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متهيد

ذلك يف املرصية القرية حياة عن فصل يليه اليقظة، عرص عن بفصل الكتاب هذا نبدأ
الفكرية رسالته من القرية حياة به اتصلت فيما األزهر الجامع عن فصل يليه العرص،
السرية، صاحب تاريخ إىل الثالثة التواريخ هذه من تاريخ كل نفيضمن ألننا واالجتماعية؛
محمد والهداية اإلصالح عبقري عرصه، يف األزهر برسالة ونهض القرية أنجبته َمْن أعظم

بعده. من بواجبنا والتعريف بفضله التعريف عىل وأعاننا روحه هللا قدَّس عبده،
جميًعا، العظماء سري يف نتحراه ما عىل لنبسطها العطرة، السرية هذه به نفتتح تمهيد
تمثِّله ما بمقدار السنني وأرقام األمكنة ومواقع الزمن حوادث منها تعنينا نفسية صورة
أحاديث من الصفحات هذه يف ما وكل تصورها، التي الحياة ومعالم الصورة مالمح من لنا
إىل مولده من وعوارضأوقاته وصحبته وأرسته نشأته يف عبده محمد عن والرواية التاريخ
من جزءًا نتحراه أن قبل حية، قوة أعضاء من عضًوا يكون أن منه نتحراه فالذي وفاته،
السرية هذه أنصاحب مقصدنا يف لنا ويمىل الجغرافية، الخريطة من وجزءًا التاريخ فرتات
من تفيضبه فيما الدنيا وصغائر عوارضالزمن تطوي روحانية قوة ينبوع — —خاصًة
أرشف واألخالط، األوشاب نفايات عن تمحيصالجوهر بعد منها يخلصلنا إنسانية، حياة
الناس. ينفع ما ويبقى بالزبد يذهب الذي الخالد العالم يف اإلنسان، نفس به تتحىل ما

القدوة طالب إليها يلتفت صورة بها جلونا إذا الصفحات هذه من مقصدنا وسنبلغ
أئمة أوىل هو إماًما — عبده محمد — أعينهم أمام فيجدون الجيل، هذا أبناء من الحسنة
الخري، وأمانة الفكر، وأمانة العقيدة، أمانة من به اضطلع فيما املقتدي به يأتمَّ أن العرص
باسم الجدير — اإلنسان يتواله ما كل يف والخالق، للخلق اإلخالص وأمانة الحق، وأمانة

وعالنية. رسٍّ ومن وعمل، نية من — اإلنسان
العقاد محمود عباس





األول الفصل

العرص

الصادق الفجر مطلع قبل الليل من األخري الهزيع ساعة هي الظالم ساعات أحلك إن قيل:
بلحظات.

الذي الوقت لهو أوقاته أظلم فإن التاريخ، عصور يف الظالم أوقات عىل ذلك ويصدق
النور بصيص هي فإذا حينها؛ يف اليقظة تأتي ثم السنوات، من بقليل اليقظة فجر يسبق

الصباح. تباشري قبل األول
الطويل؛ ليله ساعات أحلك العربي الرشق عرشيف الثامن القرن كان الوترية هذه وعىل
كتصاعد الزمن ترتيب يف متصاعدة نسبة العصور بني تكن ولم والجمود، الجهالة ليل
النكسة يف أعرق — مثًال — عرش الثامن القرن يكن فلم القرون، حساب يف األرقام
نهضة به بدأت الذي عرش السابع القرن أواخر إىل تليه التي القرون من و«الرجعية»
من — ريب وال — أسوأ عرش الثامن القرن كان بل الحديث، العرص يف العربي العالم
املسألة فيه انبعثت الذي القرن ألنه والجمود؛ الجهالة أيام يف تقدَّمته التي القرون أسوأ
تفاقهم قد الخطر كان إذ األكرب؛ الخطر نذير فكان الصليبية، الحروب بقايا من الرشقية

مزيد. ال حتى ع، وتوسَّ ع وتجمَّ وتراكم،
وهو الصليبية؛ الحروب دور وراء آَخر دوٍر عن تمخضت قد الرشقية املسألة وكانت
من الغرض كان أن فبعد املريض، الرجل تركة عىل االستعمار دول بني التفاهم دور
الغرض هذا أصبح العثمانية، الدولة أمالك من املسيحية األقطار انتزاع الرشقية املسألة
مسيحية من جميًعا أقطارها تقسيم «هو — اإلسكندرية رضب كتاب يف قلنا كما —
من فيه الطامعني قبضة يف يقع عليه متََّفق نصيب كل عن األعضاء وتنازل وإسالمية،

الحياة». بقيد وصاحبها الرتكة عىل املتنازعني



والتعليم اإلصالح عبقري

الحروب تصنعه لم ما الرشق إيقاظ يف املعجزات من صنعت الرشقية املسألة أن غري
الصليبية.

عن األوروبية الدول عادية ورد الحروب تلك يف الغرب انترصعىل العربي الرشق ألن
تحت دركة بعدها من وهبط فيها، هو التي حاله عىل وبقي إليه انتهى بما فقنع ِذماره،
م مقسَّ الغنيمة كأسالب مرياث وبني الحياة، بقيد موروث بني أممه أصبحت حتى دركة،

واالقتسام. السلب عىل يقدرون فيمن
تلك تصنعه لم ما املعجزات من فصنعت هذا أوانها يف جاءت الرشقية املسألة لكن
ونقصه، عجزه مواطن عىل الرشق أعني فتحت أنها املعجزة هذه رس وكان الحروب،
وأدرك العاجل، التغيري إىل حاجته فأدرك باختياره، يتعلمه أن يأبى كان ما قهًرا وعلمته
انترصت قد الغرب أمم أن واعتقاده يجهله، علم إىل حاجته وهو ذلك، من له ألزم هو ما
أعدائه، عىل انترصبها التي القوة ليستعيد العلم ذلك عن له غنى ال وأنه عليه، العلم بذلك
يطلب لم وَمْن التغيري، أو الفناء غري طريق كل عليه ويأخذوا عليه ينترصوا أن قبل
ما وا يغريِّ حتى بقوم ما يغريِّ ال هللا بأن آَمن فقد عليه، املنترصين من يتعلَّمه بعلم التغيري
إىل الرجوع بغري لهم نجاة فال وانخذلوا، فتخاذلوا دينهم وا غريَّ قومه بأن وآَمن بأنفسهم،

والغفلة. الدجل شبهة من سليًما والخرافة، البدعة لوثة من ً مربَّأ الصحيح، الدين
تريدها واحدة سياسة يف الرشق حيال خطتها حرصت قد االستعمار قارة كانت فإذا
تتعمدها ولم تردها لم أخرى «سياسة الكواكبي عن كتابنا يف قلنا كما فهناك وتتعمدها،
استفزته الذي ميدانها يف معها ونزل ملطامعها، ظ وتيقَّ ملقاومتها، فهبَّ منها الرشق تلقاها
أواسط يف كان كما العربي الرشق عىل القول ونقرص … اختيارها وبغري باختيارها له
الحكومة من كبرية بحصة ظفرت قد مرص كانت الفرتة تلك ففي … عرش التاسع القرن
الداخلية، االمتيازات من املقرر بنصيبه واألزمات الفتن بعد خرج قد لبنان وكان الذاتية،
وكان العراق، إىل منها تمتد أن وتوشك الوهابية بالعودة تنعزل أن العرب جزيرة وكادت
الحكم ذلك من الخالص إىل رساع خطى يف يتقدَّم املماليك حكم مع رصاعه يف العراق
اإلصالح وعود أن ونعلم الحال حقيقة ندرك ولعلنا … والوباء الكساد بني املضطرب
العالم بقاع إىل نظرنا إذا األمور، والة من إحسانًا وال إنعاًما تكن ولم الزمة رضورة كانت
من بنوع للمطالبة أهلها ينهض ولم فيه، هي بما راضية بقعة فيه نجد فلم العربي
املغرب قبائل وتحركت الصحراء وتحركت السودان فتحرك األنحاء، من نحو عىل اإلصالح
بني العربي العالم عىل وصدق اليوم، إىل تزال وال تكررت التي ثوراتها يف بل ثورتها، يف
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وكان إليه.» يعود ولن القمقم من خرج مارد «إنه الغرب: يف القائلني قول املرتامية أطرافه
يكن لم ولكنه املحصور، املظلم قمقمه من ليخرج األَْرس يف يتململ هائًال مارًدا الحق يف
يتصوروه؛ أن أرادوا كما أو للقمقم، الراصدون أولئك ره صوَّ كما العينني معصوب مارًدا
وكان األولني، الثقافة رواد ومن امللهمني القادة من الهداة أيدي يف زمامه للمارد كان إذ
العقيدة طابع األزل، منذ الخالد الرشق طابع املسلمني وغري املسلمني بني الهداية لهذه
فأعدوا اإلسالم، بأدب عملوا األوروبيني «إن املجددين: قبل الجامدون قال وربما واإليمان.

املسلمون.» ر وتأخَّ فتقدَّموا خلقه، يف هللا حكمة إىل ونظروا العدة

العرشين، القرن منتصف بعد الرشقية املسألة إليه انتهت الذي باملصري نغتبط اآلن ونحن
رسيع يكن لم الرشق أن حني كل يف نذكر أن يتقاضانا الصادقة العظة واجب ولكن
بعضه يجاذب كامل قرن نحو قىض ألنه الخالص؛ إىل الجمود دور من انتقاله يف الخطى
ته، عالَّ عىل الجديد اتباع يف كله الخالص أن يحسبون َمن بني القويم الطريق عن بعًضا
ه بَقضِّ الجديد ننبذ لم نحن إذا علينا، املنال بعيد مطلب الخالص هذا أن يحسبون وَمن
إليه خرج ولكنه والسماء، األرض فضاء إىل القمقم من املارد خرج وكأنما وقضيضه،
أمم من أمة كل ولبثت األقدام، تثقل أن قبل الرءوس تثقل التي واألعباء باألغالل مكبًَّال
يف تشبهها التي وأخواتها جاراتها بني بالعظة تخصها التي القارعة تنتظر األدنى الرشق
الرشيد النحو عىل غريها بمصاب األمم هذه من أمة تتعظ فلم املصري، يف وتشبهها املصاب
وأخطر املايضأكرب أثقال وكأنما جديد، من املسري وابتداء الجهود تكرار من يعفيها الذي
تجرجر املتيقظة األمم هذه فبقيت واملستقبل، الحارض يف والحركة اليقظة دواعي من

املحتوم. اإلصالح منهج عىل استقامتها بعد بعيًدا شوًطا األثقال تلك وراءها
العاجلة، بدروسها خصتها التي الكربى الصدمة هي نابليون حملة كانت مرص ويف

والحركة. الجمود بني يرتدد أن املتعلم تمهل ال محتومة دروًسا وكانت
تقع لم املماليك هزيمة ألن أثًرا؛ الدروس تلك أضعف العسكرية الغلبة كانت وربما
أن وأسبابها عواقبها تدبَُّر أنفسهم كلفوا الذين عىل يصعب ولم الدهشة، موقع األمة من
السرية، وسوء والطمع الظلم عىل للقوم عقابًا بعربتها يعتربوا وأن هللا، غضب إىل يردوها
شاعر قال كما والنخوة، البأس صفات عىل منهم الكثريين يف والنعومة الرتف وغلبة

الجربتي:
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ال��م��س��ل��ول ب��ال��ص��ارم ح��م��وه��ا م ألق��وا ال��ب��الد ه��ذه إن��م��ا
م��م��ي��ل) (ك��ل ال��ل��ذات ل��ش��روب م��ال��ت ال��م��م��ال��ي��ك دول��ة وأرى
ك��ح��ي��ل وط��رف ل��دن ب��ق��وام ورم��ح س��ي��ف ت��ج��ري��د ع��ن واغ��ت��ن��وا

يضع ال ولكنه ويقهرهم، يغلبهم َمن إليهم يسوق قد املماليك ظلم أن علموا ولكنهم
يكن لم وإن ويستذله، فيقهره عدوه عىل به يصول الذي سالحه القاهر الغالب يد يف
هذه يف «الفرنساوية» سرية من ذلك بعد شهدوا كما فساًدا، منه وأقل سريًة منه أحَمَد
بجيشني؛ بل واحد بجيش املماليك عىل يزحف لم نابليون أن فعلموا نظروا ثم الديار،
واألوراق، الكتب يحمل والفنون العلوم جماعة من آَخر وجيش السالح، يحمل جيش

املدينة. يف «الفرنساوية» حشده الذي الجيش وهو
كالهندسة الرياضية والعلوم املعرفة وأهل والفلكيني، منهم، للمدبرين «وأفردوا
حارة واملنشئني اب والُحسَّ والَكتَبة واملصورين، والرسومات، والنقوشات والهيئة
وعليها كتبهم من كبرية جملة وفيه البيوت، من به وما الجديد الدرب حيث النارصية،
تلك يف وكان املراجعة، يريد وَمن للطلبة ويحرضونها يحفظونها ومبارشون ُخزَّان
األماكن وصور سلف، َمن صور فيها أطالس والتاريخية العلمية الكتب عن زيادة املكتبة
وسري القدماء وتواريخ والنباتات، والطيور والحيوانات واملدن، البالد وخرط التاريخية،
توت وعند أممهم، وحوادث ومعجزاتهم وآياتهم بتصاويرهم األنبياء وقصص األمم
بيت منهم لجماعة وأفردوا الفلكية، اآلالت بعلم املختص مكانه يف وتالمذته الفلكي
تصوير أبدع الذي أريجو ومنهم يشء، لكل املصورون وهم السفاري كتخدا إبراهيم
أماكن وأفردوا واألسماك، الحيوانات يحنطون منهم وفريق باملجلس، املعيَّنني املشايخ
ومعه به األدوية دار ونظم كتخدا، الفقار ذي ببيت «رويا» الحكيم وسكن للمهندسني،
التحليالت لعمل رشكس كاشف حسن بيت يف مكانًا وأفردوا والجراحني، األطباء من عدة
واألخشاب». اآلالت وصناع للنجارين مكانًا أيًضا وأفردوا الطبيعية، والظواهر الكيميائية
العلوم هذه عىل اإلقبال بواعث ومن موتها، بعد الثقة إحياء بواعث من كان وربما
ُردَّْت «بضاعتنا أنها فهموا البلد أذكياء أن عنها، واإلعراض منها النفور بعد الغربية
به فبلغوا وضيَّعناه، أهملناه ما املرشق يف علومنا من أخذوا إنما الفرنسيني وأن إلينا»،
بلغوه، ما فوق ليبلغوا املزيد عن يبحثون يزالون وال قديًما، بلغناه مثلما حديثًا القوة من
القوة، علماء من املختارة الجلة إىل نظروا أنهم االعتقاد هذا من البلد ألذكياء وُمكِّن
بني ليكشفوا والخرائب، باألتربة التمرغ عن يرتفعون وال البحث يف يجدُّون فرأوهم
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عن سفرهم عند يتورعوا ولم والزراعة، الري وأخبار والفلك الكيمياء أرسار عن ودائعها
والنسخ املطلوبة املخطوطات من عليه اشتملت بما الكتب وخزائن املساجد ودائع حمل
أرباب «أن عىل: تنص التي األخري الصلح رشوط من عرشة الحادية للمادة تنفيذًا النادرة،
ما كل بل فقط، يخصهم ال مما والكتب األوراق جميع معهم يأخذون والصنائع العلوم

لهم.» نافًعا يرونه

إليه سبق الذي العرصي التقدم فكرة تفارقها ولم مرص الفرنسية الحملة فارقت وقد
إلينا. نردَّها أن لنا وآَن منا، اقتبسوها بعلوم أو ابتكروها بعلوم القوم

العامة؛ الحياة يف أثر لها يظهر وال الرءوس بعض بني تحوم فكرة كانت ولكنها
يف التجديد وألن بحذافريه، الجديد وأعداء ته عالَّ عىل الجديد طالب بني النظر الختالف
يف األفراد به يستقل وال املطاعة، والحكومات املنظمة الهيئات تتواله مطلب العامة الحياة
نابليون، حملة بعد ذاتية حكومة أول مرص يف قامت فلما متضاربة، وآراء مبعثَرة جهود
هذه تكن ولم املوقوتة، املطالب وإلحاح العملية الرضورات وطأة ْت أحسَّ أن تلبث لم
عىل ووجب املتعارضة، والوجهات بة املتشعِّ اآلراء بني التسويف يحتمل مما الرضورات
االنتفاع إىل الزمن يبتدروا أو املماليك، كمصري مصري عىل أنفسهم يوطِّنوا أن األمر والة
وإنشاء البعوث، وإرسال املدارس، بناء يف فأخذوا والتصنيع، التعليم بتجديد العاجل
املؤلفات نقل يف عملها املطبعة وعملت الثروة، موارد وضبط الدواوين، وتنظيم املصانع،
علوم يف األجانب ُكتُب القالئل املثقفني أيدي وتداولت السلفية، الذخائر وإحياء النافعة
تداولت كما واالجتماع، الحكم وشئون والكيمياء والطبيعة والجغرافية والفلك التاريخ
من اآلثار هذه جمع إىل الهمم واتجهت املهجورة، السلف آثار من والثقافة األدب كتب
الفرنسية الحملة بعد واحٌد جيٌل يمِض فلم القصور، وخزائن والزوايا املساجد يف مظانِّها
التقليد بيئات من بيئة منه تخُل ولم املرصية، البيئة يف ف» املثقَّ «الرجل ظهر حتى
والتجديد. التحول أعداء أعدى املختلفة األزمنة يف عادتها عىل وهي القديم، إىل والرجعة
يف يالزمه عرصه طابع وأن عرصه»، «ابن أنه عرص كل يف املثقف الرجل ورشط
الحارض الزمن يف يعيش فال حوله، من العالم إىل نظرته يف يالزمه كما وعمله تفكريه
هذا ُوِجد وقد والخرافة. الوهم بلغة والحقيقة الواقع يرتجم وال املايض، الزمن بعقل
القرن أبناء العرصعىل طابع فثبت والتجديد، التقليد بيئات من بيئة كل يف املثقف الرجل
كل أخذت أنها الفرتة تلك يف العرص طابع بثبوت نعني وال انتصافه، قبل عرش التاسع
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عىل غلبوا األمة يف املثقفني أن وال وخواطره، وأفكاره وفنونه علومه من العرص يعطيه ما
ماضيهم، مرياث من وصدورهم رءوسهم يف بقي ما كل عىل غلبوا أو وخواطرها، أفكارها
ما غاية فأبرصوا الظلمة، بعد النور عىل أعينهم يفتحوا أن استطاعوا أنهم نعني ما لكن
فيهم يزل ولم النهار، أضواء تحت أيديهم بني معروض منظور من األعني تلك إليه تمتد
وال البعيد إىل ينظر النظر طويل هو َمن فيهم يََزْل لم بل وكليله، النظر حديد ذلك بعد

وراءه. ما إىل يعدوه وال به الالصق القريب إىل ينظر أو يديه، بني القريب إىل ينظر
الفجر طلع فلما الفجر، مطلع قبل الليل ساعات أحلك عرش الثامن القرن كان
الفارق هو وهذا عيناه، تستطيع كما يستطيعها مَلن الرؤية ت تيرسَّ النهار بعده من وأرشق
ذلك قبل قديمه عىل الجامد وبني عرش، التاسع القرن منتصف يف عرصه ابن املثقف بني
يُقاد. أو الظلمة يف يتخبَّط َمن وبني بعينه، ينظر َمن بني فارق سنة، ستني أو بخمسني
يف بل عرش، التاسع القرن منتصف بعد النور إىل بأعينهم الناظرين هؤالء من
الذي األزهري الريفي نابغتُنا زمانهم، حقائق إىل البرصاء الناظرين أولئك من الطليعة
— لنا — بعلوم رهني العرصي» «التقدم أن املتني، الدين إيمان آَمن بل اليقني، ِعْلَم عِلم
منها، القليل غري يف نلحقهم ولم إليها سبقونا علينا للمعتدين وعلوم وهجرناها، أهملناه
نابغتنا ولكن العرشين، القرن منتصف بعد هذه أيامنا «بديهيات» من حقيقة وهي
فيجد عرش، التاسع القرن منتصف بعد يقررها كان — عبده محمد — األزهري الريفي
وتحرَّى األسبوعية، األهرام صحيفة يف كتبه الذي املقال ذلك بمثل يخاطبهم َمن أمامه

فقال: والحديث، القديم بني املخرضم بأسلوبه يكتبه أن فيه

اإلسالم، ثدي أُرِضعت قد علوم إىل بالنسبة حالنا هذا كان إذا شعري ليت
ألف عىل يزيد زمن منذ إيوانه يف وتقلَّدت حجره، يف وتربت بلبانه، وُغذِّيت
يف حياتنا لوازم من هي مفيدة جديدة علوم إىل بالنسبة حالنا فما … سنة
كنا … طالبها؟ يف املجهود وبذل اكتسابها من لنا بد ال … األزمان هذه
العلوم سيل فيه جرى زمان يف … النوشادر روح بشم يفيق املبنَّج أن نؤمل
أحوالنا وبني بينها التوازن فيه وظهر … العموم عىل الكرة أنحاء عمَّ حتى
وعجزنا، وقدرتهم وضعفنا، وقوتهم وذلتنا، وعزتهم وفاقتنا، كثروتهم املهجنة؛
ت ُصمَّ لكن … تَُعدُّ ال التي والرزايا املزايا من ذلك وغري وانهزامنا، وَصْولتهم
غشاوة أبصارهم وعىل وسمعهم قلوبهم عىل هللا ختم األبصار، وُعميت اآلذان

عظيم. عذاب ولهم
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العرص

جيله، أبناء من الطليعة يف وهو الدعوة هذه يدعو عبده محمد الشاب كان وقد
القرن منتصف إىل عرش الثامن القرن منتصف من كله العرص طابع بها ل سجَّ ولكنه

النهار. مطلع إىل األخري، الليل هزيع ومن عرش، التاسع
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الثاني الفصل

القرية

من موضع منها يتبني ولم معاملها خفيت األرض من ببقعة الظالم ألفاف أحاطت إذا
ال مهجور مسكن أنها أو بلقع، خالء أنها البعد عىل إليها الناظر إىل وُخيَِّل موضع،

نور. بصيص منه ينبعث وال ديَّار، إليه يأوي
غري شيئًا معها يرى ولكنه الظالم، آية عينيه أمام ينمحي فال إليه السالك ويقرتب
ضئيل رساٍج بني وهناك؛ هنا النور من شيئًا بعض، عىل بعضها أطبق التي الظلمات
يَُرضم موقٍد أو للهداية، تشب ناٍر أو جدار، زاوية عند خافتة فتيلة أو دار، باب عىل

الظالم. ألفاف غري النور بصيص من آَخر شيئًا للطعام،
بني املخرضم العرص يف املرصية القرية صورة كانت الحالة هذه مثل حالة عىل
التاريخ خالل من صورتها عرش: التاسع القرن وأواسط عرش الثامن القرن أواسط
بصيص واملوات، الظالم غري يشء عن تتجىل قريب من وصورتها وموات، ظالم العام

الحياة. من ورمق النور من
فال امليالد، قبل ما إىل ترجع قرون منذ العام التاريخ صفحات يف القارئ ينظر
دخيل حكم من ينتهي وال باغية، دولة قصة يف ليبدأ إال طاغية دولة قصة من يفرغ
والجمود، العسف وبني والشقاق الضعف بني يضطرب أصيل، حكم إىل لينتقل إال
الصفحات تنطبق فال هناك، ووميض هنا بريق من تخلله ما كل ذلك أثناء يف وينطمس
غياهب يف بالسالك تحيط التي األلفاف كتلك الظلمات، من ألفاف عىل إال األمر آِخر

ظالم. عىل مطبق ظالم غري وراءها يبرص فال الليل،
جانب إىل آَخر شيئًا فريى حدة، عىل القرية تاريخ من العام التاريخ قارئ وينتقل
بغري الشعور من وشيئًا هناك، السخط ومن هنا العزة من شيئًا واملذلة، الطغيان
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وال عنه، وفتش تبيَّنه إذا الناظر يراه متقطع متفرق ولكنه تسليم، كل وراء التسليم
متفرقني. منفردين اآلحاد نطاق من أوسع نطاق يف األوىل النظرة من له ينكشف يكاد
املرصية للقرية املختلفة الصورة هذه من العام التاريخ قارئ يعجب أال الحق ومن
الرتبة من بقية فيها تبقى أن القرية لتلك يعجب أن أحرى كان فإنه الفرتة، تلك يف
سوء من الجفاف وعوارض واالنتهاب، واالغتصاب والجدب القحط جوائح بعد املخصبة
لم كله هذا كان فإذا مجاٍر، به فاضت إن املياه توزيع سوء أو الري وسوء الزرع
البرشية للنفس تبقى أن عجب فال العتيقة، األرض هذه يف الخصب ذخرية يستنفذ
خراب من أرضها أصاب ما الزمن غوائل من أصابها أن بعد الحياة قوة من ذخرية

واغتصاب. وجدب
الكامنة القوة دالئل من قطُّ يَْخُل لم أنه — فيه التأمل عند — العام التاريخ وواقع
أجيال. وراء أجيال إىل أحيانًا والجمود الكمون طال وإن والجمود، التسليم ظواهر وراء
منها يَْخُل ولم األهرام، بناة مظالم بعد املقاومة ثورة من يَْخُل لم العام فالتاريخ
بما الثورة هذه ُشَعل من شعلة املرصية املسيحية كانت وربما الرومان، دولة إبَّان يف
عن العازفني إليه ساقت وربما الحاكمة، الدولة عقيدة تنكر عقيدة من ألهلها رشعته
من العمياء الطاعة تلك أبى وَمن … الرهبانية ووحدة الدير عزلة من العمياء الطاعة
واملنارس العصب مع يذهب ولم العصيان سالح يحمل لم فلعله والتقوى، الخري أهل غري

واألموال. األنفس من للحرام استباحته قبل الظالم الحاكم لعصيان استباحة إال
الحياة جذور يستأصل أن وسعه يف يكن لم الظالم الحاكم أن نذكر أن وينبغي
بوسائل خربة له تكن ولم استئصالها، يف مأرب له يكن لم وأنه أراد، لو القرية يف
مأربه فأما البعيد، الزمن يف عواقبها من يخيفه ما النظر بعد من له كان لو استئصالها
قصور يف قابع وهو إليه يُحَمل الذي الزرع محصول منه همه فكل وقته حارض يف منها
يستغني ال والكادحني للحارثني تسخريه يف فهو أعوانه من إليه حمله وَمن املدينة،
من القرية يف يعرفون مَلن الرشوة بذل عن بل آخرين، ومداراة منهم فريق مسألة عن

واملتمردين. العاملني
يكون ما أحوج املماليك دولة يف السلطان ألصحاب والرضيبة الزرع ملتزم وكان
«الروك» عىل تزرع التي القرى يف أو أبناؤها يملكها التي القرى يف سواء املداراة، تلك إىل

األيوبيني. أيام بعد املشاع الزرع يسمون كانوا كما
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القرية

امللتزم، عىل مقاًدا وأعىص قدًما أرسخ بالدهم يف كانوا قلَّتهم عىل ألرضهم فاملالكون
إىل صغرية بالتزامات منهم فريًقا يريض وقد والتسخري، اإلكراه بعصا يسوقهم أن من

الكبري. التزامه جانب
فيها ُولِد التي قريته غري قرية كل يف امللتزم عن غرباء «الروك» أرض يف والزارعون
البعيدين العواصم أهل من كان إن مدينته عن غرباء هم أو القرى، أهل من كان إن
إْن ألنهم حسابهم؛ لهؤالء يحسب وأن يعرفهم َمن يُرِيض أن إليهم فسبيله الريف، عن
يقدر أن من وسيلة وأعجز يًدا أقرص فهو عليه، يقدروا أن من بأًسا أضعف كانوا

مرضبني. كارهني عليهم قدرته من يستفيد وأن أجمعني، عليهم
قرياًطا، وعرشين أربعة بالقراريط يحسبونها حصيلة كله القطر ملوارد كانت وقد
واألحواض، والجسور القناطر وأعمال الدواوين ومرافق والجند األمراء بني موزَّعة
الريف، أبناء بني املقدمني الرؤساء ألولئك محجوزة حصة القراريط هذه من وكانت
العرب» «بأبناء ون ويسمُّ العربان، مشايخ أو بالعلماء الدولة سجالت يف ونهم يسمُّ
يكن فلم قبيل، كل من الجند وأعاجم والجراكسة الرتك أبناء من يكن لم َمْن كلَّ
الفالحني من أكثرهم كان بل الخيام، مضارب يف يعيشون بدًوا كلهم العربان» «مشايخ

والقرويني.

أواخر يف القرى ألبناء بقي الذي الشكاية منفذ أو املقاومة، منفذ أو الحرية، منفذ إن
الفرتة، لتلك املؤرخون رواها كثرية حوادث من حادث يف لنا يتمثل قد املماليك، عهد
األمراء فيه واشرتك املقاومة، وأساليب السلطة مراجع من جمع قد الحادث هذا ولكن

املقام. هذا يف بالذكر نفرده أن يستحق مثال عىل الشعب وجمهرة والعلماء
شكوا بلبيس مركز قرى من قرية يف الفالحني أن الثاني الجزء يف الجربتي روى
الرشقاوي هللا عبد الشيخ إىل ميالدية، هجرية/١٧٩٥ ١٢٠٩ سنة الحجة ذي شهر يف
املشهور، املماليك أمري األلفي بك محمد أتباع من بهم لحق ظلًما األزهر، علماء كبري
هذه يف بك األلفي ليخاطبا بك، وإبراهيم بك مراد من كلٍّ إىل شكواهم الشيخ فأبلغ
بغري البالغ هذا عىل زمن وانقىض يوجبها، عما أتباعه يكفَّ أن إليه ويطلبا الشكوى
إىل فانتهوا مليٍّا، األمر يف وتشاوروا األزهر علماء الرشقاوي الشيخ فجمع جدوى،
وأصحاب التجار ودعوة الجامع أبواب إغالق عىل واتفقوا باملقاومة، جهرًة األمراء إنذار
العام، باإلرضاب اليوم نسميه ما وإعالن التجارة، وحوانيت الدكاكني إغالق إىل األعمال
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منزل إىل الشعب جماهري وتبعتهم التايل اليوم يف والعلماء الرشقاوي الشيخ ركب ثم
إىل يستجيبوا حتى األمراء مقاومة يف معهم أتباعه وإرشاك إلرشاكه السادات، الشيخ
ال التي الجموع هذه فرأى السادات، بيت بجوار قرص بك إلبراهيم وكان مطالبهم،
ثم اجتماعها، سبب عن يسأل َمن فأرسل كثرتها، وهالته حوله، مما املدد عنها يكف
الدفرتدار عنه وأناب االجتماع، مكان إىل بنفسه الذهاب عىل يجرس فلم بالسبب، علم
يريدون أنهم منهم فعلم طلبوه، ما تحقيق يف والسعي العلماء أقوال الستماع بك أيوب
الرعية، يرتضيه ما إال والرضائب املكوس ورفع واألرواح األموال وصيانة املظالم كفَّ
مما بعضها بتعجيل واالكتفاء املطالب، هذه بعض تخفيف يف بك أيوب فخاطبهم
قد وإنه متعِذر، واحدة َدْفعة والرضائب املكوس رفع إن وقال: لوقته، إنجازه يستطاع
إن قائلني: العلماء فصارحه واألرزاق». املعايش علينا «ضاقت وإال فشيئًا، شيئًا يُرفع
يف املال إنفاق إىل الحاجة وما فيه، خري وال به حاجة ال فيما األموال ينفقون األمراء
أيدي يف ما يأخذ وال يعطي األمري إن واملماليك؟ الجواري من واالستكثار والرتف البذخ

وفضول. إرساف الخاوية الزينة ورضوب اللذات عىل اإلنفاق وإن الناس،
املسجد حرم يف ليلتهم فباتوا املجلس، ذلك يف شافيًا جوابًا العلماء يستمع ولم
الطاعة بخلع األمراء معلنني العامة، والساحات امليادين إىل الصباح يف يخرجوا أن عىل
التبعة وأحال منهم، املعذرة طلب إىل بك إبراهيم فبادر الرشيعة، أحكام إىل واالستجابة
مراد صاحبه رأسهم وعىل املماليك، أمراء من له املخالفني إرصار إىل مطالبهم رفض يف
واملراوغة، الرفض عىل املخالفون أرص إذا صفوفهم يف ويحارب يؤيدهم أنه وأبلغهم بك،
انفجار قبل املدينة لتهدئة عاجل يشء عمل عىل له مستحثٍّا األمر يف بك مراد وكاشف

بالعصيان. كله الشعب
الخطر لتدارك املماليك أمراء يصنعه ما لينظر الحالة يرقب األكرب الوايل وكان
إبراهيم قرص إىل قصد شيئًا، يصنعوا ولم الثالث اليوم كان فلما استفحاله، قبل
إىل وأرسلوا املماليك، عساكر يف النافذة الكلمة وأصحاب الجند كبار هناك وجمع بك
فحرض يحبون، ما عىل األمر بإبرام ويَِعدونهم للمشاورة يدعونهم والرؤساء العلماء
عمر والسيد السادات، والشيخ األمري، والشيخ الرشقاوي، الشيخ من كلٌّ رؤسائهم من
بعد االجتماع وانفض امللمات، لهذه املختارون األمة نواب وهم البكري، والشيخ مكرم،
وال يتبعوه أن األمراء عىل بذلك َمْوثٍِق وكتابة العلماء، طلبه ما بقبول والرد األخذ طول
أن وخالصتها: املوثق هذا ل تسجِّ التي الرشعية الحجة عىل جميًعا عوا ووقَّ يخالفوه،
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الرعية بموافقة الرضائب تُفَرض وأن الحقوق، قضايا يف املحاكم بقضاء األمراء يدين
املحكومني. من جريرة بغري الحاكم عدوان يمتنع وأن الرشعية، األحكام حسب عىل
العقود، هذه تسمية يف الرشيعة قضاة عادة عىل الرشعية بالحجة الوثيقة هذه يَْت وُسمِّ
السياسة علوم يف القوم ُكتُب مع خربها لجاءنا األوروبية البالد بعض يف ُكِتبت أنها ولو
أو األكرب، الدستور أو الشعب، حقوق عن الكثرية العناوين تلك من بعنواٍن الحديثة،
أمراء دعوا الذين العلماء ولكن التاريخية، مصطلحاتهم من إليها وما كارتا»، «املاجنا
التذكري غري جديد بعهد الناس إىل جاءوا أنهم يحسبوا لم العهد، ذلك توقيع إىل العرص
عليهم «حجًة» املوثق وُكِتب األمراء، أولئك نسبها التي هللا رسول وسنة هللا كتاب بعهد

العلماء. عباده من باملعروف تأمر التي «األمة» وشهادة الرعية بشهادة

الظالم من والشكوى املطالبة عىل القدرة من الصالحة البقية هذه للقرية بقيت وقد
املظالم لرفع كافية األوقات من كثري يف تكن ولم طويل، بزمن املماليك عهد بعد ما إىل
قلب يف الكامنة القوة لتحريك كافية األوقات أحلك يف كانت ولكنها الظالم، يد وكفِّ
باإليمان، الجهر يجدي حيث به يؤمن بما للجهر متحفٍز والخري، بالعدل مؤمٍن إنساٍن

واآلذان. القلوب من مستمًعا له يجد أو
الفرتة تلك يف االجتماعية الظاهرة لهذه السرية هذه صاحُب إمامنا خ أرَّ وقد
األمراء إن الخديوية: األرسة رأس عيل محمد عن مقاله يف هللا رحمه فقال بعينها،
عند يؤازرونهم أنصاًرا األهلني من لهم يتخذوا وأن ظلمهم، من يخففوا أن «اضطروا
يف زادوا إليهم، األمراء بحاجة األهلون أحسَّ فلما خصومهم، وبني بينهم الحرب قيام
الذين أولئك عند الشعبية اإلرادة قوة فعظمت مطالبهم، قبول إىل واضطروهم الدولة
نعم … مًعا وامللوك األمراء قيَّدوا أن األمر بهم وانتهى الحكومة، بمقتىض عبيًدا كانوا
موزَّعة البالد وكانت الرشقية، الحكومات به تخاِلف نوٍع عىل مرص يف الحكومة كانت
يطلب منهم كلٌّ وكان يهوى، كما فيه ويترصف منها قسًما يستغل منهم كلٌّ أمراء بني
كان فالخصام صولته، به يدفع أو اآلَخر يد يف ما إىل يده بمد له يسمح ما القوة من
استطاع ما املماليك من يستكثر منهم كلٌّ كان لذلك عملهم؛ أهم كانت والحرب دأبهم
أهايل من أعوان اتخاذ إىل فاضطروا كثروا إذا مؤنتهم تعوزهم وكانت جنده، منهم ليعدَّ
القرى سكان إىل رجعوا ثم خصوًما، منهم وجدوا كما أحزابًا العرب من فوجدوا البالد،
وعرف الحاجة، عند لهم أنصاًرا منها بيوتًا فاتخذوا إليه، يحتاجون ما فيهم فوجدوا
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ما أو لهم ما مثل األمر من لهم وصار أعينهم يف فارتفعوا إليهم األمراء حاجة هؤالء
نفوذهم يعظم رؤساء لها كبرية بيوتًا املرصية البيوت يف ترى كنَت لهذا ذلك؛ من يقرب
يف زمنه يرصف أن األمراء أولئك من أمري كل عىل يقيض كان وذلك … جاههم ويعلو
من والتمكن يده يف ما لحفظ قوة من يستطيع ما وإعداد النصري، واستجالب التدبري
خصمه أعوان تعدِّي من خوًفا ذلك يف يجارونه األهايل من أنصاره وكان غريه، إخضاع
البدنية القوى ويُكِسب قوة، العزائم ويف َشَمًما النفوس يف بطبعه يُحِدث وهذا … عليهم
ألن استعداد يف جميعها العنارص فكانت نوعها، احتقرت مهما حقيقية حياًة واملعنوية

مكانته». العالم ويعرف كونه يحفظ واحد حي جسم منها يتكون
أبناء من سلطانه عىل خاف إنه فحواه ما فقال عيل، محمد عرص إىل انتقل ثم
ضمري فيه يسترت رأًسا منها يَدَْع فلم الرفيعة، البيوت رؤساء إىل عنايته ه «فوجَّ البالد،
منه ذلك وتكرَّر األهلني، من السالح لجمع سبيًال األمن عىل املحافظة من واتخذ (أنا)،
البالد يف بقي ما عىل وأجهز منهم، الشجاعة َمَلكة وزالت األهايل بأس فسد حتى مراًرا
خلعه حتى نفسه يعرف رأًسا البالد يف يُبِْق فلم أفرادها، بعض أَنُْفس يف حياة من
ويعليهم األسافل يرفع وأخذ فيه. فهلك السودان إىل بلده بقية مع نفاه أو بدنه، من
الكرام انحط حتى الكريم أصله عن وِرثَه فيه لشبٍه يحنُّ كان كأنه والقرى، البالد يف
العساكر وجمع األموال جباية يف يستعملها له آالت إال البالد يف يبق ولم اللئام، وساد
وعزيمة رأي من الطيبة الحياة عنارص جميع بذلك فمحق … وجه أيِّ وعىل طريقة بأية
إقطاعات إثر عىل وألوالده، له واحًدا إقطاًعا جميعها البالد ليصريِّ نفيس، واستقالل

عدة». ألمراء كانت كثرية
الحسنة؟ الرتبية قواعد عىل عهده يف أقيمت التي املرصية البيوت «أين قال: ثم
أو سياساتها أو حكومة إدارة يف السابقة القدم لها كانت التي املرصية البيوت أين
األوتاد؟ الثابتة العماد، الرفيعة البيوت من مرص يف كان ما كثرة مع جندها سياسة
الحرية لهم أطلق فهل فيها، ليتعلموا أوروبا إىل العلم طالب من جماعًة أرسل إنه …
وظهر … يريد ما له تصنع آالٍت اتخذهم ولكنه كال، استفادوا؟ ما البالد يف يبثوا أن
بكثري، ليسوا وهم املاهرين املهندسني بعض وظهر قليل، وهم املمتازين األطباء بعض
فاحتاجوا مهندس، وال طبيب فيهم يكن لم معه وَمن عيل محمد أن ذلك يف والسبب
يلزم ما رسم عند املهندس عىل مسلًطا األعوان من أحٌد يكن ولم املرصيني، بعض إىل
اإلرادة استقالل أثر فظهر العالج، أجزاء تركيب عند الطبيب عىل وال األعمال، من له
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عىل عاقبته تُخَىش ال مما ذلك وكان النابغني، من القليل النفر أولئك عند الصناعة يف
املستبدين.»

