب فخم، رسمي موكب يف عابدين رساي من ١٩١٥ سنة
أصحاب تقل التي العربات السلطانية العربة وتبعت الوزراء، رئيس باشا رشدي العطوفة
مختار إسماعيل واللواء باشا شكري ومحمود باشا الفقار ذو سعيد والعزة السعادة
حرضة بقيادة الجند من ثلة التحية لعظمته فأدت الرشيف. األزهر إىل وصل حتى باشا
النظام عيل وحافظ الحكمدار، مساعد النرص سيف حمدي بك أحمد القائمقام عزتلو
كجوك أنور أفندي مصطفى اليوزبايش حرضة بقيادة الرساي بوليس األزهر داخل يف
بك وحسن الدرمليل بك عباس العزة صاحب حرضة عظمته واستقبل بوليسها. معاون

الترشيفات. رجال من عفيفي
أعضاء والسعادة الفضيلة أصحاب حرضات استقبله العربة من عظمته نزل وملا
وزير باشا صدقي وإسماعيل البرشي سليم الشيخ يتقدمهم لألزهر العايل املجلس
مدير مخلوف حسنني محمد والشيخ القضائي املستشار صربي بك وحسن األوقاف
املفتي بخيت محمد والشيخ العبد سليمان والشيخ البسيوني والشيخ الدينية املعاهد
األزهر. إدارة مجلس أعضاء حرضات ثم الدينية املعاهد سكرتري شاكر بك الغني وعبد
بابه من الرشيف األزهر أرض قدمه وطئت صباًحا ثلثًا إال العارشة الساعة ويف
وجميع والعلماء الوزراء من ذكرنا ومن الكرام الياوران حرضات وخلفه وأمامه العمومي
يف التدريس مكان إىل وصل حتى عظمته يدي بني سائرين زالوا وما األزهر، موظفي
قائد جوهر وضعها التي وهي القديمة القبلة عليه ترشف الذي القديم الواسع البناء
إلقاء يف النظر ويمعن الدروس إلقاء عىل يرشف فأخذ الفاطمي. هللا لدين املعز جيوش
ثم الجهة. هذه من انتهى أن إىل الكليات قبل الجزئيات عن ويستفرس ويستفهم الشيوخ
فيها، الدروس فتفقد (الليوان) ب األزهريني عرف يف يسمى الذي الجديد البناء إىل صعد
يف ويستفهم عالم، كل يدرسها التي الكتب أسماء عن العلماء حرضات من يستفهم وأخذ
واألزهر، األزهريني حالة عن األوقاف وزير وسعادة الوزراء رئيس عطوفة من ذلك أثناء
فرواق املغاربة فرواق الرشاقوة رواق بالزيارة رشف الزيارة هذه من انتهى ما إذا حتى
املؤيد جامع لزيارة العايل الركاب بتحريك عظمته أمر ثم األزهرية. فالكتبخانة األتراك
األزهر شيخ لفضيلة أظهر ذلك وعند النظامي، للقسم املخصصني املعهدين أحد وهو
عىل بالتدقيق ليقف عديدة مرات األزهر يزور بأن ووعد التدريس حالة من رسوره
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األزهر باسم لعظمته الشيخ فضيلة فشكر اإلصالح. إدخال يف العايل أمره ليميض حالته
عظمته، يدي عىل ملعهدهم الخري من األزهريون يؤمل وما السلطاني التنازل هذا والعلماء

دقيقة. ثالثني لألزهر عظمته زيارة استغرقت وقد

حافًال استقباًال فاستُقبل املؤيد جامع إىل عظمته وصل دقيقة و١٥ العارشة الساعة ويف
رسور عيل الشيخ الفاضل األستاذ حرضة ألقى ثم العسكرية. التحية الجند له وأدت
اآلتية: الخطبة عظمته يدي بني الرابعة لسنته النظامي القسم مدريس أحد الزنكلوني

مرصواإلسالم! بك وأعز هللا أعانك السلطان موالنا عظمة يا
يوم لهو العلماء وحالة العلم طالب لتفقد هللا بيوت فيه يممت يوًما إن موالنا

عندهم. األكرب العيد
الحظوات بهذه آمالهم أحييت كما بالدعاء عظمتك لتحيي قلوبهم وإن

العظيم. اإلحسان وهذا املباركة
مهما به الوفاء تستطيع ال دينًا لعظمتك مدينة أصبحت العلم دولة وإن
دين يف لعظمتك رهينة مرص أن كما بالدعاء، وضجت الشكر أعالم من رفعت
أن للنعمة شكًرا علينا وجب لهذا سلطنتك. إىل مهدك من وإحسانك مكارمك

الدعاء: بهذا آن كل يف تعاىل هللا إىل نبتهل
أيد اللهم األول، الكامل مرصحسينًا سلطان موالنا عظمة حياة أدم اللهم
هّم كل وبني بينه باعد اللهم واملسلمني، اإلسالم بعظمته وأعز مرص ملك به
ووزراءه نجله دولة لعظمته واحفظ واألرض، السماء بني باعدت كما وكدر
رب هلل والحمد آمني األزهر الجامع شيخ موالنا سيما وال حكومته ورجال

العاملني.

خالصته: بما السلطان موالنا عظمة وأجابه الصالحة، الدعوات هذه عىل الطلبة فأمن
الطلبة هؤالء يتعلم أن يريد وإنه رعيته، من أحد بني يميز ال وإنه الجميع، خري يريد إنه
يتعلم أن «أريد وقال: الطلبة أحد رأس عىل يده ووضع ووطنهم. لدينهم رجاًال ليكونوا
هو الطلبة: أحد يديه بني فتال آخر درس إىل انتقل ثم الحارضين، أرسة فأبرقت هذا»
ضمنها أبيات بعض منوفية، منوف مركز شبشري من هللا عبد العال عبد كامل الشيخ
ومن منه وطلب عذبة بكلمات الطالب هذا وشجع كثريًا، منها فُرس لعظمته، صالًحا دعاء
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انتقل ثم األزهر. مع القسم هذا أمور ترقية يف سينظر بأنه ووعدهم يتعلموا، أن إخوانه
استُقبل الذي بالنشيد النشيف، محمد الشيخ هو الطلبة: أحد فاستقبله آخر درس إىل

وهو: ملسو هيلع هللا ىلص النبي به

ال��وداع ث��ن��ي��ات م��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ب��در ط��ل��ع
داع ل��ل��ه دع��ا م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ش��ك��ر وج��ب

وابتسم. عظمته فشكره عليها إخوانه فأمن دعوات لعظمته دعا ثم
من زهراز محمد حسن الشيخ عظمته يدي بني فألقى آخر درس إىل انتقل ثم
وقف ثم عليه. وأثنى كثريًا فشجعه أيًضا، صالحة دعوات مرص قاطني ومن العلم طلبة
برش ثم منه، الطلبة لقرب بالنسبة جوه برد والحظ األثري املسجد ذلك صحن يف برهة
وإرجاعه األزهر إصالح مسألة وأن كبريًا اهتماًما بالتعليم سيهتم بأنه العلماء حرضات

بشأنها. يعنى التي املسائل أول ستكون ومجده عزه سابق إىل
وحرضات الوزراء يتبعه العامرة عابدين رساي ميمًما العايل املوكب تحرك ثم
واإلياب. الذهاب زمن غري كاملة ساعة املعهدين هذين يف الزيارة استغرقت وقد العلماء،

الرشعي القضاء مدرسة يف (2)

قضاة لتخريج ١٩٠٧ سنة فرباير ٢٥ يف صدر عال بأمر الرشعي القضاء مدرسة أنشئت
األزهر الجامع من قسًما والعتبارها الرشعية. للمحاكم وكتبة دعاوى ووكالء ومفتني
حتى النمو يف تتدرج املدرسة هذه زالت وما املذكور، الجامع شيخ إرشاف تحت جعلت

.٣٣ أساتذتها وعدد طالبًا ٤٢٩ العام هذا يف طلبتها عدد بلغ
فزار السلطان موالنا العظمة صاحب تفضل فرباير ١٠ املوافق األربعاء يوم ويف
بابها عند فاستقبله والوقار، الجالل يحفه الحافل بموكبه إليها سار وقد املدرسة، هذه
الشيخ الفضيلة صاحب ومعه املدرسة ناظر بك عاطف العزة صاحب حرضة الكبري
السعادة وأصحاب املرصية الديار مفتي بخيت محمد والشيخ األزهر شيخ البرشي سليم
سكرتري باشا زكي وأحمد زغلول باشا وسعد الحقانية وزير ثروت باشا الخالق عبد
ثم الرشيف. األزهر إدارة ومجلس املدرسة إدارة مجلس أعضاء وبقية النظار مجلس
رؤوسهم إىل أيديهم الطلبة فرفع املدرسة، ساحة إىل عظمته يدي بني املستقبلون سار
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موالنا العظمة صاحب فليحيى ثالثًا: املدرسة ضابط حرضة وهتف واحرتاًما، إجالًال
الطلبة انرصف ثم املشهور بلطفه عظمته فحياهم الدعاء هذا الطلبة فكرر السلطان.
والطلبة املدرسني والطف التدريس غرف معه والذين السلطان عظمة ودخل غرفهم. إىل
الذي األكل معاينًا املدرسة مطبخ إىل دخل ثم وآماًال. رسوًرا نفوسهم مألت عذبة بكلمات
وقدم فجلس املدرسة ناظر غرفة إىل انتقل ثم فيها، يقدم التي واآلنية للطلبة يطهى

املباركة. زيارته تاريخ بيده فحط سجًال عظمته إىل الناظر
اآلتية: الكلمات الطلبة عىل عظمته وألقى

ألترشف الكربى مدرستكم أزور أن عديدة وسنني مديدة مدة من أود كنت
كعبة دراستكم، مدة انتهاء بعد املستقبل، يف ستكونون الطلبة أيها ألنكم بكم؛
منكم وسيكون الرشعي، القضاء يف آمالهم ومحل الرشعية املحاكم يف األمة
بد وال املستقبل رجال منكم فسيكون وبالجملة املدارس، يف للتعليم أساتذة
عليكم. أنفقت التي ولألمة أساتذتكم لحرضات مدينون أنكم تعلمون أنكم

بأمركم سأهتم هللا شاء وإن مدرستكم بزيارة سعيًدا نفيس أعد لذلك
املسلمني. بيت أموال فضل من تتعلمون ألنكم

واحرتامهم أوًال ألساتذتكم الشكر وهو األداء واجب َدينًا عليكم إن نعم
ستكون الوطنية أن واعلموا األحكام، منصة عىل تجلسون حينما لألمة ثم
أساتذتكم أحد من سمعت وقد رائدكم، للوطن واإلخالص شعاركم الدوام عىل
يأتون الذين إلخوانكم عونًا املستقبلة حياتكم يف فكونوا التعاون عن كالمه

بعدكم.

بعبارة ومدرسيها وناظرها الرشعي القضاء مدرسة إطراء إىل ذلك من عظمته واستطرد
فقال: مراء، بال املدارس بها تفاخر

القضاء مدرسة فإن القطر يف املدارس بزيارة سعيًدا نفيس أعد كنت إذا
اآلن. فتحققته ذلك عنها أسمع وكنت املدارس، فخر هي الرشعي

السلطانية بيده املدرسة سجل يف زيارته املدرسة ناظر غرفة يف عظمته سجل وملا
معه والذين األزهر الجامع شيخ البرشي سليم الشيخ األستاذ فضيلة إىل التفت الكريمة،

وقال: إدارته، ومجلس األعىل األزهر مجلس أعضاء من
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يف املدرسة هذه إىل اآلن ونظرنا حالته معنا ونظرتم األزهر حالة نظرنا وقد
مثلها. متني أساس عىل كلها الدينية املعاهد تكون أن وأتمنى الراهنة، حالتها

سيكون عنايتكم بفضل هللا شاء «إن قائًال: البسيوني أحمد الشيخ األستاذ فأجابه
فروعه.» من ألنها مثلها نظامه يف األزهر

مؤداه: ما عظمته فقال

هللا شاء إن مرات األزهر وسنزور معنا، شاهدتم ما النظام هذا يف شاهدنا لقد
نظامه. يف يكون الذي التقدم ونشاهد

طلبة من خالف الوهاب عبد الشيخ حرضة جاء املدرسة من عظمته انرصاف وقبل
التايل: الخطاب الكريمتني يديه بني وألقى فاستأذن، الرابعة السنة

موالي!
ذكرها ينىس ال ومنة تطاول، ال يد مرص يف العلم عىل الكريم العلوي للبيت
العلم نور إىل املذلة الجهالة ظلمات من املرصية العقول خرجت فيه وشكرها
هذا واسطة وكان الحياة، معالم لها وأبان الرقي طريق لألمة أوضح الذي
الذي فهو والرضوان، الرحمة هللا من عليه باشا إسماعيل الجنان ساكن البيت
وأنماه فسقاه باشا عيل محمد الشأن العظيم جدكم وضعه الذي الغرس تناول
له كنتم ولقد وأثمر. زهرته أينعت أن يلبث فلم حراسته يف العايل جهده وبذل

العمومية. املعارف نظارة يف املتني والساعد األمني العون ِنعم موالي يا
أمامهم رأوه كلما أفئدتهم وترتاح أنفسهم تنتعش املدارس تالميذ كان
املدارس تلك عىل مرص أهل فأقبل يرسهم، بذلك كان ما وكثريًا امتحاناتهم، يف
يكونوا لم ألنهم الكريم، جدكم عهد يف إليها يقادون كانوا أن بعد متسابقني

عظمتها. رس وأدركوا غايتها فقهوا قد بعد
والدكم، الجنان ساكن بإتمامها وأقام جدكم، غرسها التي الشجرة هذه
أن واثقة آبائه. عرش عىل السلطان موالنا بجلوس زاهرة زاهية اليوم تبدو
جميع بها يستظل الظالل وارفة األغصان، طويلة الباهر عرصه يف ستكون
كيف أمًال. الحياة سعادة يف يزيدهم ما ثمراتها من ويجنون األمة هذه أبناء
الحسينية وعزيمتكم السلطانية إرادتكم إليه اتجهت ما أول من كان وقد ال

بنيها. قلوب عىل الرسور وإفاضة العلم معاهد ترشيف
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ونعمة الحظوة بهذه السبق رشف موالي يا الرشعي القضاء وملدرسة
وروح سامية، جديدة لحياة بدءًا اليوم هذا تعد لذلك العناية، بهذه الفوز
من العالية مقاصدكم لتحقيق وستعمل األيام مستقبل يف تذكره نامية، مباركة
الثابت لعرشكم واإلخالص القول يف الصدق وشعارها والوطن، األمة خدمة
إنه العليا، هي كلمتكم وجعل عنده من بروح عظمتكم ملك هللا أيد األركان.