خططه إحدى كانت إنما عيل محمد إىل اإلمام األستاذ نسبها التي الخطة أن ق املحقَّ ومن
يجرِّد وأن يديه، بني كله األمر يحرص أن بها أراد التي العامة، سياسته يف املرسومة
شأٍن يف منازعته أو حكمه، عىل االنتقاض أو بمقاومته، نفسها تحدِّث قوة كلِّ من البلد
يسمون كانوا كما الرتك أبناء جانب من املنازعة هذه بدرت سواء الدولة، شئون من
تفرقة بغري عامًة، الفالحني يسمون كانوا كما العرب أبناء جانب من أو عامًة، املماليك
الذين السادة أولئك من يتخلص أن األكرب همه وكان الريف، وأبناء البادية أبناء بني
قادرون أنهم عِلَم ألنه قبله؛ من األمراء ملحاسبة مرة بعد مرة وتقدَّموا للوالية حوه رشَّ
جانب من وخيش غريه، حاسبوا كما محاسبته وعىل حوه، رشَّ كما غريه ترشيح عىل
التحالف بعد وبخاصة أهله، من «عزوة» صاحب أو جاٍه لصاحب أبناؤه يدين أن الريف
والغيلة. القتل من فراًرا العاصمة هجروا الذين خصومه وبعض الريف أبناء بعض بني
أداء عن وامتنعت زمنًا، بالحكم استقلت ربما األطراف قبائل أن عيل محمد يَنَْس ولم
عىل بالجور أو الدولة سلطان من باملروق اتهمهم كلما القاهرة يف األمر لوالة الخراج
واالنشقاق، العصيان عىل قدرتهم من الجاه أصحاب يجرِّد أن يَْكِفه فلم الرعية، حقوق

إليه. به يرجعون وال منه يستمدونه ال جاٍه كل من تجريدهم عىل حرص بل
يستطيع ال ولكنه النامية، الغروس يستأصل أن يستطيع قد املستبدَّ الحاكم أن غري
أرضها، أعماق يف الكامنة الجذور يستأصل أن — وحرصه طغيانه من بلغ مهما —
قسم ملا وترتكها عليها، تهطل سحابة أو إليها يرسي نبع انتظار يف املدفونة البذور وال

تربتها. يف الحياة من لها
تجرِّد لم واالستئصال التجريد سياسة أن عيل محمد بعد الوالة سياسة من ويظهر
كما إهمالها عواقب من ويشفق حسابها، الوايل يحسب التي العنارص تلك من الريف
من املغبة بسوء شعر أن يلبث لم سعيد محمد الوايل فإن استئصالها؛ عواقب من يشفق
جيل انقضاء قبل األقاليم إىل فكتب الريف، حكم يف االستعانة رضورة وأدرك اإلهمال، هذا
أجعل أن لخاطرنا سنح «وقد وجيز: تمهيد بعد أحدها يف يقول التي مراسيمه عيل محمد
بنواحي العرب أبناء ُعَمِد من واملدنية الدينية األمور يف باعتمادهم يُوثَق ن ممَّ الحكام
املقصودة الثمرات من عليه انطووا ما وإبراز التجربة سبيل عىل الرتك، أبناء مع املديريات
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واضح، برهان عن رهم تأخُّ بتعيني أو تقدُّمهم عىل اإلقدام يكون وهناك ضدها، أو بالذات
وجعلناهما أقسام، نظار مزار وبني املنيا مديرية نواحي ُعَمد من اثنني بتنصيب فابتدأنا
أخطاط. حكَّاَم الُعَمد من جانب بتنصيب املذكورة الجهة مدير وأمرنا للتجربة، موقًعا
املديرين إىل أوامرنا فأصدرنا األقاليم، بسائر ذلك حصول يكون أن إرادتنا تعلَّقت واآلن
بحسن املتصفني األطوار املجربني العرب أبناء ُعَمِد من لتنتخبوا إليكم وهذا عموًما
مديريتكم أقسام نظار وترتبوا الحكومة، ملناصب بالتقدُّم يليق َمن والسياسة، االستقامة
أبناء من وواحد الرتك أبناء من أقسام نظار — هكذا — اثنان يكون بأن منهم، الثلث عىل
العرب، أبناء من وواحد الرتك أبناء من ثالثة منهم يكون األخطاط حكَّام أن كما العرب،
«… وأخطاطهم وأقسامهم بالدهم وأسماء أسمائهم بيان علينا اعرضوا ترتبوهم أن وقبل
ووالية حكمها عىل القرى أبناء وبني بينهم املعاونة برضورة الوالة شعور وازداد
إسماعيل أغراض من وكان إسماعيل، عهد يف النيابي الحكم إىل الدعوة فشاعت شئونها،
األمة، باسم األجنبية الرقابة من السلطة بعض يستخلص أن الدعوة لهذه مجاراته يف
ولكنه األقاليم، وُعَمد الوجهاء من وأوليائه أعوانه أيدي عىل استطاع ما به ليترصف
يف الريفيني هؤالء مشاركَة أن يدرك ألنه الحيلة؛ هذه إىل يعمد كان — ريب وال —
لصاحب البقاء وضمان الحاكم سلطان لتوطيد عنها غنى ال وسيلٌة الحكم من حصة
من أثًرا إال توفيق خليفته عرص يف عرابي ثورة تكن ولم العاصمة، يف الكربى الوالية
«أبناء عنرص لتغليب عنها العدول آثار من أثًرا أو السياسة، هذه اتباع يف التهاون آثار

والحكومة. الجيش وظائف يف العرب» «أبناء عنرص عىل الرتك»
أبناء يف محصورة العصور من عرص يف تكن لم القرية يف الخري ودائع أن عىل
البيوت هذه فإن والعتاد، األرض من الثراء وسعة واملال بالجاه تتميز التي «البيوتات»
هو … مكنٍي آَخَر أساٍس عىل قرارها يكن لم لو مكانها يف لتستقر تكن لم نفسها
الصغري البيت يكون أن بالنادر وليس اإلجمال، عىل «البيت» أساس أو األرسة أساس
النسب من جامعة بوشيجة جميًعا وتتصل بها، وتعتز تعزها العالية للبيوتات دعامًة
منه وقفت إذا املستبد الحاكم لسطوة العالية البيوتات تعرَّضت وربما واملصاهرة،
عىل منها بيت كل من أقوى ألنه والريبة؛ الحذر موقف منها وقف أو املناجزة، موقف
وهي واحدة دفعة تأخذه أن قبل واحدة بعد واحدة متفرقة يأخذها أن عىل وأقدر حدة،
الظلم وتغلب الكبري الحاكم برص عن تتوارى التي الصغرية البيوت أما عليه. متفقة
يجرِّدها أن للطغيان يتأتى وال مواردها، تفنى ال التي الخالدة الذخرية فهي بالكثرة،
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النسيب وحياء واملصاهرة، القرابة بحقوق الشعور مع تتوشج التي العرف مروءة من
شأن من وليس الصغري، عىل الكبري وكرامة الكبرية، عىل الصغرية ودالة النسيب، من
بالد يف املعروفة القرابات هذه من العدد موفورة واسعة قرابة إىل ينتمي الذي القروي
يعجز أن شأنه من وليس نهاية، غري إىل القرية يف الصغري حاكمه إىل يستكني أن الريف
الحال به ضاقت كلما ُقْرباه، وذوي عرشته بني جوار إىل جوار من بنفسه النجاة عن

االحتمال. غاية والنكاية الجور به وبلغ
وعوارض حكامه جور من القروي عصمة هي العريقة أوضاعها عىل واألرسة
والنسب الكثري بالعدد يتوطد وما القوية، والعصبة بالجاه يتوطد ما منها سواء زمانه،
واألعقاب. األسالف مدى عىل متمكنًا متالحًقا املوروث، والعرف املتجدد والصهر املتشعب
ترجمتنا يف اآلن تصادفنا كما زغلول لسعد ترجمتنا يف الحقيقة هذه صادفتنا وقد
آداب يف الشأن عظيمة اآلِرصة «إن األوىل: فصولها يف فقلنا عبده، محمد وزميله ألستاذه
أبوة بني األرحام عواطف من املرصي يتجرد ولم التاريخ، عصور أقدم من املرصيني
يف االجتماعي العرف قوام هو وذلك قاصية.» أو دانية وآِرصة وقرابة وبنوة وأمومة
البدع عن وتعرض األلفة تحب التي املرصية املحافظة قوام أيًضا وهو وعالقاته، أخالقه
ففي السنني، آالف منذ املرصي األدب يف معروفة األرسة باتخاذ والوصايا والخوارق.
لتلميذه: الوزير يقول قرنًا وأربعني ستة من أكثر قبل ُكِتبت التي حوتب بتاح وصايا
وأطعمها الجميل، الحب قرينتك وأحبْب منزًال لك فاتخذْ منزلة، ذا رجًال كنَت «إذا
الوصية تُنَْس ولم «… حياتك طول قلبها عىل الرسور وأَْدِخل أوصالها، وطيِّْب واْكُسها،
نسخة ففي القديم، العهد يف الوصايا ُكِتبت كلما ذلك بعد األرحام وِصَلة األرسة بتوقري
«اتِخذْ الحكيم: يقول والعرشين الثانية األرسة مخطوطات يف محفوظة عاني وصية من
ِعداد يف تراه حتى وتعيش صباك، يف وأنت تربيه ولًدا لك لتنجب شبابك يف زوجة لك

بنيه.» أجل من يوقرونه الناس إن كبرية، عشرية له الذي الرجل أسعد وما الرجال،
لقد حملتك، كما واحملها خبزها، ألمك «ضاِعْف الحكيم: يقول الوصايا هذه ويف
سنوات ثالث ثديها وظل ميالدك، بعد عنقها حول تحملك وظلت نبذتك، وما أثقلتها
املدرسة إىل وأرسلتك بهذا؟ أصنع ماذا : قطُّ تقل ولم تنظيفك، من تأنف ولم فمك، يف
وانفردت تزوجت إذا واذكر تنتظرك. يوم كل والرشاب بالخبز لك ووقفت الكتابة، تتعلم
أال عىس وسيلة من عندها ما بكل وتعهدتك ربتك وكيف أمك، ولدتك كيف بمنزلك
شكاية.» إىل منها هللا يستمع وال عليك، بالدعاء هللا إىل يديها ترفع وال برضر، تصيبك
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أن بالبنني الرأفة ِعَظم ومن الحديث، الزمن يف تتغري لم قديمة البيتية الرحمة فهذه
تلك يف الرأفة وأن الوصية، هذه من يُفَهم كما سنوات ثالث إىل لهم الرضاع زمن يمتد
ناحية من اجتماعي فاملرصي … بالبنني اآلباء رأفة كانت ولو الغريبة السحيقة األجيال
منذ والعالقات العادات انتظام ناحية من اجتماعي أو الحرضية، املعيشة وعراقة األرسة
يربطه أو باملجتمع يربطه ما أقوى هو وهذا والبيوت، األرس نظام عىل مديدة أجيال

القومية. والحياة باألمة

ما غاية — وأمواًال أنفًسا — القرية ثروة من استنزفت قد املتطاولة العصور إن
الحساب بتقدير نحرصه وقد اإلحصاء، يحرصه ال مما تقنيه أو تسلبه أن استطاعت
عهد أخريات يف الثالثة املاليني دون ما إىل هبط مرص أبناء تعداد أن نعلم أن فيكفينا
املؤرخني! بعض تقدير عىل الفراعنة عصور بعض يف الثالثني عىل أربى أن بعد املماليك،
التي الثالثة املاليني هذه من األكثر عىل الثلثني نحو إىل القرى سكان هبط وربما

قرار. غري عىل والفرار املدن إىل الهجرة بعد عرش السابع القرن يف بقيت
حني األخرية تصفيته العدد هذا فصفى األيوبية، الدولة بعد اإلقطاع عرص وجاء
القرى بني مرتدد وفريق بالقراريني، وسماهم للقرية مالزم فريق إىل القرى أبناء م قسَّ
صفة أصبحت الحني ذلك ومن بالفراريني، سماهم منها معلوم مكان إىل ينتسب ال
عمله يحسن صانع كل عن وقيل املحكمة، والصنعة املتقن العمل عىل عنوانًا «القراري»
هذه استخدام سوء من بلغ حتى الصناعة، هذه يف قراري إنه عليه يحمد أن يبايل وال
كانت أن بعد القراري، واملحتال القراري» «اللص بها ُوِصف أن موضعها غري يف الكلمة
القرية يف الستقراره والحصاد، والحرث والبذر السقي بشئون الخبري للزارع وصًفا
الفراري للزارع خالًفا اآلفات، وعوارض األهوية وتقلبات والجو األرض بطبيعة وعلمه

محصولها. من وأجرته فيها موسمه غري قرية كل من يعرف ال الذي
احتفظوا ولكنهم قديمها، من املظالم أوزار حملوا «القراريون» الفالحون هؤالء
أن الذخرية هذه من وحسبهم أصولها، من الحياء من ورشيعة العرف بذخرية كذلك
القرى يف عار وكل املوروث، بالعار النسيب ذاك أو القريب هذا يخزى أن أحدهم يأنف
الذي الحد عند االحتمال بهم يقف أن حسبهم أو … األعقاب وأبناء األعقاب إىل موروث
هذا من يتحول أو الثأر، إىل الصرب من ذلك بعد ينقلب ثم احتمال، بعده يحمد ال
البالء فهو الزمن، من حقبة يف حوله جوار كل البالء َعمَّ فإْن الجوار، ذلك إىل الجوار

ومئني. آالف بني الجبني، ذلك دون الجبني بهذا وصمته تلصق وال عاره يعم الذي
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القرية

وعيل الطهطاوي، رفاعة عرش التاسع القرن يف نشأ القرية من القرار هذا ويف
بعثت وكلهم … عبده ومحمد عرابي، وأحمد الطويل، وحسن فكري، هللا وعبد مبارك،

واإلصالح. الكفاح ميدان إىل األزهر الجامع به وبعث األزهر، الجامع إىل القرية به
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الثالث الفصل

األزهر

باشا أحمد العالم الوزير إىل مرص والية أُسِندت (١٧٤٨) عرش الثامن القرن منتصف يف
الذين األزهر علماء مذاكرة يف فرغب والرياضة، الهيئة بعلوم املشتغلني من وكان كور،
هللا عبد الشيخ العلماء مقدم وخاطب الجامع، باملسجد حلقاتهم يف العلوم تلك يدرسون
والشيخ النفراوي سالم الشيخ هما العرص علماء كبار من عاملان ومعه ذلك يف الشرباوي
يشتغلون وال العلوم تلك يجهلون بأنهم صارحوه ثم فسكتوا املنصوري، سليمان
فرغ مسألة أنها يحسبون وهم الوايل وبني بينهم لقاء أول بعد وانرصفوا بتدريسها،
جلساته من جلسة يف الشرباوي الشيخ مع الحديث إىل عاد الوايل ولكن منها، الحديث
الشيخ عمل من املسجد ذلك يف الخطبة وكانت القلعة، بمسجد الجمعة صالة بعد معه
ويجري الصالة، بعد مائدته عىل الغداء ويتناول الوايل، ومنهم املصلني يؤم الشرباوي،
إىل ينرصف ثم العموم، عىل الدين وشئون األزهر شئون عىل أحيانًا بينهما الحديث

يليه. الذي األسبوع من موعده
العلوم منبع بالدنا يف نسمع كما مرص أحسب كنت فحواه: ما مرة ذات الوايل قال
أن من خري باملعيدي «تسمع القائل: املثل وذكرت ظني أخلفت جئتها فلما والفضائل،

تراه!»
واملعارف. العلوم معدن سمعتم كما هي بل الشرباوي: الشيخ قال

التي العلوم من شيئًا عندكم أجد ولم علمائها أعظم وأنتم وكيف؟ الوايل: قال
ورياضة. هيئة من املقاصد علوم ونبذتم والتوحيد، املنطق تحصيلكم وغاية عنها، سألت
وقضاء لخدمتهم املتصدرون نحن وإنما علمائنا، أعظم لسنا نحن الشيخ: قال
الحاجة بقدر إال الرياضية العلوم من بيشء يشتغلون ال األزهر أهل وغالب حوائجهم،

واملواريث. الفرائض علم إىل املوصلة
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صحة رشوط من هو بل الرشعية، العلوم من كذلك الوقت وعلم يقول: الباشا فعاد
السنني. وعدد األِهلَّة، ومواعيد الِقبْلة، وتحرير الوقت، بدخول كالعلم العبادة

به قام إذا الكفاية، فروض من ذلك معرفة إن قال: ولكنه موافًقا، الشيخ فأجابه
وأمور وصناعات وآالت ورشوط لوازم إىل تحتاج العلوم وهذه اآلخرين، عن البعضسقط
العطاردية، واألمور والتشكيل، والرسم والخط الوضع وحسن الطبع، كرقة ذوقية؛

واآلفاق. القرى من أخالط ذلك، بخالف األزهر وأهل
الفريضة؟ بهذه القائم البعض وأين الوايل: فسأل

حسن الشيخ عىل ودلَّه إليهم. يُسَعى بيوتهم يف موجودون إنهم الشيخ: فقال
وفضله. علمه تزكية يف مطنبًا املشهور، املؤرخ الرحمن عبد الشيخ والد الجربتي

يستدعيه أن من قدًرا أعظم إنه الشيخ: فقال لقائه، إىل يدعوه أن الوايل فسألهم
واحتفى الوايل إليه فكتب إليكم، فيحرض خواصكم بعض مع إليه تكتبون ولكنكم مثيل،
الباشا، يدرسها التي العلوم بتلك الدراية من وصف ما عىل ووجده حضوره، عند بلقائه

فيها. للمذاكرة ذلك بعد به االجتماع من فأكثر
قصص من نعرف كما تاريخه، يف الجربتي رواية من القصة هذه نعرف ونحن
فإذا أبيه، عن بعضها ى تلقَّ التي الفلكية العلوم حقيقة عن كثريًا شيئًا األخرى التاريخ
الحضارة علماء لها حصَّ التي الفلكية املعارف أدق عىل واشتمالها صحتها عىل هي
الطوالع وقراءة التنجيم من وأخالط الصحيح الريايض العلم بني تجمع اإلسالمية،
عن كتابه مقدمة يف الرحمن عبد الشيخ قول ذاك ومن والنحوس، السعود وأرصاد
يف داخلة … وكروبها الحادثات وحوادث وخطوبها، األيام وقائع «إن الفرنسية: الحملة
بعضها اقرتان عند العلوية اآلثار يف الخصائص من هللا أودعه بما واالخرتاع اإلبداع حني
جري بحسب وذلك األرض، وجه عىل ما وبني بينها الخفية املناسبات وارتباط ببعض،
أودع وقد واملناظرات، القرانات بتلك عليها يُستَدلُّ وحوادُث مسبباٌت له اإللهية العادة
والشهوات الجسمية العالئق عن املجردة واألرواح البرشية النفوس خاليص بعض يف هللا
األحكام، علم يف ونظر باكتساب أو بإلهام إما الحوادث، تلك بعض معرفة النفسية
غري من فيعرفون، يستدلون واألرض السماوات ملكوت يف وبالنظر يهتدون، هم فبالنجم
الدالئل أعظم من وإن وعالمات، عادية أسباب هي وإنما تأثريات، اآلثار لتلك ينسب أن
الفرنسيس، كفرة بحلول واإلرص، البؤس تنوع ألهلها به وحل مرص، به ُرِميت ما عىل
مرشق بطالع الحجة ذي شهر يف الكيل الكسوف حصول البئيس، العذاب هذا ووقوع

«… مرص إقليم إليه املنسوب الجوزاء
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أو باملرشق الفلكيني عىل وقًفا يكن لم والتنجيم الهيئة علم بني الخلط هذا ولكن
مقرَّرة دراسة والنحوس السعود الستطالع الكواكب يف النظر كان بل العربية، البالد
قبل املتوىف — كبلر جوهان — عرصه يف الفلكيني أكرب وكان األوروبية، الجامعات يف
بأمر ويصدر جراز، بجامعة والرياضة الفلك يدرِّس عرش السابع القرن منتصف
التي الربوج بطوالع منبئًا كله، العالم أرصاد عىل مشتمًال السنوي تقويمها الجامعة
وخصب وحرب، سلم من الحوادث أَِعنَّة عىل وتقبض وامللوك األمراء مواليد عىل ترشف
ويعزو واألرصاد، الطوالع تلك بأرسار يؤمن الكبري العاِلم وكان وكساد، ورواج وقحط،
الرصد تتوىل التي النفوس شوائب إىل أو الحساب، خطأ إىل أحيانًا النبوءات مخالفة
نيوتن إسحاق كان وقد تقدَّم. فيما العربي املؤرخ قال كما النبوءة، منه وتتلقى
الطوالع مباحث يف الصفحات مئات يدون وهو الجاذبية بقانون األفالك حركات يضبط

السوداء. والزايرجة السحر وطالسم واألرصاد

املؤرخ هذا إن فنقول: الفرنسيس، ببالء النجوم نذير عن حديثه يف الجربتي مع ونميض
وداخلها خارجها يف املقاومة أعمال ووصف القاهرة، يف البالء حلول شهد قد األمني
ومن بك مراد وانهزم ساعة إال تكن «لم إنه فقال: املساملني، ودعاء املحاربني كفاح بني
يُقتَل لم بحيث العسكرين طالئع من مناوشة هي وإنما صحيح قتال يقع ولم معه،
واآلالت الجبخانة من فيها بما بك مراد مركب واحرتقت الفريقني، من ا جدٍّ القليل إال
قتاًال البحر يف قاتل قد وكان الجرديل، خليل الطبجية رئيس بها واحرتق الحربية،
مع املراكب يف الذين واملشاة العسكر وبقية الغليونجية من إليه انضمَّ وَمن هو عجيبًا
البعض فنزل بالقلع، نار علقت أن هللا فقدَّر األسد، إقدام وأقدم الفرنسيس، مراكب
فلما املحاربني، من باملركب وَمن هو ومات فاحرتقت املركب يف الذي البارود إىل منها
يف نزلت واملشاة عساكره، وتبعته واملدافع األثقال وترك منهزًما وىل بك مراد ذلك عاين

طائل.» بدون الفريقان وانفصل املراكب
يوم كل األزهر يف تجتمع للقتال بك مراد ه توجُّ عند العلماء كانت «وقد قال:
والرفاعية والسعدية األحمدية فقراء مشايخ وكذلك الدعوات، من وغريه البخاري لقراءة
لألذكار، فيجلسون لألزهر يذهبون يوم كل األشاير، وأرباب الفقراء طوائف من وغريهم
بسببه حصل هذا وكل لطيف، تعاىل اسمه وتالوة للدعاء الكتاتيب أطفال وتجتمع
ال محتًما مقضيٍّا أمًرا لكونه مرص الفرنسيس دخول يدفع لم وإن فهو العظيم، النفع
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الذكر بمجالس القلوب واجتماع الدعوات، هذه بسبب اللطف وقع لكن بالدعاء، يَُردُّ
الحمد.» وهلل تُنكر وال مشاَهدة حصلت التي اللطف وآثار واالستغفار،

ويتوقعون بهم يُفَعل ما يدرون ال واملقيمون املذكور، األحد يوم أصبح «وملا قال: ثم
من حال بأسوأ وهم الفارين من الكثريون ورجع املكروه، ووقوع الفرنسيس حلول
املراكب يف كان الحريق وأن الرشقي، الرب إىل يعدوا لم الفرنج أن فتبنيَّ والفزع، العري
عىل رأيهم فاتفق وتشاوروا، واملشايخ العلماء بعض األزهر يف فاجتمع ذكرها، املتقدم
وأرسلوها ذلك ففعلوا جوابهم، من يكون ما وينظروا الفرنج إىل مراسلة يرسلوا أن
قابال أنهما وأخربا وعادا فغابا صحبته، وآَخر لغتهم يعرف مغربي شخص صحبة
قصدهم، عن االستفهام ومضمونها ترجمانه، عليه فقرأها الرسالة وأعطياه القوم كبري
إلينا الحضور عن تأخروا ِلَم ومشايخكم؟ عظماؤكم وأين الرتجمان: لسان عىل فقال
الزم لهم: قال ثم … وجوههم يف وبشَّ وطمنهم الراحة؟ فيه يكون ما لهم لنرتب
عقالء أشخاص سبعة من ننتخبه ديوانًا منهم لنرتب إلينا يأتون والرشباجية املشايخ
الصاوي مصطفى الشيخ وركب الناس، اطمأن بذلك الجواب رجع وملا األمور. يدبرون
املشايخ أنتم وقال: لهم وضحك اهم فتلقَّ الجيزة، إىل وآخرون الفيومي سليمان والشيخ
لهم اكتبوا يخافون؟ يشء ألي فقال: وهربوا، خافوا الكبار املشايخ أن فأعلموه الكبار؟

«… الراحة ألجل ديوانًا لكم ونعمل بالحضور
كانت األذكار دعوات أن الفرنسية والحملة األزهر بصدد ونحن نذكر أن بد وال
عقيدة يف بنفاذها اليقني جانب وهو األقل، عىل واحد جانب من عملية» «قوة حينها يف
الحاكم يأمن وال الشكوى، وصدقت النية خلصت إذا أثرها يف يشكون ال والرعية، الرعاة
مىض وقد هللا. غري يف الرجاء وانقطاع البالء شدة يف املظلوم من تُستجاب أن الظالم
وتوالت والحبشة، مرص بني الحرب ونشبت سنة، وسبعني مائة نحو نابليون حملة عىل
يف التالوة قوة — القوة بتلك يومئٍذ إسماعيل الخديو فاعتصم الهزيمة، بعد الهزيمة
للعلماء قال ولكنه أثرها، يف الشك يخامره فلم — العلماء من الدعوات والتماس البخاري
إليه فردَّها بعلماء. لستم أنكم وإما البخاري، تقرءون ال أنكم إما الهزيمة: اتصال بعد
ولتنهون باملعروف «لتأمرن السالم: عليه يقول إذ النبوي؛ بالحديث وذكَّره جريء عالم

«… لكم يستجاب فال خياركم فيدعو رشاركم، عليكم هللا ليسلطن أو املنكر، عن
محاريبه ودنَّسوا األزهر الجامع واقتحموا بمرص، رءوسهم الفرنسيون ركب وقد
مدحورين، مرص من خرجوا حتى قليل غري ينتقض فلم والدواب، الخيل فيه وربطوا
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البلد أبناء يَنَْس ولم مكَرهني، عنها يرحلوا لن أنهم الناس وإىل إليهم ُخيَِّل أن بعد
علمائه ودعوات املقدَّس الحرم ذلك عىل عدوانهم وبني الرسيع جالئهم بني يربطوا أن

والنكال. بالخذالن عليهم

تقدَّم كما كان الذي العهد، ذلك فرتات من فرتة خالل األزهر تاريخ من موجزة نبذة هذه
املعهد هذا حياة من فرتة كل تاريخ ويكفي النهار، مطلع قبل الظالم ساعات أحلك
يف األمة من تبوَّأها التي مكانته وبيان عليها، استقر التي بوظيفته للتعريف الخالد
وحكم والتقليد العرف بحكم تقرََّر فقد عليها؛ الواغلني الدخالء لسلطان خضوعها أيام
مالذ وأنه املحكومني، من الدخيل الحاكم يسمعه الذي األمة صوت أنه والسمعة العقيدة
وَمن بعقيدتها، يدينون الذين الحاكمني نفوس ويف األمة أبناء نفوس يف الروحية القوة
الدين يف إخوانها ينساه الذي حسابها لها يحسب فقد العقيدة تلك أهل من يكن لم
ونسيه الحساب هذا الفرنسيون له حسب وقد الساعة، هوى مع أو املطبقة الجهالة مع

األوقات. من وقت يف الضياع كل قطُّ يَِضْع لم ولكنه املسلمني، أمراء من أناس
ووظائف األزهر وظيفة حدَّدوا قد البلد أهل أن نذكر أن جليته عىل الواقع َفْهِم ومن
يف الصدارة يتوىلَّ َمن منهم فكان املكتوب، الدستور عىل أحيانًا يعز تحديًدا علمائه
زمالئه، من له وأصلح العمل هذا عىل أقدر ألنه الحكام؛ ومخاطبة السياسة شئون
بتقواه الناس يثق َمن منهم وكان بالتقوى، وأشهر علًما أوسع هو َمن فيهم كان وإن
الوايل يفاوض َمن منهم كان وهكذا والرئاسة، الدين أمور يف نزاهته إىل ويطمئنون
هو وليس الفرنيس القائد يفاوض َمن منهم وكان البلد، علماء بأعظم هو وليس الرتكي
والحكومة األمة بني السفارة لوظيفة حني مرشَّ كانوا ولكنهم العلمية، الرئاسة بمكان
سمعته ولغريهم املشكالت، وعالج اإلقناع وأساليب الناس سياسة يف خربة من لهم بما
العباد. عند الوسائل خابت إذا هللا عند الوسيلة والتماس والبصائر القلوب هداية يف

القرية وبني الروحية القوية الرئاسة هذه بني طويًال زمنًا الصلة تنقطع ولم
والرؤساء الشيوخ أسماء عرض يغنينا وقد الصعيد، قرى أو الريف قرى من املرصية
األزهر بني الصلة هذه بمبلغ للعلم الكبري الديوان منهم وألَّف نابليون اختارهم الذين
يُعرف قرية إىل يُنَسب لم َمن منهم ندر عرشٍة من الديوان هذا تألَّف فقد والقرية،
البكري، خليل والشيخ الرشقاوي، هللا عبد وهم: ولقبه، باسمه يُعَرف كما إليها بنسبته
والشيخ املهدي، محمد والشيخ الفيومي، سليمان والشيخ الصاوي، مصطفى والشيخ
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يوسف والشيخ الوييش، أحمد والشيخ الدمنهوري، مصطفى والشيخ الريس، موىس
للوايل يقول «الشرباوي» الشيخ كان ذلك وقبل الدواخيل. محمد والشيخ الشرباخيتي

والريف. القرية أبناء أنهم األزهر أبناء عىل الغالب إن العثماني:
البن بلبيس أهل شكاية أثارتها التي الثورة خرب القرية عىل الكالم يف تقدَّم وقد
إىل تصل كانت األقاليم شكاية أن نذكر أن يفوتنا فال الكبري، الرشقاوي الشيخ إقليمهم
الطريق. رحلة يف عليها العدوان وقع ولو عليها، معتدى طائفة كل من األزهر قادة
وشيئًا واملرية التمر تحمل الصعيد أبناء لبعض سفينة نهب أغا بك سليمان أن وحدث
من وايف أوالد عىل له ديونًا نهبه بما استخلص أنه األغا وزعم واألطعمة، األزواد من
إنما السفينة أن األزهر مشايخ وأبلغوا الصعايدة من املجاورون فغضب الصعيد، أهل
والشيخ الدردير الشيخ فركب ُقَراهم، يف عشائرهم من إليهم مرَسًال رزًقا تحمل كانت
حرضته يف أغا سليمان وواجهوا بك، إبراهيم األمري إىل املصيلحي والشيخ العرويس
عنده فضلت التي البقية مع كله، استلبه ما بردِّ وعد عىل إال يرجعوا ولم شديد، بكالم

عليه. استوىل مما

املدرسة ألنه كله؛ العالم يف املكانة هذه له استقرت إنما األزهر الجامع أن الواضح ومن
بني املغرب، إىل املرشق من الفسيح اإلسالمي العالم من الوسطى الرقعة يف الجامعة
مع حينًا املدارس هذه أِفَلْت وقد املغرب، يف قرطبة ومدارس املرشق يف بغداد مدارس
الجامعة وورثت األندلسية، الدول وسائر األموية الدولة وأفول العباسية الدولة أفول
واملعارف بالعلوم القديمة مرص شهرة القاهرة ورثت كما جميًعا، شهرتها األزهرية
العلوم هي وتلك اإلسالم، حكماء من كثري عند زمنًا املباح السحر من حسبت التي
ركام وتحت الربابي نقوش يف عنها يبحث املرصي النون» «ذو كان التي واملعارف
مرص عن يقول باشا» «أحمد العثماني الوزير كان وإنما الرغام، يف املدفونة الكنوز
الشهرة تلك يعني وهو واملعارف»، العلوم «معدن بأنها كله العالم يف اشتهرت إنها
ثم العتيق، الجامع شهرة اإلسالم بعد بها اتصلت ثم قديًما، عنها ذاعت التي العريقة

اإلسالم. بالد يف العلم بأمانة انفراده بعد األزهر شهرة
الكونية والعلوم والكيمياء بالنجوم يشتغلون كانوا أنهم الفاطميني عن واملأثور
الصادق جعفر اإلمام وكان الحديثة، العلوم أو الطبيعية بالعلوم اليوم نسميها التي
الدين علوم يف حجة — املذاهب جميع من اإلسالم علماء بني القدر رفيع إمام وهو —

34



األزهر

الفاطميني علماء وكان الكيمياء، حيان بن جابر ويعلِّم الفقه حنيفة أبا يعلِّم والدنيا،
نرش عىل والفلسفة باملنطق ويستعينون العلوم، هذه بني الجمع يف به يقتدون ودعاتهم
سجل الباقية املحفوظات أوراق يف وليس والدين. الدنيا طالب من أهلها بني دعوتهم
ولكن العلوم، هذه من باألزهر درسوها التي الكتب وأسماء العلماء أسماء لتدوين ثابت
العلوم أسماء تحتوي كانت قرون ثمانية من بأكثر األزهر إنشاء بعد العلماء إجازات
أحمد الشيخ الكبري العالم سند ومنها حلقاتهم، يف الطالب نوها يلقِّ أن لهم أجيز التي
وفيها (١١٩٢ه)، للهجرة عرش الثاني القرن نهاية قبل املتوىف الدمنهوري املنعم عبد
دروس واللغة الفقه علوم عدا وهي فيها، وألَّف وأجادها حرضها التي الدروس بيان
وعلم وعالماتها، األمراض وأسباب واملنحرفات، واملقابلة والجرب وامليقات «الحساب
األعمال وعلم املزاول، وعلم األرثماطيقي، وعلم والهيئة، والهندسة والزيج األسُطرالب
املياه، استنباط وعلم واملعادن، والنبات الحيوان وهي الثالثة املواليد وعلم الرصدية،

«… والعجم العرب وتاريخ العقرب، لسع وعالج الترشيح، وعلم البواسري، وعالج
تُدرَّس التي اإلنسانية املعارف صفوة العرص ذلك يف تجمع املتفرقة العلوم وهذه
الطالب من لها يستعد مَلن تباح — يظهر ما عىل — وكانت العليا، الثقافة معاهد يف
هذا ولعل عنهم، النقل عىل القدرة فيهم ويأنسون أساتذتهم يختارهم الذين املتقدمني
َمن لها ص يتخصَّ كفاية» «فروض إنها العلوم هذه عن بقوله الشرباوي الشيخ عناه ما
ولعل عليها، يُقِبلون وال اآلَخرين العلماء دروس يحرضون الذين عىل تُفَرض وال يطلبها،
بطالبهم العامة الحلقات يعتزلون واإلفادة التعليم مبلغ فيها يبلغون الذين األساتذة
عن مبادئها ى تلقَّ قد األرجح عىل وهو الكبري، الجربتي الشيخ فعل كما ومريديهم،
الطريقة هذه وعىل أيامه، أخريات يف طريقته عىل وعلموها تعلموها قبله من شيوخ

التالية. الصفحات يف سرَيُِد كما الدمنهوري الشيخ تعلَّم بعينها
«املخصوصة»، الدراسات من كانت الكونية» «العلوم أن الطريقة هذه من بدا وإذا
إىل كله ذلك يُنَسب أن القول ُجَزاف فمن عواهنها، عىل تباح ال التي الدراسات أو
عرصنا يف نقول كما — الَحْجر أو القول عىل بالَحْجر االكرتاث وقلة األُُفق وِضيق الجمود

التفكري. حرية عىل — الحديث
الفكرية. الحرية عىل والَحْجر الجمود غري يشء عىل الذنب يقع فقد

طريقة عىل الكونية العلوم دراسة به أُِحيطت الذي «التقييد» ذنب يقع قد نعم،
من سلم العلوم تلك من علم من وما فيها، للتقدُّم الطالب إعداد طريقة أو تدريسها،
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يف األصيل العلم بذلك هو وليس عنوانه، ويحمل يشبهه زائف علم وبني بينه الخلط
ونفعه. حقيقته

وامللفقني املحتالني إىل وأمنائه ثقاته من وانتقل التنجيم، بعلم اختلط قد الفلك فعلم
واالرتزاق. الكسب أعمال يف واملشاركة والزواج األلفة وعالقات الطوالع ألكاذيب

بغري السموم وصناعة املعادن، وسحر الذهب، بتحضري اختلط قد الكيمياء وعلم
فيها. تُستخَدم التي الخفية الجرائم وعىل عليها رقابة

األمم يف تعليمه طريقة من وظهر والجدل، بالسفسطة اختلط قد املنطق وعلم
للعبث ومدرجة للعقول، مفسدة أنه البيزنطيني عهد إىل اإلغريق عهد من القديمة

املفيد. والبحث الصادق التفكري وقواعد بالعقائد
البرص وذوي الرأي أصحاب أن نعتقد أن البعيد الظن يف اإلغراب من وليس
القيود من به أُِحيطت ما بمثل العلوم تلك يحيطون كانوا الحديث العرص يف بالرتبية
اختالط من حالها عىل ودامت وشوائبها، بأرضارها اليوم إىل بقيت أنها لو باألمس،
وبني استعداد، غري وعىل استعداد عىل طالبها بني املتعلمني واختالط بالزائف الصحيح
وحده الجمود فليس والشعوذة، لالحتيال بها واملشتغلني والفائدة للعلم بها املشتغلني
اليوم، قيودها عنها رفعت التي هي وحدها الفكر حرية وليست باألمس، تقييدها علة
وسالمة الفكر أمانة وأوجبتها حينها، يف أسبابها إليها دعت بصرية حكمة ولكنها

والسياسة. العلم أهل من عنها املسئولني عىل املجتمع
الجمود، مع األَثَرة عليها واصطلحت الجمود، عليها حاف إذا البصرية الحكمة أن إال
والعداء األعمى الَحْجر إىل البصرية الرقابة من وتحولت قيودها، وبقيت أسبابها ذهبت
يمتاز التي العلمية املزايا كراهة يف الجمود فعل من أشد هنا األَثَرة فعل وكان اللجوج،
لجهلهم مخلصني يكرهونها وهم باملعرفة الظهور أصحاب ويحرمها العارفون، بها
تلك من الحذر أوشك وقد مزاحمتها، من لخوفهم مغرضني يكرهوها لم إن بحقيقتها،
املعيب الجمود إىل البصرية الحكمة من عرش السابع القرن أوائل يف ينقلب أن العلوم
ومصاعبها، تبعاتها واحتمال حمايتها من عليها الغيورون وَضُعف املريب، والغرض
وهو األقل، عىل واحًدا شيئًا الفرنسية الحملة بعد الهزيمة قوارع من استفادوا ولكنهم
كتبهم ومنها املتداولة، كتبهم يف األسف هذا بث عىل والجرأة عليها، باألسف الشعور
وهو — العطار حسن الشيخ يَنَْس فلم والرشيعة، الدين علوم صميم يف ألَّفوها التي
الجوامع جمع عىل املحيل الجالل رشح عىل حاشيته يف الفقه أصول يف القول يبسط
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من القياس عىل كالمه يف فيقول واللغة، الحكمة علوم إلهمال بأسفه يرصح أن —
َعِلم األعالم، األئمة لرتاجم التصدي من ذُِكر وما سطَّرناه ما ل تأمَّ «َمن الثاني: الجزء
عىل عظيم اطالع لهم الدينية واألحكام الرشعية العلوم يف َقَدمهم رسوخ من كانوا أنهم
العقائد يف املخالفني كتب يف حتى وجزئياتها، بكلياتها تامة وإحاطة العلوم، من غريها
ذلك من وأعجب ُشبَههم، لدفع والتصدي كتبهم يف عنهم النقل ذلك عىل يدل والفروع،
عىل فيه ردَّ للقرايف مؤلَّف عىل وقفت فإني اإلسالم؛ أهل غري كتب يف النظر إىل تجاوزهم
التوراة من بنصوص إال عليهم الرد يف يأِت لم اإلسالمية امللة عىل أوردوها ُشبًَها اليهود
ثم قلب، ظهر عىل يحفظها كان أنه كتابه يف الناظر يظن حتى السماوية، الكتب وبقية
ولطائف األشعار رقائق من طباعهم وترقيق ألسنتهم تثقيف يف أخلوا ما ذلك مع هم

املحارضات.
الصالح األديب عِرصيِّه وبني — هللا رحمه — املصنِّف بني دار ما نظر وَمن
تخضع ن ممَّ — هللا رحمه — أنه علم الرقيقة، واألشعار البليغة املراسالت من الصفدي
املحدِّثني سلطان بني دار ما وكذا األدباء. سوابق مضماره يف وتجري البلغاء رقاب له
األشعار لطائف من األدباء فحول من عارصه وَمن العسقالني حجر ابن الحافظ
من والسخاوي السيوطي الحافظ بني بل الدماميني، مة العالَّ وكذا األدبية، والنكات
أن علم فيه؛ وقعنا زمن يف الحال إليه انتهى وفيما املقامات، من ألَّفه وما املناقضات
شيئًا نخرتع أن بدون عنهم النقل أمرنا قصارى فإن زمانهم، عامة كنسبة إليهم نسبتنا
محصورة كتب يف النظر عىل اقترصنا بل املرتبة، هذه إىل وصلنا وليتنا أنفسنا، عند من
النظر إىل نفوسنا تطمع وال العمر طول نكررها كالمهم، من املستمدون املتأخرون ألَّفها
سؤال علينا ورد إذا أنه ذلك من فلزم الكتب، هذه يف انحرص العلم كأن حتى غريها، يف
مسألة أو فيه، ننظر وال الفالسفة كالم هذا بأن منه تخصلنا الكالم علم غوامض من
علوم من هذا قلنا أدبية نكتة أو لها، أصل فال الجوامع جمع يف نرها لم قلنا أصولية
مجلس، يف منا جماعة اجتمع وإذا الذنب. من أقبح العذر فصار وهكذا؛ البطالة، أهل
ربما أدبية نكتة املجلس يف جرى فإذا حديثهم، والحديث العامة مخاطبات فاملخاطبات
مساويًا، كان إن قائلها عن واإلغماض إنكارها يف بالغنا لها تفطَّنَّا وإْن لها، نتفطن ال
إذا وأما األدب. وقلة الحشمة عدم إىل ونسبناه أدنى، كان إن القول بشناعة وإيذائه
ويتكدر القالة، وتكثر القيامة، تقوم ذلك عند كان، علم أي من غامضة مسألة وقعت
العامة بنظر فاملرموق القذى، عىل العيون وتغمض بالشحناء، القلوب وتمتلئ املجلس،
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أو مستغرق، الشيخ إن يقال حتى بالسكوت يتسرت أن إما العلم ى يُسمَّ بما املوسوم
الطباع. منه وتنفر األسماع تمجه بما يهذر

ال��ق��ص��ع إال ال��ق��وم أس��ك��ر وم��ا اإلل��ه ب��ح��بِّ س��ك��رن��ا وق��ال��وا

ببغداد: وعظ مجلس يف الجوزي ابن قال كما اآلن فحالنا

تُ��َج��اِري��ه ِخ��لٌّ وال نَ��ْج��د ح��دي��َث ت��ط��اِرح��ه َوْج��ٍد أخ��و ال��دي��ار ف��ي م��ا

واللطف.» السالمة هللا فنسأل مصدور، نفثة وهذه
بمؤلفاتها واإلملام العرصية العلوم ذكر بعد األسف هذا بث إىل الشيخ عاد ثم
الهواء: وضغط واملالء الخالء عىل الكالم عرض يف فقال األوروبية، اللغات عن املرتجمة
بعض يكون بحيث قارورة، يف الرأس مسدودة أنبوبة أو مستوية خشبة وضعنا لو «إنَّا
يدخلها ال بحيث القارورة رأس وسددنا عنها، خارج وبعضها القارورة داخل األنبوبة
يمكن ال محَكًما ا سدٍّ واألنبوبة القارورة عنق بني الخلل نسد بأن وذلك يخرج، وال هواء
من يشء يخرج ال بحيث كانت مما أكثر فيها األنبوبة أدخلنا فإذا فيها، الهواء نفوذ
يشء فيها يدخل ال بحيث عنها أخرجناها وإذا خارج، إىل القارورة انكرست عنها الهواء
ال بحيث األنبوبة من فيها وما بالهواء مملوءة أنها ولوال داخل، إىل انكرست الهواء من
حكمة شارح قال وقد الخالء. امتناع عىل ذلك فَدلَّ كذلك، يكن لم آَخر شيئًا تحتمل
يف امليل إثبات ومسألة الخالء مسألة إن وأقول: برهانيات. ال إقناعيات هذه إن العني:
وعليها غريبة، أرسار للَفِطن ينكشف وبتحقيقها الطبيعي، العلم مسائل من األجسام
يف ووقع العجيبة. اآلالت واستحداث الحيل وعلم األثقال َجرِّ علم مسائل من كثري ينبني
أعمال وفيها والعربية، الرتكية باللغة وتُرِجمت اإلفرنج بالد من ُكتٌُب ُجِلبت أن زماننا
األصول بواسطة األعمال تلك تتحول وقد بعضها، عىل اطََّلْعنا دقيقة وأفعال كثرية
واآلالت الحربية الصناعات يف وتكلَّموا الفعل، إىل القوة من الطبيعية والعلوم الهندسية
الكتب، يف مدوَّنًا مستقالٍّ علًما ذلك صار حتى وأصوًال، قواعد فيها دوا ومهَّ النارية
وعجائب املؤلفات غرائب عىل االطالع إىل همته به سمت وَمن كثرية، فروع إىل وفرَّعوه
كانت إن — فكرته وتنزهت العلوم، دقائق من كثرية حقائق له انكشفت املصنَّفات،

الفهوم. رياض يف — سليمة
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ال��ثُّ��ريَّ��ا ف��ي ��ت��ه ِه��مَّ وه��اَم��ُة ال��ثَّ��َرى ف��ي ِرْج��ل��ه رج��ًال َف��ُك��ْن

بأنواع الكامل والفاضل تتكمل، املعارف حقائق عىل باالطالع اإلنسانية فالنفس
مجالس يف التصدر عىل واملزاحمة اللباس هيئة بتحسني ال ويتفضل، يتفوق العلوم

الفارابي: الحكيم قال الناس.

َح��يِّ��ِز ف��ي وال��ح��ق��ائ��َق وُك��ْن ب��اط��ٍل ذي ح��يِّ��َز َخ��لِّ أخ��ي
ب��ال��ُم��ْع��ِج��ِز األرِض ف��ي ال��م��رءُ وَم��ا ل��ن��ا ُم��َق��اٍم داَر اُر ال��دَّ ف��َم��ا
ال��ُم��وَج��ِز ال��َك��ِل��م ِم��َن أق��لَّ ع��ل��ى ل��ذاَك ه��ذا ي��ن��اِف��س
ال��َم��ْرَك��ِز؟ ف��ي ال��ت��ن��اُف��ُس ف��م��اذا ِب��نَ��ا أَْول��ى ��َم��اوات ال��سَّ م��ح��ي��ُط

نفائس غري تتخذ وال مرصوًفا، العرفانية الكماالت تحصيل لغري سعيك تجعل فال
ومألوًفا. أليًفا الكتب

��ْرِب َوال��شُّ اْل��َم��آِك��ِل أَنْ��َواِع ِل��تَ��ْح��ِص��ي��ِل َس��ْع��يَ��ُه��م يُ��ِدي��ُم��وَن َق��ْوٍم ِم��ْن تَ��ُك َوَال
ال��لُّ��بِّ َوِذي اْل��بَ��ِه��ي��ِم بَ��يْ��َن َم��ا وَش��تَّ��اَن بَ��َه��اِئ��ِم ِط��بَ��اُع ُع��دَّْت إذَا َف��َه��ِذي

األفن، واألبله الَفِطن تساوى لقد لعمري األمور، عاقبة وهلل مصدور، نفثة وهذه
العيل باهلل إال قوة وال حول وال اث، البحَّ الناظر عىل النظر طريق وسد البغاث واستنرس

العظيم.»
بثقافة ف املثقَّ للعاِلم مثًال كان قد — الشكوى هذه نافث — العطار حسن والشيخ
١٢٥٠ سنة بها وتويف ،١١٩٠ سنة بالقاهرة ُولِد القرن. ونصف القرن نحو قبل عرصه
زيارة من واستفاد علماءها وعارش نابليون حملة وشهد (١٧٧٦–١٨٣٥م)، هجرية
يف لنفسه واجتهد األلبانية، بالبالد أشقودرة يف وزمنًا دمشق يف زمنًا وعاش معاملها،
علم من وطرًفا واملنطق، والهندسة والفلك الطبيعة فدرس الحديثة، املعارف تحصيل
والربعني باألسطرالب، العمل يف الرسائل وألَّف الحيل، بعلم ى يُسمَّ كان الذي امليكانيكا
كتابة وأجاد الشعر فنظم األدب، كتب عىل االطَِّالع وأدمن والبسائط، واملجيب، املقنطر
األسلوب بجودة الشتهاره إنشائها عند املرصية الوقائع تحرير إليه وأُسِند الرسائل،
للعالقة الفهم وحسن الحديثة املعارف عىل االطالع حسن مع القلم، صناعة من والتمكُّن
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مشيخة توىلَّ ثم الفنون، وعجائب املخرتعات يف العملية ونتائجها النظرية قواعدها بني
وفاته. سنة إىل فيها فبقي والخمسني، الخامسة قارب أن بعد األزهر الجامع

تعوزه ال — نرى كما وهو — األزهر الجامع مشيخة الفاضل العاِلم هذا توىلَّ ولقد
ولكنه إليه، الناشئة العقول واجتذاب تعميمه يف الرغبة وال الحديث، العلم عىل الغرية
ذوي غرار عىل يكن ولم والكياسة، الفطنة رجال من رجًال — هللا رحمه — كان
افتتاح بهم يُناط الذين النوادر، امُلصِلحني أولئك من بة الغالَّ والعزيمة الصارم البأس
يعارضه الذي اإلصالح سيما وال اإلصالح، سبيل يف الراسخة العوائق وهدم العهود
واملصالح لة املتأصِّ العادات من املنيعة بالحصون منه ويعتصمون الدين، باسم أعداؤه
من كان لو — ونحسبه واأللقاب، املظاهر ووجاهة واالدعاء الغرور وصغائر املتأشبة،
مشيخة فيها توىلَّ التي القالئل السنوات مدى يف له تسنَّى ملا — النوادر املصِلحني أولئك
ذلك البتداء الالزمة العدة وإتمام التعليم نظام لتجديد بال ذي بعمل يقوم أن الجامع
وإعراض الشيوخ معارضة عىل للغلبة وحدها تكفي ال بة الغالَّ العزيمة فإن النظام؛
منها أكرب أو مثلها بمصالح القديم النظام يف وهؤالء هؤالء مصالح وتبديل الطالب،
يف لالبتداء الشيخ عزيمة تكفي وقد املعرضني. والطالب املعارضني العلماء عنها تعوض
صادقة معونة األمر والة من وجد أنه لو طريقه، يف البعيد للتقدُّم تَْكِف لم إن العمل،
سكوت يؤثرون كانوا عهده يف األمر والة ولكن الربهان، يفعله ال ما بالسلطان تفعل
أحًدا يُرِيض وال يغضبهم عمل أجل من واالتهام بالشكوى إثارتهم عىل عنهم العلماء

إليها. العاجلة الرضورة تُلِجئهم التي العمال من — بعُد — هو وليس غريهم،
ذهبت املصدور نفثة أن لنا خطر إذا الحية القدوة أثر تهوين يف نبلغ قد أننا عىل
مئات ُكتُبه يف ويقرؤها والغافل، العاقل منه يسمعها كبري عاِلم نفثة فإنها الهواء، يف
أوانها يف وتأتي واملعارضني، املوافقني العلماء من غريه ومريدي مريديه من الطالب
طالئع من فهي املتوثبة، واآلمال املتطلعة النفوس له وتهيَّأت الحوادث له دت مهَّ الذي
ُسنَن من نَّة السُّ هذه وعىل وهلة، ألول به يمتلئ لم وإن األُُفق له يتفتح الذي الجو

اآلفاق. جميع يف األجواء طالئع تبتدئ التجديد
الكساىل ت وتَِعالَّ املحتالني بحيل مدفوعة غري عملها الواقعة الرضورة تعمل ثم
تتواىل الحديثة واملدارس عرش التاسع القرن مفتتح يف نفثته الشيخ نفث فقد املتعنتني،
للعلوم ومدرسة لأللسن ومدرسة للطب، ومدرسة للهندسة مدرسة بني عام، إثر عاًما
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الطالب لها ويُختَار والحرب، ْلم السِّ لصناعات املعامل بناء معها ويتواىل الطبيعية،
األوروبية، البالد إىل البعوث منهم تُختَار كما الناشئني، األزهر أبناء من واملحرتفون
األستاذية، مناصب أو الرئاسة مناصب إىل ويعودون املعدودة األعوام فيها فيقضون
لم التي التنفيذ وسائل لهم وتتهيأ الدولة، مراتب أرفع إىل املناصب تلك من ويصعدون
تالميذ من القاهرة يف كان حتى واحٌد جيٌل يَْمِض فلم منصبه، يف لشيخهم مهيَّأة تكن
سبيلها، يف العلمية بالنهضة للُمِيضِّ عمله ينبغي ما يفهم كبريٌ حزٌب الحديثة العلوم

… خصومها عىل يُِعينه ما املسموعة واملشورة الرأي من ويملك
إىل للسفر اختاره العطار للشيخ تلميذًا النهضة هذه دعاة أكرب يكون أن ويتفق
وما يراه ما وعىل السفرة، هذه يف يقع ما عىل ينبِّه «أن سفره قبل له ونصح الغرب،
القناع كشف يف نافًعا ليكون يقيِّده وأن العجيبة، واألشياء الغريبة األمور من يصادفه

البقاع». تلك ُمَحيَّا عن
هللا، رحمه الطهطاوي) رافع بدوي (رفاعة جيله نابغة هو الناجح التلميذ ذلك
يف الرصاحة من يستطاع ما بغاية نبَّه أن بعد الحديثة، العلوم فضل يف القائل وهو
ولو …» األزهر: الجامع يف العلوم تلك لتعميم الكبري عيل محمد إهمال إىل الزمن ذلك
املتنوعة املعارف هذه أنوار م يعمِّ أن اآلن إىل يستطع لم ورقاه الوطن منار أعىل أنه
كبري التي الحكمية بالعلوم عقولهم تكميل إىل طالبه يجذب ولم األنور، األزهر بالجامع
العلمية الرشعية األحكام إتقان يف البيضاء اليد لهم إن نعم، يُنَكر. ليس الوطن يف نفعها
والوضع وكاملنطق عرش، االثني العربية كعلوم اآللية العلوم من يجب وما واالعتقادية،
ذلك ويف العاملون، َفْليعمل هذا وملثل املعترب، األصول وعلم واملقوالت البحث وآداب
يقبل والكامل الوطر، بقضاء للوطن يَِفي ال وحده هذا أن غري املتنافسون، َفْليتنافس
منوط واإلصابة، الرشاد جادة سلوك ومدار النظر، أهل عند متعاَرف هو كما الكمال
السنة نرش من عليها يجب ما إىل تضيف أن ينبغي التي العصابة، بهذه األمر ويل بعد
لها التي املدنية، البرشية املعارف سائر معرفَة املنيفة، الرشيعة أعالم ورفع الرشيفة،
فإنه املحمدية، األمة علماء وتعليمه تعلُّمه عىل يحمد ما كل من الوطنية، تقدُّم يف مدخل
ويُقتَدى الدوام، عىل الباقية األعمال من يكون واألحكام الرشيعة علوم إىل بانضمامه
إبداء يف منهم كلٌّ يحسن الدولة أمور يف دخلوا إذا حتى والعام، الخاص اتباعه يف بهم
ومنهجه مستقيم، هو حيث من النافع العلم طريق سلوك فإن قوله، املدنية املحاسن
وأنظَم، أتمَّ أفواههم من يه وتلقِّ أقوم سلوكه للعلماء بالنسبة يكون القويم، هو األبهج
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إسالمية علوم هي أجنبية، أنها اآلن يظهر التي الحكمية العلوم هذه وأن سيما ال
ملوك خزائن يف اآلن إىل ُكتُبُها تََزْل ولم العربية، الكتب من لغاتهم إىل األجانب نقلها
األزمنة حكماء أوروبا أهل من ودراستها بقراءتها يتشبث زال ال بل كالذخرية، اإلسالم
كانت الذي الدمنهوري أحمد الشيخ الزهر الجامع شيخ سند عىل اطََّلع َمن فإنَّ األخرية،
اآلن األزهر الجامع شيوخ شيخ جد الكبري، العرويس أحمد اإلسالم شيخ قبل مشيخته
وأنه بكثري، العلوم هذه دوائر من أحاط قد أنه رأى الشهري؛ العالم املصطفوي السيد
األمور من األزهر الجامع أهل عند كان أيامه إىل يها تلقِّ وأن الجمة، املؤلفات فيها له
ومنقوًال: معقوًال وآالتها الرشعية العلوم من اه تلقَّ ما رسد بعد فيه يقول فإنه املحلية،

الحساب بعلم العارفني خاتمة الزعرتي عيل املعمر الشيخ أستاذنا عن أخذت
ابن ووسيلة وامليقات، كالفرائض عليها توقف وبما املجهوالت، واستخراج
الياسميني ومنظومة الهائم، البن واملقنع الحساب، يف كالهما ومعونته الهائم
املارديني لسبط والدقائق الدرج حساب يف الحقائق ودقائق واملقابلة، الجرب يف
عىل واألخرى املقنطرات ربع عىل إحداهما ورسالتني األزياج، حساب علم يف
الشيخ ونتيجة السبط، جد املارديني هللا عبد للشيخ كالهما املجيب، ربع
وضع علم يف املارديني للسبط واملنحرفات مرص، لعرض املحسوبة اللدائقي
الحكيم القرايف أحمد سيدي عن وأخذت التقويم. يف اللمعة وبعض املزاول،
األمراض أسباب يف العفيفية واللمحة املوجز كتاَب عليه بالقراءة الشفاء بدار
كامل من وبعًضا سينا، ابن قانون من وبعًضا األمشاطي، برشح وعالماتها
عىل وقرأت الطب. يف والجميع الكربى، سينا ابن منظومة من وبعًضا الصناعة،
الحدود معرفة يف الجواهر لقط كتاب الدمياطي الفتاح عبد الشيخ أستاذنا
علم يف الشاط ابن ورسالة السماوية، الهيئة يف املارديني للسبط والدوائر
منها، الوقت أخذ وكيفية بالكرة العمل يف لوقا بن قسطا ورسالة األسطرالب،
الفيومي سالمة الشيخ أستاذنا عىل وقرأت الزيج. علم يف املجدي البن والدرر
من وبعًضا الهيئة، علم يف الجغميني من وبعًضا الهندسة، يف التأسيس أشكال
الشيخ شيخنا عىل وقرأت املساحة. علم يف األشكال مساحة عن اإلشكال رفع
للشيخ األرثماطيقي علم يف رسالة منها كتب، جملة املرحومي الجواد عبد
الحكيم منظومة بالسحميمي الشهري محمد الشيخ عىل وقرأت املزاحي. سلطان
التكعيب، وعلم االستنطاقات وعلم األوفاق وعلم التكسري عىل املشتملة درمقاش
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وعلم املارديني، لسبط واملنحرفات املقنطرات ربع رسم يف أخرى ورسالة
املنطوق وبهجة العلوم وروضة الرصدية، األعمال علم يف ومنظومة املزاول
وسبعني سبعة عىل يشتمل كتاب وهو األنصاري، ساعد بن ملحمد واملفهوم
ورسالة لإلرسائييل، ورسالة الطالسم، علم وآِخرها الحرف علم أولها علًما،
أغنى املواليد، علم يف للخازن ورسالة الطالع، علم يف كالهما الطحان، للسيد
الشيخ شيخنا عن وأخذت واملعادن. والنباتات الحيوانات وهي الطبيعية املمالك
الهيئة علم يف الجغميني ومتن الحكمة، يف الهداية رشح الهندي الدين حسام
الرشيف أحمد سيدي عن وأخذت عليه. السيد ومطالعة زاده قايض بمراجعة
«… السبعة الكواكب تقويم يف اللمعة كتاب األزهر بالجامع املغاربة شيخ

شيخ، عن األخذ بدون بنفسه طالعه بما أعقبه العلوم هذه من اه تلقَّ ما ذكر وملا
يف األرثماطيقي علم يف األعداد خواص بمعرفة الفؤاد إحياء كتاب «طالعت فقال:
الكالم يف والرسالة كرَّاسني، نحو يف املياه، استنباط علم يف الحياة عني وكتاب كرَّاسني،
يف الرصيح القول بخالصة الترصيح ورسالة كرَّاسني، نحو يف البواسري عالج يف اليسري
يف الرضورية األمور بمعرفة الربية إتحاف كتاب ومنها كرَّاسني، نحو يف الترشيح علم
العقرب لسع عالج يف األقرب القول رسالة ومنها كراريس، خمسة نحو يف الطب علم
ومنها كراريس، عرشة نحو يف امللوك نصيحة يف السلوك منهج ومنها كرَّاٍس، نحو يف
مصطفى السلطان باسم ُمَعنَْونًا والعرب، العجم سالطني أسماء يف األرب بلوغ كتاب
وعرشين تسع سنة صفر شهر عرش رابع يف املولود خان، أحمد السلطان ابن خان
رسير عىل الجالس الشمس، بعد األوىل الساعة يف النهار أول األربعاء يوم وألف، ومائة
قبل األحد يوم وألف، ومائة وسبعني إحدى سنة الخري صفر شهر عرش سابع يف امللك

ٍف. بترصُّ ًصا ملخَّ كالمه انتهى الشمس.»
العلوم يف له وكان األزهر، الجامع مشايخ شيخ كان الذي اإلمام هذا إىل وانظر
عن فضًال األعالم أشياخه عن اه تلقَّ مما األوفر، الحظ الهيئة وعلم والرياضية الطبية
يف النافعة العلوم هذه حقائق عىل الوقوف يَُفتْهم ولم أزهرية، كانوا أشياخه كون
التاريخ فن ويف العلوم هذه يف القرن هذا أثناء يف املتوىفَّ الجربتي العالمة وفضل الوطنية،
حسن الشيخ للمرحوم وكان الفلكي، الورداني عثمان الشيخ العالمة وكذلك معلوم، أمر
الجغرافية، العلوم يف حتى العلوم، هذه من كثري يف مشاركة أيًضا األزهر شيخ العطار
سلطان الفداء أبي إلسماعيل البلدان تقويم كتاب عىل جليلة هوامش بخطه وجدت فقد
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التواريخ بأكثر وجدتها أيًضا هوامش املذكور وللشيخ املؤيد، بامللك أيًضا املشهور حماة
وغريها، تواريخ من املعرَّبة الكتب عىل دائًما يطَِّلع وكان وغريها، األطباء طبقات وعىل
بعض وله والصيانة، الديانة غاية مع البرشية، املعارف بسائر شديد ولوع له وكان
نجباءُ فصاعًدا اآلن من تشبَّث فلو … املشهورة تآليفه عن زيادة وغريها الطب يف تآليف
عليها بإنفاقه بمرص األكرم الخديو جدَّدها التي العرصية بالعلوم األزهريني العلم أهل
الرجال، فحول من األقدمني سلك يف وانتظموا الكمال بدرجة لفازوا مملكته، أموال أوفر
َمن تساعد إنما الحكومة أن والحال الحكومة، مساعدة إىل باالحتياج يتعللون وربما
عمل عىل متوقِّف الطرفني من كلٍّ فعمُل واالجتهاد، والغرية الرغبة عالمات عليه يلوح
الوسائط بتسهيل ساعدت قد الحكومة أن عنها والجواب دورية، املسألة وترجع اآلَخر،
وإنما وصل، الدرب عىل سار َمن وكلُّ وسائل، طالب كلُّ ذلك فرصَة ليغتنم والوسائل
يتعلق ما ذكرنا وقد العلماء، بطبقة يتعلق ما فهذا … العمل تمام عىل املكافأة تكون

الكفاية. فيه بما مبسوًطا الكتاب هذا من األول الباب من األول الفصل يف به

يف الوثائق أهم من «رسمية» وثيقة يُعتَرب األلباب» «مناهج كتاب من الفصل وهذا
الكثرية املؤلَّفات بأسماء صحيح ثَبَت عىل يشتمل ألنه األزهر؛ بالجامع التعليم تاريخ
ى تُسمَّ التي العلوم من وغريها والطبيعة والرياضة الطب علوم يف تُؤلَّف كانت التي
أسماء عىل كذلك ويشتمل الرشعية، أو اإللهية العلوم من لها تمييًزا الكونية بالعلوم
أصحابها عىل بالقراءة إما تحصيلها، يف وطريقتهم يدرِّسونها الذين والعلماء مؤلِّفيها
بصفوة تحيط كانت أنها لنا يتبنيَّ الصحيح الثَّبَت هذا ومن مراجعها. يف باملطالعة أو
السابع القرن بداية يف الوسطى العصور نهاية إىل الناس عرفها كما البرشية املعارف
كله العالم أنحاء يف مناهجها طراز من جامعية «موسوعية» دراسات كانت وأنها عرش،

عهدها. عىل
األزهر، بالجامع التعليم مسألة من يومئٍذ الحكومة موقف عىل الفصل هذا ويدل
هيبة أهله، من طلب بغري فيه تُدرَّس علوم تقرير من الحذر موقف عىل كانت فإنها
البدع ومجاراة السلف ُسنَن عىل واالجرتاء بالدين املساس تهمة من وخوًفا لعلمائه
تُتَىل حني بألسنتهم العطار الشيخ قال كما الفالسفة بدع أو الفرنجة بدع املستحدثة؛
كان وكأنما املتأخرين، كتب من كتاب يف تَِرْد لم املعرفة مسائل من مسألٌة عليهم
ترقبوا إذا يسلكونها التي بالخطة العلماء لشيوخ يلوح — رفاعة — األزهري النابغة
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عالمات عليه يلوح َمن تساعد إنما الحكومة «فإن مسلكها، تغريِّ أن الحكومة من
املسألة وترجع اآلَخر، عمل عىل متوقِّف الطرفني من كلٍّ فعمُل واالجتهاد، والغرية الرغبة

جديد. بمسلك قبلهم من األزهر علماء يبدأ لم إن «… دورية
املجدد الرائد رصاحة عىل األزهري التعليم مسألة عن كتبه بما رفاعة دلَّ وقد
لتلك الكبري عيل محمد إهمال إىل تنبيهه يف رصيًحا فكان واحد، وقت يف وحصافته
يف مشاركتهم موضع أو تقصريهم موضع إىل العلماء تنبيهه يف رصيًحا وكان املسألة،
سبق التي واملؤلَّفات العلوم أسماء برسد عنايته يف حصيًفا وكان اإلهمال، ذلك تبعة
تيار إليها اتجه التي للوجهة فطن قد — شك وال — فإنه األسبقون، العلماء إليها
جانب من املسألة هذه ملسته الذي الحساس املوطن عن وكشف البالد، يف الحديث الفكر
العاطفة من الجانب ذلك يف الصدمة وقعت الفرنسية الحملة فمنذ القومية، العاطفة
الوجوم دواعي من وفيه القوم، بغلبة اليقني موقع متالزمني: متناقضني موقعني القومية
القوم عند بأنها واإليمان العلوم، تلك إىل الرشق بسبق العزاء وموقع فيه، ما واالنكسار
من ذلك ويف إلينا، ْت ُردَّ بضاعتنا إنها وللعالم ألنفسنا لنقول نسرتدها مستعارة عارية

فيه. ما الثقة تجديد
هذه تسلَّم إنما السلف، باسم العرصي العلم إىل األزهر نجباء دعوته يف ورفاعة
بذلك فيها الكالم يسوق أن د تعمَّ ولعله الحديث، الفكر روَّاد تركها حيث من العاطفة
مثل عن يعجز ال العرصي الكاتب أن قرائه روع يف ليدخل املسجوع، التقليدي األسلوب
بكاتبها تنقطع ال العرصية املعرفة ألن قلمه؛ عن يخلعه وال ينقصه ال أو األسلوب، ذلك

ماضيه. عن
ألنه األزهر؛ طالب لتعليم يؤثره كان الذي النظام تقرير من رفاعة يتمكن ولم
واألزهريون ١٨٧١ سنة وتويفِّ فيه، التعليم لتنظيم أيامه أخريات يف السودان إىل أُبِْعد
عىل للحكومة تشجيًعا يخطوها أن منهم ينتظر كان التي الخطوة لتلك يحفزون ال
لعهده الجامع شيخ ولكن أهله، دعوة عىل اعتماًدا نظامه تقرير يف سلطانها استخدام
علمائه عىل بالرقابة حسنة خطوة األزهر داخل يف خطا — العرويس مصطفى الشيخ —
يتطلبها التي العلوم يف الدرس ومتابعة والتعلُّم للتعليم منهم الصالحني وانتقاء وطالبه،
الحديث علوم وأهمها العرصية، الحكومة ومدارس القضاء دواوين يف الجديد العمل
ثم واملنطق، والبديع واملعاني والرصف، والنحو والفقه، والتوحيد واألصول والتفسري
عىل العاملية لشهادة االمتحان نظام س فأسَّ العبايس املهدي محمد الشيخ خليفته جاء
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العامة الوظائف والية يف الشهادة هذه العتبار الحكومة استئذان بعد الحديث، نظامها
وثالثة، وثانية أوىل درجات: عىل الشهادة هذه وجعل األزهرية، بالجامعة التدريس غري

مادتها. يف االمتحان يُجَرى التي الكتب وطبقة الطالب إجابة حسب عىل

لينتظم القاهرة إىل عبده محمد الشاب وصل حني األزهر الجامع كان الحالة هذه عىل
طالبه. سلك يف

وسعته ما بكل طالبها تزوِّد عاملية جامعة أنه املوروثة الشهرة بحكم فيه املفروض
والدنيا. الدين وعلوم والحارض، املايض معارف من البرشية العقول

الفقه علوم من قشور عىل مقصورة كانت يومئٍذ دروسه أن الواقعة والحقيقة
يطالبه وقلَّما الذاكرة، حفظ عىل تحصيلها يف ويعول أستاذه، عن الطالب يتلقاها واللغة

ومعناها. لفظها يف والترصف بوعيها نفسه هو يطالب أو أساتذته من أحٌد
األمر دعا فلما ألحد، عليها رقابة ال مهملة فوىض كالهما والتعلُّم التعليم وكان
رشوط لهم ُرِسمت والتعليم، القضاء لوظائف األزهر خريجي من طائفة اختيار إىل
الحاصلني ترشح كانت التي املدرسية الشهادات مثال عىل اإلجازة ودرجات االمتحان

الدولة. لوظائف العرصية املدارس خريجي من عليها
سلطة يملكون ال كانوا ولكنهم قليلني، غري الحالة هذه تغيري يف الراغبون كان وقد
تجنُّبًا أهله؛ من التغيري طلب يجيء حتى يتمهلوا أن ويؤثرون يملكونها أو التغيري،
األكرب املعهد أمر يف — الفرنجة أو — الزندقة دعاة واتباع البدع بابتداع الشبهات إلثارة

الدين. معاهد من
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الرابع الفصل

حملةنرص

«محلة بقرية نشأ ولكنه الغربية، إقليم قرى من شبشري بحصة اإلمام أستاذنا ُولِد
من أرسته ونشأت والده نشأ حيث البحرية، بإقليم شرباخيت مركز ُقَرى من نرص»

قبله.
عىل — ولكنها الريف، أقاليم يف الصغرية القرى إحدى هذه نرص» «محلة وقرية
بتاريخ التاريخ موصولة إنها فيها يقال أن يصح التي القرى تلك من كانت — صغرها
فيه أهله ويحس العهود أحداث فيه تتمثل مكني، اجتماعي كيان ذات كله، الُقْطر
غري كيان ظل يف يعيشون ألنهم والية؛ إىل والية من بل عهد، إىل عهد من الزمن طوارئ
يف الحياة ميادين من اإلقليم حول وفيما اإلقليم، يف الكربى الحوادث مجرى عن منقطع

البالد. أنحاء
فإن األنحاء، هذه يف القرى جميع بني مشرتك عام شأن هذا أن لنا يخطرنَّ وال
بعمل ه تغريُّ يدركون وال كله الُقْطر يف الوايل يتغري أن عزلته من يبلغ ما القرى هذه من
لقيام إليها، يصل وال شتى، أقاليم بني وينترش الوباء يعم ما منها بل القرية، يف ظاهر
«حولية» معامالت منها تكون وقد البعيدة، املعامالت عىل حولها ما وبني بينها العالقة

الحول. أيام بقية املحدود نطاقها من تخرج وال واملحاصيل، املواسم مع تعود
القرى تلك من فكانت — نرص محلة — البحرية إقليم يف الصغرية القرية هذه أما
البالد، أنحاء سائر يف السياسية والحياة االجتماعية بالحياة اتصالها بدوام املمتازة
الدائمة الصلة هذه عىل شاِهٌد اإلمام األستاذ فيه ُولِد الذي القرن خالل يف وتاريخها
يف التاريخ أدوار لنا سجلت التي القهرية، الحوادث من خطري حادث كل وبني بينها

بحذافريه. املرصي الوطن
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كانت ألنها «نرص»؛ محلة باسم يت وُسمِّ اإلقطاع، نظام ظل يف العيش مارست
النسبة. هذه غري يُعَرف ما تاريخه من يَبَْق لم االسم، بهذا لرجل إقطاًعا

هذه أكرب كان اإلقطاع، عهد خلفت التي الزراعية «التفاتيش» أنظمة نشأت وملا
جوار وإىل بأهلها، عالقة عىل أو منها، مقربة عىل إسماعيل الخديو أمالك من التفاتيش
األستاذ قال كما — معهم وكان وعمه، األستاذ أبو هاجر السنطة بمركز التفتيش هذا
ومعونة بأيديهم فيها يعملون أطيان باستئجار لهم يسمح املال من قدر — تاريخه يف
لذلك فأحبه بالسالح، الصيد يف والرباعة «بالفتوَّة أهلها بني والده فاشتهر رشكائهم،
الخديو؛ باشا إسماعيل دائرة يف موظفني وكانا أخوه، ومحمد املنشاوي أفندي مصطفى
فعدُّوه صحبتهما، له وطابت ناظر، وظيفة يف والثاني زراعة، مفتش وظيفة يف أولهما

سنني». مدة ذلك ودام أهلها، من واحد كأنه
األرسة أبناء من وواٍل واٍل بني األحوال بتقلُّب يشعرون نرص» «محلة أهل كان وقد
محمد خلفه عهد يف عنهم أُْفِرج ثم األول، عباس زمن يف أهلها بعض فاعتُِقل الخديوية،
وإيواء السالح بحمل التهامهم املنشاوي، أرسة رؤساء وبعض والده ومنهم سعيد،

عليها. النقمة أيام أشد يف العسكرية، للخدمة املطلوبني بعض
يف القطر سكان من بكثري فتك الذي الطاعون وباء من الصغرية املحلة تَنُْج ولم
وعمه. أبوه هما ولدين عن هللا» خري «حسن جده به فمات عرش، التاسع القرن منتصف
سائر به التفت الذي نواتها هو املقام هذا كان أو الديني، مقامها للقرية وكان
أن اتفق ثم الزمن، من مدة الخيام يسكنون كانوا عبده محمد أجداد أن وذلك مساكنها،
الكرامات، إليه ينسبون معتقًدا وكان نسبه، يُعَرف ال امللك عبد ى يُسمَّ شيخ بهم اتصل
فنهض تويف ثم نرص»، «محلة ذلك بعد عليه قامت الذي باملحل فيها يتعبَّد خلوة فاتخذ
وانضمت حولها، من مساكن لهم جعلوا له قبة ببناء — الشيخ بيت من وكان — جدهم

وجيزة. فرتة بعد مجموعها من القرية تألفت كثرية بيوت إليها
املرصية القرية عىل الكالم يف أسلفنا التي الحيوية» «قوتها من القرية تَْخُل ولم
الطغاة من أعوانهم ومقاومة الكبار، الطغاة سلطان مقاومة يف الريفيني ة ُعدَّ كانت أنها
أن من أعجز الطغاة هؤالء كان إذ االلتزام؛ أصحاب أو اإلقطاع أصحاب الصغار
البارزين العلية مداراة من بد لهم يكن ولم اإلكراه، بعصا جميًعا الزارعني يسوقوا
الكثرة. بجاه أو الثروة بجاه القرية أهل مقاد من تمكَّنت التي األَُرس ومصانعة منهم،
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رحلٍة عىل املخطوطة مراجعه بني اطََّلع أنه باشا» مبارك «عيل املشهور املؤرخ روى
ومرسوق، نرص محلتَْي اسم فيها رأى الكربى، بالرحلة تُعَرف البغدادي اللطيف لعبد
ثالثة: كانت البلد يف الكبرية البيوت وإن الرتكماني، هللا خري بيت يف ضيًفا نزل إنه وقال