النصري. ونعم املوىل نعم

وقال: الحارضين إىل عظمته فالتفت

املرصية. لألمة السعادة هللا يتم وأن آمني آمني تقولوا أن منكم أطلب

ورئيس األزهر الجامع شيخ األستاذ فضيلة إىل عظمته أرسل الزيارة هذه أثر وعىل
اآلتي: الكريم األمر الرشعي القضاء مدرسة إدارة مجلس

ودنيا، دينًا املنافع يف التضامن يحصل فيه بالعلم، إال تتم ال البالد سعادة إن
إال الصناعة ترقى وال بالعلم، إال املال ينمو وال بالعلم، إال الحقوق تنال فال
هذا كان وحيث بالعلم. إال كلها البالد يف األمم شأن يعلو ال وبالجملة بالعلم.
املعاهد زيارة وجهتي فجعلت وأهلها بالدي نحو أفكاري إليه تتجه ما أهم
وثنيت األزهر بجامعنا فبدأت نطاقها، توسيع عىل وحرًصا لها حبٍّا العلمية
ضالتي املدرسة هذه فكانت كبده، فلذة هي التي الرشعي القضاء بمدرسة
خريًا ومنها لها ورجوت صدري لها وانرشح عيني بها فقّرت أنشدها التي
لسعادة منه يتوصل الذي الطريق عىل سائرة ألغيتها إذ عميًما ونفًعا عظيًما
طلب يف والهمة الدينية بالعلوم العناية فيها رأيت فقد هللا، شاء إن البالد
فإنهم بالدي، ألبناء أتمناه ما وهذا األخرى إحداهما تمنع ال الدنيوية العلوم
يف للتقدم األمل لهم انفسح ومعادهم معاشهم بأمور العلم يف تقدموا كلما
املطلوبة الغاية هذه عىل للحصول عظيم أمل لفي وإني والفالح. النجاح سبيل
الطلبة ومداومة شؤونها ومدبري أساتذتها حرضات بهمة املدرسة هذه من
املحافظة فإن فيها. بأمورهم القائمني ألوامر االنقياد من فيهم شاهدته ما عىل
بني املميز وهي الرشيفة، املقاصد عىل التعاون أنواع من نوع هي النظام عىل

والجاهل. املتعلم
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لكل الشكر من عيلّ حق بما مرصًحا هذا بمرسومي أوافيكم اآلن وإني
الدرجة لهذه وإيصاله الرشيف، املعهد هذا تأسيس يف بيضاء يد له كانت من
الحميدة الخطة هذه يف باالستمرار له داعيًا غريه عليها يغبطه التي املمدوحة
بتخصيص أمرت قد وإني منهاجه. عىل السري العلمية املعاهد لباقي متمنيًا
والثانية جنيًها، ستون األوىل سنويٍّا: السلطانية الخاصة خزينتي من جائزتني
هذا طلبة من السنوي االمتحان يف الناجحني من والثاني لألول جنيًها أربعون
أن وتعاىل سبحانه هللا وأرجو الحارضة. الدراسية السنة آخر من اعتباًرا املعهد
والتقوى الخري من يرضيه ما عىل ودنيانا ديننا أمور يف للسعي بصائرنا ينري
َوأَنَّ * َسَعٰى َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن وجل: عز قوله أعمالنا يف وحسبنا

العظيم. هللا صدق اْألَْوَىفٰ﴾ اْلَجَزاءَ يُْجَزاُه ثُمَّ * يَُرٰى َسْوَف َسْعيَُه

فرفعوا الرشعي، القضاء مدرسة إدارة لجنة عظمته بمقابلة ذلك بعد ترشف ثم
بأمرها، القائمني بتنشيط وتعطفه املدرسة، زيارة إىل لتنازله الشكر فروض عظمته إىل

والثناء. بالدعاء ألسنتهم أطلق ما وعنايته عظمته لطف من فلقوا
محمد والشيخ خالف الوهاب عبد الشيخ الطالبان معهم املقابلة رشف نال وقد
فناال لطيفة، خطبة ثانيهما وتال الكريم القرآن من تيرس ما أحدهما فقرأ عثمان، رايض
الذهب من بساعة منهما كل عىل عظمته أنعم وقد العايل، والعطف السلطانية الرعاية

سلسلتها. مع

النارصية املعلمني مدرسة يف (3)

عهد يف ١٢٨٩ه/١٨٧٢م سنة يف اآلن) النارصية (املعلمني العلوم دار مدرسة تأسست
وأربعون اثنان عليها مىض قد فيكون العمومية، للمعارف الكامل السلطان موالنا وزارة
اليوم إىل نشأتها حني من منها تخرج وقد والتقدم، الرقي طريق يف سائرة وهي سنة
وبعض التعليم ومعاهد األمريية باملدارس وغريها التعليم بوظائف التحقوا معلًما ٦١٤
من اآلن بها واملوجود وأهلية، رشعية واملحاماة املديريات ومجالس الحكومة مصالح

أستاذًا. وعرشون اثنان وفيها طالبًا ٣٣١ الطلبة
من والربع العارشة الساعة عند فزار السلطان موالنا العظمة صاحب تفضل وقد
النارصية املعلمني مدرسة ١٩١٥ سنة فرباير ١٣٣٣ / ١٧ سنة الثاني ربيع ٣ صباح
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صاحب املدرسة مدخل يف عظمته فاستقبل الحافل، بموكبه عابدين قرص من قادًما
وحرضة مستشارها دنلوب واملسرت املعارف وزارة وكيل باشا حسنني إسماعيل السعادة
واملفتشني املوظفني كبار من وغريهم املدرسة ناظر بك أحمد الرحيم عبد العزة صاحب
جمهور عظمته صافح أن وبعد الواجبة. التحية البوليس رجال من ثلة وحيته واملدرسني،
فلما صفني، إىل منقسمون فنائها يف كلهم تالميذها فإذا املدرسة، إىل دخل املستقبلني
املجتمعون وأعاد السلطان»، موالنا «ليعش مرات: ثالث أفواههم بملء نادوا عليهم طلع
يتعهد عظمته وبدأ البرص ملح من بأرسع صفوفهم إىل التالميذ انرصف ثم النداء هذا
آخر وتال «الفتح» سورة طالب قرأ األوىل الفرقة أو األول الفصل إىل دخل فلما الصفوف،

قال: عظمته بها محييًا اآلتية الكلمة

العظمة! صاحب يا
الرتبية ومعاهد العلم دور بزيارة عنايتكم ومزيد الكريم، عظمتكم سعي إن
الغراء، مناقبكم إىل تضاف منقبة أجل لهو أبنائها، وإسعاد برقيها وشغفكم
املرصية لألمة الصالح بالعمل اململوء املجيد عظمتكم تاريخ بها كللتم التي

وعلمائها. رساتها إىل وصناعها فالحيها من
نظارة توليتكم عهد يف يمينكم غرس هي التي ملدرستنا زيارتكم وإن

رحيم. وأب بار ابن بني التاريخ يسطرها ذكرى ألجمل املرصية؛ املعارف
ومثال والعلم التاريخ رجل فيكم تحيي العزيزة الزيارة بهذه اآلن وهي
سنة؛ وأربعني نيف حياة عظمتكم عىل وتعرض الرحمة، ومصدر الحكمة
أبناءه وهيأت الوطن، أنحاء يف وآدابها الصحيحة العربية خاللها يف نرشت
اإلخالصلبيتكم ومزيد الوالء صادق منها فتقبل اآلن، املشاهدة األدبية للنهضة

ملككم. وعرش الكريم

وارف ع��ي��ش ظ��ل ف��ي ب��رح��ت م��ا ع��ارف ك��ل ع��ن��د ال��ع��ل��وم دار
ال��س��ال��ف ال��ك��ري��م ال��م��اض��ي ع��ه��دك ف��ي ال��ع��واط��ف ب��أك��رم أن��ش��ئ��ت م��ذ
ال��ع��وارف ذي إس��م��اع��ي��ل ع��ص��ر ف��ي ال��م��ع��ارف ن��اظ��ر ك��ن��ت أي��ام
ال��غ��ط��ارف آل��ك رأي وح��س��ن ال��س��وال��ف ب��ال��ن��ع��م ن��ف��ح��ت ك��م
ل��ق��اط��ف ث��م��اره��ا وأي��ن��ع��ت ط��ائ��ف ك��ل ك��ع��ب��ة غ��دت ح��ت��ى
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ح��ائ��ف ال ع��ادل ق��اض وك��ل ه��ات��ف ب��ع��ل��م أس��ت��اذ ك��ل م��ن
ك��اش��ف ال��ح��ق��وق ع��ن وم��دره ال��ق��ارف ك��ي��د رد خ��ب��ي��ر وم��ن
ع��اك��ف خ��ي��ر ال��والء ع��ل��ى ك��ل واق��ف األم��ور ع��ل��ى وك��ات��ب
ال��ت��رادف ع��ل��ى ت��ت��ل��ى م��ك��ارًم��ا ال��ص��ح��ائ��ف ف��ي ال��ت��اري��خ دّون ك��م
رائ��ف) ب��ر زور ت��زره��ا (ف��إن وط��ارف ب��ي��ت��ك��م م��ن ت��ال��د م��ن
واك��ف ل��غ��ي��ث ال��غ��رس أح��وج م��ا اآلن��ف غ��راس م��ن ف��ه��ي ال��ح��ال ف��ي

ال��واص��ف ع��ي��ن ق��رة ي��ج��ع��ل��ه

العلم دولة موالنا عرص يف أيد الرجاء محقق ويا الدعاء مجيب يا اللهم
عمًرا منك له هب اللهم مباركة، طيبة جديدة حياة عهده ملرصيف وأعد واألدب،
األمم قدوة وأمته العربية البالد زهرة بالده يرى حتى فسيحة وحياة طويًال،

آمني. قريب سميع إنك املرشقية؛

فالتاريخ الرسم ففصل الطبيعية الدروس فصل إىل الفصل هذا من عظمته وانتقل
(اإلمام قوله: للطلبة فيه يرشح الحسيني محمد الشيخ األستاذ وكان األحاديث، فتفسري
قال رشحه أتم وملا اإلصغاء كل عظمته إليه فأصغى رعيته)، عن مسؤول وكلكم راع

نصحك. قبلنا وقد األستاذ أيها أحسنت عظمته:
أساتذتها. ومالطًفا طلبتها مشجًعا فصًال فصًال الفصول عظمته تعهد وهكذا

وجائزتاه السلطان خطبة

والواقفني والطلبة املدرسني بها مخاطبًا اآلتية الكلمات عظمته ارتجل ذلك أثر وعىل
قال: معهم

ملدرسة بزيارتي كذلك ا جدٍّ رسرت كما املدرسة لهذه بزيارتي ا جدٍّ مرسور أنا
الرشعي. القضاء

أراكم أن أود إني العام هذا يف دراستكم تتمون الذين الطلبة أيها وأنتم
لألمة تذكروا أن وأود وغريها، األمريية املناصب يف ومرتبعني العلوم يف نابغني
خدمة فتخدموها لها به مدينون أنكم وتذكروا تعليمكم عىل اإلنفاق يف فضلها
يف والرتبية الحسنة باألخالق التخلق تنسوا وال بالجميل، العارفني األوفياء
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غري مسألة األطفال وتربية األطفال، تربية ستتولون ألنكم حياتكم مستقبل
وألجل املبتغاة. الدرجة اآلن حتى القطر يف األمهات بلوغ عدم إىل بالنظر هينة
الخاص: مايل من سنويتني جائزتني عينت النبوغ يف املسابقة عىل أشجعكم أن
لألول تعطيان جنيًها ٤٠ قدرها والثانية مرصيٍّا، جنيًها ٦٠ قدرها األوىل
املعارف وزير أبلغت وقد النهائي، االمتحان يف الناجحني من منكم والثاني

ذلك.
الكريمة باألخالق فتحلوا منه، فائدة ال األخالق بغري العلم إن الطلبة أيها
املعلم خصوًصا الشخص مكان تعيل التي هي األخالق ألن صالًحا رقيٍّا لرتقوا
املقبل االمتحان يف نجاحكم عن أسمع هللا شاء وإن النشء، تعليم إليه املوكول

واألخالق. العلوم يف تفوقكم وعن

النفوس. يف وقع أحسن عظمته لكالم فكان
ترتيبها بحسن فرس الطلبة، فيها يتغدى التي بالغرف فمر عظمته تفضل ذلك وبعد
التالية الكلمات وارتجل فحياهم خارجها يف مجتمعني املدرسني وجد خرج وملا ونظامها،

قال: بها إياهم مخاطبًا

األساتذة! أيها
واستعدادهم الطلبة تقدم من املباركة املدرسة هذه يف رأيته بما أهنئحرضاتكم
وال كذلك، وأنتم االرتقاء يف دائًما نراها هللا شاء وإن وارتقائها، العلوم لتلقي
الطلبة مع فاصربوا اِبِريَن﴾ الصَّ َمَع هللاَ ﴿إِنَّ الكريم: هللا كتاب يف ورد ما تنسوا
ونفس الحقيقة يف بل الصناعات من ليس التدريس ألن تعليمهم، عىل وصابروا
ربما مرتبًا يأخذ فأحدكم به، الناس نفع ويف العلم يف ومحبة (غيه) إنه األمر

وظيفته. له يسهالن ومحبتهما والتعليم العلم عشق ولكن ضئيًال كان
العهد عليكم طال وكلما طبًعا، تجهلونها ال كثرية فوائد التعليم يف إن

فيكم. أملنا وهذا العلم بفضائل والتشبع الدروس إتقان يف تقدمتم كلما
التي والعلمية النهضة هناك التعليم حال ورأيتم أوروبا إىل بعضكم ذهب
ودوام لألمة السعادة يعطي أن هللا من أطلب وإنني لنا، تكون أن أتمنى

هللا. ورحمة عليكم والسالم طيبة، ثمرات املدرسة تُخرج حتى اجتهادكم

هللا. ورحمة السالم موالنا وعىل الجميع: فقال
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ناظر بك أحمد الرحيم عبد األستاذ العزة صاحب غرفة إىل بينهم من وانتقل
بيده وكتب املدرسة سجل وتناول مدرسته، نظام بحسن فهنأه وتفضل فجلس املدرسة،
يديه بني وتال طالب جاء ذلك خالل ويف واإلفرنجية، العربية باللغتني لها زيارته تاريخ

اآلتية: باألبيات ختمها املعنى لطيفة املبنى سامية شكر كلمة

ال��رع��ي��ه أش��ت��ات ول��ّم ب ال��ق��ل��و م��ل��ك م��ال��ًك��ا ي��ا
ح��ات��م��ي��ه ال��م��ك��ارم ف��ي ـ��د وأي��ـ ك��ع��ب ال��ع��ال ف��ي ل��ك
ن��ق��ي��ه ط��اه��رة رار األب ك��ص��ح��ي��ف��ة س��ي��رة ل��ك
ال��روي��ه وت��ك��أله��ا ف��ي��ه��ا ال��ه��دى ي��ج��ري ف��ك��رة ل��ك
ال��رم��ي��ه ت��خ��ط��ي وال ن��ظ��رت إذا ت��ن��ب��و ال ك��ال��س��ه��م
األري��ح��ي��ه ف��ن��ع��م ط��ف��ة ع��ا ال��ع��ل��م ن��ح��و ه��زت��ك
ال��ب��ق��ي��ه إت��م��ام وع��ل��ي��ك ب��ن��اءه أب��وك أع��ل��ى
ال��س��ن��ي��ه ط��ل��ع��ت��ك ب��ش��روق ت��ش��رف��ت ال��ع��ل��وم دار
ت��ح��ي��ه ال��دن��ي��ا ت��م��أل ن��ت ل��ك��ا ن��ط��ق��ت أن��ه��ا ف��ل��و
ال��ع��ل��ي��ه ل��س��دت��ك ت��ع��ن��و رج��ال��ه��ا ق��ل��وب ه��ذي
ال��ب��ري��ه ك��ل ت��ع��ش وع��ش ـ��ي��ن ال��م��خ��ل��ص��ـ والء ف��اق��ب��ل

سعد ونجمه العهود خري عهده فاجعل الخري، لحب الكامل موالنا وفقت كما اللهم
اللهم العرفان. دولة به وأيد العلم، أزر به فشد كباًرا، أماًال فيه لنا إن اللهم السعود.
وأغراضه الجليلة أعماله آثار لريى حياته يف وأطل بعنايتك، والحظه برعايتك، احفظه

آمني. غايته الخري واجعل مآربه باليمن وتوج النبيلة، السامية

الخالق عبد السعادة صاحب نجل أفندي ثروت عزيز التلميذ الكريمتني يديه بني ألقى
عظمته: مخاطبًا قال التاليني، البيتني الحقانية وزير باشا ثروت

م��س��ت��وط��ن��ا ال��ش��ذا ب��ه أق��ام إال ب��م��وض��وع م��ررت ف��م��ا ال��ط��ري��ق أرج
األغ��ص��ن��ا إل��ي��ك م��ح��ي��ي��ة م��دت الق��ي��ت��ه��ا ال��ت��ي ال��ش��ج��ر ت��ع��ق��ل ل��و
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قال: التالية باألبيات عظمته مخاطبًا الهلباوي أفندي ناجي التلميذ تاله ثم

إل��ي��ك ن��ظ��ري ب��أس��ره��ا ة ال��ح��ي��ا م��ن رض��ي��ت إن��ي
راح��ت��ي��ك م��ن ب��ق��ب��ل��ة ء ال��ه��ن��ا أس��ب��اب وع��رف��ت
ل��دي��ك ح��ظ ل��ي ل��ي��ك��ون ال��ن��دى ي��د إل��ّي ف��ام��دد
ي��دي��ك ف��ي ال��م��ع��ال��ي أن ل��ه��ا ب��ت��ق��ب��ي��ل��ي واس��م��ح

جبينه. يف عظمته وقبله راحتيه فقبل وتقدم
واإلكرام. واإلجالل الحفاوة من قوبل ما بمثل مشيًعا عظمته انرصف ثم

السلطانية املعلمني مدرسة يف (4)

صباح الجماميز درب يف السلطانية املعلمني مدرسة فزار السلطان موالنا عظمة تفضل
الحافل بموكبه فسار ،١٣٣٣ سنة الثاني ربيع ١٩١٥ / ٤ سنة فرباير ١٧ املوافق األربعاء
وزارة وكيل حسنني باشا إسماعيل السعادة صاحب مدخلها عند استقبله حيث إليها
وصافحهم عظمته فتنازل النظارة. تلك يف واملفتشني املوظفني كبار من وغريه املعارف
طلع فلما صفني، فنائها يف مصطفني املدرسة تالمذة وكان به، حفاوتهم لهم شاكًرا
الصفوف، عظمته تفقد ثم حسني)، السلطان موالنا (ليحيى ثالثًا: هتفوا عظمته عليهم
كلمة عظمته يدي بني وفاه الرشيدي أفندي فهمي التلميذ تقدم االنفتياتر غرفة دخل وملا

اآلتي: بالبيت افتتحتها ترحيب

ب��م��واله ت��ي��ًه��ا م��ع��ه��دن��ا واخ��ت��ال م��ن��ت��ش��را ال��ع��ل��م ن��ور أص��ب��ح ال��ي��وم

بالنطق ذلك عىل هللا أعزه وأجاب حسنًا، وقًعا السلطان موالنا نفس يف كلمته فوقعت
اآلتي: العايل

الخطبة لهذه سماعي ومن ملدرستكم زيارتي من ا جدٍّ وممنون متشكر أنا
نرية. وبفكرة عال بقلم املكتوبة

وتشجيعها عيلّ الواجبات أوجب من املدارس زيارة أن علمكم يف وليكن
إىل تصل أن يمكن ال األمة أن واعلموا الفروض، أهم من تقدمها يف والسعي
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األمم وإنما الحسنة، باألخالق املصحوبني والرتبية بالعلم إال االرتقاء درجة
باألخالق.