الفرنواني. وبيت هللا، خري وبيت الشيخ، بيت
كان — عبده محمد أجداد وهم — البيوت هذه من الرتكماني بيت أن ويظهر
فحاربوه وااللتزام، اإلقطاع أصحاب من القرية سادة عىل مقاًدا وأعصاهم شكيمة أقواهم
يَأَْمنون ال أنهم أيقنوا كأنهم واالضطهاد، باملطاردة متابعته عن وا يكفُّ ولم وطاردوه
منهم اعتقلوا حتى ألبيه جده بعصبة يزالوا فلم يستأصلوه، أو عليهم وتمرده مقاومته
أعوان وجوه يف ويقف السالح يحمل ن ممَّ ألنهم بهم وسَعوا رجًال، عرش اثني نحو
حتى وعمله رزقه يف فحورب حنٍي، بعد أبيه دور جاء ثم املظالم، تنفيذ عند «السلطة»

سنة. عرشة خمس نحو منها بعيًدا وقىض القرية هاجر
القريب، أو البعيد ماضيها يف كبري ثراء عىل يدل ما األرسة هذه أخبار يف وليس
إقليم يف انتشارها وسعة كثرتها عىل يدل لنا بقيت التي أخبارها من خرب كل ولكن

الغربية. إقليم بالد من جاوره وما البحرية
ومنهم أورين»، «كنيسة باسم ُعِرفت التي القرية سكان أكثر كانوا أبيه فأخوال
التي الحصة سكان معظم كانوا هو وأخواله القرية، عمدة — خرض محمد الحاج —

الكبري. عثمان بيت بيوتها أكرب عميد هو ألمه وجده «شبشري»، بحصة اشتهرت
اإلقليمني، بني القرى يف وأقارب السنطة، مركز يف طوخ بمنية أقارب له وكان
جهة من بهم يتصلون «كثريون ترجمته يف جاء كما فهم نرص محلة يف أقاربه أما
بيت أهله غري سكان تأسيسها عند القرية يف يكن ولم واملصاهرة، بالنسب أْي الناس»
سرية من يظهر كما صلة بهم وله الفرنواني بيت هما آَخرين بيتني وغري الرتكماني،
إليه أشار الذي الشيخ بيت هو الثالث والبيت نرص، محلة يف املدفون الرضيح صاحب
عدًدا العصب هذه أكرب واألصهار األقارب من عصبته كانت وربما البغدادي، الرحالة
أعوان من واالضطهاد املقاومة هدف — تقدَّم كما — كانت ألنها مقاًدا؛ وأصعبها
من بواحد املظلمة حلت كلما املقاومة لتلك يكشفها باملظالم مصابها وكان الحكام،

جوارها. إىل والالجئني إليها املنتسبني

العددية الكثرة مجرد من االجتماعي كيانها عىل أدل األرسة» «دستور قيام أن يخفى وال
األرسة وجود عىل تدالن قد والوفرة الكثرة ألن والثروة؛ بالوفرة املكتَسب الجاه سعة أو
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العرص يف ونحن وسمعتها، سمتها والتزام حوزتها وحماية آدابها رعاية عىل تدالن وال
بسرب أو البلد بسرب تارة يسميه َمن ونسمع الريف قرى يف األرسة دستور نذكر الحارض
االجتماعي، العرف كلمة أو العائلية التقاليد كلمة األلسنة عىل ترسي أن قبل العائلة،
والرشيعة الحكم سلطان من البلد أهل بني سلطانًا أقوى يزال وال «السرب» هذا وكان

… األحوال من كثري يف
— صغرها عىل — أنها نعلم نرص» «محلة عن لنا ُرِويت التي القليلة األخبار ومن
املعدودة الثالث أَُرسها من الرتكماني أرسة وأن منسوبة، وبيوت مسماة أَُرس ذات قرية
األرسة عائالت من واحدة «عائلة» من أكثر فيه تعيش باب بغري فيها كبري بيت لها كان
املقصود الكرم عىل واحد وقت يف عالمة الريف يف باب بغري الكبرية الدار وترك الكبرية.
عىل املعتدي يجرتئ وال الغريب، الضيف وجه يف السدود تقام فال املرهوب، والجوار
فليس بيئة، وكل ُعْرف كل يف واملنعة الكرم آية هي وتلك أهلها، كره عىل الدار اقتحام

يُستباح. وال يُغَلق ال الذي املوئل مكانة وراء مكانة للبيت
الكرم معنى يدرك أن قبل كان أنه طفولته ذكريات من اإلمام األستاذ ويروي
إىل يذهبون وال أبيه، عىل ضيوًفا بيته يف ينزلون القرية زوار من الكرباء أن يرى واملنعة
يأكل أبوه وكان الحكومة، يف الرئاسة مقام إىل وأقرب أبيه من أغنى وهو العمدة بيت
طعامه تناول الضيوف من البيت خال فإذا الدار، يف أهله مع يأكل وال الضيوف مع
الوقار سمت إىل االنفراد هذا يضيف الصغري الطفل فكان العادة، هذه حكم عىل وحده
«محلة غري الدنيا من يعرف ال ألنه الدنيا؛ يف رجل أكرب ويحسبه ألبيه، يرعاه الذي

املحدود. اإلقليم يف شبيهاتها من جاورها وما نرص»
وتحمل الفروسية عىل تنشأ كانت أنها األرسة هذه عن لنا تروي القرى أبناء وكل
الخصلة هذه جرَّاء من واملصادرة للسجن بل واملطاردة، للشبهة وتتعرض السالح،
إىل تستكني قطُّ تكن لم أنها نعلم قريبني جيلني يف األرسة أنباء ومن فيها، املتأصلة
يف ُمْرٍض مقاٍم بني أبنائها من البارزون يزال فال … ومهانة ُكْرٍه عىل موطنها يف املقام

واالعتقال. السجن عنها يُقِعدهم لم إن واالغرتاب، للهجرة إيثار أو ديارهم
اشتهر التي — الرتكماني نسبة — النسبة هذه بأصل الرتجمة صاحب ينبئنا وال
سأل ولكنه معناها، يفقه ال وهو بها بونه يلقِّ البلد أهل من «املزَّاحني» وسمع بيته بها
من جاء تركمانيٍّ جدٍّ إىل ينتهي نسبنا «إن والده: له فقال اليوم، عنها نسأل كما عنها

«… الزمن من مدة الخيام يف وسكنوا أهله، من جماعة يف بالده
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من الصغري الطفل سمعه مما كان اللقب أن الرواية هذه يف النظر ويلفت
باللقب هو فليس قرابته، ذوي من أحد وال أبيه من يسمعه ولم القرية، يف «املزاحني»
إىل املنتسبني بعض يفعل كان كما به مفاخرًة لنفسها وتدَّعيه األرسة به تتحدث الذي
املغايظة سبيل عىل يقال مما كان لعله بل األجنبي، الطغيان عهود يف البلد هذا غري
من مرجع له يكون فقد دعوى، بغري اللقب جاء فإذا الصغار، لألطفال واالستثارة
أخبار لهم كانت منذ البالد هذه يف الرتكمان أخبار مراجعة من إليه نهتدي التاريخ

الحديث. التاريخ يف االسم بهذا مرتددة
البغدادي اللطيف عبد وفود قبل االسم بهذا ُعِرف الرتكماني البيت أن قدرنا فإذا
وهي قرون، ثمانية نحو مرص يف عليه مىض فقد سنة، خمسني بنحو نرص» «محلة إىل
اختارته التي األمم أبناء من إليه الوافدين إىل بالنسبة الوطن هذا يف إلعراقه كافية مدة
أيام إىل العرب فتح من األزمنة يف تفاوٍت عىل الرومانية، الدولة زوال بعد لسكناها

املماليك.
املقريزي فيقول الفرتة، تلك من األوىل القرون أخبار يف كثريًا الرتكمان ذكر ويَِرد
مرص بديار كانت الرتكية الدولة جيوش «إن برقوق: الظاهر عهد أدرك أنه ذكر وقد
وبالدها اململكة أقطار يف هو َمن ومنهم السلطان، بحرضة هو َمن منهم قسمني: عىل
وأكراد وروم وجركس أتراك من مختلط وجندها والرتكمان، كالعرب بادية وسكان
فارس مائة إمرة له من أكابرهم طبقات، وهم املبتاعني، املماليك من وغالبهم وتركمان،

فارس.» ألف وتقدمة
يكونوا لم وأنهم الجيش، ِفَرق بني كانوا الرتكمان أن نعلم العابر السياق هذا ومن
بخيامها األرسة برشاء العادة تَْجِر ولم خيام، سكان كانوا ألنهم املبتاعني؛ املماليك من
سكنى من أبيه عن الرتجمة صاحب رواه ما الخرب هذا ويوافق البادية، أهل من
سبقت الذي امللك» «عبد الشيخ مقام حول البيوت إىل انتقالهم قبل الخيام يف أجدادهم

برقوق. الظاهر عهد قبل حدث قد هذا يكون أن بد وال إليه، اإلشارة
عدة األرسة به بت لُقِّ قد املتواتر اللقب هذا أن أحدهما فرضني: بني إذن ونحن
املذكور وبني التسمية بني االتفاق أن اآلَخر والفرض سبب، ولغري معنى بغري قرون
عوارض بعض يكن لم السالح وحمل الفروسية عىل نشأتها ومن الخيام سكناها من
نفهم أن لنا يجوز والنسيان، التذكر بني منقولة بقية كان بل االختالق، أو املصادفة
إقليم يف املقام واختار قرون، ثمانية نحو قبل مرص إىل وفد لألرسة قديًما ا َجدٍّ أن منها
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هذا مقدم أن ويرجح البادية، لسكنى الخصوص عىل العهد ذلك يف ملوافقته البحرية
وجريانهم األكراد جنود من يستكثر كان ألنه الدين؛ صالح أيام عىل كان مرص إىل الجد
الغرب إىل اإلسكندرية ميناء جاور ما وكل البحرية بإقليم العناية شديد وكان الرتكمان،
يزل ولم مرص، حكم يف أسالفه الفاطميون َوَفَد حيث من الغربية الصحراء طريق أو
جرم فال سنني، بعدة الفاطمية الدولة إسقاط بعد الطريق هذا جانب من حذر عىل
فيه ليقيموا واألكراد الرتكمان جنده فيه وينرش إليه، الناس أقرب بإقطاعه يختص

فيه. مقامهم مع العسكر حراسة ويحرسوه األهل مقام
بني إىل تُنَسب كانت أنه عنها نعلمه ما فجملة ألمه، الرتجمة صاحب نسب أما
هو كما الخطاب بن عمر قبيلة القرشية القبيلة إىل منتسبون وهم بالصعيد، عديٍّ
الدليل إقامة يمكن ال متوارثة روايات كله «ذلك إن يقول اإلمام األستاذ ولكن معلوم،

عليها».
«بيت باسم شبشري» «حصة قرية يف ُعِرف الذي البيت من أهلها مع كانت وقد
بنت «جنينة» واسمها الغربية، إقليم إىل هجرته أثناء والده منها وتزوج الكبري»، عثمان
الضعفاء، عىل وتعطف املساكني ترحم كانت «إنها فيقول: األمني ولدها ويصفها عثمان،
تقل تكن لم القرية نساء بني منزلتها إن ويقول: «… وحمًدا هلل وطاعة مجًدا ذلك وتعد

رجالها. بني أبيه منزلة عن
عدي بني وانتساب أسيوط، بإقليم عدي بني إىل األم هذه انتساب أن نراه والذي
إىل القرشية القبائل هجرة ألن فيه؛ للشك داعية ال أمر املعروفة، القرشية القبيلة إىل
للقبيلة االسم هذا ولزوم املتواترة، العربي الفتح أخبار من خرب وأسيوط املنيا إقليمي
ينتسب وقد أصيل، سند بغري اختالًفا الزمن مع يتسلسل ال منفلوط عند به املعروفة
إىل كاملة قرية انتساب ولكن سند، بغري فيها َدِعيٍّا القبائل إحدى إىل امرأة أو رجل
حالة أية عىل لتكذيبه موجب وال تصديقه، من أصعب تكذيبه أن نحسب أمر القبيلة

دليل. بغري
يلزم ال إذ معلوم؛ رجل إىل النسبة ارتفعت إذا راجح دليل إىل الرواية تحتاج وإنما
وال ذريته، من املنسوب العدوي يكون أن الخطاب بن عمر قبيلة إىل النسب صحة من
املوطن بني ما واألجداد األبناء أخبار ومتابعة املحدود، النسب بسلسلة إال ذلك يثبت

الديار. هذه يف فروع وموطن الحجاز يف األول
جوهرها، يف كثريًا تتباعد وال اختالفها يف تتناقض ال جميًعا املتقدمة األخبار أن عىل
قرية أنبتته قد الغيور املصلح أن وهي فيها، غرابة ال واحدة نتيجة إىل تنتهي فكلها
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عنها ورث قد ما تورثه أبيَّة أرسة ته ونمَّ التاريخية، لرسالته ترشحه بالتاريخ موصولة
وعزيمة. عزة من
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الخامس الفصل

بنحسنخرياهللا عبده بن حممد

ألن أفقرها؛ من يُحَسب ال املتوسطة، القرية بيوت من بيت يف عبده» «محمد الطفل نشأ
من يملك وال إليها، وما الفروسية لرياضة يفرغ وال الخيل يقتني ال القرية يف الفقري
يف الزائرين علية من الضيوف وإيواء للضيافة بيته فتح عىل يعينه ما الكسب موارد

القرية. أبناء نظر
البيت، ذلك أرباب من أغنى هو َمن فيها كان القرية ألن أغناها؛ من يُحَسب وال
من كثرية لبيوت الريف أبناء يقول كما زمامها يتسع بحيث السمعة من تكن ولم
عند نسمة ألف عىل تَِزْد لم الصغري الطفل نشأة أيام يف سكانها وِعدَّة الثراء، أصحاب

ميالدية. ١٨٩٧ سنة إحصاء يف جاء كما عرش، التاسع القرن نهاية
بأيديهم، أرضهم يزرعون كانوا أبناءه أن الفرتة تلك يف البيت هذا شأن من واملعلوم
لهم ويكفل جريانهم، مع زرعها عىل يتعاونون غريهم ملك من أرًضا معها ويستأجرون
يف وآَخر عاٍم بني موردهم يزيدوا أن العود وصالبة واالستقامة الجد من عنهم ُعِرف ما
أربعني نحو العرابية الثورة نشوب عند األرض من ملكوه ما بلغ فقد طاقاتهم، حدود
مرجع عىل نطَِّلع ولم إنجليزية، صحيفة عن أمني عثمان الدكتور رواه خٍرب يف فدانًا
كان التي األرسة إىل نظرنا إذا املعقول حده يجاوز ال ولكنه املقدار، بهذا يحدده آَخر

واالضطرار. الفاقة حالة من بعيدة حالة عىل الطفل والد يعولها
األستاذ تراجم يف أسماؤهم وردت ن ممَّ قليلني األرسة تلك من أفراًدا نعرف ونحن

مماته. وبعد حياته أثناء يف اإلمام
وأخواه إبراهيم، عمه وابن هللا، خري حسن بهنس وعمه هللا، خري حسن جده فمنهم
أباه ألن مجاهد؛ أمه من وأخوه ومريم، زمزم شقيقتاه: وأختاه ومحروس، عيل أبيه من
مقربة عىل شبشري حصة بقرية الكبري عثمان أبيها مع تقيم أيِّم وهي أمه من ج تزوَّ
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من وكلهم املحلة، غري يف أخوال أو أبيه أخوال من أرسته أفراد غري وهؤالء طنطا، من
غريها. يف املعيشة كسب أعمال من عمل لهم يُعَرف ولم الزراعة يف عملوا األرسة رجال
إىل نلتفت أن األرسة هذه شأن من خاصة داللة له ما كل عن البحث ويتقاضانا
اختارت فإذا ومناسباتها، ملعانيها األسماء تختار فإنها التسمية، يف عادتها أو «سربها»
معنى لغري جزاًفا االختيار هذا يكن لم الصحابة، وأعالم األنبياء أسماء غري من اسًما
بهنس ومنها وحمودة، وعثمان وحسن وعيل وإبراهيم محمد أسمائهم فمن مقصود،
الفارس مشية أو األسد مشية يميش أنه بهنس ومعنى ومحروس. ومجاهد ودرويش
ودرويش األرسة، هذه أجيال بني الفروسية حب يف عراقة عىل ينُمُّ اسم وهو املتبهنس،
أهل من كان صاحبه ألن اتفق؛ حيثما املولودين عىل تُطَلق التي األسماء من تكن لم
كني، املتنسِّ السياح كرحالت املغرب يف الطريق شيوخ إىل رحالت له وكانت التصوف،
يجوب كان أنه القرآن من نعلم الذي اإلمام اسم وهو «خرض»، اسمه والد به اه سمَّ وقد
واسم … الخفية الرشيعة وأرسار الباطن أهل معرفة السالم عليه موىس ويعلِّم اآلفاق
قد مضطهد، مرزأ بيت يف هللا حراسة من بمعناه مقصوًدا يكون أن عجيب غري محروس
بالطاعون، قىض َمن منهم وقىض واملصادرة، والسجن بالنفي أبنائه من العرشات ابتيل
مجاهد واسم والخراب. للوشاية عرضة األلداء خصومه بني يََزْل لم بعده بقي وَمن
البنات تسمية يف الدينية العاطفة وتظهر هللا. سبيل يف العمل حب عىل الداللة ظاهر
إىل مضاًفا عبده واسم الدين. بأمر مشتغلني أناس تسمية فإنها ومريم؛ زمزم باسم
هو «عبده» به املتسمى أن معناه الحسنى، األسماء جميع عن ينوب الذي الضمري
هذا إىل نظري بغري االسم هذا يُطَلق وقد خلقه، من أحد بعبد وليس وتعاىل سبحانه
فيه ويرفعون والعنت، الذل أهله فيه يسام زمن يف املولود عىل أُطِلق إذا ولكنه املعنى،
ملعنى. تُراد وال جزاًفا تُطَلق التي األسماء من هو فليس واملناجزة، بالتحدي الرأس
أبناء وأصغر سواه. أحد بخري وليس الخالق خري إنه األرسة، كبري هللا خري اسم وكذلك
محمًدا، ى يُسمَّ منه أكرب أًخا له ألن به ي ُسمِّ للتحبيب، محمد اسم هو «حمودة» األرسة

الصغري. محمد باسم يُنادى كأنه حمودة باسم األصغر أخوه ويُنادي
لحالة مناسبة ألنها فيها؛ القصد ونرجح التسمية يف العادة هذه إىل نلتفت ونحن
التي األَُرس من كثري يف األسماء معاني تنقطع كما معانيها عن منقطعة غري األرسة
ظروفها فيه تتساوى الذي التقليد، مجرى وبناتها ألبنائها األسماء اختيار يف تجري
بالرأي االستقالل آيات من أخرى آية فهو إليه، ذهبنا ما صح فإذا غريها. وظروف
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من يعنيهم فيما لهم يراد وال ألنفسهم يريدون أناس عادات من وعادة البيت، هذا يف
واألبناء. اآلباء شئون

لفظ فيساوق أبيه، باسم يُقرتَن الذي االسم هو «محمد» الرتجمة صاحب واسم
ورسوله. عبده» «محمد النبي ذُِكر كلما اإلسالمية التحية

الظن وأغلب السالم، عليه اإلسالم لنبي محبوبة وذكرى للوليد اسم عبده فمحمد
أواخر يف طنطا مدينة بجوار ُولِد ألنه العلم؛ لطلب مولده يوم من نذر «محمًدا» أن
بإحياء فيه يُحتَفل السنة من موعد وهو تليها، التي السنة أوائل أو هجرية ١٢٦٥ سنة
يرتلها الكريم القرآن سور فيها وتُتَىل األقاليم، أنحاء من املريدون يشهدها جامعة ليلة
وتجويًدا حفًظا القرآن بعلوم بنائه منذ مشهور وهو األحمدي، باملسجد القراء أشهر
أصحاب من املحسنني أحد باسم مقرأة األسبوع ليايل من ليلة كل يف وله وتفسريًا،
العشاءين، بني أو الجمعة، صالة بعد يجلسوا أن الكبار قرائه عادة ومن عليه، الوقوف
تالوته، وتجويد بحفظه املبتدئني من القرآن سور الستماع املقارئ ليايل من ليلة كل
لهم يتيرس بما واإلملام التالوة وإحكام الحفظ إتمام بعد القراء كبار يخلفون الذين وهم

والعبادات. الفرائض آيات تفسري من سنهم يف
الفتية تسابق معها وشهد الختام ليلة باملسجد شهد قد املغرتب الوالد كان فإذا
باألزهر يُسمى كان الذي بمعهده العلم لطلب واالستعداد القراءة تجويد إىل الصغار
هذا يف وليده ينذر أن له يخطر أن من الذهن إىل أقرب فليس الثاني، األزهر أو الصغري،
األمور، عظائم إىل والتطلُّع التدين من عليه ُطِبع ما عىل وهو الكرامة، هذه ملثل الجوار
يف األمة يقود الذي العاِلم مستقبل من أعظم مستقبل من يومئٍذ القرية البن يكن ولم
ينىس ال اغرتابه يف وهو القرى، أهل ظلم عىل األمر والة ويحاسب والدنيا، الدين شئون

املهيب. الحسيب ذلك مقام من أكرب مقاًما لولده يتمنَّى وال الظلم ذلك

العمل تكاليف من معفي نرص» «محلة إىل أبيه عودة بعد الصغري الطفل بقي لذلك
إىل ُوكِّل ثم والده، منزل يف والقراءة الكتابة وتعلم قرباه، وذوي أخويه مع الحقل يف
علومه؛ ي لتلقِّ طنطا إىل العلم طلب ِسنِّ يف أُرِسل ثم القرآن، لتحفيظه معتقد حافظ
املسجد عن للتخلف عذًرا أبوه منه يقبل ولم األزهرية، الجامعة إىل منه للرتقي تمهيًدا
الدرس متابعة عن إحجامه أن حسب ولعله عرشة، السادسة نحو يف املبكر تزويجه بعد
الكتابة تعلُّم يف منه ظهر الذي ذكائه مع وأنه املراهقة، سن أعراض من عرًضا كان
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نذره الذي العلم طلب يف املعاندة عن يعدل أن خليق سنتني نحو يف للقرآن وحفظه
كتبها، التي سريته يف مبسوط تعليمه مراحل من ذلك بعد ما وتفصيل والدته، منذ له
بعنوان كتبه مما بابه يف منه وأوىف عليه باالعتماد أوىل مرجًعا لنا نرى وال بنصه ننقله

عليه: هللا رضوان قال وفاته، بعد نُِرشت التي السرية تلك من وتربيتي» «نشأتي

قرأت قرآن حافظ دار إىل انتقلت ثم والدي، منزل يف والكتابة القراءة تعلمت
حفظه أتممت حتى القراءة أعدت ثم مرة، أول القرآن جميع وحدي عليه
من جاءوا القرية أهل من صبيان ثانيتهما يف أدركني سنتني، مدة يف جميعه
حفظ يف نجاحي أن منهم ظنٍّا الحافظ، هذا عند القرآن ليقرءوا آَخر مكتب
— طنطا إىل والدي حملني ذلك بعد الحافظ. اهتمام أثر من كان القرآن
املسجد يف القرآن ألَُجوِّد — هللا رحمه مجاهد الشيخ ألبي أخي كان حيث
هجرية. ١٢٧٩ سنة يف ذلك وكان التجويد، بفنون قرائه لشهرة األحمدي

وبدأت العلم، دروس يف جلست هجرية وثمانني وإحدى مائتني سنة ويف
سنة وقضيت بطنطا، األحمدي مسجد يف اآلجرومية عىل الكفراوي رشح ي بتلقِّ
يفاجئوننا كانوا املدرسني فإن التعليم، طريقة لرداءة شيئًا أفهم ال ونصًفا
مَلن معانيها بتفهيم لهم عناية وال نفهمها، ال فقهية أو نحوية باصطالحات
عند واختفيت الدروس، من وهربت النجاح من اليأس فأدركني يعرفها، لم
وأراد األحمدي، املسجد إىل فأخذني أخي عيلَّ عثر ثم أشهر، ثالثة مدة أخوايل
بمالحظة وأشتغل بلدي إىل أعود أن إال عيلَّ يَبَْق ولم العلم، طلب عىل إكراهي
فأخذت عليه، بتغلبي الجدال وانتهى أقاربي، من الكثري يشتغل كما الزراعة
إىل أعود أالَّ نية عىل نرص» «محلة إىل ورجعت ومتاع، ثياب من يل كان ما

النية. هذه عىل ١٢٨٢ سنة يف وتزوجت العلم، طلب
بعينها وهي طنطا، يف التعليم طريقة من نفيس يف وجدت أثر أول فهذا
ن ممَّ املائة يف وتسعون خمسة يجده الذي األثر وهو … األزهر يف طريقته
وسبيل … التعليم يف السبيل هذه يلتزمون ال َمن بصحبة القدر يساعدهم ال
استعداده ودرجة املتعلم يراعي أن بدون يعرفه ال ما أو يعرفه ما املعلم إلقاء
فيظنون أنفسهم تغشهم يفهمون ال الذين الطلبة من األغلب أن غري للفهم،
يف وهم الرجال، سن يبلغوا أن إىل الطلب عىل فيستمرون شيئًا، فهموا أنهم
الرزية؛ بهم فتعظم العامة، بهم وتُصاب الناس بهم يُبتَىل ثم األطفال، أحالم
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االسرتشاد، داعية عنده توجد َمن ويضلِّلون جهالة، الجاهل يزيدون ألنهم
نفع وبني بينه ويَُحولون العلم، من يشء عىل يكون َمن بدعاويهم ويؤذون

بعلمه. الناس

العلم طلب إىل عودة
بالذهاب وألزمني نهار صحوة والدي جاءني يوًما، بأربعني تزوجت أن بعد
عن مندوحة أجد لم إباء، وتمنع احتجاج وبعد … العلم لطلب طنطا إىل
أقاربي بأحد والدي وأصحبني فركبته أحرضه فرًسا ووجدت األمر، إطاعة
التي البارود» «إيتاي محطة إىل ليشيعني البأس، شديد البنية قوي وكان …

طنطا. إىل الحديد السكة قطار منها أركب
يشبه الوجه، تحصب ملتهبة عاصفة والريح الحر، شديد اليوم كان
مداومة أما لصاحبي: فقلت السري، يف االستمرار أستطع فلم … الرمضاء
أنتظر قرية عىل التعريج من بد وال الحرارة، هذه مع بها يل طاقة فال املسري
هاربًا الفرس وأجريت فرتكته، ذلك عيلَّ فأبى … الحر يخف حتى فيها
من سكانها غالب بلدة أورين) (كنيسة إىل ذاهب إني وقلت مشادته، من
واللعب بالفروسية معروًفا كنت ألنني القرية؛ شبَّان بي فرح وقد أبي، ُخئولة
أدركني … بصاحبه منا كلٌّ فيها يلهو مدة معهم أقيم أن وأملوا بالسالح،
الفرس خذ له فقلت السفر، عىل وأرادني العرص، إىل معي وبقي صاحبي
طنطا إىل سافرت إنني لوالدي قلت شئت وإن الغد، صباح وسأذهب وارجع
تحولت يوًما عرش خمسة القرية هذه يف وبقيت أخرب، ما وأخرب فانرصف …

رغبتي. غري رغبة فيها وبدلت حالتي، فيها

درويش الشيخ مع
صحراء إىل أسفاره له سبقت درويش الشيخ واسمه أبي، أخوال أحد أن ذلك
محمد السيد إىل وجلس الغرب، طرابلس إىل أسفاره يف ووصل … ليبيا
بها، وتويف اآلستانة سكن قد كان الذي املشهور الظافر الشيخ والد املدني
«املوطأ» يحفظ وكان الشاذلية، الطريقة عنه وأخذ العلم من شيئًا عنده وعلم
إىل أسفاره من رجع ثم وفهمه، القرآن حفظ ويجيد الحديث، كتب وبعض
الرزق وكسب األرض فالحة من الناس به يشتغل بما واشتغل هذه، قريته

بالزراعة.
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كتاب وبيده الكنيسة، يف بتها التي الليلة صبيحة الشيخ هذا جاءني
بخط باألطراف مريديه بعض إىل املدني محمد كتبها رسالة عىل يحتوي
طلبه فدفعت … برصه لضعف شيئًا فيها له أقرأ أن وسألني دقيق، مغربي
وضع وملا النفور، أشد منه ونفرت بها، يشتغل وَمن القراءة ولعنت بشدة
مظاهر ألطف يف وتجىل م تبسَّ الشيخ ولكن بعيد، إىل رميته يدي بني الكتاب
فاندفع أسطر، بضعة منه وقرأت الكتاب أخذت حتى بي يََزْل ولم الحلم،
وتسبق فتغلبه إعرايض تغالب واضحة بعبارة ثم قرأت، ما معاني يل يفرس
بالسالح واللعب الخيل ركوب إىل يدعونني الشبان جاء قليل وبعد نفيس. إىل

إليهم. وانرصفت الكتاب فرميت القرية، من قريب نهر يف والسباحة
ثم قرأت منه، يشء قراءة يف عيلَّ وألحَّ بكتابه، الشيخ جاءني العرص بعد
الثالث اليوم أما األول، يف فعل كما الثاني اليوم يف وفعل اللعب، إىل تركته
لم ساعات ثالث نحو أقرأ ما معاني يل يرشح وهو فيه، له أقرأ بقيت فقد
فطلبت فيها، ليعمل املزرعة إىل الذهاب إىل حاجة يف إنه يل فقال فيها، أملَّ
أفهمها لم بعبارة مررت وكلما أقرأه، ومضيت فرتكه، معي الكتاب إبقاء منه
ذلك يف وعصيت الظهر، وقت جاء أن إىل عنها ألسأله عالمة عليها وضعت
اليوم ذلك وعرص … البطالة إىل ينازعني هوى وكل اللعب، يف رغبة كل اليوم
د تجدَّ بما الفرح عليه وظهر عادته، عىل معناه فأبان أفهمه، لم عما سألته

الفهم. إىل وامليل املطالعة يف الرغبة من عندي

سعادتي مفتاح
كالمهم من وكثري الصوفية، معارف من يشء عىل تحتوي الرسائل هذه كانت
الرذائل، دنس من وتطهريها األخالق، مكارم عىل وترويضها النفس آداب يف

الدنيا. الحياة هذه مظاهر من الباطل يف وتزهيدها
أحبه كنت ما إيلَّ يشء أبغض صار وقد إال الخامس اليوم عيلَّ يأِت لم
من أبغضه كنت ما إيلَّ يشءٍ أحبَّ وعاد وزهو، وفخفخة ولهو، لعب من
كنُت ما إىل يدعونني كانوا الذين الشبان أولئك صور وكرهت وفهم، مطالعة
واحًدا أرى أن أحتمل ال فكنُت هللا، رحمه الشيخ ِعْرشة يف ويزهدونني أحب

األجرب. من السليم يفر كما جميًعا لقائهم من أفر بل منهم،
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طريقتنا فقال: طريقتكم؟ هي ما الشيخ: سألت السابع اليوم ويف
مسلمني كانوا ولو قال: بمسلمني؟ الناس هؤالء كل أََوليس فقلت: اإلسالم.
كاذبني باهلل يحلفون سمعتهم وملا األمر، من التافه عىل يتنازعون رأيتهم ملا

سبب. وبغري بسبب
القديم املتاع من عندي كان ما جميع أحرقت نار كأنها الكلمات هذه
مسلمون بأننا الغرور متاع الفاسدة، واملزاعم الباطلة، الدعاوى تلك متاع …

ساهية. غمرة يف كنا وإن ناجون،
ِوْرد ال فقال: الصلوات؟ عقب أو الخلوات يف يُتَىل الذي ِوْردكم ما سألته:
أنَّى قلت: والتدبر. الفهم من أرباع أربعة صالة كل بعد تقرأ القرآن، سوى لنا
الجملة تفهم أن ويكفيك معك، أقرأ قال: شيئًا؟ أتعلم ولم القرآن أفهم أن يل
طريقة عىل — هللا فاذكر خلوت وإذا التفصيل، عليك هللا يفيض وبربكتها
بضعة عيلَّ تمِض فلم — الثامن اليوم من قال ما عىل أعمل وأخذت يل، بيَّنها
يل واتَّسع أعهد، كنت الذي غري آَخر عاَلم يف بنفيس أطري رأيتني وقد إال أيام
أمر من عندي وعظم كبريًا، كان ما الدنيا من عندي وصغر ضيًِّقا، كان ما
عني وتفرقت … صغريًا كان ما القدس جانب إىل بالنفس والنزوع العرفان
كامل املعرفة كامل أكون أن وهو واحد، هم إال يل يَبَْق ولم الهموم، جميع
الشيخ ذلك إال نفيس إليه هُت وجَّ ما إىل يرشدني إماًما أجد ولم النفس، أدب
قيود ومن املعرفة، فضاء إىل الجهل سجن من أيام بضعة يف أخرجني الذي
صحبة من نفيس يف وجدته الذي األثر هو هذا … التوحيد إطالق إىل التقليد
مديرية من أورين) (كنيسة أهل من خرض درويش الشيخ وهو أقاربي، أحد
وهو الدنيا، الحياة هذه يف سعادة يل كانت إن سعادتي مفتاح وهو البحرية،
ُودِع مما عني خفي كان ما يل وكشف غريزتي، من غاب كان ما يل رد الذي

فطرتي. يف
النرص) (محلة بلدتنا سكان أحد بي مر عرش، الخامس اليوم ويف
لوالدي ستقول أنها فعلمت لرتاني، طنطا إىل ذهبت والدتي أن فأخربني
الوالد عتاب خوف طنطا إىل مبكًرا فأصبحت الكنيسة، بلدة يف أزال ال إنني
يف وجدت أنني عىل دليل ألف له أقمت كنُت لو ألنني اللوم؛ يف واشتداده

اقتنع. َلَما ومطلبي مطلبه مهربي
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الدرس ساحة يف
سنة من اآلِخرة جمادى شهر يف السنة آِخر قرب ذلك وكان طنطا، إىل ذهبت
الحزن فعاقه بنته، ماتت كانت املشايخ بعض أن فاتفق الهجرية، ١٢٨٢
عن منعه عارٌض له عرض وآَخر العزية، عىل الزرقاني رشح إتمام من عليها
الكتاب أوائل يف منهما كالٍّ فأدركت اآلجرومية، عىل خالد الشيخ رشح إتمام
أسمع وما أقرأ ما أفهم نفيس فوجدت الدرسني يف وجلست يُدرَّس، كان الذي
معهم ألطالع حويل يلتفون فكانوا الطلبة، بعض مني ذلك وعرف هلل، والحمد

اه. سنتلقَّ ما الدرس قبل
وأقرر الطلبة بني أطالع كنت السنة، تلك من رجب شهر من يوم ويف
أولئك من يكون أن يشبه شخًصا أمامي فرأيت الزرقاني، رشح معاني لهم
أحىل ما معناه: ما قال إليه رأيس رفعت فلما … باملجاذيب يسمونهم الذين
هللا، سبحان فقال: معك؟ التي الحلوى وأين له: فقلت البيضاء! مرص حلوى
إيلَّ هللا ساقه إلهاًما منه القول ذلك فعددت انرصف، ثم … وجد َجدَّ َمن

طنطا. دون مرص يف العلم طلب عىل ليحملني
طلب عىل وداومت األزهر، إىل ذهبت السنة تلك من شوال منتصف ويف
كنت حتى الناس، عن والبعد العزلة عىل محافظتي مع شيوخه عىل العلم
سنة كل أواخر ويف … رضورة لغري كلمة شخًصا كلمت إذا هللا أستغفر
شعبان منتصف من شهرين بها أقيم نرص) (محلة إىل أذهب كنُت دراسية،
الشيخ والدي خال أجد البلد إىل وصويل عند وكنت شوال، منتصف إىل
يوم إىل والعلم القرآن يدارسني معي يستمر فكان إليه، سبقني قد درويًشا
ما فيقول: درست، ما له فأذكر قرأت، ماذا يسألني كان سنة وكل سفري،
الهندسة! مبادئ من شيئًا درست ما الحساب! درست ما املنطق! درست
األزهر. يف الدراسة معروف غري العلوم هذه بعض له: أقول كنت وهكذا …
رجعت إذا فكنُت … مكان أي يف تحصيله عن يعجز ال العلم طالب فيقول:
الطلب، يف أخطئ كنت فتارًة يعرفها، َمن عند العلوم هذه ألتمس القاهرة،
سنة مرص إىل األفغاني الدين جمال السيد املرحوم جاء أن إىل أصيب، وأخرى

١٢٨٦ه.
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الدين جمال بالسيد لقاء
بعض عنه ى أتلقَّ وأخذت ١٢٨٧ه، سنة املحرم شهر ابتداء من صاحبته وقد
التلقي إىل الناس وأدعو والكالمية، (الفلسفية) والحكمية الرياضية العلوم

كذلك. عنه
األقاويل، وعلينا عليه يتقوَّلون طلبته من والجمهور األزهر مشايخ وأخذ
وقد الصحيحة، العقائد زعزعة إىل يفيض قد العلوم تلك ي تلقِّ أن ويزعمون
رجعت إذا فكنت واآلخرة، الدنيا خريي تحرمها ضالالت يف بالنفس يهوي
العليم هو هللا «إن يل: يقول فكان درويش، الشيخ عىل ذلك عرضت بلدي إىل
الجاهل، هو العليم أعداء أعدى وإن وحكمته، علمه يفوق ِعْلم وال الحكيم،
العلم من بأفضل هللا إىل أحٌد تقرََّب وما السفيه، هو الحكيم أعداء وأعدى
بمجحود الجهل من يشء وال هللا، عند بممقوت العلم من يشء فال والحكمة،
كالسحر بعلم، الحقيقة يف وليس علًما، الناس بعض يسميه ما إال لديه

بالناس.» اإلرضار تحصيلهما من ُقِصد إذا ونحوهما والشعوذة
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أننا فلو عمره، من والعرشين الثانية نحو إىل التعليم مراحل يف الناشئ الفتى صحبنا
ملا واحدة، كلمة يف لنا يجتمع عليه تدور محوًرا الدور هذا يف لحياته نلتمس أن أردنا

التعليم. كلمة من أوىف وال أصدق الكلمة هذه كانت
بعد وسنصحبه األفغاني، الدين جمال العظيم بأستاذه له لقاء أول إىل صحبناه
غري محوًرا املباركة لحياته نعرف نرانا وال التالية، الصفحات يف العمر من َرَدًحا ذلك

ميادينها. واتساع جوانبها تعداد عىل حياته، أدوار كل عليه دارت الذي املحور ذلك
بأخباره عنيت التي الصفحات من صفحة كل يف صحبناه لو أننا نحسب بل
أحاطت الذي األمد غاية إىل ذهبنا وإن املكني، املحور ذلك من ابتعدنا ملا وآثاره،
حيث النافع العلم نرش عىل وعامًال ومعلًِّما متعلًما أعماله، بجالئل الحافلة حياته به
الثانية من واحد، جيل يف العزم أولو العصبة تستطعه لم ما استطاع وقد استطاع،

والخمسني. السادسة إىل والعرشين
محمد والشيخ عبده، محمد الفتى نصاحب كما عبده محمد الطفل نصاحب إننا
يختاره الذي هو أصلحهما العلم، طرق من طريقني مفرتق عىل إال أبًدا نراه فال عبده،
يناضل وهو دنياه فارق أن إىل بيته يف الكتابة تعلم منذ لنفسه، يختاره أو القدر له

التعليمني. وألزم الثقافتني أصلح سبيل يف الدائم نضاله
الصغرية قريته يف فكان والقراءة، الكتابة بتعلم ابتدأ حني السابعة نحو يف كان
وصياح والفلقة السوط طريقة التعليم: مراحل من األوىل املرحلة هذه يف طريقتني أمام
أستاذ يدي بني البيت يف التعلم وطريقة العتيق، املكتب جدران بني الصبية من العرشات
وجلبة والفلقة بالسوط يعنته أن عليه ويعز بتفهمه، ويُعنَى يفهمه أهله من واحد
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يتعلم أن حظه من فكان الزمن، ذلك يف للمكتب يختار الذي كاملكان مكان يف الصياح
الطريقتني. أفضل عىل األوىل حروفه

فلم القرآن، حفظ وهي القرية يف التعليم مراحل من الثانية املرحلة يف وارتقى
زمالء مع الرتديد عىل مرتاًضا والشتم، الرضب بقسوة مأخوذًا العتيق املكتب يف يتعلمه
هذا عىل اآللية بالحركة ويستعينون ترديده، غري ويرددون حفظه غري يحفظون له
أهله استطاع ما منه حفظ قد هو بل التالميذ، وال األستاذ يعقله ال الذي اآليل الحفظ
الوحيد تلميذه مع الكتاب يقرأ الذي املعتقد الحافظ إىل أسلموه ثم البيت، يف يعلموه أن
غري أو مقروءًا ختامه إىل فاتحته من باستظهاره يأخذه أن قبل قراءة، بعد قراءة
ينظر الذي البصري وتعليم الصفحة، إىل ينظر ال وهو الرضير تعليم بني فرق ال مقروء،
ويستعيده آية، إىل آية من االنتقال معنى اإلدراك من جهده فيدرك واآليات الكلمات إىل
ًقا موفَّ مجدوًدا أيًضا هذه يف فكان … واالستظهار للحفظ يستعيده أن قبل جهده للفهم
للميض باستعداده الطريقة هذه وافق أنه السن هذه مثل يف وفضله الطريقتني، أمثل إىل
ألنه — سنٍّا تلك من أكرب وهو — التعليم من نفر كما منها ينفر ولم غايتها، إىل فيها

معيب. تعليم

مرت فجوة كل من أوسع فجوة عىل أيًضا، الطريقني مفرتق عند مرتدًدا نفسه ألفى ثم
القرآن. حافظ عند أو البيت يف التعليم اخترب منذ به

ودروس ذاك، يوم األحمدي املسجد دروس بني الطريقني مفرتق عىل نفسه ألفى
أورين. بكنيسة درويش الشيخ الحكيم الصويف قريبه

والوجدان. الذهن وطريقة والذاكرة، األذن طريقة بني نفسه ألفى
كل يجهلون الذين التالميذ من لَجْمٍع النحو بتدريس املعلم يبتدئ األوىل الطريقة يف
الرحيم، الرحمن هللا بسم إعراَب: صفحٍة أول ومن درس أول يف عليهم فيلقي عنه، يشء
النعت وعن إليه، واملضاف املضاف وعن املجرور، االسم وعن الجر حرف عن ويحدِّثهم
يقرءوا أن قبل كلها العربية دروس من فرغوا قد كأنهم للموصوف، الوصف ومطابقة
ومن واملسجد، العلم بركة أدركته فقد سمع ما وعى فَمن … األول بابها عىل البسملة

والفائدة. الربكة عن محجوب مطموس عندهم فذلك سمع، مما شيئًا يِع لم
يخاطبون أساتذتها ألن والذاكرة؛ األذن بطريقة يْنَاها سمَّ التي الطريقة هي وهذه
وال سمعتها، كما وتعيدها هي كما تثبتها وذاكرة الكلمات، تسمع أذنًا تلميذهم يف
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يستيضء وجدان أو يفهم، فيما ويترصف يفهم ذهن له يكون أن ذلك بعد منه يعنيهم
منها. وعاه بما الشعور ويستلذ املفهومة املعرفة بنور

حقيقتها، يف نفسه يغالط أن يستطع ولم الطريقة، هذه الناشئ الفتى عاف وقد
أو مفهومة معرفة كل عن الذهن مغلق طالب الطالب: من اثنني أحد ذلك يفعل وإنما
فال أذنيه، عىل يُلَقى مما يفهم ال وما يفهم ما إىل االستماع عن عاجز فهو مفهومة، غري
أولئك من ألنه اليائس؛ تسليم األمر يسلِّم أن زمنًا واملراجعة الحفظ معالجة بعد يلبث

مقدور. نصيب العلم من لهم وليس عليهم»، يُفتَح «لم املطموسني
صاحب هو حقيقتها، يف يغالط وال الطريقة تلك يف يزهد الذي اآلَخر والطالب
يف يجدهما لم فإن رآه، إذا النور يلمح والذي والوجدان، الفهم يتطلب الذي الذهن
حني وبخاصة حياته، شواغل من عليه أقدر هو ملا يرتكه أن يباِل لم الدرس ساحة
طبع وكل حية نفس كل إليها تسرتيح الفروسية كرياضة رياضة الشواغل هذه تكون
التي البنية وصاحب العمل، يف الجسد صاحب عليه يقوى الزراعة كعمل وعمًال سليم،

املشقة. تعييها وال الجهد تحتمل
يف عقله إىل يركن أن الناشئ الفتى هذا يف املستقلة العظمة بواكري من إن ولعمري
ما يصنع وأن عقله يتهم أن ذلك قبل يستسهل وال بالعقم، الطريقة هذه عىل الحكم
وهو التعليم، هذا يعيبوا أن يكربون كانوا فإنهم بدايته، مثل يف قبله من األلوف صنع
الذين العلماء وأسماء األحمدي املعهد باسم تحف التي املرهوبة الهالة بتلك محفوف
يف ثاٍو وهو هيبتها، الطريقة تلك تستعيد البدوي السيد اسم ومن فيه، للتعليم يجلسون
اإلمام: لألستاذ ترجمته يف الرازق عبد مصطفى الشيخ قال كما وأنه منها، براء رضيحه
فيه وللناس النيل، وادي أنحاء يف ذائعة وكراماته وصيته املرصي، القطر أولياء «أشهر

إرساف.» من يخلو ال ما والزلفى التوسل صور من ولزائريه اعتقاد،
املنذور وليده يف مرة أمل خيبة اها تلقَّ قد هللا» خري حسن «عبده الشيخ أن شك وال
أو صدمة تزعزعه أن يأبى الذي األب رجاء ولوال والدنيوية، الدينية والرئاسة للعلم
أراد، كما القرية يف البقاء وبني بينه حال وال املتمرد، الفتى عىل الكرة عاود ملا صدمتان
العقل بواكري أنرض الصغري فتاه من يشاهد أنه لعلم الغيب، حجاب له ُكِشف لو ولكنه
بعد الناهض الرشق أستاذ «الخائب» الطالب بها صار التي القوية، واملعارضة املستقل

سنني.
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إشارة غري وبينهما بينه يكن فلم والوجدان، العقل طريقة األخرى، الطريقة أما
يديه بني يُلَقى مخطوط كتاب وغري خرض، درويش البسيط الفالح أستاذه من لطيفة

شاء. إن كلماته، من عليه يغمض عما ويسأل بفهمه ويستقل ليقرأه
لذلك يكن ولم الكرباء، األساتذة أو الكبري املعهد مهابة الطريقة لهذه تكن فلم
ولكنه والتجليد، الطبع بصنيع يعجب شكل أو والتقليد، بالتواتر يروع اسم الكتاب
املتمرد الطالب الجتذاب كافيًا املمسوح، الساذج وخطه املبعثَرة، املشوشة بصفحاته كان
منه خاطب ألنه السباق؛ وحلبات الخيل مالعب يف الفتوة لهو عن وانرصافه العلم عىل

النور. إىل املتطلع والوجدان املتفتح الذهن
من نخبة أنها إال املخطوطة، الصفحات تلك احتوته عما شيئًا اليوم نعلم ولسنا

واألمثال. النوادر وجوامع الصوفية حكم
وغري والتواكل، الجذاب غري يشء أنها «الصوفية» تلك عن نعلم أن نستطيع ولكننا
يعمل ًحا فالَّ كان الكتاب ذلك إىل هداه الذي أستاذه ألن املعيشة؛ أعمال يف والزهد الكسل
وينهاه الحياة، وعلوم واملنطق والهندسة الحساب تعليم عىل يحضه وكان الزراعة، يف
بذلك ألنهم وسرية؛ ُخلُق من يرضاه ما غري عىل كانوا ولو الناس، واجتناب العزلة عن

العقالء. ومصاحبة الهداية إىل أحوج
الجسد شواغل وبني والباطن، الظاهر بني التفرقة من قطُّ صويفٌّ مذهٌب يخلو وال
وقد النقيضان، يتباعد كما بالفوارق تتباعد قد التفرقة هذه ولكن الروح، وشواغل
مزاج من نعلقها التي هي الصوفية هذه ومثل والقشور. اللباب يتباعد كما بها تتباعد
العقل وثقة املقدام، الريايض ونشاط السليم، الفالح بنية له عبده محمد كالشيخ رجل

الخصوم. مغالبة أو األحداث ملغالبة يستكني أن يأبى الذي الكفاح وهمة املستقل،
بحقيقة تؤمن التي العاملة الصوفية هذه من نفحة يظهر ما عىل كلها األرسة ويف
أقاموا الذين الفالحون أولئك عبده محمد أجداد فمن الظاهرة، قشورها وراء الدنيا لهذه
ذلك أساس عىل — ثَمَّ من — كلها املحلة وقامت امللك»، «عبد رضيح حول مساكنهم

الرضيح.
أبيه، من النزعة هذه عىل تسميته تدل الذي «خرض» الشيخ أبيه خئولة ومن
ال وهو الكتاب، ذلك تلميذه يدي بني وضع الذي خرض» بن «درويش الشيخ ومنهم
فيما «مجاهد» وأخوه «عبده» أبوه ومنهم لقاء، كل يف والعلم العمل عىل يحثه أن ينىس
وكفاح بالفالحة اشتغالهما مع العلم، عىل غرية من عنهما عرفنا وما ُخلٍُق، من به تخلََّقا
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القشور وراء بيشء اإليمان إىل السليمة الفطرة تهديها التي الطبائع وهذه الحياة،
أكاذيب من العصمة إىل بعينها السليمة الفطرة هذه تهديها قد الكلمات، وراء ورس
عليهم تأبى فطرتهم يف والجد العمل طبيعة ألن بالصوفية؛ اللصقاء وأباطيل األدعياء
ارتياحهم بمقدار الصادق الجد من ينفرون الذين الكساىل به ينخدع بما ينخدعوا أن
اليقظة أحالم إىل واالستقامة التواكل إليهم يُحبِّب بما ويرحبون الباطلة، األوهام إىل
وراءهما كان إن الدامغ، والربهان الصادع الواقع عن إعراضهم بمقدار الغرور وتعالت

واجتهاد. جهد
يف لتميض بها تتفاءل أن األرسار استطالع من السليمة الفطرة تسيغه ما وغاية
وكذلك الكسل، إىل تركن أو العمل عن لتعرض منها تتشاءم أو تتفاءل ال ولكنها عملها،
األولياء يف عقائدهم عن سمعنا فإننا الربيئة، «صوفيتها» يف األرسة هذه فطرة كانت
إلقاء أو حقله إهمال إىل اعتقاده ساقه منهم واحد عن نسمع لم ولكننا الطريق، وأبناء

للخصوم. كفاحه أو للعيش، كفاحه عن والتخيل فأسه،

قال َمن بها ح لوَّ التي الكلمة إىل املعهد بدروس املتربم الطالب إصغاء التفاؤل هذا ومن
يوم منه سمعها وقد … باملجاذيب» يسمونهم الذين أولئك من يكون أن يشبه «إنه عنه:
يجده لم ما األزهر يف يجد أن عىس القاهرة، إىل طنطا من باالنتقال نفسه يحدِّث كان

الصغري. األزهر أو الثاني األزهر يف
قبل نفسه ألفى كما األزهر يف نفسه ألفى حتى أياًما بالقاهرة أقام أن يلبث ولم
يتا ُسمِّ وقد والوجدان، الذهن وطريق والذاكرة، األذن طريق الطريقني: مفرتق عىل مرة

التجديد. وطريقة التقليد بطريقة الدينية العلوم طالب بني يومئٍذ
رئيسهم أن نعلم أن جمودهم، عىل املقلِّدين لصالبة واٍف تلخيص من وحسبنا
مؤلَّف يف كتب ألنه ليقتله؛ السنويس الشيخ مجلس إىل بخنجره يسعى خرج عليًشا
من الفقهاء كتبه بما متقيد غري هللا، كتاب من الرشيعة فهم يف بعلمه يجتهد أنه له
يتعقبه الشيخ برح ملا القاهرة من السنويس الشيخ َسَفُر ولوال املتقدمني، أو املتأخرين

عليه. يقيض كان حيث
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عنها يبحث وقلما يريدها، َمن يقصدها مستقلة مدرسة التجديد ألنصار كانت وقد
الكتب ويختمون البسملة، بإعراب النحو كتاب يفتتحون ن ممَّ العلم يطلب كان َمن
علماء من املختارين أساتذته عن الغريب األزهري الطالب فبَحَث الذاكرة. بخاتم كلها
والشيخ الطويل حسن هما وأقدرهم، أشهرهم من جليلني عاِلمني عىل وحرض التجديد،
النصوص لحكمة تفرَّغ الذي رضوان حسن الشيخ تالميذ من وكالهما البسيوني، محمد
يف والتدريس الدرس من يئس ثم والرشعية، العقلية العلوم من حظه استوىف أن بعد
ونظم حلقاته، غري يف دروسه يُلِقي كان الذي بأستاذه ليلحق فرتكه الكبري، الجامع

املقلِّدين: جماعة عن فيها يقول أرجوزة حلقاته يودع وهو

ض��يَّ��ع��وا زي��ٌد» «ج��اء ف��ي َوْق��تُ��ه��م بَ��ْل ش��نَّ��ع��وا م��ا َوْص��ف��ه��م ه��ذا ك��ان ل��و
ف��ض��ال ال��ق��ل��وب ِع��ْل��م ب��ل وال��ل��ه ال ال��ق��ول ِع��ْل��م ال��ِع��ْل��م ب��أن ظ��نُّ��وا

العاصمة إىل وجاء قريته يف الناشئ الطالب ميَّزه الذي العلم هو هذا القلوب وعلم
من بعيًدا تمامه عن يبحث بفضله العارف إمامه الحال؛ تلك عىل فيجده ينشده، الكربى
املأمون بالجانب وتدريسه درسه من يقنعان بعده النابغتان وخليفتاه الجامع، حلقات

عليش! الشيخ خنجر من
اإلمام: األستاذ عن نقًال املنار صاحب قال

عليه، وحرضه املنطق، بعلم األزهر يف ممتاًزا الطويل حسن الشيخ كان …
موجود، غري علم إىل دائًما تتشوف كانت بل نفسه، يف ما يشفي يكن ولم
ببعض فيظفر املجهولة، ِطْلبته عن األزهرية الكتب خزائن يف يبحث فكان

ناقًصا. الشمسية عىل القطب كتاب به ظفر ومما اليشء،

املعنى بأن يجزم يكن لم ولكن الفلسفة، من شيئًا لهم الطويل حسن الشيخ «وقرأ
الدين، جمال السيد جاء حتى بينهما، فيما الحذر شبهات أو احتماًال الدرس كان بل كذا،

«… أمنيتها وأقىص ِطْلبتها جميع عنده ووجدت اضطرابها، من نفسه إليه فسكنت
أخرى؟ مرة الطريق مفرتَق أهو

القلوب علم مدرسة واحدة؛ مدرسة يف طريق مفرتَق املرة هذه يف ولكنه نعم،
الغايتني، وأفضل الطريقني أقوم إىل األمني هاديه هي الصادقة التلميذ وبديهة والعقول.

الدين. جمال السيد وتعليم الطويل حسن الشيخ تعليم بني
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العمليات. وطريق النظريات طريق بني هنا التعليمان افرتق وإنما
الفهم وراء بعيًدا تذهب ال النظريات ولكن والوجدان، الذهن يخاطب وكالهما
بحوث من بحث إىل طويًال زمنًا الحركة عىل املطبوعة النفوس تسرتيح وال واملناقشة،
غلطة تصحيح أو واردة شبهة وتوضيح نظرية، عىل نظرية ترجيح قصاراه الذهن
إىل تسرتيح وال تتحراها التي الغاية إىل لتسلك وتهتدي تعمل، كيف تفهم ألنها خفية؛

دونها. السكون
«العمليات» إىل الدين جمال طريق كانت النظريات، طريق الطريق، هذه وغري
به يحيط وفيما نفسه يف أثًرا لها وتعقب الحياة، معرتك يف صاحبها مع تعيش التي
درس صاحب بني الفارق خالصة هي الطريقتني بني الفارق وخالصة قومه، أحوال من

يتساويان. ال ولكنهما يلتقيان وقد رسالة، وصاحب

يف السنني أرقام برتتيب يقيِّدنا ترتيبًا نتوخى ال السرية هذه صفحات يف فإننا وبعد،
نتكلم وال ومالمحها، بأوصافها العالية الحياة نفحات من نفحة عن نتكلم ألننا التقويم؛
مكانه هو السرية هذه من الحادث فمكان وأرقامه، حوادثه برتتيب الزمن من نبذة عن
التي البارزة جوانبها سيما وال الحية، الشخصية تلك جوانب عىل الداللة موضع يف
كأنه الدوام عىل نراه الذي الجانب هذا وأهمها وأولها نهايته، إىل العمر مبدأ من تنتظم
ي ُسمِّ الذي العظيم املصلح هذا سرية يف كله العمر ومسألة التعليم مسألة بني د يوحِّ

اإلمام. باألستاذ بحق
الطالب لقاء بعد تتابعت التي الحوادث جملة الفصل هذا بعض يف نتناول ولهذا
بعد واألستاذ التلميذ بني فيه الخالف كان ما ومنه الدين، جمال بأستاذه عبده محمد

الطوال. السنوات مالزمة

إىل الدعوة عىل جميًعا فيها كتبها التي مقاالته مدار فكان الصحف، يف التحرير توىل
بعد بالتجربة عقمه أدرك الذي العقيم والتعليم النافع التعليم بني والتمييز التعليم،

صباه. بواكري من التجربة
بقالقل البالد جاشت حتى الدين جمال بالسيد له لقاء أول بعد سنوات تَْمِض ولم
دروسه، يُلِقي للتدريس معهده من يومئٍذ تخرَّج الذي الطالب وكان األوىل، الثورة
ومن غريها، عىل ويخالفهم أمور عىل فيوافقهم الثورة، زعماء ويشارك مقاالته، ويكتب
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فإن عليها، أمينة وهي حقوقها إليها لتوكل األمة بتعليم يهتموا أن عليه خالفهم ما أهم
قال كما — علينا «وإنما بأمره، الحاكم سلطان يسلبه بأمره الحاكم سلطان يمنحه ما
عىل الحكومة نحمل وأن سنني، بعض والتعليم بالرتبية اآلن نهتم أن — عرابي للزعيم
خاصة مجالس بعض يف األهايل استشارة يف برتغيبها يُبَدأ وأن نستطيع، بما العدل
من وليس الحكومة، صد من يُراد ملا تمهيًدا كله ذلك ويكون واملحافظات، باملديريات
للناشئ املال تسليم قبيل من فيكون له، تستعد أن قبل بأمره البالد نفاجئ أن املصلحة

الهلكة.» إىل ويفيض املال فيفسد الرشد، سن بلوغ قبل
باملدرسة التعليم فيها عمله فكان بريوت، إىل بنفيه العرابية الثورة وانتهت
األستاذ وكان املشهورة، املساجد ويف منزله يف واملريدين الطالب ومحارضة السلطانية،
إنه هناك: دروسه عن يقول املوارد بأقرب املسمى الكبري املعجم صاحب الرشتوني

ِفيه. من النور فيخرج يتكلم
األمة إصالح يف آراءه أودع أن بعد إال بريوت يفارق فلم مرص، إىل بالعودة له وأُِذن
اإلسالم شيخ إىل إحداهما أرسل «الئحتني»، أو رسالتني يف والرتبية بالتعليم اإلسالمية
من مقامه أثناء إليه اهتدى ما فيها ليرشح بريوت وايل إىل الثانية وأرسل باآلستانة،

والرتبية. التعليم طريق من البالد إصالح وسائل
أيدي وعىل السياسة، طريق من اإلصالح حمالت يف الدين جمال أستاذه اتبع وقد
بهذه بلغا فلما الدعوة، استجابة يف الرغبة صدق فيهما توسما الذين وامللوك األمراء
وقال وأجدى، أقوى هو فيما أستاذه يراجع التلميذ عاد مطافها، غاية املتداركة الحمالت

املنار: صاحب روى — له

فيه يعرفنا ال األرض مجاهل من مجهل إىل ونذهب السياسة نرتك أن أرى
الفطرة، السليمي األذكياء من أكثر أو غلمان عرشة أهله من نختار أحد،
منهم واحد لكل أتيح فإذا مقصدنا، إىل وجوههم ه ونوجِّ منهجنا عىل فنربيهم
قوَّاد من قائد مائة وَلَديْنَا إال أخرى سنني بضع تميض ال آخرين، عرشة تربية

الفالح. يُرَجى هؤالء أمثال ومن اإلصالح، سبيل يف الجهاد

يف رشعنا قد نحن مثبط، أنت «إنما املنار: صاحب رواية يف لتلميذه السيد قال
منفذًا.» نرى دمنا ما فيه، امليض من بد وال العمل

ُخِلق أحدهما العظيمني؛ اإلمامني هذين بني واالستعداد الفطرة اختالف ولكنه
والثورة السيايس العمل مجال يف والحركة للدعوة ُخِلق واآلَخر والتهذيب، للتعليم
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ألداء املالئمة الفرصة انتظار يف فطرته وعىل رأيه عىل املهذب املعلم وظل «األممية»،
استعداده. حسب عىل رسالته

يف التدريس أعمال من عمل إليه يُسنَد أن َمْرُجوِّه يف كان مرص إىل عاد فلما
الثقافة بربامج االنتفاع عن املوروثة التقاليد من عائق فيها يعوقه ال التي العليا معاهده
عىل العزم أجمع التي وبالرسالة بعمله وأشبهها إليه املعاهد هذه وأقرب العرصية،

الحديث. العرص وثقافة األزهر ثقافة بني يجمع العلوم، دار معهد هو أدائها
دار يف التدريس وظيفة إسناد من — يظهر ما عىل — أوجسوا األمر والة أن غري
نفوس يف القوة هذه بث عىل واقتداره التعليم، بقوة إيمانه يف مثله رجل إىل العلوم
سنوات، بعد كله الُقْطر أبناء تعليم يتولَّون مئات ومنهم املستقبل، معلِّمي من الناشئة
الثورة من األمر والة عىل أخطر هي األطراف، بة متشعِّ نهضة بذور أنحائه يف وينرشون

منها. اسرتاحوا أنهم إليهم وُخيَِّل أخمدوها التي العرابية
لُوِحظ وظيفة وهي القضاء، وظيفة له واختاروا التعليم وظائف عن فأبعدوه
وجهتها إىل الجديدة املحاكم لتوجيه وكفايته الحكم، يف ونزاهته بالرشيعة علمه فيها
طريقة من لإلصالح كفايته وال رغبته فيها تُالَحظ لم ولكن نشأتها، أوائل يف الصالحة
مستقبل إىل ينظر ولم مستقبله إىل نظر أنه لو يقبلها أن خليًقا وكان والتعليم، الرتبية
مناصب يف وأعالها أرفعها إىل ممهدة فيها االرتقاء درجات ألن اإلصالح؛ يف رسالته
مدرسة عىل النظارة مستقبل من أرفع مستقبل الحني ذلك يف للمعلم يكن ولم الدولة،
يومئٍذ موقوفة كانت العليا واملدارس الثانوية املدارس نظارة ألن الصغرية؛ املدارس من
عىل وهو إال درجته إىل يرتقي االبتدائية املدرسة ناظر يكن ولم واألجانب، اإلنجليز عىل
أن وأوشك لذلك أَِسَف التعليم، معاهد وبني بينه حيل فلما املعاش. إىل اإلحالة باب
التعليم، يف عمله جرَّب — قال كما — ألنه القضائية؛ وظيفته من األمور والة يستعفي

«… لذاك وحكمت هذا عىل حكمت «ليقول يُخَلق ولم له ُخِلق أنه وعلم

«محمد القايض كان وقد استطاع، ما ويتعلم شاء، حيث يعلِّم للتعليم ُخِلق الذي إن
كان التي كلماته وسمعوا جلساته شهدوا الذين عنه روى كما أحكامه، يف معلًِّما عبده»
له وكانت اإلدانة، بحكم النطق قبل الجلسة يف الحارضين وعىل املتهمني عىل يلقيها
كانت أنها يومئٍذ بعضهم وزعم الحكم، تالوة قبل املحاكم زوار بني عنه اشتهرت الزمة
عند الفكر ومراجعة التأمل لوازم من أنها نظن فيما وتروى املشدَّدة، باألحكام خاصة
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بحركة األمام إىل الطربوش أو العمامة زحزحة وهي املطربَشني، أو مني املعمَّ من كثري
مالزمة ظلت ثم عبده محمد القايض تالزم وكانت التفكري، يف االستغراق عىل تنمُّ لدنية
كانت نظنها وال وعرشائه، أصحابه من سمعت كما القضاء، وظائف من االنتقال بعد له
والتأمل لألناة مستدعيًا الحكم تشديد يكون أن إال غريها، دون املشددة باألحكام خاصة
من عالمة إال — حال أية عىل — نخالها وال للذمة، وإبراءً للفكر مراَجَعًة به النطق قبل

األحكام. من ويمليه النصائح من يلقيه فيما النظر وإعادة التفكري عالمات
القانون مبادئ يف التوسع إىل بحاجة أنه فُعِلم لوظيفته، يتعلمه فيما نظر وقد
مسائل يف الرشيعة أحكام عىل يجري املدني القانون ألن املحاكم؛ به تعمل الذي الجنائي
كفايته تعطيه ال القوانني لهذه العربية املراجع أن وعلم واملعاملة، املال وحقوق املواريث
الغربيني، الترشيع فالسفة عند املأثورة أصولها يف املبادئ بتلك الواجبة اإلحاطة من
ولم القصاء، وظائف من انتقاله بعد تعلُّمها عىل وثابر الفرنسية اللغة تعلُّم يف فرشع
واألربعني الرابعة يف وهو بها أَلمَّ التي الهجاء كتب غري يف اللغة هذه درس له يسبق
بما يقنع لم تعلُّمها إىل عاد فلما العرابية، الثورة شواغل عنها شغلته ثم عمره، من
متابعة عن الصحيح بلفظها الكالم صعوبة تقعده ولم والفهم، للقراءة منها وعاه
العطلة دروس حضور عىل فحرص األوروبية، البالد إىل رحالته ويف القاهرة يف الدرس
باستماع الخصوص عىل يُعنَى وكان سويرسا، إىل رحلته أثناء جنيف بجامعة الصيفية
حتى ويستمع يقرأ يََزْل ولم التاريخ، وفلسفة األوروبية اآلداب يف العلماء محارضات

والكتابة. اإلفهام مرتبة إىل واملطالعة الفهم مرتبة اللغة يف جاوز
«لقد اإلسالم: أعالم سلسلة من اإلمام األستاذ عن كتابه يف أمني عثمان الدكتور قال
وقراءًة ثًا تحدُّ الفرنساوية اللغة أتقن أنه عىل وخاصته اإلمام األستاذ أصحاب أجمع
السيد لطفي األستاذ أخريًا به شهد ما وهذا بتعلُّمها، عهده قرب من الرغم عىل وفهًما،
غمض ما املرصيني إلخوانه يجلو كان الذي هو عبده محمد الشيخ أن ذكر حني (باشا)
من نعلم ونحن الذهن، عن املشهور كتابه يف «تني» الفرنساوي الفيلسوف عبارات من
املسيو نرشه بالفرنساوية فصًال موته مرض يف أمىل قد اإلمام األستاذ أن أخرى جهة
الشيخ املفتي للمرحوم سياسية «وصية بعنوان الحديثة مرص عن كتابه يف جرفيل دي
للفيلسوف الرتبية كتاب الفرنساوية عن ترجم قد الشيخ أن نعلم كما عبده»، محمد

«… اللغة تلك من تمكُّنه عىل تدل ترجمًة سبنرس هربرت اإلنجليزي
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حركة يف للربوز مندوحة ولها تتوارى، أن صاحبها من تمكَّنت إذا التعليم َمَلَكة وتأبى
يف األوىل دروسه يتلقى التلميذ القايض كان فقد حياته؛ شواغل أو ذهنه حركات من
أوجزها له يختار وكيف الدروس، تلك يعلِّمه كيف أستاذه يعلِّم وكأنه الفرنسية اللغة
لم الخصوص عىل للكبار اللغات تعليم يف منهج إىل البديهة إلهام وهداه ملثله، وأنفعها
وفاته، قبل الرشقية أو الغربية البالد يف قطُّ ينترش ولم الحني، ذلك يف معلوًما يكن
االبتداء منهج أو الكيل، املنهج اسم ذلك بعد عليه أطلقوا الذي التعليم منهج به ونعني
املنهج هذا عىل املعلِّمون ويؤثر عليه، املتفرعة التفاصيل إىل واالنتهاء امُلْجَمل بالكالم
ثم حدة، عىل مفرداتها بفهم تفسريها يتعلم ثم الجملة، بقراءة اللغة قارئ يبدأ أن
موقع توضيح من وبالغتها، ورصفها ونحوها بآجروميتها أو الرضورية، بقواعدها يلمُّ

تحتويها. التي الرتاكيب وإىل األخرى الكلمات إىل بالنسبة الكلمة
عندي وقت ال للمعلم: فقال األولية، اآلجرومية كتب من كتاب يده ويف املعلم جاءه
دوماس إسكندر قصص من قصة وتناول ننتهي، حيث من َفْلنبدأ البداية، من لالبتداء
ذلك عدا ما أما قال: … ملعانيها وتفسريه لنطقه املعلم تصحيح ويستمع عبارتها ليقرأ
بكتابني وأتبعه الكتاب أتمَّ املنهج هذا وعىل العمل، أثناء يف يأتي والنحو عميل، فهو
ليسمع مرتفع، بصوت منفرًدا املعلم عىل قرأه ما يطالع أن الدرس بعد وتعوَّد آَخرين،
املنهج، هذا نجاح نفسه يف واخترب معلِّمه، وتصحيح خطئه مواضع ويتذكر نطقه
حافظ الشاعر استفاد ومنه الفرنسية، اللغة طالب من يعرفهم كان َمن به فأوىص
االوىل محاولته عن يحدثنا وهو منه سمعت كما الباب، هذا يف حسنة فوائد إبراهيم

«البؤساء». كتاب لرتجمة

حيثما امَلَلَكة، هذه بطبيعة بًرصا يزيدنا أن خليق التعليم َمَلَكة يف التمكُّن هذا ومثل
جماعات، أو كانوا أفراًدا الناس لتعليم الفطري االستعداد ذوي أعمال يف لنا برزت
حياته محور سميناه بما أو اإلمام، األستاذ برتجمة التبصري يف لنا نفعها عن فضًال
ومقاصد نفسه بواعث إىل به لنهتدي إليه نرجع الذي النفساني املرجع ذلك به وأردنا
لها املستعدين خواطر عىل وإلحاحها امَلَلَكة هذه بروز من ويبدو واجتهاده، سعيه
تُخَلق التي الروحية، العبقريات تلك من خاصة عبقرية أنها وأذهانهم نفوسهم وبوادر
والحماسة عملها إنجاز عىل الغرية حوافز من يسرتيح ال حافز ومعها اإلنسان يف
رسالتها أداء عىل تُطبَع موهوبة عبقرية كل شأن ذلك يف وشأنها مقاصدها، لتحقيق
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أو العبقرية هذه صاحب يهدأ فال والجمال، الفن عالم يف أو واإليمان، العقيدة عالم يف
يستمع َمن وبني بينه القارسة الحوائل حالت أو عنه األسماع صدت ولو رسالته، يبلغ
ينقل أن بعلمه اإلفضاء من قصاراه فليس التعليم عبقرية عىل مطبوًعا كان وَمن إليه،
من فيها نفخة ال رسالة تلك غريه؛ رءوس إىل رأسه من املحفوظة املعلومات من طائفة
تمر نسخة إىل نسخة من الصفحات بنقل أشبه وهي السليقة، من لها مدد وال الروح،
إىل تتخطاه وال النفس رسائر إىل منه ترسي وال األكثر، عىل بالفكر تمر أو بالسمع
عنده غرية وال له إرادة وال غريه، إلرادة ر املسخَّ املأجور كعمل عمل وهو الحياة، بواعث
لم أو يعلمون، بما عملوا عنده وسواء مستمعيه، آذان يف يلقيه ما تفهيم يف إخالص وال
له، روه سخَّ الذي األجر وتقاضيه املعلومات تلك إلقاء من فراغه بعد قطُّ عمل لهم يكن

عليه. ُمجَرب كأنه
عىل املطبوعة العبقرية صاحب يعمل النقيض إىل النقيض من هذا غري وعىل
من نفوسهم يف ويبث غاية، إىل ويستنريهم عمل إىل املتعلمني ليدفع يعلِّم فإنه التعليم،
مطمع وال وغايته، لعمله الحماسة من ضمريه أعماق يف عليه انطوى ما مثل الحماسة
وليس استطاع، لو ويجزله األجر يعطي هو بل سواهم، من أو منهم يناله أجر يف له
عىل املتعلمون توانى إذا عمله عناء من نفسه إلعفاء الِعَلل ل يتحمَّ أن طبعه يف بالسائغ
له غاية استجابتهم يحسب ألنه وإخالصه؛ حميته بمثل لدعوته يستجيبوا ولم يديه

عليه. املتعلمني ألولئك النفع غاية فيها كان وإن تعنيهم، أن قبل تعنيه
من خصلة املطبوعني املعلِّمني نفوس يف الوجداني الباعث هذا يكون ما وأكثر
للذليل، والرثاء الضعيف، غوث من فيه تمثَّلت ما كل يف اإلنسانية النخوة خصال
والخديعة، الظلم ورصعى والغباء الغفلة ضحايا من به للُمبْتَِلني املذل الجهل وكراهية
الغافل، الجاهل واستكانة الخادع الظالم عزة تثريها كما يشء النخوة هذه يثري وال
الجهل بمحاربة تقنع فال الطباع، قوة مع وتقوى الهمم ارتفاع مع ترتفع نخوة ولكنها
عىل الغوث تقرص وال وأقوام، جماعات يف محاربته عىل قادرة وهي وآحاد واحد يف

كان. كيفما إليه املفتِقر للضعيف غوث عىل قادرة وهي الدرس
اآلباء إىل األجداد من تنتقل موروثة سجية كانت إذا النخوة تكون ما وأعمق
أخبار. عنهم وُرِويت أعمال لهم ُعِرفت منذ اإلمام أستاذنا أرسة يف رأيناها كما واألبناء،
وملن ألنفسهم الضيم ويأبون عندهم، بما يجودون كرام الصغرية قريتهم يف فهم
طرداءهم إليهم يأوون أنهم األقوياء عند ذنوبهم أكرب كان وقد جريتهم، من بهم يلوذ
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الذي السالح وجدوا إذا السالح وبقوة رجالهم بمعونة أزرهم ويشدون املطلوبني،
الضيم عىل يصرب لم بالقوة القوة يقاوم أن منهم يستطع لم وَمن مقاومتهم، يف ينفعهم
الرتاث هذا غري آبائه، من تراثه كل بعده ضيَّع وإن بكرامته منه ينجو أن وآثر بلده، يف

الضياع. عىل به املضنون
َمَلَكاتها أو الحيوية خالئقها من اللباب صفوة أرسته من يستنزف العبقري إن قيل
ال ذريته وإن أمثاله، العباقرة من الذرية ينجب قلما ذلك أجل من إنه وقيل الذهنية،
عىل تشبيه هو القبيل هذا من قيل ما وكل التكوين، نقص أو العمر لنقص عرضة تزال
الصحة من يخلو ال كذلك ولكنه تشبيه، لكل تعرض التي املبالغة من يخلو ال املجاز
كثريًا عنها املأثور األرسة طابع أن املشاهدات هذه ومن الواقع. مشاهدات تؤيدها التي
انبعاثه يف وأنه هوادة، غري يف جادته عىل منبعثًا مهيمنًا مكربًا عبقريتها يف يتجىل ما
الغرائز من غريزة هو وكأنما إليها، ينساق التي ِقبْلته دون والتوقف الكبح عىل َعِيصٌّ
بقاء سبيل يف الفردية إرادته معه يملك أال يوشك كامل، نوع إرادة للفرد يخلق النوعية

وارتقائه. النوع
اإلنسانية النخوة تلك هي الرتجمة صاحب أرسة يف تورث أن الخصال وأحرى
وكراهة للذليل والرثاء الضعيف غوث من — أسلفنا كما — فيه تمثَّلت ما كل يف
فيه وأصبحت إنسان نخوة ورثها والغباء؛ الغفلة ضحايا من به للُمبْتَِلني املذل الجهل
املغلوبني تعليم من أقوى للنخوة سالًحا يملك لم ألنه التعليم، عىل مطبوع معلم نخوة
هذا غري أسبابها من يملكه فيما النخوة معطل بالبداهة يكن لم ولكنه املستضَعفني،
املظلومني وإنصاف امللهوفني إغاثة يف أعماله ألن يديه؛ يف سالح أنفذ كان الذي السالح
بيان من وسيأتي بالحسنات، حافلة باملآثر عامرة حياة وظيفة وحدها تكون أن كادت
إنه قلنا إذا نوجزه ولكننا الكتاب، هذا من موضعه له يتسع ما والحسنات املآثر هذه
البلد هذا فواجع يف املكروبني عن تنفيًسا واإلحسان الغوث إىل دعوة حياته يف تُسَمع لم
امللبِّني مقدمة يف كان أو الدعوة، صاحب هو كان إال ضعفائه، من للمعوزين إعانة أو

أثرها. ودوام نجاحها عىل والعاملني لها
بمحمد يسمع أن قبل املظلوم نصري عبده بمحمد سمع قد السطور هذه وكاتب

العظيم. امُلصِلح عبده
القلب هذا مآثر من بمأثرة صباي، باكورة ويف الصعيد، بأقىص بلدتي يف سمعت
من نزلنا حيث ذلك بعد بها سمعنا التي املآثر مئات من واحًدا مثًال إال تكن لم الكبري،
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غري إىل نبأه يصل لم وإن إقليمه، يف مرويٍّا معروًفا منه الكثري يزال وال البلد، هذا أقاليم
أهله.