ويعلم تعلموا لكي الكربى، الفروض من وزيارتكم تشجيعكم جعلت لذلك
نفيس وهبت وأنني سعادتكم، عن مسئول وأني معكم، وأنا معي أنكم الجميع
بما إال أهتم ال وأنني وسعادتها، شؤونها بأعباء والقيام األمة لخدمة ومايل

واإلسعاد. الخري من وعليها عليكم يعود
التي فهي ألمتكم، الخدمة يف وأخلصوا أساتذتكم أطيعوا الطلبة أيها
فاإلخالص لها، اإلخالص إال منكم نطلب وال رجاًال، جعلتكم التي وهي ربتكم

الدائمة. بالسعادة لتفوزوا عليكم، الواجبات أول هو للوطن
الوطن، لخدمة قواي وكل ومايل روحي وهبت أنني علمكم يف فليكن نعم،
وماليٍّا اقتصاديٍّا شؤونه ترقية ويف بخدمته ستقومون الذين أبنائه من وأنتم
كل وأبذل أسعى أنا ولذلك املدارس ترقية إال يهمها ال األمة إن وعمليٍّا،
شكري أسديكم وأنا مخلصني، نابغني لتكونوا تشجيعكم يف جهدي يف ما

وممنونيتي.

املنتهى: الصف يف لطالب قوله عظمته عن يؤثر ما وأحسن

وستهذب الدبلوم لشهادة حائًزا العام هذا يف املدرسة هذه من ستخرج إنك
النشء يف وبثها باألخالق فعليك عليهم، تلقيها التي بالدروس الطلبة نفوس

وحده. التعليم عىل وزمالؤك أنت ترتكن وال

عليه: ينفق الذي شقيقه أن منه علم آخر لطالب وقوله

ينفقه ما الخصوصية نقوده من يقتطع الذي ألخيك مدين أنت الطالب أيها
لوطنك. وأخلص دينه فاحفظ دراستك، تكمل حتى عليك

يده بخط دفرتها يف املدرسة لهذه زيارته تاريخ بكتابة طوافه عظمته وختم
قال: التالية، الشكر كلمة يديه بني وتال واستأذن طالب جاء ثم الكريمة،

موالي!
قلوبنا صفحات عىل نقشت ملدرستنا هللا حرسها السلطانية عظمتكم زيارة إن

العميمة. آالئكم وذكر الحميدة سريتكم بتجدد الزمن يجدده شكًرا

76



العلمية املعاهد يف السلطان

وللعلم وأهله للدين عضًدا موالنا يديم أن نتوسل ملسو هيلع هللا ىلص ونبيه نسأل وهللا
عدله. وشمول مدته بطول أمته ويمتع وطالبه

ال��ن��ع��م��اء ب��ق��ائ��ك ب��ط��ول ل��ه��م��و ف��ل��ت��دم ب��ق��ائ��ك ف��ي ال��ب��ري��ة ن��ع��م

السلطانية الحقوق مدرسة يف (5)

فسار فرباير، ١٩ الخميس صباح السلطانية الحقوق مدرسة فزار عظمته وتفضل
اإلجالل من بعظمته يليق بما فيها فاستقبل والوقار، بالجالل محفوًفا السلطاني بموكبه
كان وقد عظيًما، رسوًرا فرس فيها التدريس وسمع جميعها الفصول زار ثم واإلعظام،
للطلبة قاله ومما الكلم، وغرر الحكم درر الطلبة عىل ينثر فصل كل يف عظمته كل يف

يأتي: ما الغالية النصائح من

أن هللا وأسأل املدرسة، هذه يف العالية الدروس من تتلقونه بما أهنئكم إني
يعلم أن ويجب السلطانية، الحقوق مدرسة خريجو فأنتم الرشاد، إىل يهديكم
أن الشهادة هذه لحامل يحسن ال أنه الحقوق شهادة أحرزتم متى منكم كل
توظيف عن تتقاعد ال فالحكومة الحكومة، يف التوظف عىل آماله كل يقرص
ولبريًا عدًدا خدمتها يف تدخل أن هللا لها أتاح وإذا منكم، توظيفه يمكن من
ككن خاطر بطيبة ذلك إىل بادرت املدرسة هذه يف يتخرجون الذين من
اعتمادهم يكون ال أن الشهادة هذه ينالون بالذين ويجدر كثريون، املتخرجني
عىل وتدل بها يُفتخر عالية شهادة هي الحقوق فشهادة وحده، التوظف عىل
القضاء كريس عىل جلس سواء االجتماعية الهيئة يف العالية حاملها منزلة
أو بالزراعة واشتغل ذلك عن خرج أو باملحاماة اشتغل أو النيابة كريس أو

العمران. شؤون من غريهما أو التجارة
واملزارع التاجر الحقوق شهادة حاميل بني لوجدتم أوروبا إىل ذهبتم ولو
التي املختلفة بأعمالهم يشتغلون وجميعهم األخرى، األشغال وصاحب والفالح
بشهاداتهم االفتخار من يمنعهم ال ذلك ولكن بالدهم. خدمة عىل بها يتعاونون
التي باأللقاب مقرونة أسماءهم محالهم عىل جميعهم فيكتبون الحقوقية،
الحقوق» علم يف «لسانسيه وهي: أخرجتهم التي الحقوق مدرسة من أحرزوها
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وتخدموا ذلك يف أثرهم عىل تسريوا أن فعىس الحقوق)، علم يف (دكتور أو
نرباس خري تعلمتموها التي العلوم فتكون لها النافعة املختلفة باألعمال األمة
به استنارت الذي النور طريق يف سريوا السوي. السبيل إىل به تهتدون لكم
ينفعكم ال بما االشتغال أو والتطرف وإياكم لدروسكم، وتفرغوا أذهانكم،
وطني هو الوطن وهذا االختبار، يعوزكم شبانًا تزالون ال فأنتم يعنيكم وال
فدعوني إسعاده، عىل منكم أقدر وأنا خدمتكم عىل حياتي وقفت وقد ووطنكم
أنتم وتعاونوا املعضلة، أموره يف األمر أولياء وعىل عيل واتكلوا لخريه أعمل
طبقات بني الصحيحة والرتبية العلم بنرش ترقيته عىل واجتهادكم بعلمكم
ستخرجون إنكم بأبنائه. بار كأب أكلمكم بل كحاكم بذلك أكلمكم ال إني األمة،
لكم فأرجو لشهادتها، حائزين املدرسة هذه من أشهر أربعة أو ثالثة بعد
أمانيكم نيل عىل بالصرب تتذرعوا أن لكم وأنصح أعمالكم، يف والتوفيق النجاح
مرص سلطان فأنا محال، الطفرة إذ رغباتكم تحقيق إىل تدريًجا تصلوا حتى
أنا ما إىل وصلت أنني تظنون هل إسماعيل، الخديوي الجنان ساكن وابن
ومرت وكبرية صغرية كثرية وظائف يف تقلبت إنني كال، ثم كال طفرة؟ فيه
الفالح مع أسري وكنت األمرَّين، فذقت األقاليم يف مفتًشا فيها كنت أيام عيل
الحديد، سكة إنشاء قبل الخطاطبة ترعة عىل الشاسعة املسافات وأقطع قدًما
يكن ولم الطري الخبز أذوق أن بدون أياًما أقيضحينئذ كنت إنني لكم وأقسم
فاستعينوا الفرج، مفتاح أوالدي يا فالصرب اليابس، البقسماط إال طعام يل
حبكم عىل الطيب بالعمل وبرهنوا تعرتضكم، التي املصاعب تذليل عىل به

سعيًدا. مستقبًال لكم وأتمنى أشكركم وإني وإخالصكم،

الحارضين. يف تأثري أعظم األبوية ونصائحه الدرية أقواله فأثرت

الزراعة مدرسة يف (6)

تجدد وقد باشا، توفيق له املغفور عهد يف ١٨٨٩ عام الحالية الزراعة مدرسة أنشئت
لم ولكنه ضعيًفا، عهدها أول يف عليها اإلقبال وكان ١٩٠٢ عام يف الحالية املدرسة بناء
طالبي عدد بلغ فقد قبوله، املدرسة تستطيع ما فوق الدخول وطلبات أصبح أن يلبث
منذ التعليم وكان الثانوية، الشهادة حملة من كلهم طالبًا ٩٩ :١٩١٤ عام يف الدخول
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ذلك، بعد العربية باللغة جعل ثم اإلنجليزية باللغة ١٩١٠ عام إىل املدرسة هذه افتتاح
بالشهادة فاستبدلت االبتدائية، الشهادة هي ١٩١١ عام قبل بها االلتحاق واسطة وكانت
ويبلغ العليا. املدارس سلك يف فأدرجت درجتها رفعت وبذلك السنة، تلك منذ الثانوية
املدرسة خريجي عدد بلغ وقد .١٥٣ اآلن باملدرسة العلم يتلقون الذين الطالب عدد
يف مسؤولية ذات وظائف منهم كثري يشغل ٢٦٩ افتتاحها منذ دبلومها عىل الحاصلني
الزراعية والجمعية األمريية األرايض مصلحة ويف واألوقاف، والداخلية الزراعة وزارات
الزراعة ترقية يف للبالد جليلة بخدمات املدرسة قامت وقد ،٣٠ أساتذتها وعدد وغريها.
الزراعة. بوزارة ألحقت ١٩١٤ سنة يناير شهر ويف ذلك، وغري الداجنة الطيور وتربية

١٠ املوافق الثالثاء صباح املدرسة هذه فزار السلطان موالنا عظمة تفضل وقد
يف يساره وعن املهيب السلطاني بموكبه محفوًفا إليها فسار فرباير، الثاني/٢٤ ربيع
صاحب أخرى مركبة يف وخلفه الزراعة وزير باشا حلمي أحمد السعادة صاحب مركبته
كبري باشا الفقار ذو وسعيد السلطاني الديوان رئيس باشا شكري محمود السعادة
السعادة وصاحب الزراعة وزارة وكيل هينز املسرت جناب بابها يف فاستقبله أمنائه،
شرير املسرت وجناب مديريتها وكيل بك محمد وسالم الجيزة مدير بك نرصت محمود
رجال من ثلة عظمته وحيت وكيلها، فتحي بك الحميد عبد وحرضة املدرسة ناظر
املدرسة إىل دخل املستقبلني جمهور عظمته صافح أن وبعد الواجبة، التحية البوليس
الذي الزراعي الدرس ومستمًعا والتدريس الطلبة حالة متعهًدا الرابعة السنة فرقة فزار

فقال: الطلبة إىل والتفت عظيًما رسوًرا بذلك فرس عليهم، يلقى

الزراعة وزارة ميزانية تسمح لم فإذا العام هذا يف دراستكم تتمون أنتم أبنائي،
الخاصة الدائرة يف منكم الباقني باستخدام أتكفل فأنا جميًعا الستخدامكم

السلطانية. الخصوصية واألوقاف السلطانية

جزيًال. شكًرا عليهم عطفه له وشكروا لعظمته بالدعاء الطلبة فضج
البيطرية، الدروس يتلقون وهم الطلبة من فريًقا فزار عظمته تفضل ذلك وبعد
مواصلة عىل ويشجعهم وبلدانهم آبائهم وأسماء أسمائهم عن منهم كثريين يسأل وكان

ولوطنهم. ألنفسهم نافعني رجاًال ليكونوا والسهر واالجتهاد الدروس
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سجل وتناول غرفته يف املدرسة ناظر شرير املسرت فزار هللا حفظه تفضل ثم
رآه بما الخالص رسوره عن له وأعرب لها زيارته تاريخ الكريمة بيده وكتب املدرسة

له: قوله ومن فيها،

يف بها إعجابي عنك أخفي وال اآلن قبل مرات ثالث املدرسة هذه زرت إني
وال نفيس، به رست كبريًا تغيريًا حالتها ويف نظامها يف رأيت فإني هذه، زيارتي
األسئلة عىل أجوبتهم وحسن عليهم تلقى التي الدروس الطلبة تفهم يف سيما

وغريها. والنباتات والحرشات الزراعة يف إليهم وجهتها التي

مدير بك نرصت محمود العزة صاحب حرضة إىل ذلك أثر عىل عظمته والتفت
ذلك عىل فأجابه مديريته، يف والتحصيل والزراعة األمن حال عن وسأله باسًما، الجيزة

والنعم. العز بدوام لعظمته ودعا مرضيًا جوابًا
والتعظيم. والتجلة الحفاوة من به قوبل ما بمثل مودًعا ذلك بعد عظمته انرصف ثم
وقصيدة املدرسة تاريخ ملخص تتضمن ترحيب كلمة لعظمته املدرسة رفعت وقد

وهي: عظمته بها تمتدح

ال��ف��ي��اح غ��رس��ك ب��ش��ائ��ر وان��ظ��ر ال��ف��الح أب��ا ي��ا ب��ال��زراع��ة ط��ف
اإلص��الح م��آث��ر وت��ل��ك خ��ض��ًرا ال��م��دى ع��ل��ى ب��ق��ي��ن أي��ادي��ك��م ه��ذي
ول��ق��اح ت��ع��ه��د ب��ع��د واب��ن��ي��ه وح��ف��ي��ده م��ح��م��د ث��م��ار ه��ذي
ب��أق��اح وت��ب��س��م��ت ج��ن��ب��ات��ه أزه��رت ح��ت��ى ال��ن��ي��ل اط��م��أن ب��ك��م
اإلف��الح م��ن الق��ى ل��م��ا ط��رب ش��اك��ر إال وادي��ه ف��ي ي��ب��ق ل��م
م��ل��ت��اح ب��ل��ق��ع ك��أظ��م��أ ك��ان��ت م��ا ب��ع��د م��ن رب��ه��ا ت��ح��م��د ف��األرض
ب��ف��الح ول��ب��ي��ت��ك��م ل��ك��م داع ك��وث��را أج��ري��ت��م��وه إذ وال��ن��ي��ل
وم��راح غ��ب��ط��ة م��ي��ل��ة ف��ل��ت��ل��ك ت��أودا ال��غ��ص��ون م��ن رأي��ت ول��ئ��ن
ال��م��داح ق��ص��ائ��د ف��ه��و ب��ال��زرع ح��ف��ي��ف��ه ال��ن��س��ي��م م��ن س��م��ع��ت ول��ئ��ن
األف��راح م��ع��ال��م ف��ه��ي خ��ض��راء وري��ق��ة ال��غ��ص��ون أظ��ل��ت��ك وإذا
ص��داح وم��ن ش��اد م��ن ألب��ي��ك ح��م��ده��ا ت��ط��ل��ق األف��ن��ان ف��ي وال��ط��ي��ر
م��س��م��اح أب ص��دى ف��ه��ي م��ص��ر ف��ي ال��ص��دى ع��ال��ي��ة ق��م��ن ال��م��ع��اه��د وإذا
ب��األق��داح ال��ن��اس ون��س��ق��ي م��ن��ه��ا ف��ن��س��ت��ق��ي ال��ع��ذاب م��وارده��ا ن��غ��ش��ى
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ال��م��ن��اح ال��واه��ب ب��ج��ود ج��دت��م ف��إن��م��ا ال��ك��رام م��ن ن��ك��ون ح��ت��ى
األرواح ب��ه��ذه ل��م��ص��ر ج��دت��م ف��أن��ت��م��و م��ص��ر ال��رح��م��ن ي��خ��ل��ق إن
وف��الح ب��ت��أي��د ل��ك��م داع وك��ل��ن��ا ن��ح��ن ب��ن��وك م��ص��ر س��ل��ط��ان
ال��ص��الح رع��ات��ه��ا خ��ي��ر ف��ألن��ت ن��ف��وس��ن��ا ف��ارع ف��داك ال��ن��ف��وس ه��ذي
ض��اح ب��ن��ور ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أوف��ى ال��ذي ال��م��ج��د م��ط��ل��ع إال م��ص��ر ه��ل
وص��الح وم��ع��زه��ا أخ��ش��ي��ده��ا وم��ح��م��د س��ل��ط��ان��ه��ا أح��م��د م��ن
ال��وض��اح ب��ف��ج��ره��ا أت��ي��ت ف��ل��ق��د دج��ت ع��ص��ر ب��ي��ن��ك��م ف��ي��م��ا ت��خ��ل أن
اإلص��ب��اح ن��س��ائ��م اق��ت��ب��ال ع��ن��د أت��ى إذا ي��ك��ون م��ا أوس��م وال��خ��ي��ر
ال��ف��الح أب��ا ي��ا ط��رٍّا وال��ن��اس ون��ي��ل��ه��ا ل��م��ص��ر أبً��ا ح��س��ي��ن ي��ا ع��ش

الزراعة مدرسة ترحيب

ث��م��ر ل��ه ي��ظ��ه��ر ل��م م��ح��ي��اك ل��وال وال��ش��ج��ر ال��ن��ب��ت ه��ذا ال��ل��ه ت��ب��ارك
م��زده��ر ال��خ��ص��ب ف��إن ح��ل��ل��ت وإن م��ن��ص��ل��ح ال��ج��دب ف��إن س��رت أي��ان
زه��ر ك��ل��ه ف��ي��م��س��ي ال��ح��ي��اة ف��ي��ه ان��ب��ع��ث��ت ك��ف��ك الم��س��ت��ه إن وال��ع��ود
وال��م��ط��ر ال��س��ح��ب ف��أن��ت ال��زه��ور ف��ي��ه ن��ب��ت��ت أن��ح��ائ��ه ف��ي س��رت إن وال��ق��ف��ر
ق��م��ر ي��ك��ن ل��م س��ن��اه��ا ل��وال ك��ال��ش��م��س م��ك��ت��س��ب��ا ال��ن��ي��ل رأي��ن��ا ن��داك وم��ن
وال��ح��ض��ر ال��ب��دو ع��ل��ي��ه ب��اي��ع��ت��ك ق��د أب وخ��ي��ر ج��د ع��ن ال��م��ل��ك وارث ي��ا
ع��م��ر ذل��ك��م ق��ال��وا ب��ال��ن��اس م��ررت ف��إن ال��راش��دي��ن ع��ه��د م��ص��ر ف��ي أع��دت
وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع ح��واك أت��ي��ت وم��ذ ق��دم م��ن ال��ن��اس ق��ل��وب ح��وت��ك ل��ق��د
ي��ف��ت��خ��ر ال��ن��ي��ل واب��ن ال��ن��ب��ل ع��ص��رك ف��ي غ��دا ال��ع��ظ��ي��م ال��ع��رش ع��ل��ى ج��ل��س��ت وم��ذ
ال��ق��در ي��ع��ص��ك ل��م ب��ه أم��رت م��ه��م��ا ح��ب��ل��ه��م��ا ك��ف��ي��ك ف��ي وال��ن��ه��ي األم��ر
م��ن��ه��م��ر ال��خ��ي��ر ج��ان��ب��ي��ه م��ن وال��ع��رش م��ن��ب��ع��ث ال��ع��رف��ان ت��ح��ت��ه م��ن وال��ت��اج
ي��ن��ت��ظ��ر ال��ده��ر وه��ذا ت��ش��اء ل��م��ا خ��اض��ع��ة واألي��ام ال��م��ل��ك م��ال��ك ي��ا
أث��ر ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل ف��ي ل��ه��ا ال��ب��الد رب ي��ا ال��زي��ارة ه��ذي
ف��ط��روا ال��ع��ل��ى ح��ب ع��ل��ى ق��وم ف��ن��ح��ن م��ل��ك��وا م��ن خ��ي��ر ي��ا ل��ل��ع��ال ب��ن��ا ف��س��ر

الثالثة بالسنة – خطاب محمد
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واملعنى، املبنى رقيقة ترحيب كلمة أفندي روفائيل صادق التلميذ كذلك عظمته إىل ورفع
قوله: فيها ما وأجمل ووالءه إخالصه له شاكًرا أمنائه كبري إىل عظمته فسلمها

خصوًصا املرصية الثروة تنمية يف تفانيه والذكر األثر الخالد جدك عن ورثت موالي،
العزيزة، ببالدنا والقصب القطن زراعتي عليه هللا رحمة أدخل فلقد الزراعة، طريق من
ذاك عىل العظيم البناء هذا وأقمت حذوه فحذوت املرصية: الثروة أركان أهم بذلك فأوجد
وأيديهم، بأفكارهم للعاملني إماًما وكنت معتل، كل بنفسك عالجت بأن املتني، األساس
وأقمت املرصية، للزراعة نرباًسا تزال وال كانت التي السلطانية الزراعية الجمعية فأوجدت
فعلمت الزراعية النقابات وأنشأت واإلتقان، املسابقة روح القوم يف فحركت املعارض
الخدمات من ذلك غري إىل العباد؛ فأسعدت مصالحهم ووحدت التضامن، معنى املزارعني

حد. وال لها حرص ال التي الخالدة

م��ق��ع��د أش��رف م��ن��ه ي��ب��ن��ي والب��ن��ك ح��وي��ت��ه ث��م ال��م��ج��د ك��ان ل��ج��دك
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ِيل اْشُكْر أَِن َعاَمنْيِ ِيف َوِفَصالُُه َوْهٍن َعَىلٰ َوْهنًا ُه أُمُّ َحَمَلتُْه ِبَواِلَديِْه اْإلِنَساَن يْنَا ﴿َوَوصَّ
اْلَمِصريُ﴾.1 َّ إَِيل َولَِواِلَديَْك

ِبَواِلَدِتي َوبَرٍّا * َحيٍّا ُدْمُت َما َوالزََّكاِة َالِة ِبالصَّ َوأَْوَصاِني ُكنُت َما أَيَْن ُمبَاَرًكا ﴿َوَجَعَلِني
َشِقيٍّا﴾.2 َجبَّاًرا يَْجَعْلِني ََلْم

َوَال أُفٍّ لَُّهَما تَُقل َفَال ِكَالُهَما أَْو أََحُدُهَما اْلِكَربَ ِعنَدَك يَبْلَُغنَّ ا إِمَّ ۚ إِْحَسانًا ﴿َوِباْلَواِلَديِْن
رَّبِّ َوُقل الرَّْحَمِة ِمَن الذُّلِّ َجنَاَح َلُهَما َواْخِفْض * َكِريًما َقْوًال لَُّهَما َوُقل تَنَْهْرُهَما

َصِغريًا﴾.3 َربَّيَاِني َكَما اْرَحْمُهَما

الرب إياها أعطاك التي األرض عىل عمرك ويطول إليك ليحسن وأمك أباك (أكرم
إلهك).4

بها قلد دائًما، قلبك عىل اربطها أم، رشيعة ترتك وال أبيك وصايا احفظ بني (يا
تحدثك).5 فهي استيقظت وإذا تحرسك، نمت إذا تهديك، ذهبت إذا عنقك،

إال الوجود من حولها ملا يكون ال حتى وتسمو، به ترتفع ما امللوك نفوس يف للملك
واملهابة، العظمة به تتصور ال ما إىل عواطفهم تتنزل أن من أجل فهم لها. بأنه تشعر ما
فيه ما أو اإلعجاب، أو اإلشفاق، أو الحنو منه تتطلب رقة السلطان عواطف رقت فإن
أن فيها الناهي اآلمر وربها وليها وهو اململكة من مكانه اقتىض الرعية؛ ألحد تكريم
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عند الكريمة بعواطفهم يقفون امللوك بل املهابة. رصح شموخ به يدوم ا حدٍّ للرقة يجعل
ولم حكوماتهم، يف الدولة رجال وكبار أرسهم من األمراء استدناء يف السلطانية العزة حد
الخادم، مع واملوىل اململوك، مع املالك حد التلطف يف تجاوز سلطانًا أن التاريخ يف نر
ملوك كان وقد عاثر. بيد األخذ أو ضعيف، إىل اإلحسان شاء إذا إال اللهم االبن. مع واألب
نده. الند يالقي كما واملتظلمني املسرتفدين يالقون اإلسالم صدر يف وأمراؤهم العرب
يلزمونهم بل ذلك بمثل العظماء يالقون وال النظراء، محاورة شؤونهم يف ويحاورونهم
الطمأنينة لهم يسيغون حيث إىل إال أقدارهم يرفعون فال املواقف، من بمنازلهم يليق ما
وتلك محكوم، واملحكوم حاكم الحاكم مكانته، يف وكل ألسنتهم ويطلق أذهانهم ويحرض

البالد. شأن ورفع العدل يف ورغبوا الرعية إىل أحسنوا إذا السالطني منها بد ال خطة
شأن إكبار يف سواء القلوب ألن امللوك نفوس يف لغريهما ليس ما فلهما الوالدان أما
أمر وقد األكواخ، يف مقدسة هي كما القصور يف مقدسة األبناء عىل اآلباء وحقوق األبوين،
ويف أوليائه، من واملقربني وأنبيائه رسله ألسنة وعىل املقدسة، كتبه يف بربهما عباده هللا
سوقة، وال ملًكا فيها هللا يستثن لم األبصار. أولو يتدبرها هذا يف آيات الرشيف القرآن

فريق. دون فريًقا بها يختص ولم
األول الصدر عهد الكامل السلطان موالنا أعاد كيف األمة هذه من املأل رأى ولقد
يود الكبري الوزير فأصبح أكابرها، غبطهم حتى الرعية ألصاغر أكنافه فوطأ اإلسالم، من
أذنيه ويعرك ويداعبه له السلطان يبتسم املدارس بعض يف العلم طالب بعض يكون لو
أن عظمته تلطف من فيها بلغ ساعة ولو مربيًا أو كاتبًا يصبح أن أو أبوه، كأنه تلطًفا

ذويه. من كأنه شؤونه من به خصيص هو عما ويسأله به إعجابه يعلن
بوالدته، السلطان بر ورأوا هذا، سماؤها وتظلهم مرص أرض تقلهم ممن املأل رأى
األوقات يتحني وكيف ودعاءها؛ رضاءها واستماحته إليها، وتحببه زيارتها، ومالزمته
صدرها برشح واالستمتاع ومحادثتها لرؤيتها السلطنة شواغل من فيها يخلو التي
الواجب بهذا عظمته عن يقوم من والحشم واألمريات األمراء من ولديها ومؤانستها،
يقوم أن إال الرقيق وشعوره الحي وضمريه الكريمة نفسه تأبى الذي اإلنساني الديني

ولفؤاده. ولعظمتها هلل إرضاء هو به
فيه ورد ما نتلو كنا الذي السلطاني السلوك هو وذلك الرضية، الخالئق هي تلك
الخلفاء من أثرهم اقتفى ومن الراشدين عرص يف الرسول خلفوا الذين األمر والة أنباء من
هذه بزغت أن إىل بعدهم جاءوا فيمن خربًا أو أثًرا له نر لم ثم والسالطني، وامللوك
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ويخلقها بأدبه، األمة يؤدب مرص، عرش الكامل موالنا وتبوأ النور، هذا وسطع الشمس،
من يريها بما اآلخرة، وسعادة الدنيا سعادة السعادتني؛ مناهج لها ويوضح بأخالقه،

الحنيف. الدين قواعد عىل األعمال وتطبيق واإلحسان والرب التقوى
الصالح األثر نفوسها يف له وجعلت األمة تفهمته لو ملعنى بوالدته عظمته بر يف وإن
بنات لشأن إعظاًما األمهات شأن إعظام يف فإن واملدنية، الكمال ذرى أسمى إىل الرتقت
مستقبلهن يف ليكنَّ بهن العناية وجوب إىل وتنبيًها الرشعية، لحقوقهن ومعرفة حواء،
مقدار لرفع والعاملني والعلماء األمر أويل من النابغني ينجبن فضليات صالحات أمهات
حقيقة به نعرف ما بوالدته موالنا بر من نفهمه الذي املعنى هذا يف االجتماعية. الهيئة
يقتيض إجاللهن أن ونعرف الفقراء، بنات إىل السلطانية العظمة صواحبات من السيدات
املؤمنني، أم عائشة أمثال فنرى وهيبته، بجالله األول اإلسالمي العرص ليعود تعليمهن؛
وأمثالهن للمعوزين، املواسية املنكوبني عىل العاطفة كلثوم وأم واألدب، العلم ونفيسة
األسفار وأنشأوا ألفاضوا العلماء برشحه عنى لو درس املعنى هذا يف املؤمنني. أمهات من
والحواريني والصحابة الرسل أثر يقتفي بوالدته بربه فعظمته وتعليقات. وحوايش متونًا
املكانة إىل الصعود جادة يسلك كيف شعبه ويعلم تنفيذها، إىل ويدعو هللا أوامر وينفذ
التي الخالية القرون يف سبقه كما لسبقه ويتأهب والغربي، الرشقي فيها يتساوى التي

املفاخر. أسس ويوطن املجد، يخلد بما للرشق التاريخ يذكرها
سلطانًا كان ولو الصالح الولد يجلها الصالحة الوالدة أن عىل السلطان موالنا يدلنا
األبصار. حرضته وتغضيف األعناق يديه بني وتميل الرؤوس، له وتطأطأ الجباه، له تعنو
لم ما ولدها بلغ ولو العليا املنزلة لها املحسنة البارة النقية التقية األم أن عىل يدلنا
تقيات أمهات ليكن البنات تربية عىل التحضيض أبلغ هذا ويف العلياء، من أحد إليه يبلغ
فطرة ويطهرن البالد أخالق من املعوج ويُقومن الرجال عظماء يلدن محسنات، نقيات

املنرصمة. األجيال مفاسد أدران من املقبل الجيل
قدوة سلطانه يتخذ ال منا من واملجد؟ الرفعة لبالده يريد ال املرصيني من فمن

صالحة؟
عىل قدير إنك الوطن، به وأعّز اإلحسان عىل وأثبه السلطان، موالنا بقاء أطل اللهم

تشاء. ما
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طالع نجم إسماعيل ابن هذا