والعاصمة الصعيد محاكم بني تقلبت كبرية قضية — أسوان — بلدتي شغلت
يجرد وأن األخري بالحكم يظفر أن فيها القوي الخصم وأوشك سنوات، عرش من أكثر
وقد والحيلة، الحول وسعة والجاه املال بقوة عليه مستعًرا حقه، من الضعيف خصمه
لذلك ثمنًا الجنيهات، بألوف املبذولة الرشوة عن ذلك بعد قت تحقَّ التي اإلشاعات شاعت

واالستئناف. املراجعة يقبل وال األمر به ينقيض الذي األخري الحكم
الشورى، مجلس يف بلدته بنائب الضعيف الخصم يلتقي بأيام، الحكم صدور وقبل
القوي الخصم أنصار توكيد من علمه بما له ويرجحها الرشوة إلشاعة منه فيستمع
— عيلَّ صاحبهم أماله كما الحكم ليصدرنَّ إليه: أقربهم أمامه أقسمه مغلظ قسم ومن

أيام! بعد نبأه َوْليسمعن — باشا فالن
يف له زمالته من اإلمام األستاذ يعرف الشورى مجلس يف البلدة نائب وكان
لألستاذ يبسطها القضية صاحب وترك شمس، عني إىل املسكني فاصطحب املجلس،
املثقل الرجل هذا يََكْد فلم البالغة، والحرسة األليم الصدق عىل تنمُّ التي بسذاجته اإلمام
جميًعا لضيوفه اعتذر حتى والرشوة، املظلمة كلمة إىل يستمع الكبار وطنه بشواغل
عرشة قبل نشأت منذ القضية هذه قصة إىل لإلصغاء ساعتني زهاء وقته من وأفرغ
سذاجته يف امللهوف املظلوم ديدن عىل يشاء كما ويعيد يقول الرجل وترك أعوام،
رشحه لجاجة عليه يقتضب ولم يتعجله فلم وأمله، خوفه بني نفسه واضطراب وابتهاله
موعد يف العدل، وزارة باب عند يلقاه بأن وعد عىل إال الليلة تلك يََدْعه ولم وتكراره،

الدواوين. افتتاح
العدل، وزارة دار إىل توٍّا ه توجَّ بل اإلفتاء، دار إىل املفتي يذهب لم التايل اليوم ويف
اليوم فقىض املحكمة، من القضية» «ملف طلب يف يبعث أن املسئول الرئيس وكلَّف
وعالمات املراوغة، وأساليب األسانيد، بأصالة الخبري القايض مراجعة امللف أوراق يراجع
املنتَظر الحكم وخطر الدعوى بصدق وأيقن والتعجيل، التأجيل يف والتمحل الغرض
الذي بالحق األخري الحكم وصدر وعلمه، ذمته إىل الشبهة ترتقي ال ما فصنع فيها،
املؤمنون يتحدث كما القضية بهذه يتحدثون أبناؤها فظل جميًعا، البلدة أهل يعرفه
الناس فيه تبادل البلدة يف مأتًما — هللا رحمه — وفاته يوم وكان القديسني، بكرامة
والصدقات بالذبائح املحسنون فيه وتقرَّب املآذن، عىل بنعيه ونودي املساجد، يف العزاء

الطرقات. جوانب عىل
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يزن أن تعوَّد الذي القايض بأسلوب اإلمام األستاذ مروءة عن أمني قاسم كتب
األربعني: يوم رثائه يف فقال أحكامه، يزن كما كالمه

الخري يجذبه كان محدودة، غري تكون تكاد درجة إىل النفس طيبة فيه بلغت
عام للغري نفع كل إىل ويسعى إليه فيندفع الحديد، املغناطيس يجذب كما
بأي واملصابني واملرفوتني واملظلومني، واليتامى الفقراء ملجأ كان خاص. أو
ألنهم املساعدة؛ إىل احتياًجا الناس أكثر هم الذين األزهر وأهل كانت، مصيبة
يف أنفسهم عن الدفاع عن العاجزون املتأخرون الحارضة املدينة وسط يف
بهمة األمور والة عند لهم ويسعى ماله إليهم يبذل الجديدة، حياتنا ميدان
وثالثًا ومرتني مرة يسعى لديه؛ إنسان ألعز يسعى كان كأنما امللل، تعرف ال
كذلك كانوا سواء مستحقون، نظره يف جميعهم وهم حاجتهم، يقيض أن إىل
إليه أساء أنه يعلم وهو الحاجة صاحب إىل يسعى كان بل ال، أم الحقيقة يف
لم التي والنميمة القذف عبارات ترويج يف خصومه مع وتحالف فيه وقدح
ربَّى إذا إال العظيم الُخلُق هذا إىل اإلنسان يصل وال حياته، مدة عنه تنقطع
وصار البرشية، للطبيعة املالزمة القبيحة الغرائز عىل تتغلب أن عىل نفسه
عليها. يَِرُد مما خاطر أو فكرة أو نزعة أو عمل كل عىل يحاسبها عليها حاكًما
كل عن والعفو التسامح وأن مطلًقا، له فائدة ال الرش أن يرى األستاذ كان
… فاعله إصالح يف ويفيد السوء به يُعاَلج ما أحسن شخصهما كل وعن يشء

قاسم: يقول التأبني هذا ويف

وينتقد ويسافر ويرشب ليأكل يعيش أن له وُزيَِّن لهو، الحياة أن يرى َمن
محرًكا كان مرص إمام أن يعلمون ال أولئك العاملني، وعمل الباحثني أفكار
يسعه ال كان أنه حد إىل بالفكر مآلنًا كان عقله وأن االعتيادية، فوق بقوة
وطنه بحب ملتهبًا كان قلبه وأن بالرغم، منه يفيض كان أنه حد إىل كله،
جميع مثل كان وأنه وبمستقبله، وبسعادته به مشغول وهو إال يسرتيح فال
بل يعزها، كان التي أمنيته بسبب يأتيه الذي باأللم يبايل ال الرجال نوابغ
هذا يف العذاب من يقاسيه بما العاشق يلتذُّ كما لذيذًا فيها األلم يجد كان
ما بعكس كان ألنه ذلك كان؛ مما أكثر فيه منغمًسا الغد يف رأيته ثم القبيل،
… أمته إصالح يف يشء يزعزعه ال أمل عنده أنفسهم، يف املرصيني عموم يراه
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الذين املشفقني أصدقائه أحد — هللا رحمه — هو كان وربما هذا، قاسم يقول
إىل بحاجته شعروا كلما واملجاهدة، بالجهد نفسه إرهاق عن أحيانًا يكفكفونه كانوا
ومصاعب خصومه عنت من حياته، عىل بل صحته، عىل خيفة وأوجسوا والدعة الراحة
املتهاونني، الغافلني نفوس عىل والهوى الجهل وغلبة الزمن فساد مع بيئته، يف اإلصالح
البيئة تلك ويف الزمن ذلك يف وهم واإليذاء، لإلحباط املتعمدين املغرضني عن فضًال

كثريون.
وذكر تأبينه، يف قاسم قاله كالذي كالًما وعارشاه عارصاه زعيمني من وسمعت
ثم املقيم، املقعد والكفاح العقيم السعي من يحاول فيما الجهد عن بالكف وعده فيه
له كانت الزعيمني وأحد … فيه كان مما أشد بل فيه، كان ما مثل إىل قليل بعد عودته
الصغري األخ بمثابة منه كان واآلَخر زغلول، سعد الزعيم وهو الند الصديق جرأة عليه
بعض عن رصًفا يرصف أولهما وكان واإلحسان، الخري وأعمال اإلصالح أعمال بعض يف
حوار من له فقال اإلفتاء، بوظيفة عمله أخريات يف له الشاغل ديدنه كانت التي محاوالته
«… تصلحهم أن قبل القوم هؤالء يُفِسدك أن «أخىش بتفصيالته: هنا نثبته ال مطوَّل
عباس الخديو إىل مشريًا قوله عليه يعيد — هللا رحمه محمود محمد — اآلَخر وكان
نسبة بالقويل ويريد بغيته.» من تمكنه فال يقتلك، أن يريد «القويل» هذا «إن الثاني:

الكبري. عيل محمد جده موطن «قولة» إىل عباس الخديو
امُلصِلح هذا حياة يف يكن لم اإلصالح أن وصاحبَيْه قاسم كالم يف النظر وموضع
يعفيه أو ويريحه ينفعه ملا املرء كتدبري لنفسه يدبره اإلرادة، أعمال من عمًال الغيور
عىل يغلبه الكبري، القلب ذلك يف مستحكًما نفسانيٍّا باعثًا كان ولكنه واملشقة، التعب من
اإلنسان بني أعظم من يكن وإن واحد، إنسان بنية يف كامل نوع إرادة له ويخلق إرادته
املطبوعة بالعبقرية وعنيناه ويضنيه، يؤمله بما العاشق بشغف قاسم عناه ما وذلك …
فيه، موروثة خليقة أنها عىل أهله وسرية سريته وتدل «النخوة»، كلمة تلخصها التي

التعليم. رسالة وهي حياته، رسالة إىل بواعثه أقوى وأنها
يف الحياة هذه محور هي الواسع نطاقها يف اإلنسانية النخوة إن نقول: أن ولنا
قبل خلقية رسالة صميمها يف كانت إنما عنده التعليم رسالة وإن الكثرية، نواحيها
«معلومات» الناس إىل لينقل يعلِّم أن يعنيه يكن فلم الفكرية، وجهتها إىل تتجه أن
عىل ويحملهم عنه، يتوانون عمل إىل الناس ليحفز يعلِّم كان ولكنه وكفى، يجهلونها

عليه. ويساعدهم العمل ذلك إليهم يُحبِّب ُخلُق
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ناحيتيها من العبقرية هذه عن التمهيد بهذا كلها ري السِّ بدأنا إذ نخطئ لم ولعلنا
بدأ منذ الرتجمة حوادث عليه تقوم الذي األساس بمثابة فإنها والفكرية، الخلقية
السادسة نحو يف الحياة فارق أن إىل العرشين، نحو يف العاملة حياته اإلمام األستاذ
هذه يف أصالته تقوم فإنما الناقد، وحكم املؤرخ رأي فيه تردَّد حادث فأيما والخمسني،

األساس. ذلك عىل ثبوته بمقدار الحياة
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السابع الفصل

الدين معمجال

عبده؛ محمد الناشئ الفتى تربية يف حادث أهم األفغاني الدين جمال السيد لقاء كان
طول ذلك بعد عليها استقام التي والعمل العلم جادة عىل وأقامه سجيته إىل رده ألنه
طريق عن األمر آِخر بها استقل حتى وفطرته استعداده حسب بها واستقل حياته،
جادته عىل منهما كلٌّ يعمل أن ووجب اضطراًرا، الحوادث فرَّقتهما أن بعد أستاذه،

ومنهاجه.
املغمى بالطائر يشء أشبه الدين جمال لقاء قبل عبده) (محمد الناشئ الفتى كان
غايته إىل مطاره سلوك من للتثبُّت النهار، ضوء يف له املدرِّبني امتحان قبل عليه

القصوى.
ارتفاًعا طريقه يتلمس الظالم من خروجه بعد يزال ال الطائر هذا إن ويقال
فيعتدل ثقة، عىل حريته من ينطلق حتى عنها ينحرف ثم الوجهة ويستقبل وانحداًرا،

أقصاها. إىل الغاية تلك عن إحجام وال ذلك بعد حرية فال ينويها، التي الغاية إىل
صدمته الدين؛ بجمال التقائه قبل واإلحجام الحرية بني عبده محمد كان وكذلك
والعطف املودة عىل األرسة يف معيشته من يخرج شاب كل بها يُصَدم كما العامة الحياة
يشكو وكان البقاء، وتنازع واألثرة الرياء من سنتها عىل الناس بني الكفاح معيشة إىل
اشمئزازي له «فذكرت ترجمته: يف قال كما أبيه أخوال من القروي شيخه إىل الحال هذا
الحق عن وبعدهم لقيتهم، إذا نفيس عىل وثقلهم معارشتهم يف وزهادتي الناس من
عليه، حثثتك ما إىل الدواعي أقوى من هذا يل: فقال عليهم، ُعِرض إذا منه ونفرتهم
مجالس يف يستصحبني أخذ ثم إليك. حاجة يف كانوا ملا َمْهِديِّني هداة جميًعا كانوا فلو
الحارضون فيتكلم ألتكلم، الخطاب إيلَّ ه ويوجِّ املختلفة الشئون يف الكالم ويفتح العامة
من شيئًا عندي وجد حتى بي زال وما األمر، يف وجل عىل القول يف وأنطلق فأجيبهم،
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بكاء وبكى ودَّعني السنة تلك من شوال ويف بمكاملتهم، واالستئناس الناس مع األلفة
التالية.» السنة يف ومات شديًدا

من قادًما القاهرة إىل الدين جمال السيد وفد — ١٨٧١ سنة — السنة هذه ويف
وطريق العزلة طريق بني القروي شيخه تركه حيث الناشئ الفتى فوجد اآلستانة،
شيخه َفَقَد األوىل، خطواته يخطو الطريق هذا يف مىض حني ولكنه الناس، مع العمل
كان ألنه مداه؛ غاية إىل املتطلع ببرصه ويتجه أمامه يعمل هاديًا لعقله يجد ولم الصويف
الشكوك يف القول ويبسطون النظريات، رشح يُحِسنون أساتذٍة عىل العقل علوم يدرِّس
طريقه يف جهده قدر عىل السالك عليها يستقيم ِقبْلة إىل منها ينتهون ال ثم واملوانع،

املرسوم.
صحبة يف زهد قد كان سنه؛ مثل يف الدور هذا بمثل مر قد الدين جمال وكان
يف الفناء أن يفهم وكان العمل، طريق إىل العزلة طريق من وخرج فاعتزلهم، الناس
يقول كان كما أو خلقه، يف فناء هو إنما هللا يف الفناء أن يفهم فعاد للعالم، اعتزال هللا
هللا يف الفناء لقولهم معنى أفهم ال «أنا املغربي: القادر عبد الشيخ رواية يف لتالميذه،
فيه وما سعادتهم وسائل إىل وتنبيههم تعليمهم هللا؛ خلق يف يكون الفناء وإنما …

خريهم.»
والعمل العزلة بني الدور هذا يف وهو إسحاق، أديب املسيحي تلميذه عنه كتب وقد
من فداخله الحكماء، قدماء مذاهب عليه وغلبت واملعقول، املنقول يف ر تبحَّ «إنه فقال:
الطريقة لكشف الخلوة يطلب بمنزله حينًا فانقطع التصوف، من يشء بدء بداءة ذلك
دون وهو ذلك كل واملريدين، األتباع من كثري القوم يف له صار حتى الحقيقة، وإدراك

العرشين.»
العمل حياة إىل والعزلة الخلوة حياة من يجتذبه أستاذ الدين لجمال يكن ولم
املرشد، اإلمام صيحة من أقوى مسمعه يف صيحة لها كانت الحوادث ولكن والجهاد،
وانترص وطنه، يف األمر أولياء من فريق عىل فريًقا لينرص الحياة معركة فاقتحم
جرأة فازداد الوقائع، وحرض الحروب «فشهد خان: أعظم محمد لألمري الدين جمال
دارت بمكان، يستقر وال الراحة يرى ال أعوام تسعة ذلك يف وأقام باملوت، واستخفاًفا

«… الدين جمال إال عنه األولياء فانرصف خان أعظم محمد عىل الدائرة
وأصول والتصوف والحكمة املنطق كتب يف نافعة دروًسا أستاذه عىل التلميذ حرض
كانت العظيم املصلح هذا أحاديث من ترسي كانت التي الروحية الدروس ولكن الدين،
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التي لألسفار رشوحه تكن ولم واألسفار، األوراق دروس من أثًرا وأعمق وقًعا أعظم
عادة عىل «القاموسية» ألفاظها من تستخرج «فكرية» معاني تالميذه عىل يقرؤها كان
مريديه من سمعنا كما — ولكنه ومعانيها، ألفاظها عند بالعبارات يقفون الذين اح الرشَّ
النفس إىل ترسي حية قوة منها ليستخرج العبارة يرشح كان — عرفناهم الذين
التي الصغرية املفاتيح تلك لسانه عىل املرشوحة الكلمات وكأنما العمل، إىل فتحركها

قرار. عليها يستقر ال الكهرباء من قوى منها فتنبعث تدار
ذهنه َمَلَكات التلميذ يف ينبه الذي األستاذ هو نعلم، ما عىل األساتذة، وخري
فطرته حسب عىل والهمة االجتهاد من وسعه غاية طبعه قرارة يف ويستجيش وضمريه،
من تزيد وال تحكيه منه نَُسًخا تالميذه يجعل َمن األساتذة بخري فليس واستعداده،
تصلح واملحاكاة التقليد تربية هي فهذه غراره، عىل والعمل به االقتداء غري شيئًا عندها
واالجتهاد. االستقالل قدرة من نصيٍب عىل ُخِلقوا للذين تصلح وال لالتباع، ُخِلقوا للذين
طريق عىل األوىل خطواته يخطو وهو عبده ملحمد الدين جمال تربية كانت وهكذا
العملية طبيعته إىل رده ولكنه فيه، ممدودة كانت َمَلَكة فيه يخلق إنه واإلصالح؛ العمل
الغاية إىل وينهض األمور، عظائم يتوىلَّ مَلن عنها غنى ال التي الثقة تلك فيه وعزز

البعيد. واملطلب العصية
الطوق عن شبَّ الذي الفتى سليقة عىل جديًدا طارئًا العملية الطبيعة تكن ولم

الفروسية. برياضة ويتمرس السالح، ويحمل الخيل، يركب وهو
برأيه استقل الذي الناشئ الطالب سليقة عىل جديًدا طارئًا بالنفس الثقة تكن ولم
يتهمون والعلماء املتعلمني ألوف حوله ومن والجمود، بالعقم زمنه تعليم عىل الحكم يف
الصرب ووجوب التعليم ذلك صالح يف الشك من هاجسة قلوبهم يف تهجس وال أنفسهم

وألغازه. مصاعبه عىل
الصغري، الطالب ذلك نفس يف املكينة الثقة تلك مالمح البصري األستاذ ملح وقد
يل قل راضيًا: مغتِبًطا فيسأله فيها، تكلُّف ال التي املطبوعة الثقة لتلك يعجب وكان

أنت؟ امللوك أبناء أي باهلل،
لها تهيَّأت التي الكربى رسالتها بمقدار الثقة تلك وزنت الدين جمال تربية ولكن
عنها تنكص ولم تتهيبها لم واستعدادها، بطموحها عليها واقتدرت وآمالها، بنزعاتها
نهضة وهو بلوغه، قبل فيه الوفاء إىل سبيل ال الذي املدى أنه وعلمت مداها، علمت حني
الدول وجه يف اإلسالمي العالم نهضة ومغاربها، األرض مشارق بني اإلسالمي العالم
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لإلصالح الكارهني أبنائه وجه يف بل عليه، املتألبني وأمرائه ملوكه وجه يف بل العظمى،
الدواء. ملذاق املريض الطفل كراهة

صالحة األقل عىل واحدة دولة بتأسيس يبدأ أن لإلصالح الدين جمال خطة وكانت
النهضة برامج تنفيذ ويف الدولية، السياسة معرتك يف كله اإلسالمي العالم لقيادة

العملية. والهداية
وهو حياته الدين جمال بها افتتح التي للفاتحة معقولة تتمة الخطة هذه وكانت
بصالحه آمن الذي لألمري يقيمها إمارة سبيل يف بالجهاد افتتحها ألنه العرشين؛ نحو يف
يف — كان حيث الخطة هذه أعباء عىل قادر أنه له خطر فإذا واليته، يف الرجاء وحسن
يف الفاتحة بتلك بدأ الذي الرجل عىل بالغريب ليس خاطر فهو — وطنه غري أو وطنه

شبابه. مطلع
كيفما الوزارة، بيت ربيب إليها طمح التي الغاية يستهول لم ح الفالَّ الفتى ولكن

إليها. تنتهي التي الخطة كانت
أمور يف اإلقدام هذا رس منها لنعرف الرجلني، عند التصوف سليقة إىل هنا ونرجع
ملواجهة — كفء من أكرب بل — كفء لبابه يف التصوف فإن والعروش، املمالك تلك

املتحكمني. التيجان وأرباب املالكني سلطان

ال��رَِّف��ي��َع��ا ��َرَف ال��شَّ ال��َف��تَ��ى يُ��ِن��ي��َالِن ون��س��ٍك م��ل��ٍك ِم��ْن َط��رَف��اِن ُه��َم��ا
َج��ِم��ي��َع��ا َف��اتْ��ُرْك��َه��ا تَ��ْه��َواه َك��َم��ا َج��ِم��ي��ًع��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ْم��ل��ِك َل��ْم ف��إْن

رهبتها عليه تهون وأنه الدنيا، بعظمة يستخف أنه املطبوع الصويف خالئق وألزم
ذلك الدنيا يملك ال الذي الصويف من وأزهد عليها، يتهالك وال يهابها فال ورغبتها

يملكونها. ن ممَّ الوجل يدخله وال الدنيا تملكه ال الذي الصويف
من يكن فلم فيهما، املتأصلة السليقة ثبات الرجلني هذين من الُخلُق هذا ثبت وقد
سبحته بحبات يعبث الدين جمال وكان مكسوبة، تربية عمل من وال متبوعة عادة عمل
فيجيبه الترشيفة، قواعد إىل الديوان رئيس وينبهه الحميد، عبد السلطان حرضة يف
يلعب أفال آدم، بني من مليونًا ثالثني بحياة يلعب السلطان إن … هذا يا «مه ساخًرا:

الكهرمان.» حبات من حبة بثالثني الدين جمال
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إنه ويقول: حرضته يف عبده محمد مسلك من يشكو الثاني عباس الخديو وكان
أن عىل يزيد فال الشكوى هذه إىل عبده محمد ويستمع … فرعون! كأنه عيلَّ يدخل

فرعون؟ وأينا يقول:
عزلته من أخرجته التي الحال كتلك حاٍل عىل وهي بمرص الدين جمال نزل وقد
إذا عليه العواقب يخشون البلد عىل الغيورون كان إذ أخيه؛ عىل األمريين أحد لينرص
وإسناد السلطان، إغراء أو الدول بإغراء خلعه يف ويفكرون إسماعيل، حكم فيه طال
االنقالب، هذا إىل الدعاة تقدَّم أن الدين جمال يلبث ولم توفيق، محمد خليفته إىل العرش
وصارحهم األمة، باسم الدول وكالء ملخاطبة به واملعَجبني مريديه من األنصار فجمع
الحزب موافقة عىل حكوماتهم عند حجة إسماعيل خلع عىل موافقته من فاتخذوا بذلك،

والتنفيذ. الوعد بني فيها ترتدد كانت التي السياسة لهذه مرص يف املستنري
مزاجه إىل وأقرب لِسنِّه أوفق الحركة هذه يف عمله كان فقد عبده محمد أما
عن ينزل لم إن بيده، إسماعيل يزيل أن صادقة عزيمة عىل كان شبابه؛ يف الريايض

بعزله. السلطان من األمر يصدر أو باختياره العرش
ُمِني خيبة أول — وعوده إنجاز عن ضعفه مع — توفيق الخديو خديعة وكانت
وأنصاره الدين جمال إىل يتودد ظل فإنه وامللوك، األمراء مع خطته يف الدين جمال بها
مرص» يف أمله «كل وأنه عليه، يعتمد أنه لقيه كلما له ويؤكد العرش ارتقائه بعد
أنه لهم مطاوعته من وبلغ الدول، مقاومة عن ضعف ولكنه اإلصالح، برامج لتحقيق
أخصائه كالم ومن … فيها النظر قبل منهم البلد زعماء مطالب عىل يُطِلعهم كان
بني بمجاملتهم يحتفل كان أنه — بتلر ألفريد املشهور املؤرخ وبينهم — اإلنجليز
أولئك يعرفها ال التي اإلنجليزية باللغة معهم يتكلم الساعات فيقيض موظفيه، كبار
الكالم موضوع ليخفي أحاديثه سياق يف الهجائية بالحروف األسماء ويذكر املوظفون،
من بأخبار األحاديث هذه يف ويفيض األسماء، تلك أصحاب يعرفون الذين سامعيه عن

البالد. وعظماء باألرسة تتعلق املحفوظة واألوراق الخاصة املعلومات
الشك يساوره جرم فال الطيب، أبو يقول كما ظنونه ساءت املرء فعل ساء وإذا
الفرصة ويغتنم بأبيه، ائتمر كما به يأتمر أن منه ويتوقع الدين جمال جانب من
الرقابة ورفع الوطنية الحقوق إعالن إىل الدين جمال دعوة من الدول وكالء حذر من
الحاشية رجال ذلك عىل ويمالئه حزبه، عن واإلعراض إقصائه عىل فيتفق األجنبية،
األمري بمسمع االستئثار ويحب النصحاء يكره بالط كل يف الحوايش ُسنَّة عىل الخديوية
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لم بذيء منشور يف — الفعلة لتلك تسويًغا — به والتشهري بنفيه األمر وينتهي وهواه،
وغريَّ تُمحى، ال التي باملسبة وحاشيته توفيق عىل ارتدَّ ولكنه بمسبة، الدين جمال يصب
اإلصالح إمكان يف الشديد الشك فداخلهم اإلصالح، طالب من املخلصني قلوب عليهم

عليه. الثورة بغري عهده عىل
والراحة واألمان األمن كان ملا «إنه البذيء: املنشور ذلك يف جاء ما بعض وهذا
األبواب أنجح ومن والبلدان، املمالك جميع يف العمران تمام عليها يتوقف واالطمئنان
املفسدين دابر َقْطُع املسالك، أقوم يف وسلوكها املمالك، نجاح بها التي األسباب وأصلح
الناس، بني املتظاهرين للطائشني ذريعة ويكون والدين، بالدنيا يرض فيما الساعني

أساس.» بدون الحرية بمظهر
«رئيسها جماعة إنها فيه يقولون الرسية الدين جمال جماعة عن كالم هذا ويتلو
ارتكبه ملا العلية، اآلستانة من ثم بالده من مطرود األفغاني، الدين جمال يُدَعى شخص
أن ويجب األفكار، يغري ما أكرب من وهذا املرصية، ديارنا يف امَلْفَسدة هذه أمثال من
الطرق تتخذ أن الحازمة الحكومة هذه فالتزمت واإلنكار، بالتشديد مرتكبه يُعاَمل
املفسد الشخص ذلك فأبعدت الفساد، هذا عرق قطع يف السداد وتستعمل الالزمة،
األقطار إىل السويس طريق من هته ووجَّ الداخلية، ديوان بأمر املرصية الديار من

الحجازية».
أصحابه أكثر من علٍم غري عىل الدين جمال سفر بعد إال املنشور هذا خرب يُذَْع ولم
من والثالثني الحادي (عدد املرصية الوقائع يف إعالنه بعد به علموا وإنما ومريديه،

.(١٨٧٩ سنة أغسطس شهر
ثماني نحو الثانية الزيارة هذه يف بمرص مكث قد الدين جمال السيد وكان
وأبقى أنضج ثمرة الجنية ثمراتها من يشهد لم مثمرة نهضة بذور فيها غرس سنوات،
يسألونه مَلن يقول وهو الديار هذه ففارق عبده»، «محمد وخليفته تلميذه عزيمة من
وطفق أمني.» َوِيصٍّ من عبده محمد حسبكم عبده، محمد «حسبكم عليها: وصيته عن
فيعلم الصديق، األخ بوصف عليه الداللة من فيكتفي ذلك، بعد رحالته يف يذكره

يعنيه. َمن إليه املستمعون
الثورة انتهاء بعد ما إىل بمرص وأصحابه أصدقائه من بأحد السيد يتصل ولم
وترحاله حله يف السيد يالزم كان الذي تراب أبو العارف األمني خادمه ومنهم العرابية،
التنقل ويف تارة، الهندية الحكومة رقابة يف الفرتة تلك قىض السيد ألن ظله؛ مالَزَمة

88



الدين جمال مع

سبتمرب شهر يف أوروبا إىل شخص الرقابة عنه ُرِفعت فلما أخرى، تارة قرار غري عىل
فيه له يشكر خطابًا عبده محمد الشيخ إىل سعيد بورت من وكتب ،١٨٨٢ سنة
لتلميذَيْه وشكره سالمه إبالغ إليه ويطلب واملعروف»، الرب «عىل ويحمده لخادمه رعايته
جريدة إدارة يف اإلنجليزية بالعاصمة عنوانه له ويذكر زغلول، وسعد اللقاني إبراهيم

الُعَرابيِّني. صديق «بلنت» مسرت املسترشق الشاعر عند أو والغرب، الرشق
السيد عىل بالجواب فبادر بريوت، إىل نُِفي قد يومئٍذ عبده محمد الشيخ وكان
صاحب رضا رشيد محمد السيد اإلمام تلميذ استغربه كما نستغربه، كتابًا إليه وكتب
ختام إىل صباه منذ أسلوبه يف نعهده لم لهًجا والتقديس بالتعظيم فيه لهج ألنه املنار؛
الناس ألعظم عرفانه من املعهود يخالف غلوٍّا بأستاذه واالرتفاع اتضاعه يف وغال حياته،
صدوره يستغرب ما السيد يف والغلو اإلغراق «من رشيد السيد قال كما وفيه عليه، قدًرا
لم التي الدعوى من ألستاذه بالتبع نفسه ويصف الشعريات، قبيل من كان وإن عنه،

البتة». منه تعهد
اإلمام؛ لألستاذ مقال أو خطاب يف يتكرر لم الذي األسلوب هو هنا األسلوب أن إال
إذ أحد؛ حياة يف يتكرر مما هي وليست حياته، يف تتكرر لم التي الساعة أسلوب ألنه
وحماسة الشباب بحماسة يتوقد مشبوبًا شعوًرا الساعة تلك يف يستوحيه ما كل كان
بالصدق األخصاء وأوىل األقربني بأقرب الثقة ضياع بعد منفاه، يف له بقيت التي الثقة
العهد انقطاع بعد أستاذه إىل املتجدد الشوق ذلك الحي وجدانه من ويذكيها والوفاء،
بعده ما يكون وقد بعده، ما له الذي املصري ذلك عن الثورة أعقاب يف الغمة، وجالء
األول. جهادهما يف لتلميذه وال لألستاذ يُكتَب لم ما الفالح من له يُرَجى آَخر جهاًدا
القلم به يجري أن األغرب كان فقد األحوال، سائر يف تلحظ غرابة األسلوب يف تكن فإن

املألوف. املتكرر مجرى الحال تلك يف
وأستاذه: نفسه عن قوله سواه، يف تؤلف ولم تتكرر لم التي الخطاب عبارات ومن
من أنا فإذا مقدورة، وال مبتوتة ال ومكنتي محدودة، غري قدرتي أن أظن كنت …»
فلم أعلم، به أنت ما روحي من إليك ألقدِّم القلم تناولت جديد؛ شأن يف يوم كل األيام
والفكر املرتعدة، والفرائص املرتعشة واليد األشل، والقلب األفكل سوى نفيس من أجد
سلطانك، قوة عىل للداللة القدرة نوع َمنَْحتَني موالي يا كأنك الغائب، والعقل الذاهب

الجليل.» مقامك إىل والتقدم معك بالخطاب يتعلق ما منه فاستثنيت
بمرص تركها التي الجماعة مصري عن أستاذه إىل التلميذ تحدَّث الخطاب هذا ويف
ولم ومريديه، أصحابه أمر من يعنيه ما بيان يف وأفاض غيابه، يف عليها واستخلفه
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علم كما السيد إىل اللقاني إبراهيم زميله كتبه بما فيه اكتفى ألنه نفسه؛ أمر عن يتحدث
ببيانه ل تكفَّ فقد فراقك، بعد أصابنا مما يشء عن أحدثك ال موالي يا «إني قال: منه.
القلوب بعض انقالب من كتابه يف تركه ما سوى اللقاني أفندي إبراهيم العزيز أخي
وأنصار الرش أعوان تغلَّب فقد بك، نزل ما نزول بعد أحوالهم ل وتحوُّ خاصتك، من
إىل وألجئوها باملحال، اعتقاد عىل العقول وأرغموا بأسهم، وشدة جاههم بقوة السوء
تالمذتك وعىل عليك باشا رياض دولتلو قلب وا غريَّ إنهم حتى يُقال، ال بما التصديق
يلبث لم ولكن الحدة، ببادرة واألخذ بالشدة للعمل فيها ركن معدودة، أياًما الصادقني
ما زال حتى الحقيقة من أغمض ما له وكشفت عليك، األمر وجلوت إليه وصلنا أن
أو االنتساب يف صادًقا إليك ينتسب كان َمن كل إىل ضممت وهكذا … امُلبِطلون لبس
اللئام، من وأمثالهم … األدنياء األشقياء أولئك مساعدة عن أتأخر لم إني حتى كاذبًا،
الصدور، من لهم وفسحت القلوب، لهم فأصلحت العفو، لجانب وإيثاًرا للظن تحسينًا
عهًدا، يحفظوا ولم ا ودٍّ يرعوا لم لكنهم الغزيرة، املنافع إىل التقدم أبواب لهم وفتحت
ف الترشُّ ُحِرم ن ممَّ لحبك وألفت ولؤًما، خيانة عنهم يصدر ما إيضاح إىل اآلن حاجة وال
رشح كما وإخواننا وكنا فضلك، لك ويعرفون قدرك يجلون بالقليل، ليس قبيًال بلقائك
أن موالي يا أردت إذا طويل نبأ الحوادث تلك يف ولسرينا … اللقاني أفندي إبراهيم لك
بريوت مدينة يف اآلن ونحن اإلشارة، رهني فإنا مفيًدا، يكون ربما تاريًخا به إليك أقدِّم
سالكون نحن فها … اقرتفناه ُجْرم وال جنيناه لذنب ال سنوات، ثالث مدى بها نقيض
لنا ونساء ع، ُرضَّ لنا أطفال ولوال اآلجال، انقضاء إىل نزال وال سنتك، وعىل سنتك يف
َمن أول لُكنُْت أقمنا، حيث إىل هنا بهم فأتينا الضيم، لهم وأنفنا الذل، لهم أبينا طوع،
كتابك يف إليه أرشت مما أتكدر وال … خدمتك يف باإلقامة ألسعد باريس، مدينة يف اك تلقَّ
إيلَّ الطعن سحبت حتى وبالغت أجمعني، بالناس ثقتك يف طعنت حيث تراب، أبي إىل
نقضوا مَلْن محالٍّ صادف فقد والباليا بالدواهي ثقتك اختالل أما … أفندي إبراهيم وإىل

«… موجود وأنت للوجود فاستبقوه عدوك، وحالفوا عهدك
الرضورية الفقرات هذه من أوردناه ما عىل الخطاب هذا من االقتباس يف نزيد وال
العرابية، الثورة أعقاب يف الرجلني هذين بني خاصًة املوقف وجالء كله، املوقف لجالء
بني املقيم عىل خفاياها تلتبس عمياء فتنة موقف أنه املوقف هذا يف يقال ما فجملة
الرقابة بحجاب محجوبًا وبواطنها، ظواهرها عن البعيد املغرتب عن فضًال ظهرانيها،
ذلك قلب عىل الحقائق التبست ملا ذلك ولوال أخبارها، من واملحظور املباح عن الكثيف
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وشيم شيمته من املعود غري عىل كافة، الناس من ييأس أن فأوشك العظيم، املصلح
أجمعني. املصلحني الدعاة

تركهم الذين واألنصار األصحاب أولئك أسماء عن وافيًا بيانًا اآلن نعرف ال ونحن
من برئ قد — بها مقامه أثناء — كان فإنه املرصية، الديار يف بعده الدين جمال
منارصة يف أمل عىل السيد إليه انضوى الذي املاسوني املحفل يف معه دخلوا منهم طائفة
أنهم املاسون مزاعم عن شاع ملا تصديًقا العامة، دعوته عىل واألوربيني الرشقيني
فلما الرشقية، سياستها يف وحكوماتهم لدولهم ينقادون وال اإلنسانية، للحرية ينترصون
ذلك يف لها الوالء عىل بقي ن وممَّ عامة املحافل من يديه نفض املزاعم هذه بطالن تبنيَّ
اهم سمَّ الذين وهم والئه، عىل الباقني زمالئه بأسماء يحتفظ يََزْل ولم غريه، ويف املحفل
لهم حمايًة إال أسماءهم يكتم لم ونحسبه نفيه، منشور يف الرسية بجماعته األمر والة
بمأمن إخوانهم مع العمل من لهم وتمكينًا الحكومة، وجواسيس الدول وكالء كيد من
بقية املخلصني األولياء هؤالء مع بقيت فقد والدسيسة، اإلغراء وحبائل الرقابة أَْعنُي من
فرع منها تألَّف التي الفئة هم األرجح عىل ولكنهم السبب، لذلك أسماؤهم تُْعَلن لم
يف صحيفتها أصدرت التي الجماعة وهي املرصية، بالديار الوثقى» «العروة جماعة

إليها. عبده محمد الشيخ انتقال بعد باريس
عاًما بريوت بمدينة أقام أن بعد باريس يف بأستاذه اللحاق عىل عوَّل قد الشيخ فإن
االستعمار، عىل الحملة تشن سياسية صحيفة إلصدار بأستاذه ولحق عام، من أكثر أو
لعواقبها يكرتث لم الشيخ من مجاَزَفة وكانت عليه، املغلوبة الشعوب إلثارة وتعمل
من بالده عن النفي أََجل وإطالة الصغار، أطفاله فراق ومنها ذويه، وعىل عليه الوبيلة
واملكيدة الفاقة بغوائل املعيشة مع موقوتة، نهاية غري إىل تنقيض كادت سنوات ثالث
بالد يف ولو االستعمار، يكافح َمن كل عىل املنفعة عصبية تجمعها التي الغربة ديار يف

بالده. غري
حرب وهو كثرية، مبادئ عىل ينطوي عام مبدأ يف الوثقى العروة برنامج ويتلخص
حكوماتهم عىل املحكومني تحريض الوسائل تلك ومن مستطاعة، وسيلة بكل االستعمار
منها يتسلل التي الثغرات لسد اإلسالمية الدول بني الخالف أسباب وإزالة األجنبية،
غري حدث كما جميًعا وتسخريها بعض، عىل بعضها لتأليب الدول تلك بني املستعِمر
ومنها التقليدية، السياسة هذه بدخائل الدين جمال من علٍم عىل الهند طريق يف مرة
عليه تأسست مبدأ وهو املسلمني، غري مع املسلمون يعيش حيث الوطنية الصفوف ضم
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لالشرتاك بمرص نشأ الذي املاسوني املحفل أنشأ أجله ومن نفيه، قبل الدين جمال دعوة
النفي قبل الصحافة يف حاله لسان يََزْل ولم الحرية، قضية يف جميًعا الديانات أتباع بني
إىل املبدأ هذا عىل ثبت الذي إسحاق، أديب هو املذهب كاثوليكيَّ مسيحيٍّا أديبًا وبعده

وفاته. يوم
وسيلتها هي تكن ولم الجماعة، وسائل إحدى الوثقى» «العروة صحيفة كانت وقد
عن بباريس مقامهما أثناء ينقطعا لم الحكيَمنْي ألن الكربى؛ وسيلتها وال الوحيدة
عواصمها يف الفعالة السياسة بمراجع وال اإلسالمي، العالم بأنحاء وجهًرا ا رسٍّ االتصال
املسألة إلثارة لندن إىل عبده محمد الشيخ أوفدت الجماعة أن ذلك ومن املشهورة،
كعادتهم — االستعمار زبانية وكان السودان، يف بثورته املهدي قيام أثناء بحذافريها
ينوي أنه الرسية» «مخابراتهم عن ويشيعون املهدي، مقاصد من املرصيني يخيفون —
الربيطانية، املعونة بغري صده عىل تقوى ال املرصية الحكومة وأن كله، النيل وادي غزو
مال البال صحيفة مندوب وبني بينه جرى حديٍث يف عبده محمد الشيخ سأل فلما
الخطر إنما املهدي، حركة من مرص عىل خطر «ال قال: املزعوم، الخطر هذا عن غازيت
الهجوم يف يرغب لن فاملهدي مرص غادرتم إذا وإنكم فيها، أنتم وجودكم من مرص عىل
فيه يََرون ألنهم الشعب؛ من محبوب اآلن وهو خطر، أدنى هجومه يف يكون ولن عليها،

قدومه.» عند إليه وسينضمون األوروبي، االعتداء من لهم املخلص
الحزب جانب هناك ورجحت اإلنجليزية العاصمة يف الشيخ دعاية نجحت وقد
يتفق التي املعاهدة أعدت بل اإلخالء، هذا وتقرر السودان، إخالء إىل يدعو كان الذي
لوال التنفيذ موضع وتُوَضع تُربَم أن وأوشكت القضية، هذه لتسوية الطرفان عليها

املرصية. الحدود عىل للهجوم خلفائه واستعداد املهدي بموت األنباء ورود
لنفيه املوقوتة املدة من يَبَْق ولم ،١٨٨٤ سنة خريف يف الحديث هذا جرى ولقد
عليه ينحي أن يُبَاِل فلم الحديث، مطلع يف توفيق الخديو عن ُسِئل ولكنه شهور، غري
أبلغ إلينا أساء باشا توفيق «إن مواربة: غري يف وقال فيه، الوطنيني برأي ح يرصِّ وأن
إزاءه نشعر ال قتالنا يف أعدائنا إىل انضم مثله ورجل بالدنا، لدخولكم د مهَّ ألنه إساءة؛
له غفرنا فربما منكم، الخالص عىل وعمل منه فرط ما عىل ندم إذا لكنه احرتام، بأقل

إنجليزية.» وقلوبهم مرصية وجوههم خونة نريد ال إننا … سيئاته
الجهاد ملواصلة الُقْطر خارج كان حيث البقاء نية القاطع الترصيح هذا من وتبدو
الخديو، وهو الرشعية السلطة صاحب عند له أمل كل بيده قطع ألنه أستاذه؛ مع

املحتلُّون. وهم الفعلية السلطة وأصحاب
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ولندن باريس بني يعمالن يسريًا، زمنًا األوروبية القارة يف مًعا بقيا قد الحكيَمنْي أن عىل
الصحف يف عنها الكتابة أو العاصمتني دوائر يف نظرها عند الرشقية املسائل مراقبة يف
صدورها عىل ينقِض وملا الوثقى العروة صحيفة تعطيل إىل اضطرا قد وكانا السياسية،
أثنائها يف ظهر ميالدية)، و١٨٨٤ هجرية ١٣٠١) سنة خالل شهور ثمانية من أكثر
البالد جميع يف ُصودرت ألنها األستاذين؛ من ُكْره عىل احتجبت ثم عدًدا، عرش ثمانية
واألمراء امللوك وحكومات األجنبية الدول حكومات مصادرتها عىل واتفقت اإلسالمية،
استبداد تحارب كانت كما مساوئه، بجميع األجنبي الحكم تُحارب كانت ألنها الرشقيني؛
رؤساء عىل اإلنحاء يف وتعيد القول تبدئ وكانت ورجاله، أعوانه وفساد الوطني الحاكم
كان وربما رؤسائها، بقوة يكون إنما األمم هذه استبعاد ألن أبنائها؛ من املستعبدة األمم
أعضاء عىل دليًال إليها تصل التي البالد يف تتخذ كانت أنها الصحيفة تعطيل أسباب من
إىل مجموعة األعداد وصلت فحيثما توزيعها، ويتولون أعدادها يتلقون الذين الجمعية
الدولة مصادرة الشبهة وراء ومن إليه، تصل فيَمن الشبهة فهناك الجهات، من جهة
الرأي سلطان من حماية وال القانون من عاصم ال حيث واإلرهاق، التضييق ومتابعة

والسكوت. بالكتمان العامة األخبار عن محجوبًا يكن لم إن املكبوت، العام
خطته عىل السياسة محاوالته الغرب عواصم يف يحاول قليًال الدين جمال ولبث
الناحية، هذه غري من املحاوالت هذه يجرب أن له بدا ثم جدوى، كبري بغري املعهودة
ثالثة: ألغراض فيها مقامه يستخدم أن ينوي وهو القيارصة عاصمة إىل الرحلة فأجمع
املستطاع، قدر عىل الدينية حريتهم من وتمكينهم املسلمني الرعايا عن املظالم رفع أولها
أال ويرجو الخالفة، لدولة التقليدية الروسية الدولة عداوة من يكفَّ أن الثاني والغرض
باملنافسة االنتفاع هو الثالث والغرض بعاصمته، مقامه أثناء يف جديد عدوان منها يقع
مسائل سيما وال بجملتها، الرشقية املسائل تحريك يف واإلنجليز الروس بني القديمة

األفغانية. بالده إىل فارس إىل مرص من الهند طريق عىل التي األمم
املحاوالت بعقم إيمانًا يزداد وهو بريوت إىل عاد فقد عبده، محمد الشيخ أما
العقيمة املحاوالت هذه بعد التعويل ووجوب واألمراء، امللوك يف األمل وضعف السياسية،
بعدة واملقاومة للنهضة األمم هذه إعداد يف كله األمل وحرص غريها، دون األمم عىل
كل أستاذه سياسة وأعطى ذمته أبرأ وقد الصالحة، االجتماعية والرتبية الصحيح العلم
أيدي عىل أستاذه بها ابتُيل التي األرزاء من اتخذ ولكنه واإلخالص، الرعاية من حقها
أممهم، إىل بالجهود التحول ووجوب فيهم، األمل ضعف عىل جديدة حجة وامللوك األمراء
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رش عىل بالده من وطرده وأهانه إيران شاه وعذَّبه ونفاه، مرص خديو به ر شهَّ فقد
واعتقله املستعمرين، للسادة مجاملة عنه وأعرضوا رجاءه الهند راجوات وخيَّب حال،
ولم املسترشقني، من به املعَجبني بعض قال كما الذهب من قفص يف العثماني السلطان
الجهد صيانة فمن الرحال، إليه ويشدان الرجاء به ينوطان هؤالء غري أحد أمامهما يَبَْق
وأجدى. أصلح هو ما إىل وينرصف الجانب هذا من الجهد هذا يتوقف أن الضياع عن
ويضيف يوم، بعد يوًما به إيمانًا يزداد الرأي هذا عىل عبده محمد الشيخ وظل
الشك إىل فيه سبيل ال تعزيًزا يعززه ما يوم كل والرؤساء األمراء مع تجاربه من إليه
رشيد السيد الديني العالم أمثال من واألدباء الفقهاء لتالميذه يقول كان وقد عنده،
أفادتنا، ما أضعاف علينا ضيَّعت السياسة إن إبراهيم: حافظ الوطني والشاعر رضا،
والرتبية للتعليم هه ووجَّ رصفه لو عجيب اقتدار صاحب كان الدين جمال السيد و«إن
السياسة نرتك أن باريس يف كنا حني عليه عرضت وقد فائدة، أكرب اإلسالم ألفاد
عىل التالميذ من نختار َمن ونربي ونعلِّم الحكومات، مراقبة عن بعيد مكان إىل ونذهب
ترك يف يتبعونا الذين التالميذ من عدد عندنا ويكون إال سنني عرش تميض فال بنا، َمْرشَ
إنما فقال: االنتشار، أحسن فينترش املطلوب، اإلصالح لنرش األرض يف والسري أوطانهم،

مثبط». أنت

الَكرَّة، يعاود أن باآلستانة أستاذه واستقرار القاهرة إىل عودته بعد الويف التلميذ وأراد
دسائس بني املضطرب مقره يف الحيطة به تقيض بما السيد إىل اإلشارة يف ويتلطف
فجاءه … والسالطني الوزراء وغدرات املنافسني، اد الحسَّ ومكائد املرتبصني، الحاشية
األلغاز وتعقد تميض، وال يل «تكتب إنك فيه: يقول السيد من العنف غاية عنيًفا الرد
وال ألعوبًة، العاَلم يرى فيلسوًفا فكن … قلت؟ أو كثرت الكالب وما أعدائي؟ من …

هلوًعا». صبيٍّا تَُكْن
وجًال موضعها لنا بيَّنت وال وصلت، ما الرسالة «إن أخرى: رسالة عن يقول ثم

قلبك.» هللا قوَّى منك،
ألن اآلستانة؛ يف السيد إىل الكتابة عن ذلك بعد عبده محمد الشيخ أمسك وقد
وترفع الرشطة تراقبه األحايني من القليل يف منها يصل وما أحيانًا، تصل ال الرسائل
دون إليه باملرَسل ق املحقَّ رضرها مع القول رصاحة يف حيلة وال العليا، املراجع إىل خربه
يحسبها البالغة الجرأة من عادته عىل السيد ألن التورية؛ يف كذلك حيلة وال املرِسل،

الحكيم. التأنيب ذلك عليها الكاتب ويؤنب صبيانيٍّا، هلًعا
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هذه من التساؤل موضع يف بالنظر الفصل هذا يتمم أن البحث وفاء من ونرى
عبد كاألستاذ املعارصين، املؤرخني بعض رأي عىل الحكيمني األستاذين عالقة يف الفرتة
فقد … العرابية الثورة تاريخ من اإلمام األستاذ سرية به تناول فيما الرافعي الرحمن
يف املسألة هذه ننىس أال فاستحلفنا اإلمام، األستاذ سرية نكتب أننا َعِلم أديب إلينا كتب
العرابية، الثورة كتاب يف جاء ما تناقشوا أن أرجوه «ومما وقال: السرية من موضعها

وهو: و٥٤٣، ٥٤٢ بالصفحتني الرافعي الرحمن عبد األستاذ تأليف

عن تخلُّفه هي — اإلمام األستاذ شخصية أي — شخصيته يف الضعف ونقطة
األفغاني، الدين جمال أستاذه مع الناحية هذه يف واختالفه السيايس، الكفاح
يعاني أستاذه فرتك ،١٨٨٩ سنة مرص إىل عودته منذ عنه انقطاعه بدأ وقد
األيمن، وساعده عضده قبُل من وكان ومرارته، وآالمه السيايس الكفاح متاعب
إىل عاد أن منذ الشخصية الصالت حتى بينهما الصالت تراخي لتلمح وإنك
فإنك اإلمام، األستاذ منتخبات قراءة من الدين. جمال السيد وفاة حتى مرص
جمال إن بل ومنفاه، محنته يف السيد إىل كتبها واحدة رسالة فيها تجد ال
الروحي أستاذه رثاء يف كلمة اإلمام لألستاذ تجد فال ،١٨٩٧ سنة تويف الدين
آثار من أثر هي الناحية وهذه الوثقى، العروة يف جهاده وزميل والفلسفي

ونفسيتها. األمة أخالق يف االحتالل

اإلرساع آثار من أثر النقد هذا بأن — املتقدم البيان بعد — القول إىل حاجة وال
يُوَصف يشء من األمر يف كان فما تسندها، حجة وال يوجبها سبب لغري املؤاخذة يف
خوًفا أو منفعة ضياع من حذًرا يكون إنما الضعف ألن معانيه؛ من معنى عىل بالضعف
املحذور وإنما يتقيه، الكاتب عىل محذور السيد إىل الكتابة يف يكن ولم رضر، وقوع من
يسميه أن هو ويأبى احتماله، عن غنى يف هو ما القوم من يصيبه أن السيد عىل كله
كل بعد يتلقى أن اإلمام األستاذ من يريد كان الفاضل املؤرخ نظن وال يتوقاه. خطًرا
الخطر تصوير عن فيه ويُنَهى والهلع، بالوجل فيه يُرَمى التقريع كذلك تقريًعا مراسلة
أن يأبى — خلوده دار يف عليه هللا رضوان — الدين جمال كان وقد إليه. بالتلميح ولو
هناك بقي فإنه السلطان، بضيافة كان حيث البقاء عىل مرَغًما سجينًا نفسه يحسب
يديه، بني مفتوًحا كان ما نفسه أمام هو وَسدَّ البالد، مسالك وجهه يف ُسدَّت أن بعد
منها بالرتحل َهمَّ أنه مرة حدث بل ذلك، عليه تعذَّر ملا اآلستانة عن الرتحل شاء أنه ولو
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تلبية داره، إىل وعاد غادره أن يلبث لم ثم األجنبية، السيطرة تحميه مكان إىل وانتقل
ملكه. عاصمة يف أعدائه أمام يُذَلَّ أن له وأنفة السلطان لرجاء

يف أفاض قد اإلمام األستاذ أن — شاء لو — يعلم أن الفاضل املؤرخ ويستطيع
اإلمام األستاذ ولكن الدهريني، عىل الرد لرتجمة تصديره يف الدين جمال السيد ترجمة
لدفع إليها الحاجة مع — بقلمه عبده محمد سرية أْي — هو سريته كتابة عن ُشِغل
يف وإن مماته! وبعد حياته يف عليه املفرتيات تلك أكثر وما عليه، الخصوم مفرتيات
يُطَلب وال عليه، الدين جمال بفضل — التنويه أرشف — لتنويًها منها كتبه ما بعض
من وأرفع أكرم اعرتاًفا له ألستاذ يعرتف أن العالم يف املكانة من أوجه بلغ تلميذ من
مرياث ألنه األبوي؛ مرياثه من أقدس منه مرياثه إن الدين: جمال عن عبده محمد قول

والقديسني. الرسل بصفوة الروح يف

يوم الدين جمال يقاطع لم إنه فنقول نعود موضعه، يف العارض االستطراد هذا وبعد
حكم يف وهو بريوت إىل عاد وقد ووطنه، أهله عن األبد نفي تنفيه له صحبته كانت
تصدق السياسة أعاجيب من بأعجوبة منها خرج ولكنه الحياة، مدى مرص من املنفي
أن ينوي وهو صاحبه فيه يحسن الذي السيايس للفضل الحكيم الشيخ تجارب عندنا
وكيل باشا متار أحمد الغازي هما: اثنان مرص إىل العودة يف له توسط فقد ييسء؛
فرع من إسماعيل لبيت املنافس البيت وريثة فاضل نازيل واألمرية بالقاهرة، السلطان

اآلستانة. ومركزه الخديوية، األرسة
من خفي بطلب بريوت من أُقِيص الرجل أن به خفاء ال الذي باطنه فضل ذلك
الدولة عواصم إحدى يف والحرية اإلصالح إىل دعوته عاقبة ليأمن العثماني، السلطان
هذا من — طرفيها كال من — الوساطة جاءت ما ذلك ولوال العربية، والبالد العثمانية

الطريق.
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العرابية الثورة مع

أحمد الزعيم مع خالٍف عىل كان ألنه ُعَرابيٍّا؛ يكن لم ولكنه ثائًرا عبده محمد الشيخ كان
يف الصفوف لتوحيد إال الُعَرابيني تأييد عىل العزم يجمع ولم العميل، برنامجه يف عرابي

الربيطانية. الدولة إىل توفيق الخديو التجاء بعد األجنبي، االحتالل وجه
للمطالبة كلمته وجمع العام للرأي تنبيه «أولهما» أمرين: يف الثورة يؤيد كان
إىل عامة الحكومة ووظائف الكربى املناصب وإسناد الحكم، وإصالح املظالم برفع
األمة إنهاض عىل التعويل هو — واألناة الوقت إىل أحوج وهو — و«ثانيهما» الوطنيني،
برغبتها املستقل النيابي للحكم وإعدادها والتعليم، الرتبية أسس عىل نهضتها وإقامة
كان — تقدَّم كما — ألنه واملتسلطني؛ الوالة عبث من صيانته عىل وقدرتها الصادقة
سائر يف النظم هذه تجربة بعد واألمراء امللوك جانب من تأتي التي بالنُُّظم الظن سيئ
تكن لم إذا الحكومة دواوين وبني النيابية املجالس بني عنده فرق وال الرشقية، البالد

مجالسها. حماية عىل قدرة لألمة
وتفتح الشطط، إىل تؤدي التي الخطة اتباع يف الثورة زعماء يخالف كان أنه غري

األجنبية. الدول جانب من العسكري للتدخل الباب
وفرنسا إنجلرتا — الدولتني رقابة عن االستقالل إىل سعيه يف الخديو يؤيد وكان
سلطته لتعزيز واستخدامها السياسة، هذه اتباع يف نفاقه عليه ينكر كان ولكنه —
أسالفه وعهود إسماعيل أبيه عهد يف عليه كانت ما مثل إىل القرص بسياسة والرجوع

قبله. من
وتحريم السخرة رفع سيما وال اإلصالح، برنامج يف باشا رياض وزارة يؤيد وكان
التأييد أكرب ويؤيد املعاملة، سوء عىل املديرين محاسبة يف والتشديد الكرباج»، «أو الجلد
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أو البلد هذا علماء من الثقافة نرش عىل العاملني وتشجيع التعليم، نطاق توسيع يف
الرشقية. األقطار من إليه الوافدين العلماء

حني الوزارة يعتزل فلم مشيئته، عىل غلبته الحكم شهوة أن عليه يأخذ كان ولكنه
اعتزالها. وجب

عىل يعيب كان ولكنه ولسانه، بقلمه فيها ويشرتك العامة الشكوى يؤيد وكان
قبيل من الصغرية شكاواهم وبني العامة الشكوى بني يمزجون أنهم الشاكني بعض
عىل ينقم هؤالء بعض كان وقد والشفاعات، املطالب ورفض والعالوات الوظائف فوات
ألن الكرباج؛ وتحريم السخرة رفع وهو والثناء، باملؤازرة وأجدره أعمالها خري الوزارة
تسخري عىل تقوم كانت جوارهم يف الري بموارد واالنتفاع أرضهم زراعة يف مصالحهم
جلبت وقد وأعوانهم، املديرين بموافقة املعاملة وسوء بالرضب وتخويفهم الفالحني
لإلنفاق ل تُحصَّ التي الرضيبة بتقرير األموال أصحاب من العلية سخط عليها الوزارة
أمثال تكن ولم الطبية، األصول عىل العالج وسائل وتدبري العامة، الصحة تحسني عىل
ورائها ومن اإلصالح، باسم ترتفع التي الشكوى أصوات بني بالقليلة الشكاوى هذه

واللبانات. األغراض هذه أشباه
يف بها تمتزج كما الحني، ذلك يف العامة بالحركات امتزجت التي الشوائب ولهذه
التأييد كل يؤيده األحزاب بني حزبًا له يختار أن الناقد العقل لذلك يتيرس لم زمن، كل
حني إال فريق، دون فريق إىل ثورته يف متحيًزا يكن ولم الخذالن، كل عداه ما ويخذل
فريًقا األمة تتفق أن ووجب وحاشيته، الخديو بمشايعة األجنبي االحتالل بوادر بدرت
منارصة من لحظة يحجم ولم األكرب، الخطر مواجهة عىل فأقدم مقاومته؛ عىل واحًدا

الفريق. ذلك
عىل كلها جهوده ووقف وقته، كل ومنحها قلبه، بكل استقبلها التي الوجهة أما
عنده ورجحتها بالفطرة لها ُخِلق التي الوجهة هي فتلك بفضلها، غريه وإقناع لها العمل
وإصالح املظالم برفع للمطالبة العام الرأي حمية إيقاظ وهي التجربة، بعد التجربة

التعليم. ونرش االجتماعية الرتبية من قويم أساس عىل األمة وإنهاض الحكم، أداة
ليقنعهم فيها الرأي وأصحاب الثورة زعماء يلقى الخطب استفحال قبل وكان
الغاية وراء ما إىل الوطنية بالدعوة الشطط عواقب من ويحذرهم الخطة، هذه بفضل
يف قال كما العاقبة، سوء من يخشاه بما األحاديث هذه بعض يف لهم ح ورصَّ املأمونة،
احتالًال البالد إىل يجر قد الشغب هذا «إن اإلسكندرية: قائد باشا عصمت طلبة بيت

القيامة.» يوم إىل بسببه اللعنة تسجيل يستدعي أجنبيٍّا
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أالَّ يف جهدي «أبذل مبتسًما: يقول عرابي أحمد والزعيم اليوم ذلك يف وانرصفوا
اللعنة.» هذه مورد أكون

العرابية، للثورة تأريخه يف يومئٍذ وآراءه الزعماء آراء اإلمام األستاذ بسط وقد
ما املوافقة تمام ويوافقه الثقات، شهودها ألسنة عىل تفصيالتها من كثريًا وسمعنا
حياته: قصة عن كتابه من قال حيث والده، عن ونقله املازني األستاذ صديقنا سمعه

غرضها وكان يُنتَظر، كان مما بأرسع وسارت العرابية الحركة قامت ثم …
املستولني املتحكمني والرشاكسة الرتك عنارص من والتخلص املرصيني تحرير
الدسائس من جو يف غايتها إىل ومضت والجيش، اإلدارة يف املناصب عىل
بعيد وكان العاقبة، عبده محمد الشيخ فخيش الدولية، واألطماع األجنبية
أو يتحرزوا ولم فيه، هم فيما العرابيون َلجَّ إذ ع فتوقَّ الرأي، سديد النظر
يقاوم لهذا فكان ملرص، اإلنجليز باحتالل األمر ينتهي أن االعتدال يتوخوا
ويبسط تبرصهم، وقلة نظرهم ِقَرص عليهم وينعي شديدة، مقاومة العرابيني
ويناوئهم، طريقهم يعرتض ظل إذا بالقتل وهددوه ضجوا حتى لسانه فيهم
وأنا وبينهم، بينه ما يُصِلح أن اإلمام أصدقاء من العرابيني بعض وأراد
جدي بيت ألن أقربائي؛ البني ذات إصالح حاول الذي ألن القصة؛ هذه أعرف

االجتماع. مكان هو كان
عبده، محمد الشيخ تكلَّم ثم التوفيق، دعاة وتكلَّم العرابيون، وتكلَّم
األجنبي، االحتالل البالد عىل سيجرون باندفاعهم العرابيني أن رأيه عىل فأرصَّ

والتوفيق. للصلح املساعي فأخفقت
الدراسة يف عبده محمد الشيخ وزمالء األزهر رجال من أبي وكان
محمد الشيخ فسأل نبغوا، كما يَنْبُغ لم كان وإن الدين، جمال السيد وتالميذ
جمال السيد كان لو العرابيني مع عنادك يف اللجاجة هذه تلج أكنت عبده:
محمد! يا املرتعة: الكلمة هذه عبده محمد الشيخ جواب فكان مرص؟ يف الدين
أحد احتاج وال العرابية الحركة قامت ملا هنا الدين جمال السيد كان لو …
رثاء من ببيت وتمثَّل ذلك. كل عن بشخصه يُغِني كان السيد ألن إليها؛

املتنبي:
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إِنْ��َس��اُن أَنَّ��ُه ُخ��يِّ��َل َوإِْن َج��يْ��ٍش ِف��ي اْل��َك��ِب��ي��َرِة نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن َك��اَن

اإلسكندرية، اإلنجليزي األسطول ورضب العرابية الحركة استفحلت وملا
الواقعة ألن أيديهم؛ يف يده ووضع العرابيني، إىل عبده محمد الشيخ انضم
ولو — قومه مع يكون أن إال يََسْعه فلم يكون، أن خاف ما وكان وقعت قد

الحماسة: ببيتَِي يتمثل وكان الغريب، عىل — مخطئني كانوا

اْل��َغ��ِد ُض��َح��ى إِالَّ ال��رُّْش��َد يَ��ْس��تَ��ِب��ي��نُ��وا َف��َل��ْم ال��لِّ��َوى ِب��ُم��نْ��َع��رِج نُ��ْص��ِح��ي َل��ُه��ْم بَ��ذَْل��ُت
أَْرُش��ِد َغ��ِزيَّ��ُة تَ��ْرُش��ْد َوإِْن َغ��َويْ��ُت َغ��َوْت إِْن «َغ��ِزيَّ��َة» ِم��ْن إِالَّ أَنَ��ا َوَه��ْل

الشيخ األكرب تلميذه وصفه كما كان الدين جمال السيد أن والواقع
األول الفضل إليه يرجع الذي وهو جيش.» يف الكبرية نفسه «من محمد:
نفوس أثار الذي وهو وإيران، ومرص تركيا يف الدستورية الحركة قيام يف
وشاه تركيا سلطان خشيه وقد اإلنجليزي، االستعمار عىل املسلمني الهنود

الربيطانية. واإلمرباطورية مرص وخديو إيران

الَعَظمة أمثلة من شتى أمثلة عىل العرابية الثورة يف اإلمام األستاذ تاريخ ويشتمل
عىل يشتمل لم ولكنه النبيل، والخلق الصادقة والغرية البعيد والنظر األصيل بالرأي
أنبل للواجب تقديسهم عىل العظماء ِسرَي يف املثل بها يَُرضب التي املواقف من موقف
الوبيل املأزق إىل وتتسابق األجنبي االحتالل خطر تواجه وهي منها، األخري موقفه من
وأبعد عقًال ألحصف وإنه واملخاوف، املآرب ذوي عنها ويُبِعد األنصار عنها يفض الذي
دون الطيب األمل حال إذا الرتجيح، سبيل عىل ولو العاقبة، عليه تخفى أن من نظًرا

اليقني. علم املأزق ذلك يف بها العلم
وقوع منه وأخطر نفسه، األجنبي االحتالل قبضة يف الوقوع عاقبة عاقبة؟ وأي
الذين الوزارات جميع رؤساء ومعه املنتقم، املنترص الخديو قبضة يف االحتالل أعداء
جمال وأستاذه اإلمام األستاذ إىل أقربهم رياض أحمد طليعتهم ويف العرابيون، عاداهم

الدين.
توفيق وخيانة األجنبي االحتالل محاربة يف رأيه عىل ثبت أنه ذلك من وأنبل
يف يشك أن أحد يقدر «هل فيها: وقال محاكمته أثناء كتبها التي مذكرته يف لوطنه،
يتألب فكان واألديان، األجناس جميع رجال آزره أن بعد رصًفا وطنيٍّا جهادنا كون

100



العرابية الثورة مع

وقوة؛ حول من أوتوه ما وبكل غريب، بحماس لنجدته واإلرسائيليون واألقباط املسلمون
واإلنكليز». املرصيني بني حرب أنها العتقادهم

سيسعى الخديو أن القاهرة يف «شاع إنه القاهرة لحرق الخديو مؤامرة عن قال ثم
ملنع احتاطت الوزارة أن حد إىل القاهرة، نفس يف شغبًا ليُحِدث أتباعه بعض بواسطة
توفيق بك إبراهيم الخديو واستدعى باألمر، قيامها مدة طول ذلك يف وبالغت الفتنة،
وبالغ ففعل إليه، ويحرضهم البدو قبائل مشايخ يجمع أن إليه وطلب البحرية مدير
بحشد يأمرهم أن املدير إىل أوعز ثم املواعيد، من لهم وأكثر استقبالهم حسن يف الخديو
لعدم البلد يف فتنًة ليُحِدثوا الجيزة بطريق القاهرة إىل وإحضارهم بدوي آالف ثالثة
فحذف البدو، من املطلوب العدد حشد املشايخ عىل تعذَّر ولكنه بينهم، النظام وجود
اإلسكندرية محافظ إىل رمزيٍّا تلغراًفا أرسل هذا مسعاه فشل وملا العسكر، من هؤالء
نفسه وجعل الصحف يف ذلك ونرش العام، األمني أمر عرابي ضمن قد نصه: هذا
أما شأننا، وصغر الدول به وثقت هذا ضمانه يف نجح وإذا القناصل، لدى مسئوًال
بني الخالف فوقوع متهيجة، الناس وعقول اإلسكندرية ميناء يف الدول وأساطيل اآلن
خدمتنا». أو ضمانه يف عرابي خدمة إما لنفسك َفاْخَرتْ محتَمل، أمر وغريهم األوروبيني
جذل يف موظفيها فرأيت الرساي، إىل هت توجَّ الحادث هذا يوم «ويف قال: أن إىل
باملحافظة عرابي عهد من ويضحكون األخبار رواية يف يبالغون وكانوا حدث، مما عظيم
فإذا الخديو، يرس ما إال يقولون ال الرساي موظفي أن املعلوم ومن العام، األمن عىل

جهدهم.» والكآبة بالحزن تظاهروا وإال وضحكوا تكلموا سارة األخبار كانت
أن له يخطر ولم السلطتني، اتهام بني واحد تقرير يف السجني الشيخ جمع وهكذا
ُقدِّموا الذين من كثري فعل كما األخرى، من بها ويحتمي رشها ليأمن إحداهما يداري
أحكامها وأن اإلنجليزية، للسلطة خاضعة أنها يعلمون وهم العسكرية، املحكمة إىل

إلقرارها. النظار ومجلس الخديوي القرص عىل تُعَرض
عن املستفيض التاريخ صاحب بروديل العرابيني محامي التقرير هذا ى تلقَّ وقد
األمر بادئ يف يقبل لم ألنه عنه؛ يعرض عبده محمد الشيخ وكان الثورة، محاكمات
وفاًقا الدفاع وصعوبة الخاصة املحاكم بنظام علمه مع إنجليزي، محام عنه يدافع أن
القضية صديق (بلنت) األحرار شاعر أن علم ثم اإلنجليز، من املختصني غري عىل لهذا
بأوجه يفاتحه أن فقبل اختياره، يف الرأي صاحب هو املرصية والقضية اإليرلندية
الصدمة تأثري من يتخلص «لم عبده محمد الشيخ إن ذلك يف املحامي وقال دفاعه،
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التي الثقة بتلك يعاملنا أخذ وحينئٍذ السجن، يف أيامه أواخر يف إال توقيفه عن الناشئة
الستحقاقها». سعينا

العسري التفاهم لذلك مثال خري لهي — بروديل اها سمَّ كما — الصدمة هذه وإن
االجتماعية، الفتن إبَّان تخامرهم التي النفسية الدوافع يف والغربيني الرشقيني عقول بني
الشيخ فإن قدرته؛ أو محاميه نية يف عبده محمد الشيخ ارتياب أسباب من سبب ولعلها
فيها املشاركة إىل وداعيه عملهم، غري الثورة يف عمله وكان — غريه ُسِئل كما ُسِئل قد
رين املسخَّ األذناب وتَُهم امللفقني الشهود أكاذيب الحال بطبيعة فنفى — دواعيهم غري
وعمًال، رأيًا منه وقع الذي الواقع بغري التهم من يعرتف ولم والحاشية، القرص ِقبَل من
من ًال وتنصُّ التبعة عن نكوًصا به االعرتاف يَُعدَّ أن من أخطر — رأينا كما — وكله
وأنكره نفسه عن نفاه ما بني — السجني الشيخ موقف أن بروديل إىل فُخيَِّل الجريرة،
الشدائد، هذه أمثال يف الرشقية النفوس به تُبتَىل ضعًفا كان إنما — غريه شهادة من
بني املزعوم بالخالف عندهم الفهم سوء مداراة من الغربيني هؤالء عند أسهل وليس

الغربيني. وطبائع الرشقيني طبائع
ما غري يف الرجل َعَظَمة عقله عن يحجب أن يستطع لم نفسه املحامي هذا أن عىل
فقال: كتابه، من موضع غري يف الخارقة بمواهبه وأشاد … «الصدمة» أثر من توهمه
ساعد أنه شك وال … املرصيني الوطنيني الرجال بني موهبة الناس أعظم كان ربما «إنه
متهوًسا يكن ولم املرصي، الرتقي يف حقيقيٍّا عامًال العام الرأي جعل عىل كثريًا قبُل من
السياسية أفكاره وكانت الشديد، بالتوسيع القائلني املسلمني من هو بل الدين، يف
التي هي فيها لألنانية شائبة ال التي ووطنيته … الحر الجمهوري الرأي عىل تنطبق
باشا عرابي إن حتى عالنية، الدينية خطته من املتحمسني رفقائه استياء دون حالت

للعمامة.» منه للقبعة أصلح عبده الشيخ رأي إن مرة: عنه قال صديقه
ودَّْعُت ١٨٨١ سنة يونيو شهر من األول اليوم مساء «يف توديعه: بعد كتب ثم
… سنوات ثالث مدة املرصي القطر عن منفيٍّا أخريًا ذهب الذي عبده محمد الظالم يف
يسهل ال فإنها األيام، من يوًما خري بداءة لها يكون أو منفردة تسري أن ملرص جاز وإذا

«… املحرر العالم عبده محمد الشيخ مثل عن االستغناء عليها
الثالث، السنوات وراء برصه يمدَّ أن له أُِتيح النبوءة هذه كاِتب املحامي أن ولو
الصدق أمانة أن ذلك قبل وعلم عبده، محمد الشيخ عن ا حقٍّ تستغِن لم البالد أن لعلم
ولم أثبت، ما ويثبت نفى ما ينفي أن عىل حملته التي هي «موكله» يف عهدها التي
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الخديو وعىل االحتالل عىل حملته عن ينقطع لم فإنه للعقاب؛ خوف ذلك عىل يحمله
وقد أبًدا، منفاه يطيل — بذلك — أنه يعلم وهو الربيطانية، العاصمة قلب يف صنيعته

سنوات. بخمس النفي موعد انقضاء بعد مرص إىل فعاد فعًال، منفاه طال
زعمائها وتبعات العرابية الثورة ظروف عن البحث بصدد الفصل هذا يف ولسنا
هذا يف ذلك عن نستغني ولكننا عليها، ني املندسِّ وأشياعها خصومها وجرائم ودعاتها
يف جميًعا الثورات طبائع إىل ونعود عامًة، الثورات بميزان الثورة هذه بوزن املقام
حدثت ثورة من ما ألنه بينهما؛ بدًعا تكن لم العرابية الثورة أن فنرى والغرب، الرشق
واختالف األمزجة، واختالف األفكار، اختالف عىل والخصوم األنصار فيها اشرتك إال قطُّ
اختلطت إال املريج الطوفان هذا يف هؤالء يختلط وال واأللوان، املظاهر واختالف النيات،
والبصائر، األبصار عن حينًا الزمام واختفى األيدي، من الزمام وأفلت والتبعات األعمال
ومنتهاه مبدؤه كان أين يعرف وال عنه، املتخيل هو وَمن عليه القابض هو َمن يُدَرى فال

الخصوم. وأيدي األنصار أيدي بني
خصمه يكون وأن فيه، له حيلة ال خطأ اإلنسان يخطئ أن الثورات طبائع ومن
َمن تسوق الجموح كاملطية الثورة تكون أن طبائعها ومن … خطئه عن املسئول هو
فال والخطأ، الصواب تتقسم أن طبائعها من بل مجراها، غري إىل يسوقها وال يركبها
الثورة كانت وهكذا جانب، يف كله الخطأ يكون وال جانب، يف يوًما كله الصواب يكون
من كان وربما استفحالها. وقبل بداءتها عند كذلك تكن لم إن اندفاعها، بعد العرابية
حاول الذي املهندس كان أنه — اإلصالح يف السوي بمذهبه — عبده محمد الشيخ خطأ
األكثرين وبني بينه الفارق ولكن … النيل مجرى يسوس كما السيل مجرى يسوس أن
أخطائهم عن تنجم التي األرضار أدرك وأنه رضر، عنه ينجم لم خطأه أن مخالفيه من
ولم تبعاتها بجميع معهم اضطلع ولكنه فيها؛ يد له تكن لم وأنه عنها، غافلون وهم

جريرتها. الحتمال الجد جد حني وحدهم، يرتكهم
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الخديو عزل قبيل الحزب هذا نشأة منذ الوطني الحزب سلك يف عبده محمد انتظم
إسماعيل.