ال��ورى ف��ي ال��ع��ق��ي��رة م��رت��ف��ع ب��ال��ش��ك��ر ي��ج��ه��را أن ل��ش��اك��ر آن ال��ي��وم
وال��ذرى ال��ق��واع��د ع��ال��ي��ة ش��م��اء أه��ل��ه��ا ف��ي ت��زل ل��م اإلم��ارة إن
ف��أك��ب��را ل��ل��ع��الء ك��ب��ي��ًرا م��ن��ه��م ي��ن��ت��ق��ي ع��ل��ي��ه��م م��ق��ص��ور وال��ت��اج
وت��خ��ي��را ب��ي��ن��ه��م األم��اج��د ذك��ر م��اج��د م��ن��ه��م أخ��اله إن وال��ع��رش
ال��م��ض��م��را م��ن��ه اإلخ��الص أظ��ه��ر ق��د م��ح��ق��ق ال��ق��ل��وب ف��ي ح��ب��ك أح��س��ي��ن
أن��ض��را م��ل��ك ج��ن��ب م��ل��ًك��ا ش��ئ��ت إن آخ��ر م��ل��ك ف��ه��و ع��ل��ي��ه ف��اح��رص
م��ت��أخ��را أت��ى وإن إل��ي��ك ش��وق خ��ط��وه ي��ح��دو إل��ي��ك آل وال��م��ل��ك
وي��ك��ب��را ي��ش��ب ح��ت��ى وان��يً��ا ب��ل ن��اس��ي��ا ب��اب��ك ف��ات م��ا ف��ي ي��ع��د ل��م
ودب��را األم��ور س��اس م��ن وأج��ل ع��م��ه أن��ك ال��ع��ب��اس ع��ن ع��زى
ق��درا ب��ك ب��ه ل��م��ا ال��دواء أن ب��ع��ده ق��ل��ب ك��ل ل��وع��ة وأزال
م��ن��ظ��را أج��م��ل ي��دي��ه ب��ي��ن وال��ح��ال ع��ه��ده وش��اك��ر ال��م��اض��ي ن��اظ��ر ي��ا
ال��ك��رى ف��ي م��اض ط��ي��ف ي��ل��ه��ي��ن��ك ال ف��ان��ت��ب��ه ب��اه��رات ال��ح��ق��ائ��ق ه��ذي
ال��س��رى ع��ل��ى ف��ح��ّي ال��س��اري ل��ه��داي��ة ط��ال��ع ن��ج��م إس��م��اع��ي��ل اب��ن ه��ذا
ص��درا ورًدا األق��وام أورد إن ح��ازم ي��د ف��ي ي��م��ن��اه م��ن ال��م��ل��ك
ال��ق��رى ن��اض��رة ع��ل��ي��ه ق��ب��ل أخ��ذت��ه ال��ذي ال��ع��ه��د ع��ل��ى ي��ب��رح ل��م وال��ن��ي��ل
ال��ث��رى ي��ك��ت��ن��ف ب��ال��خ��ص��ب أرج��اءه��ا م��ن��اج��ي��ا ال��ب��ق��اع ب��ي��ن م��ت��ه��اديً��ا
م��وق��را ف��ي��ه ال��ل��ه ح��ك��م زال م��ا آم��ر ن��اه ال��ن��اس ب��ي��ن وال��ش��رع
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م��ع��ش��را م��ن��ه��م ي��س��ت��ث��ن ل��م ل��ب��ن��ي��ه ش��اده ق��د م��ح��م��د ب��ي��ت وال��ب��ي��ت
ف��ك��را ال��م��ك��اب��ر أن ل��و ب��األم��ر ودراي��ة ح��ك��م��ة أك��ب��ر وال��ع��م
ي��ش��ك��را أن وح��ق��ه اإلل��ه ش��ك��ر ج��م��ال��ه��ا األدي��ب ن��ظ��ر إذا ح��ال

صربي إسماعيل

مأموًال صالًحا عليها ملًكا

ال��ن��ي��ال ي��ظ��ل ب��ي��ت��ك��م زال ال إس��م��اع��ي��ال آل ف��ي��ك��م ال��م��ل��ك
غ��ل��ي��ال ال��ح��س��ود ي��ش��ف ول��م رك��ن ل��ول��ي��ك��م ي��م��ل ف��ل��م ال��ق��ض��اء ل��ط��ف
ب��دي��ال ال��ص��م��ي��م م��ن ال��ص��م��ي��م ج��اء ف��روع��ك��م وت��ل��ك أص��ول��ك��م ه��ذي
رح��ي��ال ال��دي��ار ع��ن ي��ري��د ذا م��ن داره ف��ي ق��ص��ورك��م ب��ي��ن ال��م��ل��ك
وط��وال ال��رف��ي��ع ال��ن��ج��م ع��ل��ى ع��زا رك��ن��ه راف��ع ب��اب��ن ش��رف (ع��اب��دي��ن)
أص��وال أق��ل أم ف��روًع��ا أح��وى ب��س��ائ��ل ف��ل��ي��س م��غ��ن��اك��م دام م��ا
وك��ه��وال ص��ب��ي��ة ال��س��ي��ادة ل��ك��م وال��ن��دى ال��م��ؤث��ل ال��م��ج��د ب��ن��و أن��ت��م
وال��ج��ي��ال م��ح��اس��نً��ا ال��زم��ان م��أل ح��س��ن��ات��ك��م ل��ك��م أح��ص��ى إن ال��ن��ي��ل
أث��ي��ال ال��زم��ان ع��ل��ى ل��م��ص��ر م��ج��ًدا واب��ت��ن��ى ش��اط��ئ��ي��ه أب��وك��م أح��ي��ى
ظ��ل��ي��ال ل��ل��ح��ج��از ظ��ال وام��ت��د وس��وري��ا م��ص��ر ف��وق ال��ح��ض��ارة ن��ش��ر
س��ب��ي��ال ال��ح��رام ال��ب��ي��ت إل��ى وح��م��ى ب��ي��ان��ه��م ال��ك��رام ل��ل��ع��رب وأع��اد

∗∗∗
ك��ف��ي��ال ل��ل��ه��الل م��ن��ك��م وأدام ع��رش��ه��ا ال��ك��ن��ان��ة ع��ل��ى اإلل��ه ح��ف��ظ
وي��م��ي��ال رك��ن��ه ي��زع��زغ أن م��ن ع��ن��اي��ة أم��ن��ت��ه (ع��م��رو) ب��ن��ي��ان
ح��ج��وال وص��ان غ��رًرا ل��ه ف��رع��ى (م��ح��م��د) ل��واء ال��ب��اري وت��دارك
وأف��وال ط��وال��ًع��ا ال��ن��ج��وم م��ث��ل ن��ح��س��ه��ا األس��رة ي��ذر ب��ره��ة ف��ي
ع��ق��وال األول��ي��ن ك��ال��م��س��ل��م��ي��ن وب��أم��ة ب��ك��م أدرك��ه ال��ل��ه
وم��ي��وال ع��واط��ًف��ا ال��ش��ع��وب أرق��ى أن��ه��م إال األح��رار ح��ل��ف��اؤن��ا
غ��ي��ال وأم��ن��ع س��ل��ط��انً��ا وأع��ز ال��ورى ف��ي ذك��ًرا ال��روم��ان م��ن أع��ل��ى
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ع��دوال ال��ب��الد ف��ي س��م��اًح��ا س��اروا ل��س��ي��ف��ه��م ال��ب��الد وج��ه خ��ال ل��م��ا
م��أم��وال ص��ال��ًح��ا ع��ل��ي��ه��ا م��ل��ًك��ا م��ل��وك��ه��ا وش��ي��خ ب��ك��اب��ره��ا وأت��وا
م��ق��ي��ال ف��ي��ه وال��ح��ق ال��ه��دى وج��د ب��ث��ال��ث ال��م��ش��ي��ب زان��ه��م��ا ت��اج��ان

∗∗∗
ل��ي��زوال م��ل��ك��ه ي��ك ول��م ي��ب��ق��ى ع��زه إال ع��ز ال م��ن س��ب��ح��ان
وق��ب��وال ب��ق��ض��ائ��ه رض��ى إال م��ل��ك��وت��ه ف��ي ال��ن��ف��س ت��س��ت��ط��ي��ع ال
ف��ت��ي��ال ال��ع��ب��اد ال��ل��ه ي��ظ��ل��م ال ل��ع��ب��اده اخ��ت��اره ف��ي��م��ا ال��خ��ي��ر
م��س��ل��وال ال��ورى ف��ي س��ي��ًف��ا ل��ل��ب��غ��ي س��ي��ف��ه ي��ح��ط��م ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
ع��زرائ��ي��ال ب��أل��ف ال��ن��ف��وس ورم��ى وه��ن��اءه��ا س��ل��م��ه��ا ال��ب��ري��ة س��ل��ب
وال��ت��رم��ي��ال ال��ث��ك��ل ل��ل��ب��اك��ي��ات وخ��ل��ف��وا ال��دي��ار ع��ن ال��ش��ب��اب زال
ق��ت��ي��ال وال��ن��ب��وغ ال��ت��ف��وق وغ��دا ل��وائ��ه��م ت��ح��ت ال��ع��ل��م ف��ط��اح ط��اح��وا
ج��م��ي��ال ج��ح��دت وال ال��م��ق��ام ذا ف��ي ص��ن��ي��ع��ة ك��ف��رت م��ا ي��ش��ه��د ال��ل��ه
دخ��ي��ال ال��ث��اك��الت ك��داء وج��ًع��ا م��وج��ع ق��ل��ب��ي ب��أن ال��ع��ل��ي��م وه��و
وق��ب��ي��ال م��م��ال��ًك��ا ال��ه��الل وده��ا أب��ن��ائ��ه��م ف��ي ال��خ��ل��ق أص��اب م��م��ا
إس��م��اع��ي��ال ب��ب��اب ول��دت ول��ق��د أب��ن��ائ��ه ف��ي إس��م��اع��ي��ل أأخ��ون
ج��م��ي��ال وارت��دي��ت ج��زًال ف��ل��ب��س��ت ب��ي��ت��ه ون��ع��م��ة ن��ع��م��ت��ه ول��ب��س��ت
دل��ي��ال ال��رج��ال ب��آب��اء وك��ف��ى ال��ه��وى ص��دق ع��ل��ى آب��ائ��ي ووج��دت
وال��ت��أوي��ال األح��الم أص��دق م��ا ت��أول��ت (ح��س��ي��ن) ي��ا (ع��ل��ّي) رؤي��ا
وم��ن��ي��ال م��ح��ق��ًق��ا ال��زم��ان ج��ع��ل��وا خ��ط��ة رام��وا ال��م��ج��د ب��ن��اة وإذا
غ��ل��وال ل��م��ص��ر ب��أي��دي��ه��م ك��س��روا ع��ق��ول��ه��م ال��ق��ض��اء ده��ا ح��ي��ن ال��ق��وم
ض��ئ��ي��ال ال��ع��ن��ك��ب��وت ك��رك��ن ل��ه��م س��ي��ادة رك��ن ال��ن��ي��ل ب��وادي ه��دم��وا
ن��زي��ال ال��م��ش��ي��د) (ال��ق��ص��ر ع��ل��ى وأك��رم ت��اج��ه وال��ب��س أب��ي��ك س��ري��ر ارف��أ
م��أه��وال وال خ��ل��ًوا ال ك��ال��رم��س م��وح��ش��ا ع��ل��ي��ه أوي��ق��ات م��رت
م��ج��ه��وال م��ك��ان��ك��م ول��ي��س ع��ن��ك��م غ��ائ��ب��ا ش��ي��ئً��ا األم��ر م��ع��ال��ي ل��ي��س��ت
ث��ق��ي��ال ال��م��ش��ي��ب ف��ي وح��م��ل��ت��م��وه م��ض��ل��ع��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��ي س��س��ت��م��وه ك��م
ب��خ��ي��ال ل��ل��م��ك��رم��ات وه��ززت��م وض��رع��ه��ا ال��ب��الد زرع وح��م��ي��ت��م
م��ث��ي��ال ب��وج��ن��ت��ي��ك ل��ل��ع��ب��رت��ي��ن ن��رى أن ح��س��ب��ك األع��م��ام أك��رم ي��ا
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ج��زي��ال ح��ب��اك ل��م��ن ال��خ��ش��وع وم��ن رح��م��ة ت��ب��ك��ي أخ��ي��ك اب��ن ع��ث��رة م��ن
م��ق��ي��ال ك��ن��ت األق��دار ص��دم��ة م��ن ل��ع��ث��اره إق��ال��ة اس��ت��ط��ع��ت ول��و
ووك��ي��ال م��وئ��ًال خ��ي��ر ف��ال��ل��ه ل��رب��ك��م األم��ور ك��ل��وا م��ص��ر أه��ل ي��ا
ال��ت��ح��وي��ال ي��م��ل��ك م��ن وأق��ره��ا ل��غ��اي��ة ال��ق��ض��اء م��ع األم��ور ج��رت
وم��دي��ال م��ت��ص��رًف��ا س��ب��ح��ان��ه ع��ن��ان��ه��ا غ��ي��ر م��ن��ه ع��ن��انً��ا أخ��ذت
وب��ي��ال ول��ل��ب��الد ل��ل��س��ل��ط��ت��ي��ن م��وق��ف��ا إال ال��ع��ه��د ذاك ك��ان ه��ل
ذل��ي��ال ال��ق��ي��اد ي��ل��ق��ى وع��زي��زك��م ب��ه أق��وام ذل��ي��ل ك��ل ي��ع��ت��ز
وذي��وال ب��ع��ده��ا ن��ت��ائ��ج إال وان��ق��ض��ت ال��ح��وادث ف��ي��ه ب��ن��ا دف��ع��ت
ف��ص��وال ت��ت��م ل��م ال��رواي��ة أن ع��ل��ى وش��اه��ده م��ل��ع��ب��ه��ا وان��ق��ض
ط��وي��ال ال��م��ض��ح��ك��ات ف��ي ول��ب��ث��ت��م��و ب��ي��ن��ك��م ف��ي��م��ا ال��ش��ح��ن��اء ف��أدم��ت��م��وا
ف��ض��وال اآلخ��ري��ن وج��ود وي��رى وف��ري��ق��ه ح��زب��ه ي��ؤي��د ك��ل
ت��م��ث��ي��ال أه��ل��ه��ا م��ن وف��رغ��ت��م ك��م��ل��ع��ب ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ط��وت ح��ت��ى
ت��ب��دي��ال وال ا ردٍّ ل��ق��ض��ائ��ه ت��ج��د ل��م أم��ًرا ال��ل��ه أراد وإذا

شوقي

سؤددها مرصزمان عاد قد

ال��دول ل��ه��ا ش��خ��ص��ت دول��ة ي��ا األم��ل ي��زه��ر ع��ه��دك م��ث��ل ف��ي
األزل وع��ده وأن��ج��ز ف��ي��ه م��ا أح��س��ن ال��غ��ي��ب أب��دى اآلن
األول أي��ام��ه��ا وت��ج��ددت س��ؤدده��ا زم��ان م��ص��ر ع��اد ق��د
ث��م��ل ن��ي��ل��ه��ا ف��وارد وص��ف��ت ط��رب ط��ي��ره��ا ف��س��ام��ع راق��ت
أرت��ج��ل ف��ال��ي��وم أن��ا أم��ا ن��ظ��م��وا م��ا ال��ش��ع��راء ف��ل��ي��ن��ش��د

∗∗∗
ال��ب��خ��ل ب��ذل��ه ع��ن ص��ده ق��د ب��م��ا ال��زم��ان ل��ك ج��اد م��ص��ر ي��ا
خ��ض��ل ف��ك��الك��م��ا ف��ت��آل��ف��ا روض��ت��ه وأن��ت ال��رب��ي��ع ه��ذا
ي��ن��ت��ق��ل أخ��اه ف��إن ع��ج��ب ف��ال ال��ه��الل ع��ن��ك ي��ن��ت��ق��ل إن
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ب��دل ب��ع��ده ش��م��س��ك ف��ال��ي��وم ب��دال ب��ع��ده م��ن ت��رت��ض��ي أو
ال��س��ب��ل ل��ك م��ن��ه وت��م��ه��دت غ��اي��ت��ه إل��ي��ك ال��ع��الء أدن��ى
م��ع��ت��دل ال��رم��ح ك��ع��ود وم��دى م��ط��رد ال��س��ي��ف ك��ح��د ن��ه��ج
ذه��ل��وا ال��ع��ل��ى ف��ي م��ك��ان��ك ورأوا ب��ع��ث��وا ق��د ال��ش��م��س ن��س��ل أن ل��و
وص��ل��وا ف��م��ا ل��غ��اي��ت��ه وس��ع��وا ق��دروا ف��م��ا رام��وا ال��ذي ه��ذا
م��ي��ل وال وه��ن ال ك��ال��ده��ر ق��واع��ده ع��ل��ى أق��ام م��ل��ك

∗∗∗
ال��ج��ذل ب��ه ج��زع ع��ن ن��اب ق��د م��ب��ت��س��م ب��ك��اه ب��ع��د ال��ش��رق
ال��ع��ل��ل ج��س��م��ه��ا ف��ي وت��ب��ي��ن��ت دول��ت��ه ال��ظ��ل��م أم��اد ل��م��ا
ت��أت��ك��ل ك��ال��ن��ار ب��ه��ا وغ��دت ف��ت��ن ع��ل��ى ف��ت��ن وت��ك��اث��رت
ج��ه��ل��وا م��ن األب��ن��اء م��ن ورع��ت ع��ل��م��وا م��ن األب��ن��اء م��ن وج��ف��ت
ال��ط��ل��ل ذل��ك ع��ن��ه وأق��ام م��ن��ه��دم��ا ال��م��ل��ك ب��ن��اء وغ��دا
األج��ل وأص��اب��ه��ا ف��أص��اب��ه��م ح��وادث��ه ل��ه��ا ال��زم��ان ب��ع��ث
ع��دل��وا ح��ك��م��ه��م ف��ي أن��ه��م ل��و ل��ي��ظ��ل��م��ه��م خ��ال��ق��ه��م ك��ان م��ا

∗∗∗
ال��م��ل��ل ول��ب��ت ال��ب��الد دع��ت إذا ال��ح��س��ي��ن ع��ل��ى ال��س��الم أزك��ى
م��ت��ص��ل ب��أخ��ي��ه ف��ك��اله��م��ا ي��ص��ح��ب��ه ال��رأي ج��م��ي��ل م��ل��ك
رج��ل أن��ه ي��ع��ل��م وال��ل��ه م��ل��ك أن��ه ت��ح��س��ب ال��ن��اس
وال��ج��م��ل األل��ف��اظ ت��ص��ن��ع م��ا م��ن��اق��ب��ه م��دائ��ح��ه ت��م��ل��ي
ق��ب��ل أه��ل��ه��ا م��ن ف��ك��أن��ه��ا أن��ام��ل��ه ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ت��ق��ع
ذل��ل ل��ل��م��ج��ت��ن��ي وق��ط��وف��ه��ا أن��ف روض��ة م��ص��رك م��والي
وك��ل وال ج��دت إذا وان ال ال��ح��وادث ب��ي��ن ب��ه��ا ف��ان��ه��ض
ت��ك��ت��ه��ل ل��ي��س ال��ع��زائ��م إن ح��رج ال ال��س��ن ك��ه��ل ك��ن��ت إن
ال��خ��ط��ل ال��ف��ت��ى رأي ف��ي وي��ب��ي��ن ت��ج��ارب��ه ت��ن��م��ي��ه وال��رأي
م��م��ت��ث��ل ال��ده��ر ف��إن ف��اح��ك��م ح��ك��م ح��ك��م��ه ال��م��م��ل��ك أن��ت
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نتلو ونحن حسني يا األمر

ي��ظ��ل وم��ا ال��ج��دي��د ال��ع��رش ل��ك األج��ل ال��م��ل��ك أي��ه��ا ه��ن��ي��ئً��ا
أه��ل ال��م��ل��ك ل��ص��ول��ج��ان ف��أن��ت رح��بً��ا إس��م��اع��ي��ل ع��رش ت��س��ن��م
وع��دل إح��س��ان ال��م��ل��ك ف��ح��ص��ن وع��دل ب��إح��س��ان وح��ص��نً��ا
ظ��ل ل��ل��ه ب��ي��ن��ن��ا ف��إن��ك ف��ي��ن��ا ال��ع��م��ري��ن س��ي��رة وج��دد
ال��م��س��ت��ق��ل ال��م��ل��ي��ك ت��ب��وأه ل��م��ا ون��اه ال��س��ري��ر ع��ز ل��ق��د
ن��ب��ل وع��ل��ي��ه م��ه��اب��ة ع��ل��ي��ه ج��ب��ي��ن��ا ع��ال ح��ي��ن ال��ت��اج وه��ش
ي��ذل وال ال��خ��ط��وب ل��ه ت��ذل أب��ي ع��ل��ى ي��ق��ر ل��و ت��م��ن��ى
ي��دل ب��الب��س��ه ذا ه��و ف��ه��ا ن��ف��س��ا وط��اب ال��م��رام ن��ال وق��د
ي��ع��ل��و ب��ات ب��ك ال��ذي ال��ت��اج وال ال��م��ع��ال��ي ع��ن ال��غ��ري��ب ك��ن��ت وم��ا
ي��ف��ل ال ل��ألري��ك��ة ح��س��ام أغ��ال��ي وال ك��ن��ت م��ن��ذ ف��إن��ك
ف��ض��ل ال��ن��ي��ل رب��وع ف��ي ل��ك وك��م ال��ع��وادي غ��رب م��ن ن��ه��ن��ه��ت ف��ك��م
وب��ل ع��ل��ي��ه س��ح ك��ف��ي��ك وم��ن إال ل��ل��خ��ي��ر م��ج��م��ع م��ن وم��ا
ق��ب��ل ع��الك ال��ك��ب��ي��ر ع��رف وق��د ق��دم��ا ن��داك ال��ف��ق��ي��ر ع��رف ف��ق��د
م��ح��ل ل��ه ال��ق��ل��وب ف��ي وه��ذا م��ص��ر ع��رش ه��ذا ال��ع��رش��ان ل��ك
ي��م��ل وال ي��ك��ل ال وع��زم ب��رأي ب��ي��ن��ه��م��ا ذات ف��آل��ف
وي��ض��م��ح��ل ال��خ��ط��وب ب��ه ت��ح��ف ق��ل��وب ب��ه ت��ح��ف ال ف��ع��رش

∗∗∗
ت��دل ك��رم م��ن ف��ي��ك م��ا ع��ل��ى أي��اد م��ن ل��ك ك��م ال��ف��الح أب��ا
ال��م��ق��ل ف��أن��ا أوص��اف��ه��ا وف��ي ف��ي��ه��ا أط��ن��ب��ت وإن وآالء
م��ح��ل األرض ي��زور أن ت��ه��ي��ب ح��ت��ى ال��ف��الح ب��ح��ال��ة ع��ن��ي��ت
ب��خ��ل ي��م��س��ك��ه ل��م ال��غ��ي��ث وأن��ت ف��ي��ه��ا س��رت أرًض��ا ي��زور وك��ي��ف
وت��س��ت��غ��ل ت��س��ت��راد ف��أض��ح��ت م��وات أرض م��ن أح��ي��ي��ت وك��م
ون��ف��ل رغ��د ع��ل��ي��ه��م وف��اض ج��دب ب��ع��د م��ن أه��ل��ه��ا وأخ��ص��ب
ي��ط��ل ك��ث��ب م��ن ال��م��وت ع��ل��ي��ه ج��ري��ح��ا م��ص��ر ف��ي أس��ع��ف��ت وك��م
أه��ل ت��ن��ف��ع��ه ل��م ح��ي��ن وأه��ًال وق��اء م��س��ك��ي��ن ل��ك��ل وك��ن��ت
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وف��ع��ل ي��س��دده رأي ل��ه ن��دب��ا أب��ي��ك ب��ع��ه��د ف��ت��ى وك��ن��ت
ع��ق��ل ي��ح��دوه م��ج��رب ب��الء ف��ت��ب��ل��ي ت��دع��ى ع��ظ��ي��م��ة ل��ك��ل
وك��ه��ل ف��ت��ى م��داك ي��ب��ل��غ ف��ل��م وك��ه��ال ف��ت��ى األم��ور ت��ول��ي��ت
وي��ب��ل��و ي��ج��رب��ه��ا م��ن وم��ث��ل��ك ق��دي��م م��ن ال��ح��وادث وج��رب��ت
ض��ل��وا ال��ق��وم م��ا إذا ون��ب��راًس��ا ح��ي��اة ال��ش��ورى ل��م��ج��ل��س وك��ن��ت
أش��ل ع��ض��و ب��ه ي��ج��ل��س ول��م ج��م��ود ب��س��اح��ت��ه ي��ل��م��م ف��ل��م
أب��ل��وا غ��ش��ي��ت��ه��م أم��راض وم��ن أف��اق��وا ح��ت��ى غ��ادرت��ه وم��ا
وح��ل ع��ق��د م��ل��ك��ه ف��ي ل��ه أب��يٍّ��ا س��ل��ط��انً��ا ل��ل��ن��ي��ل ف��ع��ش
ح��ل��وا أي��ن ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��ام��ي��ن ك��رام إن��ه��م ال��ق��وم ووال
ت��س��ت��ه��ل ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ذراه أض��ح��ت ال��ت��ام��ي��ز ع��ل��ى م��ل��ك ل��ه��م
وع��ل��وا ن��ه��ل��وا ق��د األخ��الق م��ن ق��وم ال��غ��رب ف��ي ك��ق��وم��ه��م ول��ي��س
م��ث��ل ف��ت��ش��ت إذا ل��ه��م ول��ي��س ا ودٍّ ص��دق��وك ص��ادق��ت��ه��م ف��إن
ي��زل ال ب��رأي ل��ه��م ظ��ف��رت ج��د واألم��ر ش��اورت��ه��م وإن
ت��س��ل وأس��ي��اف أس��اط��ي��ل م��ن��ه��م ل��ب��اك ن��ادي��ت��ه��م وإن
س��ه��ل ل��ل��خ��ي��ر ف��ق��ي��ادن��ا ب��ن��ا وان��ه��ض ال��ود ح��ب��ال ف��م��ادده��م
ث��ق��ل ال��غ��رب رج��ال ع��ل��ى ف��ن��ح��ن ف��ي��ن��ا ال��ش��رق م��ص��اب م��ن وخ��ف��ف
وش��غ��ل ق��ل��ق ه��ن��ا ب��ن��ا أل��م خ��ط��وب ب��ه��م ه��ن��اك ن��زل��ت إذا
ع��زل ون��ح��ن ال��خ��ط��وب ت��ن��ازل��ن��ا ق��رار ل��ن��ا ي��ق��ر ال ح��ي��ارى
ن��ت��ل��و ون��ح��ن ح��س��ي��ن ي��ا س��ر أال ال��م��ع��ال��ي ع��ل��ى ب��ال��دل��ي��ل ف��أه��ًال
وت��ح��ل��و ت��ص��ب��و أي��ام��ن��ا ب��ه ع��ه��د خ��ي��ر ب��ع��ه��دك وأس��ع��دن��ا
ج��زل ون��داك ق��اط��ع وس��ي��ف��ك غ��ن��م ورض��اك ط��اع��ة ف��أم��رك

إبراهيم حافظ
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اإلخالص صدى

االس��ت��ب��ش��ار ب��ث��ي��اب وت��زي��ن��ي األم��ص��ار ه��ام��ة دوس��ي م��ص��ر ي��ا
األس��رار ب��غ��وام��ض م��م��ل��وءة س��ي��ادة ت��ح��ت ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت ق��د
ف��خ��ار وك��ل ش��رف م��ن ت��ب��غ��ي��ن م��ا ون��ل��ت ال��م��راد ل��ك ت��م واآلن
األخ��ط��ار ط��وارئ ش��ر ت��ح��م��ي��ك ح��م��اي��ة ع��ل��ي��ك ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��س��ط��ت
األق��ط��ار وش��اس��ع ال��ب��ح��ار س��ب��ل ب��ه��ا م��ل��ك��ت ب��ق��وة ع��ن��ك وت��ذود
األخ��ي��ار خ��ي��رة ف��ه��ذا ع��ج��ب وال س��ل��ط��انً��ا (ح��س��ي��ن) ع��ل��ي��ك ول��ت
ل��دار ت��ض��اف داًرا أج��ل��ه��ا م��ن واب��ت��ن��ى ال��م��ع��ارف ن��ش��ر م��ن اب��ن ه��ذا
األع��ص��ار م��دى ذك��رى ل��ه ب��ق��ي��ت م��ف��اخ��ًرا ال��ب��الد أول��ى م��ن اب��ن ه��ذا
واإلي��ث��ار اإلح��س��ان ف��ي ـ��ث��ال األم��ـ ب��ه ض��رب��ت م��ن إس��م��اع��ي��ل اب��ن ه��ذا
األن��ص��ار أك��ب��ر م��ن ل��ه ه��ذا أرض��ه م��ص��ل��ح ال��ف��الح أب��و ه��ذا
واإلع��س��ار ال��ف��ق��ر أه��ل ل��ج��راح وس��ره��م ال��ب��ائ��س��ي��ن دواء ه��ذا
واألف��ك��ار اآلراء ل��ن��ت��ائ��ج ه��داي��ة م��ن��ار ال��ش��ورى ف��ي ك��ان ق��د
اآلث��ار م��ن ف��ي��ه��ا أت��ى ع��م��ا خ��ي��ري��ة ج��م��ع��ي��ة س��ل ب��ال��ل��ه
األخ��ب��ار ج��ه��ي��ن��ة ال��م��ق��ام ذا ف��ي ف��إن��ه��ا ال��ح��دي��ث ت��ن��ب��ئ��ك س��ل��ه��ا
ن��ه��ار ب��ش��م��س ي��زري ال��ذي ـ��اج ال��ت��ـ ذل��ك ب��ع��ز أل��ب��س م��ص��ر س��ل��ط��ان
ووق��ار م��ه��اب��ة ب��ك��ل ـ��ف��وًف��ا م��ح��ـ ال��م��ل��ك س��ري��ر أص��ع��د وب��ع��اب��دي��ن
ش��ع��ار خ��ي��ر ال��ع��دل ف��إن واع��دل ب��ال��ه��دى ال��م��ط��ي��ع��ة رع��ي��ت��ك واح��ك��م
ب��األش��ج��ار األط��ي��ار غ��ن��ت م��ا ع��ن��اي��ة ب��ع��ي��ن م��ح��ف��وًظ��ا زل��ت ال

الصواف الفتاح عبد
بسمنود العلم خادم

أمتهم دليل امللوك حال

غ��رر ك��ل��ه ع��ص��ًرا وف��ت��ح��ت ال��ك��در وان��ت��ف��ى ع��زت م��ص��ر ب��ك
ان��ت��ظ��روا ال��ذي ال��م��ول��ى م��ل��ك��ك ف��ي وج��دوا األول��ى ال��ع��رب ف��ت��ه��ل��ل
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وال��ق��در األق��ي��ال أب��اؤك أس��س��ه ال��ش��أن ع��ظ��ي��م م��ل��ك
ض��ف��روا ه��م وال��ت��اج ل��ب��الده��م غ��رس��وا األول��ى ه��م ال��ص��ول��ج��ان
َف��ك��روا م��ا ف��ي��ك ت��م��ث��ل ح��ت��ى ع��ام��ل��ة األي��ام زال��ت م��ا
ال��ع��ب��ر ن��اب��ت��ه��م األول��ى ـ��ع��رب ال أم��ل م��ح��ي��يً��ا ع��رًش��ا ف��ع��ل��وت
ع��م��ر أو ال��م��أم��ون وك��أن��ك ش��م��ل��ه��م ح��ول��ي��ك وس��ي��ن��ض��وي
ن��ش��روا ال��ذي وال��ع��ل��م وال��ف��ض��ل أم��ت��ه��م م��ج��د ف��ي��ه��م ف��ي��ع��ود
م��ع��ت��ك��ر ال��ج��و ي��وم آم��ال ال م��ن��ب��ع��ث ف��أن��ت م��ص��ر س��ع��دي��ك
م��ن��ت��ش��ر األم��ن وف��ي��ك ـ��دن��ي��ا ال ف��ي ح��ول��ك وال��ه��ول ال��ردى ع��م
ال��خ��ط��ر ح��ول��ك وي��خ��زي خ��ي��ًرا ط��ي��ب��ة ب��ك��ل ت��ت��م��ت��ع��ي��ن
ظ��ف��ر ك��ل��ه ل��م��ل��ك غ��ّرا وف��ات��ح��ة ف��أًال ب��ه أك��رم
ال��ب��ش��ر ت��س��ع��د أو ب��ه ت��ش��ق��ى أم��ت��ه��م دل��ي��ل ال��م��ل��وك ح��ال
ال��ق��م��ر م��ل��ي��ك��ك إن ـ��ع��ث��رات ال آم��ن��ة م��ص��ر ي��ا إذن ف��ارق��ي
ض��ج��ر وال وان ال ـ��أي��ام ال ع��زك ه��ي��ب ج��ل��ي��ل م��ل��ك
ح��ذر م��ف��ك��ر ال��م��ش��ك��الت ـ��د وع��ن��ـ ك��ال��زن��اد ي��وري ال��ه��ول ف��ي
أم��روا وم��ن ول��وا م��ن وخ��ي��ر أج��ل ف��ك��ان ف��ت��ى األم��ور ول��ي
وال��زه��ر ال��ن��ور ح��ك��اه ت��اج ه��ام��ت��ه وف��وق ي��ك��ون م��اذا
ال��ذك��ر ال��ص��ارم ف��ه��و ون��ه��اه ه��م��ت��ه م��ض��اء ال��م��ش��ي��ب أورى
ي��س��روا وق��وم��ه ت��ع��ز م��ص��ًرا ل��ي��رى س��ع��ى ك��م ك��ري��م م��ل��ك
أث��ر ف��ض��ي��ل��ة وك��ل م��ن��ه��ا ث��رى ب��ك��ل ل��ه م��ص��ر روح ه��و
ال��م��ط��ر ف��ك��أن��ه ال��ث��رى م��ح��ي��ي م��س��اج��ل��ه رأى ف��ي��ه ال��ن��ي��ل
وال��ش��ج��ر ال��زرع ال��م��وات وك��س��ا ه��م��ت��ه ب��ف��ض��ل ال��ن��م��اء ف��اض
ي��ح��ت��ض��ر وك��ان ال��ح��ي��اة ي��ج��ن��ي م��ن��ت��ع��ًش��ا ال��ف��الح وت��ي��م��ن
ث��م��ر ل��س��ع��ي��ه وه��ي ـ��رك��ات وال��ش��ـ وال��زراع��ة ال��ص��ن��اع��ة زه��ت
وال��ح��ض��ر وال��ب��دو وس��ري��ره��ا وق��اط��ن��ه��ا م��ص��ر ب��ه س��ع��دت
م��خ��ت��ب��ر وه��و ج��م��ي��ًع��ا ي��رع��ى م��ن ي��م��ث��ل م��ل��ًك��ا ب��ه أع��ظ��م
ي��ذر وال ي��ل��وي ال ووف��اه ب��خ��ب��رت��ه ال��ش��ورى ح��وى ف��رد
ي��ذدك��ر ح��ي��ن ي��وص��ف ف��ح��س��ي��ن م��ن��اق��ب��ه م��ن أع��دد م��ال��ي
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ت��زده��ر ف��ي��ك ش��م��ائ��ل أح��ص��ي أن أق��ص��د ل��س��ت ع��ف��ًوا م��والي
ال��درر وت��ج��م��ع ال��ن��ج��وم ت��ح��ص��ى وه��ل ال��ي��س��ي��ر ب��األم��ر ذاك م��ا
ال��ع��ط��ر أري��ج��ه��ا ف��اح ال��م��زن ـ��ع رب��ي��ـ ال��ري��اض ب��ك��ر إذا ل��ك��ن
ش��ك��روا م��ن أب��ر أك��ون أف��ال ب��ه��ا أن��وء ن��ع��ًم��ا أول��ي��ت��ن��ي
أف��ت��خ��ر ب��رض��اه ال��ذي الي م��و ص��ن��ي��ع��ة أن��س��ى ل��ن ع��ش��ت م��ا

املحامي بك زين حبيب

تسود بامللوك الرعايا إن

ت��س��ود ب��ال��م��ل��وك ال��رع��اي��ا إن ش��ه��ود واألن��ام ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ع��ب��ي��د ال��ق��ل��وب ك��ل ل��ه م��ل��ًك��ا رب��ه أص��ب��ح ال��ن��ي��ل ع��رش وال��ي��وم
س��ع��ود م��ص��ر ب��أف��ق وال��ط��ال��ع��ات ب��اس��م��ا أص��ب��ح ال��ق��ط��ر ث��غ��ر وال��ي��وم
ج��ن��ود وال��ج��الل ال��ع��ن��اي��ة وم��ن إخ��الص��ن��ا م��ن إس��م��اع��ي��ل اب��ن ي��ا ل��ك
وس��ج��ود رك��ع ع��رش��ك ح��ول م��ن ق��ل��وب��ن��ا وإن ق��ب��ل��ت��ن��ا ال��ع��رش
ف��ري��د ال��ق��ص��ي��د ف��ي ب��ي��ت وألن��ت م��ن��ظ��وم��ة ق��ص��ي��دة ال��م��ل��وك إن
ت��ج��دي��د ل��ه��ا آون��ة ك��ل ف��ي وم��آث��ر أس��دي��ت��ه��ا ي��د م��ن ك��م
ت��ج��ود ال��ن��ض��ار ب��ال��ذه��ب وع��ل��ي��ه وظ��ه��ي��ره ن��ص��ي��ره أن��ت ال��ع��ل��م
وول��ي��د أش��ي��ب ب��ح��م��دك ف��ش��دا أع��ن��ت��ه��م ال��زم��ان ع��ل��ى وال��ب��ائ��س��ون
ع��ود وأورق ع��ي��ش��ه��م ف��اخ��ض��ر ف��الح��ه��م ن��ه��ج ل��ل��زرع ون��ه��ج��ت
س��دي��د ال��م��ع��ض��الت ي��ح��ل رأي ق��ل��دت��ه��ا ال��ت��ي ال��ش��ورى ف��ي وال��رأي
وت��ل��ي��د ط��ارف ع��ن��دك ف��ال��ف��ض��ل ك��اب��ر ع��ن ك��اب��ًرا ال��ف��ض��ائ��ل ح��زت
ت��ش��ي��د أن��ت وج��ئ��ت أب��وك وب��ن��ى م��ل��ك��ه ال��ك��ن��ان��ة ف��ي أس��س ال��ج��د
وف��ود وال��والء ال��ع��واط��ف وم��ن م��ط��ي��ه��ا ل��ع��اب��دي��ن ال��وف��ود ت��زج��ي
ي��زي��د ال��ت��ل��ي��د ال��ش��رف ع��ل��ى ش��رف ت��ق��ب��ي��ل��ه��ا وف��ي ي��ًدا وي��ق��ب��ل��ون
ع��ت��ي��د ال��ع��داة رغ��م ع��ل��ى ن��ص��ر ف��ي��ج��ي��ب��ه ب��ال��دع��ا ي��ه��ت��ف وال��ج��ي��ش
ال��ب��ي��د ت��م��وج ب��ه��م ال��ج��ي��اد ف��وق ل��ل��وغ��ى ال��ف��ي��ال��ق ق��ادوا األل��ى اب��ن ي��ا
ب��ن��ود ال��س��ي��وف ف��وق وت��ظ��ل��ه��م ظ��الل��ه��ا ال��س��ي��وف م��ن ي��ت��ف��ي��أون
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وت��ري��د ت��رى ب��م��ا ال��زم��ان وم��ر ت��ب��ت��غ��ي م��ا ت��ن��ل ت��رج��و ال��ذي أرج
وال��ت��أي��ي��د ال��ت��وط��ي��د ول��م��ل��ك��ك ال��ف��دا ل��ك وال��ن��ف��وس ع��ون��ك ف��ال��ل��ه

األمني املخلص العبد
قبعني سليم

السلطان عظمة تهنئة يف العقبان قالدة

األج��ال ال��م��ل��ك ج��الل��ه ي��ح��ف دال ال��م��ل��ك��ي ال��م��وك��ب ت��ه��ادى
ج��ذل��ى (ع��اب��دي��ن) إق��ب��ال��ه إل��ى ت��رن��و ال��س��ل��ط��ان ب��ال��ك��ام��ل م��ش��ى
ح��ال اإلي��وان ف��ي ال��ع��دل ك��ك��س��رى ال��م��ف��دى ال��ع��رش ارت��ق��ى ح��ي��ث إل��ى
أول��ى ب��ال��س��ب��ق م��راس��م وأي ت��ؤدي م��ا ت��س��أل م��ص��ر ف��ظ��ل��ت
ال��م��ح��ل��ى ال��ت��اج ج��ب��ي��ن��ه ب��ن��ور ت��ه��ن��ي أم ال��ت��ه��ان��ي ل��ه ت��زف
م��ث��ال ب��ال��س��ل��ط��ان ه��ن��ئ��ت ل��ق��د ال��ت��ه��ان��ي م��ص��ر ض��اع��ف��ت ل��ئ��ن
وف��ض��ال وإح��س��انً��ا وم��رح��م��ة ع��دال ال��ع��م��ري��ن ب��م��ش��ب��ه ظ��ف��رت
ك��ب��ال ال��ت��ح��ري��ر ب��ك ي��ت��رك ف��ل��م ي��دي��ه ع��ل��ى ال��ق��ي��ود م��ن خ��ل��ص��ت
م��ه��ال ال��س��ي��ر ف��ي ي��رى ال م��ج��د ه��اد س��ي��ر ال��ت��ق��دم ف��ي ف��س��ي��رى
األدال ل��ه ال��دل��ي��ل زل��ت ف��م��ا ال��م��ع��ال��ي ف��ي خ��ط��وك ال��ش��رق ف��ي��ق��ف��و

∗∗∗
وع��ق��ال رأيً��ا م��وف��ًق��ا خ��ل��ق��ت م��ول��ى ألن��ت ال��ح��س��ي��ن أم��والي
م��س��ت��ق��ال ت��أي��د ب��أن وزدت ي��ك��ب��و ك��اد ع��رًش��ا ل��م��ص��ر ح��ف��ظ��ت
ك��ال ال��ب��ع��ض ب��ع��د أح��رزت ف��ق��د ب��ع��ض ال��س��ودان م��ن ل��ه وك��ان
وح��ال ع��ق��ًدا أم��ره وب��اش��ر ون��ظ��م ال��غ��ال��ي م��ل��ك��ك ف��رت��ب
وع��دال م��س��اواة وأه��ل��ي��ه��ا وخ��ص��بً��ا ع��م��رانً��ا األرض وأول
ث��ق��ال األزم��ات أذى م��ن ت��خ��ف��ف ال��رع��اي��ا ن��ح��و ب��ن��ظ��رة وع��دت
ت��ج��ل��ى ل��ه��م ال��م��ل��ي��ك ذات ب��ه وق��ت��ا ي��رت��ق��ب��ون ال��ن��اس ف��أض��ح��ى
ي��ط��ال أن ال��ن��واظ��ر ش��غ��ل غ��دا ط��ل��وع ل��ه ح��ان ال��ب��در م��ا إذا
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∗∗∗
وأه��ال ك��ف��ًوا ل��ف��ع��ل��ه ي��راك ب��ب��ر أس��ع��ده ال��ف��الح أب��ا
ق��ب��ال ح��ص��ل��ت ت��ج��ارب ب��ف��ض��ل داء ك��ل م��ن ش��ؤون��ه وداو
ف��ع��ال ال��ف��الح ي��خ��ب��ر ل��م إذا م��ل��ك ال��ف��الح ع��ن��ا ي��دري ف��م��ا
ب��خ��ال ال��ج��ود وق��ت أص��اله ف��ك��م س��خ��ي��ا ي��ع��د ال��س��ع��ي��د ال��ن��ي��ل م��ر
ي��خ��ال وال ال��وف��اء ع��ن ي��ح��ي��د ال أن ال��ده��ر ع��ل��ي��ه ع��ه��ًدا وخ��ذ
م��ح��ال ال��م��ي��م��ون ع��ه��دك ف��ي ن��رى وح��اش��ا ال��م��اض��ي غ��دره ل��ن��أم��ن
م��ث��ال ال��ف��خ��م ال��م��ه��رج��ان ل��ه��ذا ت��ش��اه��د ل��م ح��ب��ن��ا م��ص��ر أق��ام��ت
وش��ك��ال س��ن��ى ال��ع��ي��ون ب��ه��ر ك��م��ا وأن��ا وض��ى ال��ق��ل��وب وه��ب ف��ق��د
ال��م��س��ت��ه��ال ال��ق��ري��ض ف��أرس��ل��ت ه��زٍّا ال��ش��ع��راء ق��رائ��ح وه��ز
ال��م��ح��ال ي��ذر ال��ذي ع��ذر ف��م��ا رح��بً��ا ال��ق��ول م��ح��ل وج��دوا إذا
األق��ال وال ال��ق��ل��ي��ل ذك��روا ف��م��ا م��ع��ن��ى ك��ل ل��وص��ف��ك س��ل��ك��وا ل��ئ��ن
وج��ال غ��اي��ت��ه ال��م��وص��وف ع��ال ش��ع��ر ال��وص��ف ك��ن��ه ي��ن��ال وك��ي��ف
أظ��ال وم��ن ال��ظ��ل��ي��ل ول��ل��ع��رش ذخ��ًرا وال��ف��الح ل��ل��ت��اج ف��دم
ت��ت��ل��ى ال��دع��وات ل��ك زال��ت وال ع��م��ر ط��ول ال��م��ع��ظ��م زل��ت وال

بشاي بسطا
جرجا بمديرية رابع قسم رئيس

أيًضا وسينظم مؤرًخا يأتي ما داوود بك قسطنطني الفاضل حرضة أخريًا نظم وقد
املعنى. هذا يف وإنكليزية فرنسية قصيدتني

أم��ال م��ا ن��ال ق��د إذ ال��ي��وم ب��ال��ك��ام��ل ك��م��ال ق��د ال��ل��ه س��ع��د ل��ل��ه ال��ح��م��د
م��ك��ت��م��ال اآلف��اق ف��ي أش��رق وال��ع��دل ق��اط��ب��ة ال��ق��ط��ر س��ع��ود ي��ت��م ال ل��م
ع��دال ل��ل��ذي إال دام م��ا وال��م��ل��ك أم��م ف��ي ال��م��ل��ك أس��اس ��ا ح��قٍّ ف��ال��ع��دل
ش��م��ال ق��د ال��ب��ش��ر رأي��ن��ا ال��ب��الد ع��رش ع��ل��ى ال��ح��س��ي��ن ف��ي��ن��ا اس��ت��وى ح��ي��ن ل��ذاك
ج��ذال أرواح��ن��ا ت��م��ت��ل��ي ال ك��ي��ف أم أج��م��ع��ه��م ال��ن��اس ي��ع��م ال ال��ه��ن��ا ك��ي��ف
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م��ث��ال ج��رى ق��د ال��ب��راي��ا ف��ي وع��دل��ه م��راح��م��ه ف��اض��ت ال��ذي ال��م��ل��ي��ك وه��و
ف��ع��ال وك��م أج��رى ألم��ت��ه ف��ك��م ق��دم م��ن ال��ب��ي��ض األي��ادي ذو س��ل��ط��ان��ن��ا
ذب��ال أن ب��ع��د م��ن روض��ه��ا زه��ا ل��ق��د ف��ي��ه م��ج��ده��ا م��ع��ي��ن ال��ع��ل��وم م��ح��ي��ي
ال��ح��م��ال ط��ل��ول رف��ي��ع س��ن��اء وف��ي أب��دا ظ��ل��ه ف��ي ال��س��م��ا رب أب��ق��اه
ال��رج��ال ذل��ك ح��س��ي��ن ك��ان ب��ال��ف��ع��ل رج��ل ال��ورى س��الط��ي��ن ب��ي��ن ك��ان إن
ب��ط��ال ب��ي��ن��ه��م ��ا ح��قٍّ ك��ان ي��ف��دون��ه وط��ن إل��ى ح��ب ق��ل��ب��ه��م ف��ي ك��ان أو
ب��ذال أج��ل��ه م��ن م��ج��ه��وده ف��إن ع��ج��ب ال ال��ف��الح أب��ا دع��وه إذا
ب��دال ن��ب��ت��غ��ي ال أب��ًدا ودون��ه أب خ��ي��ر ال��ن��اس ل��ج��م��ي��ع إن��ه ب��ل
م��ن��ه��م��ال ال��خ��ي��ر ع��ل��ي��ه��ا وي��ه��م��ي ت��رق��ى ب��ه ال��ب��الد أن أم��ل ف��ك��ل��ن��ا
األج��ال ل��ه رب��ي ن��ع��م ف��ي وم��ّد م��رت��ف��ًع��ا ال��ع��ز ف��ي أس��رة م��ع زال ال
وال��ف��ض��ال وال��ف��ض��ل وال��ع��ل��م��ا ال��ع��ل��م ـ��ر ن��ص��ـ ال��ح��س��ي��ن ول��ى إذا ل��ل��ق��وم ق��ل��ت ق��د
ف��ص��ال ق��د ت��اري��خ��اه ال��ش��ع��ر م��ن ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ف��ق��ال م��س��روًرا ل��ك م��ا ق��وم ي��ا
ك��م��ال ق��د واإلس��ع��اد ال��خ��ي��ر ب��ال��ك��ام��ل ب��ه وآب م��ن��ه ل��ن��ا ف��اض ال��خ��ي��ر
٩١ ١٠٤ ١٧٣ ٨٤١ ١٢٤ ٧ ٩ ٩٥ ٨١ ٨٨١ ٨٤١
١٣٣٣ �ة �ن� س� ١٩١٤ �ة �ن� س�
ع��ال ك��ل أوج ب��ح��س��ي��ن أدرك��ت ب��ل ع��ادل��ه��ا ال��م��ج��د ف��إن ل��م��ص��ر ب��ش��رى
ح��ال وال��س��رور ف��الح��ي الح ت��ق��ول راف��ل��ة ال��س��ع��د ف��ي أص��ب��ح��ت ق��د ل��ذاك
م��ك��ت��م��ال ع��اد ص��ف��وي ال��ق��ط��ر ك��ام��ل م��ع ب��زع��ت أن��واره ال��ص��ف��ا ل��ي وأرخ��ت
٥٣١ ٧٥ ٨٦ ٣٤٠ ٩١ ١١٠ ١٤٠٩ ٢٦٣ ٢٠٢ ٤٠
١٣٣٣ �ة �ن� س� ١٩١٤ �ة �ن� س�

اليسوعيني اآلباء مدرسة أساتذة من اسطفان منصور الشدياق الفاضل حرضة نظم
حسني الكامل السلطان العظمة صاحب أعتاب إىل رفعها شعرية معجزة القاهرة يف
من تؤخذ هجريٍّا ١٣٣٣ لعام تاريًخا وسبعني اثنني تتضمن وهي مرص، سلطان األول
أي معجم ومن عجز أي مهمل إىل صدر أي معجم ضم ومن الثمانية األشطر من كل

صدر. أي مهمل إىل عجز
من كل ضم من تؤخذ مسيحيٍّا، ١٩١٤ لعام تاريًخا وستني أربعة أيًضا وتتضمن
من كل مهمل وإىل أعدادها، من ٨٥ حذف بعد األعجاز من كل معجم إىل الصدور
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حذف بعد الصدور من كل معجم إىل األعجاز من كل ضم من ثم ،٨٦ حذف بعد األعجاز
.٨٥ حذف بعد الصدور من كل مهمل وإىل ٨٦

حسني: اسم منها كان جمعت إذا بحروف األبيات صدور افتتحت وقد

ف��ل��ك��ا ب��ادًع��ا رف��ي��ع ب��ي��ت ب��ف��رع وزك��ا رس��ا ع��رًش��ا ل��ه ش��د ح��س��ي��ن
م��ل��ك��ا ال��ع��ال رام أب ب��خ��ي��ر اب��نً��ا ه��دى ل��زان أص��ال س��رى ال��خ��ص��ال س��ام��ي
ج��م��ل��ك��ا وال��رس��ل ال��ق��ن��ى وري��ق ت��اًج��ا خ��ول��ك��ا ال��ل��ه ن��ص��ر ال��ع��زم ب��األم��س
م��ل��ك��ا ب��ه��ا أس��م��وا ب��م��ن خ��ص��ي��بً��ا م��ص��را ي��ق��ص��ده ال��ع��ز ص��در ال��ك��ن��ان��ة ن��ص��ل

ملكه حسنيرشف املليك هذا

واإلق��ب��ال اإلس��ع��اد وم��ط��ال��ع واآلم��ال ال��ف��وز ي��وم ال��ي��وم
ب��اإلج��الل ال��ع��ل��ي��اء روض��ة ف��ي أغ��ص��ان��ه��ا أي��ن��ع��ت ق��د وم��س��رة
ون��وال ب��م��ق��اص��د ال��ورى ب��ي��ن ص��ف��وه��ا ع��ن أس��ف��رت أن��س وب��دور
وآلل��ي ب��ج��وه��ر ال��ك��ن��وز ت��زه��و ك��م��ا ي��زه��و ب��ه��ا ش��رف ف��ي وال��ده��ر
ك��م��ال ب��ح��س��ن ال��ح��س��ن��ى م��وك��ب ف��ي ب��ال��ب��ه��ى ت��ج��ل��ى ب��ال��ب��ش��رى وال��ك��ون
األج��ي��ال م��دى ل��ه��ا ي��دوم أن��س وف��ي م��رح وف��ي ف��رح ف��ي وال��ن��اس
م��ث��ال ب��غ��ي��ر ل��ه��ا ال��ه��ن��اء ي��أت��ي ق��د ال��ي��وم ه��ذا ب��م��ث��ل م��ص��ر وب��الد
ب��م��ع��ال��ي أري��ك��ة ع��رش ف��وق م��ن زاه��ر ل��ي��م��ن ب��دا ال��ج��ل��وس ي��وم
األغ��الل ف��ي األع��داء ب��ه أض��ح��ت أك��ب��ر ع��ي��د ف��ه��و أك��ب��ر ال��ل��ه
م��ت��غ��ال ت��ك��ن ل��م أن��ك أق��س��م��ت ص��ف��وه ف��ي ك��م��ث��ل��ه ل��ي��س ق��ل��ت ل��و
واألف��ض��ال ب��ال��ي��م��ن ال��ع��ال ح��از م��ل��ك��ه ش��رف ح��س��ي��ن ال��م��ل��ي��ك ه��ذا
ب��ج��الل ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ق��ل��وب م��ل��ك ه��وى ج��ارح��ة ك��ل ف��ي ل��ه م��ل��ك
واألن��ج��ال ب��اآلل م��ت��م��ت��ًع��ا وب��ال��ه��ن��ا دم��ت م��والي ي��ا ب��ال��ع��ز
ع��ال��ي ألم��ر ي��رج��ى م��ن وأع��ز وع��زه��ا ل��ل��ب��الد م��ول��ى خ��ي��ر ي��ا
واآلم��ال ال��م��ق��ص��ود غ��اي��ة ـ��ا ب��ع��دل��ه��ـ ال��ج��م��ي��ع م��ه��ج م��ال��ًك��ا ي��ا
واألم��وال ب��األرواح ت��ف��دي��ك س��ي��دي ي��ا وأه��ل��ه��ا ال��ب��الد ك��ل
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غ��ال��ي ص��ف��ات��ك ف��ي م��دح وأق��ل ح��ق��ي��ق��ة ال��ك��رام ب��ن ال��ك��ري��م أن��ت
ب��ن��وال ال��م��ن��ى ل��ه��ا ي��زف س��ع��ًدا وم��ن��ح��ت��ه��ا م��ح��ام��ًدا م��ص��ر أول��ي��ت
ن��وال خ��ي��ر ف��ه��و ق��ب��ول��ك وك��ف��ى م��ح��م��د ال��م��غ��رب��ي ن��ش��ي��د ف��اق��ب��ل
واآلم��ال ال��ف��وز ي��وم ال��ي��وم م��ه��ن��ئً��ا ف��ي��ه ق��ل��ت ب��ي��وم واه��ن��أ

املغربي محمد محمد
العربي اإلسكندري الجوق مدير

هواويني بك نجيب املحامي حرضة اآلتيني بالبيتني جلوسه يوم يف عظمته هنأ وقد
الخطوط. مضاهاة يف والخبري السلطانية الحرضة خطاط

األك��ب��ر وال��م��ع��ال��ي ال��م��ف��اخ��ر م��ل��ك س��ل��ط��ان��ه ف��ي ال��ن��ي��ل ل��وادي ب��ش��رى
ت��ف��خ��ر» «ب��ك��ام��ل م��ؤرخ��ة وغ��دت ج��ل��وس��ه ب��ي��وم م��ص��ر زه��ت ف��ل��ق��د

العزة صاحب قال الحال، يف وأطفئت عابدين رساي غرف إحدى يف النار شبت وملا
السلطاني: بالديوان الرتجمة قلم رئيس رمزي بك إبراهيم الناظم الناثر

ف��ال��ه��دى ال��ق��رى ن��ار ت��ك��ن ل��م إن س��ل��ط��ان��ن��ا ال��ن��ار ت��ف��زع��ن��ك ال
ال��ع��دا وي��ردي ال��ل��ه ي��ح��ف��ظ��ك ن��ك��ب��ة م��ن ال��م��ل��ك ب��ي��ت ح��ف��ظ��ت
ال��ف��دا ف��ن��ح��ن ال��ش��ه��م س��ل��ط��ان��ه��ا م��خ��ت��ارة األن��ف��س ت��ف��ت��دي ل��و

اآلتي: العنوان تحت التوقيع صاحب الفاضل الكاتب حرضة قال

هلل الحمد

ف��ض��ل��ه ع��ل��ى ل��ل��ه ف��ال��ح��م��د س��ل��ط��ان��ن��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ ق��د
ظ��ل��ه ف��ي ال��خ��ي��ر ج��زي��ل ن��ال��ت أم��ة دع��ا رب ي��ا أج��ب��ت

يكن حمدي يوسف
السلطاني العايل بالديوان
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العلمية املعاهد يف السلطان عظمة

ال��م��أم��وال م��راده��ا م��ص��ر أب��ل��غ��ت إس��م��اع��ي��ال اب��ن ي��ا ب��ع��ه��دك أن��ع��م
ج��م��ي��ال ل��دي��ك م��ح��ص أو ل��ع��ط��اك م��ح��ب��ذ غ��ي��ر ال��ق��وم ف��ي م��ا ت��ال��ل��ه
وم��ق��ي��ال م��واس��يً��ا ال��ع��ث��ار ول��ذي م��وث��ال إال ل��ل��ف��الح ك��ن��ت م��ا
ن��زي��ال ي��رد وال ال��ن��ض��ار ي��ه��ب م��ؤازر ع��ط��ف م��ن��ك ال��رع��ي��ة ح��س��ب
وأص��ي��ال ب��ك��رة ب��م��دح��ك ن��ش��دت ن��اط��ق ل��س��ان ل��ل��ع��ل��ي��ا ك��ان ل��و
دل��ي��ال رأوك ط��الب أرواح ب��ه��ا ف��ان��ت��ع��ش��ت ال��ع��ل��م دور ي��م��م��ت
م��ب��ذوال غ��ًدا ج��ود م��ن أي��دي��ك ل��ه��م غ��رس��ت م��ا ال��ف��ض��ل ك��ل ف��ال��ف��ض��ل
ط��ل��وال وك��ن غ��رٍّا أح��ي��ي��ت��ه��ا م��ع��ال��م��ا ب��م��ص��ر ك��م األري��ك��ة رب
ذل��وال ي��دي��ك ف��ي أص��ب��ح وال��م��ج��د زم��ام��ه��ا م��ل��ك��ت ق��د ال��م��ك��ارم ك��ل
ال��ن��ي��ال ت��س��وس األس��م��ى ع��ه��دك ف��ي م��ع��ززا ال��ب��الد س��ل��ط��ان ف��ل��ت��ح��ي

خريي بديع
األول حسني السلطان مدرسة مدير

ودعاء تهنئة

قدم السلطانية املائدة عىل العشاء طعام بتناول الفضالء املحامني حرضات ترشف ملا
قصيدة عظمته إىل الشهري املحامي بك عاصم إسماعيل الناظم الناثر العزة صاحب
وأثنى حسنًا قبوًال عظمته فتقبلها السلطنة، أريكة عىل السعيد جلوسه تاريخ ضمنها
أجعلها التي القصيدة هي وهذه وإخالصه، والءه له وشكر بك إسماعيل حرضة عىل

الختام: حسن

أرك��ان ل��ل��ع��م��ران وال��ف��ض��ل وال��ع��ل��م وع��م��راُن ت��ش��ي��ي��د ل��ل��م��ل��ك ال��ع��دل
إم��ك��ان ل��إلص��الح ي��وج��د ه��ن��اك وج��دت إن واإلق��دام وال��ح��ل��م وال��ص��دق
وإح��س��ان إخ��الص م��ن��ه ي��زي��ن��ه��ا ك��ام��ل��ه��ا ال��س��ل��ط��ان ل��دى ال��س��ج��اي��ا ه��ذي
ت��زدان األم��ص��ار ب��ه وف��ض��ل م��ج��د ف��ي ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ه��د م��ن ع��رف��ن��اه ش��ه��م
وأوط��ان ت��ن��ادي��ه رع��اي��ا ل��وال زاه��ده وه��و م��ص��ر م��ل��ك ل��ه واف��ى
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ش��ان خ��ل��ق��ه ف��ي ل��ه وه��و ي��ش��اء ل��م��ن م��ن��ه ال��م��ل��ك ي��ؤت��ي ال��م��ل��ك وم��ال��ك
زان��وا م��ل��ك��ه��م ب��ح��ج��اه��م األول��ى ع��رش ع��ل��ى واب��ق س��ل��ط��ان ي��ا ن��ل��ت ب��م��ا ف��اه��ن��أ
س��ل��ط��ان ال��ع��رش زان ك��ام��ل م��ص��ر ف��ي زه��ا أرخ��وه ل��م��ا م��ل��ك��ك ف��س��ع��د
وإم��ع��ان رش��د ك��ل��ه��ا وزارة وص��ن م��ص��ر ال��ش��م��اء ب��ه��م��ت��ك واح��ف��ظ
ه��ان��وا وم��ا ف��اع��ت��زوا ال��ل��ه ي��ع��ل��م م��ا ع��ل��ى وه��و ال��ق��ط��ر ه��ذا ب��أع��ب��اء ق��ام��ت
م��ان��وا وال ح��ادوا م��ا ال��ف��ض��ي��ل��ة ع��ن ج��ه��اب��ذة ال��ع��ال��ي دي��وان��ك وزان
م��ي��دان ال��ن��ج��م ف��ي ل��ه��ا ك��ان األرض ف��ي وج��دت أي��ن��م��ا ق��وم راي��ة ظ��ل ف��ي
ص��ان��وا ح��ق��ه ب��ح��م��اه��م وال��م��ح��ت��م��ي ع��اه��ل��ه��م ال��ج��ار ع��زي��ز ك��رام ق��وم
م��ع��وان ل��ل��ح��ق إن��ه��م آراؤه��م ن��اف��ذة ال��ن��واب م��ج��ل��س ل��ن��ا واج��ع��ل
ت��ب��ي��ان ال��رأي واح��ت��ك��اك ت��زاح��م��ت م��ش��ارب��ه��م ال��ش��ورى ج��ه��ة م��ن وال��ن��اس
ب��ن��ي��ان ل��ل��ع��دل م��ل��ك��ه��م ف��ي ف��ق��ام ب��ه��ا ال��راش��دون ال��خ��ل��ف��اء وق��ام��ت
وال��ش��ان ال��ع��ز ف��ب��اد اس��ت��ب��دوا ق��د رائ��ده��م وال��ج��ه��ل أم��م أت��ت ح��ت��ى
إن��س��ان ال��ك��ل ع��ن (ل��ن��دن) ك��أه��ل ت��ك��ن ال��راش��دي��ن ع��ص��ر ب��ع��ص��رك ف��اف��ت��ح
ي��ق��ظ��ان ف��ال��ش��ع��ب ل��ل��ورى ف��ام��ن��ح��ه��م��ا وت��رب��ي��ة ع��ل��م ب��ي��ن��ن��ا م��ا وال��ف��رق
ع��رف��ان ال��م��ل��ك ف��روح م��ص��ر رب��وع ف��ي ال��م��ع��ارف أع��الم ب��ي��م��ن��اك وان��ش��ر
س��ل��ط��ان ال��ف��ض��ل زاه��ي ك��ام��ل ح��س��ي��ن ي��ؤرخ��ه ف��ي��م��ا ال��ه��ن��ا ب��ش��ي��ر واق��ب��ل
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