املعارصين أذهان يف كثرٍي لبٍس إىل بالحزب السياسية الهيئة تلك تسمية تؤدي وقد
الحديث. وضعها عىل األحزاب نشوء ألفوا الذين

يكن لم العرابية الثورة يف املشرتكني معظم إليه انتسب الذي الوطني الحزب فإن
الذي النحو عىل والربامج املبادئ يف تتعارض البالد أبناء من أخرى أحزابًا يقابل حزبًا
للحركة شاملة واحدة هيئة حقيقته يف كان ولكنه السياسية، األحزاب يف اليوم نعهده
واأللبانيني والرتك الرشاكسة جماعة ليقابل بالحزب ي ُسمِّ وإنما جملتها، يف الوطنية
الوظائف يف الحكم بوالية وينفردون العثمانية، الدولة يتبعون كانوا الذين واألرمن

الصغرية. الوظائف وأكثر الكبرية
األمة حزب أو الفالحني املرصيني حزب هو كان االعتبار هذا عىل الوطني فالحزب
كلمتني يف املتعددة ملبادئه جامًعا للمرصيني» «مرص شعاره كان هذا أجل ومن املرصية،
كانت التي املسائل مختلف عىل تطبيقه يجري واحًدا مبدأ كان الواقع يف هو أو اثنتني،

جوانبها. بجميع القومية القضية نطاق يف تدخل
الحكومة، دواوين يف واإلرساف الفساد ومحاربة البالد أبناء عن املظالم رفع كان
إسماعيل، الخديو حكم نهاية قبل تأليفه منذ الوطني الحزب سياسة يف املبادئ مبدأ هو
من الظلم أصابهم الذين أبنائها أيدي إىل البالد حكم يصري أن املبدأ هذا يف وينطوي
الذي األجنبي التدخل منع أيًضا املبدأ هذا يف وينطوي املرصيني، غري «العثمانيني» حكم
الخصوص، عىل إسماعيل عهد يف الديون وسياسة واإلرساف البذخ سياسة إليه جرت

الرعية. ومقاصد الحكَّام مقاصد بني والتوفيق الحكم إدارة تنظيم فيه وينطوي



والتعليم اإلصالح عبقري

عهد ظل يف نشأت قريٍة إىل ينتمي وتربيته، بمولده فالًحا عبده محمد وكان
نفوسهم يف وقًعا أشد الحاكمة الطبقة ظلم من أهله ومصاب مصابه وكان اإلقطاع،
الحاكم ألنظار هدًفا االجتماعية بمنزلتهم كانوا ألنهم القرية؛ أبناء إخوانهم مصاب من
مصابهم فكان الرعية، عامة من أغراضه وبني بينه األحيان من كثري يف وحائًال املتسلط،
«الراعي» عىل ثورته وكانت الكرامة، يف ومصاب الرزق يف مصاب ألنه مضاَعًفا؛ بالظلم
وليس الجائر، الراعي ذلك مع للمنازعة أهل بأنه نفسه قرارة يف يشعر َمن ثورة الجائر
من الثورة هذه واستفادت واستسالم، صمت يف يسخط أو للخضوع أهٌل أنه قصاراه
بحدود ترتهن ولم الضمري، عقائد من عقيدة أصبحت أنها الروحية والرياضة التعليم

السياسية. أو االجتماعية املصلحة بحدود وال الطبقة، أو القرية
التطرف اندفاع غري يشء وهي أسلفنا، كما الرجل يف سليقة النخوة حماسة وكانت
باملظاهر عليهما يحكم َمن عىل أحيانًا أمرهما التبس وإن اآلراء، ذوي بعض يساور الذي

واألشكال.
عىل تأتي النخوة حماسة ولكن والعجلة، الخفة من يأتي قد االندفاع تطرف فإن
لصاحبها عونًا النخوة حماسة كانت وربما لٍة، متأصِّ وعقيدٍة عميٍق شعوٍر من األكثر

تموت. أو العاجل الغرض يستثريها قد التطرف خفة ولكن الطويل، الصرب عىل
يكون وقد أحيانًا، يتالقيان قد ألنهما واإلقدام؛ االندفاع بني نفرِّق أن ينبغي كذلك
اإلقدام، إىل اندفع كما الفرار إىل املندفع اندفع فربما اللقاء، من أكثر بينهما االفرتاق
أنه أناس إىل ُخيَِّل وإن كان، حيث ثابت الحقيقة يف هو اندفاع غري يف امُلقِدم ولكن

أراد. ما غري إىل مدفوع
حدوده، أقىص إىل اإلقدام تاريخ هو القومية القضية خدمة يف عبده محمد وتاريخ
القريب الغرض إىل نظرته ألن والعجلة؛ الخفة مع االندفاع تاريخ قطُّ يكن لم ولكنه
جميع وراء الدائم الغرض وهو البعيد، الغرض إىل الطويل النظر عن قطُّ تعجله لم

األغراض.
أوىل — عليه للقضاء النيل قرص عند إسماعيل للخديو د الرتصُّ عىل يوًما أَْقَدم وقد
هذه يف أخطأه أنه ولو — عرشه عن تزيله الدولة وبني بينه أزمة إىل به االنتظار من
لزال عزله، بعد أبيه سياسة تعديل عىل عهده ويل مع للتفاهم الفرصة وسنحت املرة
الدين جمال أراد كما معزوًال يََزْل ولم الظن، أغلب يف مقتوًال العرش عن إسماعيل
اإلقدام خطر عن يقل ال خطًرا العزل عىل التآمر كان وقد األخرية، الساعة يف وحزبه

الخطرين. هذين عىل اإلقدام مذهب وراء مذهب التطرف الندفاع وليس القتل، عىل
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العرابيني حذر من أشد األجنبية السيطرة من حذره كان العرابية الثورة نشبت وملا
االحتالل خشية إالَّ األوىل الثورة أدوار يف العرابيني يخالف لم ألنه توفيق؛ الخديو وحذر
مرحلتها يف التأييد كل الثورة يؤيد ولم قال، كما األبد لعنة جالبه عىل يجر الذي األجنبي

بجنودها. جنوده وحارب املحتلة الدولة إىل جنح توفيق الخديو ألن إال األخرية
منهم أشد كان الجميع؛ من الخطر عىل إقداًما أشد عبده محمد كان أولئك كل ويف
أبعد وكان أيَّدها، حني تأييدها يف إقداًما وأشد عارضها، حني الثورة معارضة يف إقداًما

الحالتني. كلتا يف غرية منهم وأصدق نظًرا منهم
عن منفيٍّا عبده محمد وبارحها محتلني، مرص اإلنجليز ودخل املحظور وقع وملا
الحرب ليعلن اإلنجليزية، الدولة عاصمة إىل الوطن أبناء أسبق املنِفيُّ هذا كان وطنه،
للحرية انتصاركم أن نرى «إننا صحافتهم: يف لهم وقال داره، عقر يف االحتالل عىل
ولقد الحمل، عىل الذئب كعطف علينا َعْطفكم وإن مصلحتكم، فيه ملا انتصار هو إنما

بالدنا.» يف للبقاء حجة ذلك من لكم تكون لكي فينا الخري عنارص عىل قضيتم
البال لصحيفة يقول حيث بعده، من قائل يبلغه لم ما معهم الرصاحة يف وبلغ

مال:

التضامن هو واحًدا شيئًا اإلنجليز علََّمنا لقد الحال؟ يف بالدنا تغادرون ال ِلَم
وأردنا وطننا عن أجانب ألنهم األتراك؛ من شكونا … بالجالء مطالبتكم يف
نعلم اآلن لكننا الحرية، طريق يف األوروبيني كتقدم ًما وتقدُّ إصالًحا لبالدنا
يف وليس األتراك، ظلم من ورش الحكام، استبداد من رش هو ما هنالك أن
واحًدا، رجاءً إليكم لنا إنَّ مساعدتكم. معه يرجو ا حدٍّ الظلم به بلغ َمن مرص

رجعة. غري إىل حاًال بالدنا تغادروا أن وهو

الجريمة هي مشايعتهم كانت توفيق، الخديو عن الصحيفة محرر سأله وملا
ألنه السوء؛ أبلغ إلينا أساء توفيًقا «إن قال: إذ وجوههم؛ يف عليه نعاها التي الكربى
بأقل إزاءه نشعر أن يمكننا وال … أعدائنا إىل الحرب أيام وانضمَّ بالدنا، لدخولكم د مهَّ

احرتام.»
رضا غري عىل يعود لن ألنه أبًدا؛ بالده عن منفيٍّا يظل أن يُبايل ال وهو هذا قال
بقي وقد الفعلية، السلطة أصحاب املحتلني ورضا الرشعية، السلطة صاحب الخديو

سنوات. ثالث وهو لنفيه، املحدود املوعد انقضاء بعد بالعودة له مأذون غري فعًال
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لندن بني االحتالل عىل السياسية الحملة يف السنني هذه من فرتة وانقضت
مركًزا املدينة هذه اختار قد الدين جمال صحبة يف عبده محمد وكان وباريس،
الربيطانية الدولة تنافس كانت التي الفرنسية الدولة عاصمة ألنها السيايس؛ لنشاطهما
االحتالل عىل الحملة أثناء أملهما من فكان املرصية، القضية مشاكل عىل وتساومها
بالجالء اإلنجليز ملطالبة الدولية السياسة ميدان يف كلها القضية تثار أن الربيطاني
دخول عىل األوىل السنوات ميض بعد باريس من الحملة مثار يكون وأن مرص، عن
وزراء من األوىل الوعود صدور وبعد واإلسكندرية، القاهرة قالع إىل اإلنجليزية الجنود
الحكيمان بها ابتُِيل التي التجارب يف السنوات انقضت ثم الجالء، موعد باقرتاب لندن
عميًقا شعوًرا جميًعا أثرها وكان الرشقيني، والساسة الغربيني الساسة معاملة من
األمم قضايا كانت فقد الغرب ساسة فأما السبيل. هذا يف الجهد وضياع األمل بخيبة
بعد الجديدة املستعمرات توزيع عىل واالتفاق الغنائم، وتبادل للمساومة صفقات عندهم
تحرُّر من مخاوفهم كانت فقد الرشق ساسة وأما … قضاياها يثريون التي املستعمرات
بهم يستعني األجنبي وكان املغلوبة، مستعمراته تحرير من األجنبي كمخاوف شعوبهم
فخلفت يديه، من السلطة فضالت يف والرتغيب بالخلع التهديد بني حكمه توطيد عىل
العزيمة وانرصاف اليقني قوة لوال باألمل، تعصف التي مرارتها جميًعا فيهم األمل خيبة
كلماته من اإلمام األستاذ نفس يف أذاها قسوة ندرك وقد السبيل. هذه غري يف العمل إىل
يف قضاها سنوات عرش من أكثر بعد التقدم، نهضات يف أثرها وسوء السياسة عن
تقول أن شئت «إن والنرصانية: اإلسالم عن كتابه يف فقال منها، أصابه ملا شتى تجارب
من باهلل أعوذ الشاهدين، من معك فأنا الدين، أو العلم أو الفكر تضطهد السياسة إن

وَمُسوس!» وساِئس ويسوُس ساَس وِمن … السياسة لفظ ومن السياسة
القاسية. الخيبة هذه أمام عملها الصادقة للعزيمة كان لقد

ييئسها وال البعيد، الغرض عن القريب الغرض يشغلها ال التي العزيمة هي وكانت
يضيع. ال الذي لألمل تصمد أن الضائع األمل

فتهجر والقنوط، الوهن برضبة ترضبها أن خليقة الخيبة هذه كانت أخرى ونفس
معها. القضية وتهجر السياسة

بكل فاستحالت الخادعة، السياسة كذبتها إذا نفسها تصدق عزيمة كانت ولكنها
عوج ال الذي الطريق يف العمل عىل واإلقبال السياسة ترك عىل إرصار قوة من فيها ما
أن قبل اإلرصار بهذا عندها السياسة عىل وقضت فيها، ريب ال التي الغاية إىل فيه،

عليها. السياسة تقيض
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األمم، عىل كله التعويل وإنما الساسة، عىل وال السياسة عىل اليوم بعد تعويل ال
الحي العلم من غايتها إىل بها امليض يف وأصدق لها أنفع جهادها يف ألمم معول وال

القويمة. والرتبية
ملا رجل مائة األمة هذه يف كان لو مريديه: من إليه للمقرَّبني يقول كان ولقد
عنده الرجل وإنما إياها، حكمهم يف أربًا منها أدركوا وملا يحكموها، أن اإلنجليز استطاع
ال قادها األمة يف ُوِجد إْن الذي الكفاءة صاحب املكني، والخلق البصري الفكر صاحب

قيادها. عىل ينازعه أن ثروة أو سطوة ذو أجنبي يتمكن ولم محالة،

اليأس استكانة من له بديل وال األربعني، عىل ينيف وهو منفاه من عاد العزيمة بهذه
يف الباقية رسالته بأنه آمن الذي العمل عىل واألمل الثبات من أوتي ما بكل يُقِبل أن إال
السياسة عىل لالعتماد جدوى ال إذ الزمن؛ طول عليه االعتماد جدوى من ووثق الحياة،

الرساب. خداع غري والساسة
ضالل يف قاله كالذي التعليم هداية يف يقوله كالًما لسانه عىل ألقينا أننا ولو
ويف وتعلَّم، علَّم ويف والتعليم، العلم يف هللا «بارك يقول: قاعًدا قائًما لخلناه السياسة،

وامليم!» والالم العني حروف من حرف كل ويف ومعلوم، وَعِليم عاِلم
الخديو يقود أن أراد ولكنه سياسته؛ ليخدم إليه تقرُّبه يكن فلم الخديو من تقرَّب
تطهري يديه عىل يجري وأن الرشقية، الجامعات أقدم يف العلمية النهضة إحياء إىل
وصيانة البيت برتبية يتصل أو واإلحسان، الخري بأعمال الديوان يتصل حيث الدواوين

واألبناء. األزواج عىل الوصاية وحسن األرسة
القضية فضاء يف الخالبة بروقها آِخر السياسة أفق يف ملع سنة عرشة بضع وبعد
مرص إلنقاذ بها استنجدوا الذين عىل األخري رسابها الفرنسية الدولة وعرضت القومية،
اتفاٌق هو فإذا املكشوف، العلن عن الخفاء مساعي أسفرت ثم االستعمار، مهاوي من
ومراكش، مرص يف املطَلق الترصف تبادل عىل — وفرنسا بريطانيا — الدولتني بني
الذي االتفاق ذلك مًعا وتتفقان عليه، استولت الذي بالبلد تشاء ما منهما كلٌّ تفعل

االستعمار. صفقات عىل التفاهم هذا بمثل األخرى الدولة إلقناع بالودِّيِّ وه َسمَّ
نزلت إذا أنها لها وبدا النيل، بوادي مكانها إىل العظمى بريطانيا واطمأنت
إثارة من خوًفا إليه باالضطرار ذلك يتأولوا لم الحكومة عىل سلطانها عن للمرصيني
باختيارهم يرضيهم ما منه يتقبلون ولكنهم الدولية، السياسة محيط يف مرص قضية
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— بلنت سكوين — القديم العرابيِّني صديق فأرسلت باختيارها؛ املحتلة الدولة ويريض
اإلدارة، ونظام الحكومة بناء عليها يقام التي الدستور أُُسس يف رأيه الديار مفتي يسأل
الجواب: هذا حرَّفت التي الصحف سطور بني من يُفَهم ما عىل جوابه خالصة فكانت
من ضمانًا إعالنه يكون وأن الخديو، وسلطة االحتالل لسلطة مقيًِّدا الدستور يكون أن
يف جدي حق املرصي للرئيس يكون وأن بحقوقه، املساس ومنع باحرتامه السلطتني
إجباًرا التعليم نظام يكون وأن اإلنجليز، الرؤساء عىل عالة فيه عمله يكون فال ديوانه،
التنفيذية السلطة عىل اإلرشاف حقوق النيابي للمجلس تكون وأن البالد، أنحاء جميع يف
هيئٍة عىل الخالف ُعِرض الوزراء ومجلس النواب مجلس اختلف فإذا الوزارة، سلطة أو
فال الهيئة، هذه بحكم الوزارة وتلتزم االستئناف، محكمة وقضاة النواب من مشرتَكٍة
حدود يف تبعته ويحتملون الوزراء يتقبله ما إال الحكم، عىل سلطان من األمر لويل يكون

والقانون. الدستور
علم يف أََجل لالحتالل وكان ،(١٩٠٤ (سنة واحدة بسنة املفتي وفاة ُقبَيْل هذا كان
ولكنه محدود، أََجل اإلنسان علم يف له يكن ولم سنة، وخمسني نيِّف قبل ينتِه لم الغيب
التفاؤل من — كان أنه ولو حال، كل عىل سنوات بضع بعد القريب الغد أمل يكن لم
هذه خالل الحكومة تدار أن الوسع يف كان ملا عرشين أو عرش سنوات أمل — الطامح
إىل الدعوة بدأت ولو املحتلني، أيدي بني كله الحكم وترك اإلرضاب إىل بالدعوة املدة
فليس السنني، تلك انقضاء قبل عليها االتفاق تم وال نفذت ملا السنة تلك يف اإلرضاب
بالوالية املحتلني النفراد أخرى بعبارة تسجيًال إال السنة تلك يف فعًال الجالء وقوع تقدير

الدواوين. جميع يف البالد أبناء عن بمعزل الدولة عىل
الوطن أبناء خرية من مئات مع بالده خدمة يف عمله يتوىل موظًفا املفتي كان وقد
السياسة يف العاملون كان فإذا والتعمري، والبناء والتعليم والقضاء الوزارة مناصب يف
املوظف فأمانة املنابر، عىل والخطابة الصحف يف بالكتابة أمانتهم تبليغ عىل قادرين
عمًال والعميد واملفتش املستشار لقاء يزال وال الديوان، غري يف تُؤدَّى ال بالده يخدم الذي
الترشيع، وزارة مستشار وبخاصة اليومية، أعماله من تكن لم إن املتكررة أعماله من

الوزارتني. هاتني إىل الرجوع بغري واحدة وظيفة تُؤدَّى وال
وَمن السياسية بالدعوة لالستقالل األمم يعدون َمن بني للموازنة هنا موجب وال
كلتا عىل تعتمد أن الدوام عىل تستطيع األمم فإن والتعليم، بالرتبية لالستقالل يعدونها
وليس فيها، وأرغب عليها وأقدر لها أصلح هو َمن منهما لكلٍّ ح ترشِّ وأن الخطتني،
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غري منفصلتني وحدها، تلك أو وحدها هذه تختار أن عليها توجب رضورة من ثمة
مجتمعتني.

يختار، الخطتني أي اإلصالح، عىل القدير امُلصِلح هذا مسألة هي املسألة وإنما
والفوات. الضياع من وجهده وقته عىل فيها ويؤمن منفعتها، منه تُرَجى وأيتهما

والحرية التقدم طريق يف األمة وقيادة اإلصالح عدة له ت تمَّ الذي امُلصِلح هذا إن
يرضاها. ثمرة له تثمر فلم السياسة جرَّب قد

يبقى وال يضيع قد الساسة عىل واالعتماد السياسة يف السنني عمل بأن آمن إنه
ولكن والسنون، األيام ضريه تمحو وال يرض ما أثره من يبقى قد بل ينفع، ما أثره من
العامل عليه يندم ولن سدى، يذهب ولن يضيع لن وتعليمها األمة تربية يف السنني عمل
والحرية. التقدم من غايتها إىل طالت أو الطريق بها قرصت لها، يعمل التي األمة وال
املرارة تلك وأورثته إليه بغضتها التي الخيبة بتلك والساسة السياسة من ابتُِيل إنه
منها ونفرته يُحتَمل، ال وأذى تطاق ال غصة فيها عمل كل جعلت التي «النفسية»،
الغرية طبيعة من وليس فيها، الرجاء ويدحض عنها العزيمة يصد الذي النفور ذلك
فيه، رجاء ال الذي السعي من النفس تخدع أو عنها تصد وجهة إىل تميض أن الصادقة
ال الذي العمل عىل ليكرهه جدواه، يرجو الذي العمل عن يرصفه أن ألحد وال له فليس

غريه. عند قليًال أو كثريًا أجدى وإن عنده، يجدي
رجحان يف خالف فال مرص، قضية عىل الخطتني جدوى يف التاريخ رأي كان وأيٍّا
دعاة من بأمثاله الجديرة واملروءة واإلخالص الصدق بميزان خصومه كفة عىل كفته
ولكن عقباها، إىل ويطمنئ يؤثرها خطة أحد عىل يعطل ولم بخطته آَمن ألنه اإلصالح؛
أعداءه عليه ونرصوا طريقه عن صدوه يوم السياسة يف ظنونه أسوأ سوغوا قد خصومه
ملنصبه القانون حماية عليه يحسبوا أن صنعوه ما أسوأ وكان الباقية، رسالته وأعداء
من يغنم كي االحتالل لراية رأسه يطأطئ أن األمر لويل يحمدون وهم بالوطنية، إخالًال
غري يشء إىل العبث بذلك يرمي ال وهو الحكومة، بوظائف عبثه عن إغضاءهم املحتلني
علوم وبني املسلم بني حائًال يجعله إذ منه؛ بريء هو بما الدين واتهام العلم محاربة

العرشين. القرن يف الحضارة
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وهو عرش، التاسع القرن من األخري النصف أوائل عند الحديث األزهر بتاريخ وقفنا
والتقليد الجمود شيعة وبني املجدِّدين اإلصالح طالب بني خفي رصاع حومة يومئٍذ
شيوخه إىل بالقياس فتى شيخ أو عرصي، شيخ تواله إذا القديم؛ عىل املحافظني من
ومواعيد العمل أوقات وترتيب اإلدارة تنظيم إىل البطيء سعيه سعى املعمرين،
وكتب الدروس موضوعات من التعليم بجوهر مساس دون ورشوطها االمتحانات
النصيب هذا عىل السخط بادرة األمر والة أحس وإذا املدرسني، وأشخاص التدريس
للقديم، بالتعصب املشهورين من شيًخا إليه أعادوا البطيء، اإلصالح من املقتصد
ويدفع اإلصالح، نحو نياتهم سرت عنهم ليتوىل الشيخ ذلك إىل الحقيقة يف األزهر وأعادوا
شبهات بل العتيق، املعهد هذا حرمات عىل العدوان شبهات وتقليده بجموده عنهم
الخروج سبة عن يقل ال بينهم املألوف يف تغيري كل كان إذ الدين؛ حرمات عىل العدوان

الدين. من
زمن يف الشبهات لهذه تتعرض أن تخىش — تقدَّم كما — الحكومة وكانت
تجعلها أن السياسة هذه وأوشكت األجنبية، سياستها من عليها الشبهات فيه تكاثرت
عىل األجنبية» «االمتيازات أمور ويف والترشيع، القضاء أمور يف األجنبي بالسلطان رهينة
للثورة بتعريضها تجازف الباب هذا يف الحسنة السمعة من بقية لها تكن فلم التعميم،
وآثرت االنتظار، خطة األزهر مع فاتَّبَعت اإلسالم، معاهد أكرب يف الدين، رجال من عليها
تبديلها عىل تجرؤ ال الخطة هذه عىل وظلت فتلبيه، أهله من اإلصالح طلب تتلقى أن
بدعوى الحكم دواوين عىل عالنية املحتلني واستيالء الربيطاني االحتالل بعد ما إىل

والتنظيم. اإلصالح
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عن بمعزل الخديو سلطة أو الرشعية السلطة جانب من كله املوقف ل تحوَّ عندئٍذ
الحكومة دواوين يف والتنظيم اإلصالح بدعوى املحتلني استئثار فإن وموظفيه، وزرائه
األوقاف وديوان األزهر الجامع غري اليدين منطِلق فيه يعمل مكانًا له يَدَْع لم جميًعا
إال لها، التعرض عن املحتلون أمسك التي الدينية الجهات وهي الرشعية، واملحاكم
الرشعية، املحاكم وموظفي الرشعيني القضاة كوظائف الدولة بميزانية منها يتعلق فيما
بني فيما والتنظيم اإلصالح عن العجز تهمة عنه يدفع أن الخديو َهمِّ من فأصبح
يف برمته الوطني الحكم وعىل عليه حجة العجز هذا فإن واملعاهد، الدواوين من يديه
كلما — العالم أمام — املحتلون إليه يرتكن محسوس وبرهان األجنبية، السلطة أيدي
«املصالح بها ترتبط التي الحكم أداة وعىل عليه للحجر املحسوس الربهان ذلك التمسوا

االمتيازات. ودعوى األجنبية»
تمهيد بغري العقبة» «اقتحام عىل يجرؤ لم األمر ويل عىل امللحة الرضورة هذه ومع
طالب من املخلصني مع فدبَّر الدين، وتقاليد املسجد حرمة عىل التهجم تهمة من يعفيه
الجامع شيخ استفتاء عىل واتفقوا املطلوب، باإلصالح للبدء رشعية» «حيلة اإلصالح
تعترب وال بالجامع، تدريسها يجوز التي العلوم مسألة يف املرصية الديار ومفتي الزهر
فاضًال تونسيٍّا عامًلا وكلَّفوا اإلسالمية، للتقاليد مخالفة العبادة أماكن يف بها العناية
بهذا يتوجه أن — عرصه يف الزيتونة جامع علماء أشهر بريم محمد األستاذ هو —
فكتب (١٣٠٥ه/١٨٨٧م)، يومذاك الجامع شيخ اإلنباني محمد الشيخ إىل االستفتاء

وجيز: تمهيد بعد إليه

مثل الرياضية للعلوم املسلمني تعلُّم يجوز هل عنكم، هللا ريض قولكم ما …
بالكيمياء عنها املعربَّ األجزاء وتركيب والطبيعيات والهيئة والحساب الهندسة
يف القوة زيادة من منها عليه ينبغي ما سيما ال املعارف، سائر من وغريها
باالستعداد؟ األمر يشمله ما كل يف لها املعارصين األمم به تجاري بما األمة
واجبًا يكون أن بمعنى األمة، من طائفة عىل العلوم تلك بعض يجب هل بل
الغزايل اإلسالم حجة اإلمام فيها ذكره الذي التفصيل نحو عىل كفائيٍّا وجوبًا
فيها الحكم كان وإذا وأقرُّوه، أيًضا الحنفية علماء ونقله العلوم، إحياء يف
نحٍو من — اآللية العلوم قراءة تجوز ما مثل قراءتها تجوز فهل كذلك،
أفيدوا … والقرويني الزيتونة وجامع األزهر بالجامع اآلن الرائجة — وغريه

األلباب. ألويل مقصًدا زلتم ال الجواب
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بعض عليه أشار كما يهمله فلم االستفتاء، مصدر يعلم اإلنباني األستاذ كان وقد
ييل: ما جوابه يف وكتب أعوانه،

ال ألنه والجغرافية؛ والهندسة الحساب مثل الرياضية العلوم تعلُّم يجوز …
مصلحة عليه تتوقف ما منها يجب بل الدينية، األمور من ليشء فيها تعرُّض
أفاده كما — لذلك الطب علم يجب كما كفائيٍّا، وجوبًا دنيوية أو دينية
العلوم تلك من الواجب عن زاد ما وأن — اإلحياء من مواضع يف الغزايل
علِم يف يدخل وال فضيلة، فتعلُّمه الواجب القدر يف زيادة به يحصل مما
بعلم ى املسمَّ التنجيم علُم وسريها والكواكب األفالك أشكال عن الباحِث الهيئِة
الحوادث عىل الفلكية بالتشكيالت االستدالل عن الباحث وهو النجوم، أحكام
من يخىش أنه محصله بما ذلك وعلَّل الغزايل قال كما حرام فإنه السفلية،
الناظر كون مع باملغيبات، لإلخبار والتعرض للكواكب التأثري نسبة ممارسته
صفات عن الباحثة وهي الطبيعيات، وأما الرشوط. بعض لخفاء يخطئ قد
الثاني الباب يف اإلحياء يف كما ها وتغريُّ استحالتها وكيفية وخواصها األجسام
منها منع فال الرشع، أهل طريق عن البحث ذلك كان فإن العلم، كتاب من
الفتاوى جزء يف الهيتمي حجر بن أحمد الدين شهاب العالمة أفاده كما
كالوقوف ثمرتها، أهمية بحسب أهمية حينئٍذ لها بل املنتثرة، للمسائل الجامع
عمل وكمعرفة الطب، علم يف للتمكن املحصل والنبات املعدن خواص عىل
فاالشتغال الفالسفة طريقة عىل كان وإن العباد، مصلحة يف النافعة اآلالت
مة العالَّ أفاده كما للرشع املخالفة العقائد يف للوقوع يؤدي ألنه حرام؛ بها
لألمن والسنة، للكتاب املماِرس القريحة لكامل تجويزه يظهر نعم، املذكور.
فيه املعتَمد هو ما عىل بالفلسفة املختلط املنطق عىل قياًسا ذكرنا مما عليه
للجمهور، السلم رشح يف امللوي ونسبه مطلًقا، الجواز ثانيها ثالثة أقوال من
امللوي: قال والنووي. الصالح البن السلم صاحب ونسبه مطلًقا املنع وثالثها
يف يقول ن ممَّ النووي اإلمام كان وملا العلماء، من كثري ذلك عىل ووافقهما
السري كتاب يف فَعدَّ الطبيعة، يف ذلك نظري عىل مىش مطلًقا باملنع املنطق
حيث لكن ل، يُفصِّ أن بدون الطبيعيات علوم املحرَّمة العلوم من الروضة من
الرضر مظنة فإن ذلك، يف فرق ال إذ هنا؛ َفْلنعتمده هناك التفصيل يعتمد

… منهما كلٍّ يف موجودة والنفع
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املتقدم. أوله عليه يدل مما الجواب آخر إىل
— الشافعي — األزهر شيخ ِقبَل من الفتوى هذه صدور من أسبوعني وبعد
أفاده «ما إن فقال: املذهب، حنفي وهو املرصية، الديار مفتي من عليها املوافقة صدرت
يف الجاري الخالف أن من استظهره وما ملذهبنا، مواِفق اإلسالم شيخ األستاذ حرضة

أعلم.» وتعاىل سبحانه وهللا وجيه، أيًضا الطبيعة علم يف يجري املنطق علم

أباحته فيما الباب تفتح أنها منها يلمح أن الفتوى هذه تضاعيف يف الناظر ويستطيع
يشق فال والطبيعيات، املنطق يف سيما وال وغاية، وغاية وطريقة طريقة بني للتفرقة
خلوص يثبت أن إىل األقل عىل تدريسه يؤجل أن منها علم تدريس يف املعارض عىل
مذهب أو الفالسفة مذهب عن له املدرس وابتعاد املمنوعة، الشوائب من املقرَّر الكتاب
والخسوف الكسوف مواعيد عن اإلنباء يحسب أن املعرتض عىل يصعب وال املنجمني،
يف جاء كما الناظر عىل فيها الخطأ لجواز الغيب، عىل افتياتًا املحققة الفلكية والقرانات

الفتوى.
الشيخ فإن والتقييد، التحفظ بهذا اضطراًرا الفتوى صدرت منذ النية كانت وتلك
أحًدا تُْعِيي ال التي الحجج هذه بأمثال اإلصالح برنامج تعطيل ينوي وهو أصدرها قد
املنفى، من عبده محمد الشيخ عاد وقد العملية. التنفيذ خطوات يف السري بعد يريدها
وقال: مقرتحه إىل يُِجبْه فلم خلدون، ابن مقدمة تدريس هذا اإلنبابي الشيخ عىل واقرتح
وجه له يبني أن عبده محمد الشيخ أراد حني سكت ثم «… بذلك تَْجِر لم العادة «إن
يف يدخل أن يُِرْد ولم عهده، عىل املتأخرين كتب من يدرَّس وما املقدمة بني املشابهة

الحديث.

اإلصالح، هذا «مرشوعات» من تم ما كل هو العقيمة الفتوى هذه صدور يكون جرم ال
الفتوى لوضع خاصٌّ مجلٌس لألزهر فيه أنشئ الذي العهد إىل ورق عىل حربًا تََزْل فلم
ذو وكيل لألزهر ُعنيِّ وقد فيه، عضًوا عبده محمد الشيخ وكان التنفيذ، موضع يف
من النواوي حسونة الشيخ وهو إهمالها، يسهل ال قوية» «شخصية له وُخلُق، كفاية
وقد املجددين، العلماء بني من الجديدة املدرسة وأركان عبده، محمد الشيخ أصدقاء
صدرت إذا تطبيقها، عند «املرشوعات» تعطيل دون ليحول اختياره عىل اآلراء اتفقت

واملراسيم. القوانني بها
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وعرشون نيف الفتوى تلك وصدور باألزهر عبده محمد الشيخ اتصال بني مىض
وُمِرشف ومدرِّس طالب وهو األوىل بداءتها من الحركة هذه مراحل فيها حرض سنة،

والتدريس. اإلدارة عىل
عن البحث يف لنفسه فاجتهد ميالدية، ١٨٦٦ سنة حوايل طالبًا األزهر إىل وصل
إىل يحتاج فيما املعلمني عن مرص إىل الدين جمال حضور أغناه ثم ودروسه، أساتذته
عن يبحث كان إذ التدريس؛ حلقات يف املقروءة الكتب عن وصربه ذكاؤه وأغناه املعلم،
زمن يف الفائدة من يجني ما خري منه ويجني لنفسه فيقرؤه أصابه، حيث املفيد الكتاب
غري من يكون ما وكثريًا «التقليديني»، املعلمني عىل دروسه حضور من يريحه وجيز،

الحلقات. لدراسة املقرَّرة الكتب
يف الطريق مفرتق عىل بالنقيضني يُبتَىل عبده محمد الناشئ كان كيف بنا مر وقد
أبعد عىل باألزهر األول عهده يف كان هذا الطريق مفرتق ولكن صباه، منذ تعليمه معاهد
الجمود زاوية إىل يرتامى الجمود طرف من كان فقد النقيضني، بني الشقة تكون ما
مرماه، غاية إىل يرتامى التجديد طرف من وكان عليش، محمد الشيخ كهف يف السحيقة

الدين. جمال ميدان يف بل الدين، جمال ساحة يف والسدود، العقبات تتطامن حيث
كانت التي الدنيوية املطامع عن عفيًفا صالًحا رجًال عليش محمد الشيخ كان وقد
البدع كراهة يف النية صادق مخلًصا وكان عرصه، علماء من املظاهر طالب تستهوي
يبغض أن وأوشك الشديد، التطرف إىل قاده إخالص ولكنه الدين، عىل منها يُخىش التي

اإلسالم. حكماء تفكري من كان ولو العلم، طالب به يستقل تفكري كل إليه
املعتزلة ُكتُب ويقرأ الدين جمال عىل يحرض باألزهر طالبًا أن يوًما ابنه وأبلغه
الطالب ذلك يجلس حيث إىل الشبان وأصحابه ابنه مع وذهب عكازه فحمل واملتكلمني،
مشاجرة؛ ى تُسمَّ أن أحرى مشادة، الناشئ والطالب الكبري العالم بني ودارت الجريء،
الناشئ الطالب وألجأت بعكازه، الكبري العالم واعتصام باأليدي التماسك إىل انتهت ألنها
بحماية املستأنسني الزمالء لعادية ا ردٍّ حلقته؛ إىل ذهب كلما عصاه اصطحاب إىل

الوقور. الشيخ لعادية ا ردٍّ يكن لم إن شيخهم،
ودوائر الجامدين دوائر يف السمعة بهذه وهو العاملية، شهادة امتحان إىل وتقدَّم
عىل إجابته كانت كيفما إسقاطه عىل متعاهدون وهم اللجنة أعضاء فدخل املجددين،
العنت بعد يحرموه أن يستطيعوا فلم ملثله، معجزة تكون أن قدَّروا التي أسئلتهم
من اللجنة شهادة وهي الصغرى الدرجة بمنحه يكتفوا أن يستطيعوا لم بل واملكابرة،
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ذلك يف الجامع ورئيس اللجنة رئيس اإلنقاذ بعض منهم أنقذه حتى الثالثة، الدرجة
لم وإن التجديد لحركة املنارصين العلماء كبار أحد العبايس»، «املهدي الشيخ الحني
استكثرها ملا األوىل فوق درجة عرف لو أنه الرجل وأقسم الدين، لجمال املحبني من يكن
شيخ مجابهة من العاقبة خشية لوال اتفاق، غري عىل تنفض أن اللجنة وكادت عليه،
واتفقوا الدرجتني، بني التوسط األعضاء بعض فاقرتح واإلجحاف، بالتحدي الجامع
وكانت سنوات، بعد األوىل إىل الدرجة هذه ُرِفعت ثم الثانية، الدرجة منحه عىل أخريًا

.(١٨٨٧) االمتحان دخوله حني والعرشين الثامنة نحو يف سنه
وُفِصل ،(١٨٧٩) العلوم بدار أستاذًا ُعنيِّ سنتني نحو األزهر يف التدريس وبعد
بني مفهوًما كان ولكنه فصله، قرار يف مذكوٍر سبٍب لغري معدودات أشهر بعد منها
دروسه يف بالدعوة ُعِرف قد كان فإنه العرابية، الثورة قبيل القرص سياسة عىل املطَّلعني
وكان الدين، جمال للسيد نفيها قرار يف الحكومة إليها أشارت التي الخطرة املبادئ إىل
خطر من عليهم أهون الدين جمال خطر فكان األول، الدين جمال تلميذ ذلك من أكثر

املعلمني! تعليم إليه يكلون وهم التلميذ، هذا
من املعزول املدرس فيه تضع — الخديوية للحكومة أسلم — أسلم مكان أي

للمعلمني؟ التدريس وظيفة
تلك يف أصبح قد الريفي الفتى هذا يشغله الذي املأمون املكان عن السؤال إن
ولم وجودها، عىل الخطر منه تتوقع مكان بكل عنايتها مع به، تُعنَى للدولة شغًال اآلونة
الحياة يف ثالث، سنوات أو سنتان، عمره من الثالثني يف الريفي الفتى هذا عىل يمِض
عند حسابهم لهم يُحَسب معدودين آحاد من واحًدا الدولة رأي يف أصبح حتى العامة

نياتهم! من الدولة تحسها نية كل بل حركاتهم، من حركة كل
لهم يُعَرف ال آالف عدة من واحد التقليدية و«مؤهالته» وبيئته حالته يف إنه نعم،
ثاني ال واحد وآمالها، نفسه هموم يف أو نفسه، يف ولكنه حساب، لهم يُحَسب وال اسم
خارج معدودين، آحاد بضعة من واحًدا منه الخطر ع توقُّ يف يكن وإن غراره، من له

والدواوين. الوظائف
كان فإذا األزهر، علماء من عالم وهو العلوم بدار التدريس وظيفة من ُعِزل ولقد
وأخطر باتساعها أكرب مدرسٍة يف التعليم إىل عائد فهو املحذور، الخطر هو تعليمه
يرضاها، وظيفة عنها تشغله لم ما األزهرية الجامعة وهي العلوم، دار من بقدوتها
أدبه قرَّاء من طائفة حوله ويجمع الصحف، يف مقاالته ينرش الحني ذلك يف أخذ وقد
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قليل؟ بعد املنتظرة العاقبة يعلم ذا فَمْن الصحافة وبني بينه ُخيل فإذا بآرائه، واملعَجبني
ويميل به يستقل السيارة، الصحافة ألسنة من لسانًا الظروف له تتيح أن يمنع وماذا

العلوم؟ دار يف الجدران بني إمالئها دون ِحيَل التي دروسه منه
سمعها بني الحكومة صحيفة يف محرًِّرا إذن َفْليكن يناسبه، عمل التحرير إن
بعمل السيارة، الصحافة يف والكتابة األزهر يف التدريس سبيل عليه َوْليؤخذ وبرصها،
املرصية، الوقائع تحرير وهو باطنه، يف املحذور نشاطه من ويحد ظاهره يف يعجبه

الرسمية. الوقائع نرش وهو عليها، اسمها يدل التي الصحيفة تحرير
التعليم ورمق الحياة رمق وإن للتعليم، مجبولة خلقة اإلنسان هذا إن قائل: قال لو
هذا مثل يف للمباِلغ املباَلَغة تبيحه الذي اإلغراق حدود إىل وصل ملا واحد. يشء فيها

املقام.
مكان آِخر إنه بحقٍّ فيه يقال بمكان ليلحق للمعلمني التعليم مدرسة من ُعِزل فإنه
األمة عىل منه تُلَقى الدروس أن يف يقع ال الذي املكان وإنه الدروس، إلقاء منه ينتظر

وفاق. عىل تجمعهما قلََّما ثورة أبواب عىل وهما الحكومة، وعىل
منرب إىل «الرسمي» املحرر هذا يد عىل تحوَّلت الرسمية الوقائع صحيفة ولكن
أن تريد ال وما تسمعه أن تريد ما الحكومة وإسماع الشكوى، وإعالن الدعوة لنرش
يف تكلَّم لو قائله كان ما كل صفحاتها عىل عبده محمد الشيخ وقال بحال، يُسَمع

العلوم. بدار التدريس منصة عىل أو األزهر حلقات
نرشها التي املقاالت بعض عناوين إىل اإلشارة من ألكثر املناسبة هذه تتسع وال
عن ومقال املعارف، بوزارة التعليم انتقاد يف مقال ومنها الرسمية، الوقائع باسم للناس
اإلنحاء يف ومقال الرشوة، عىل الحملة يف ومقال األمريية، واملكاتب املدارس يف الرتبية
ومقال العقيدة، يف التعليم تأثري عن ومقال األوقاف، نظارة من تصدر التي البدع عىل
والعادات، امَلَلَكات عن وآَخر األمم، باختالف القوانني اختالف عن وآَخر الشورى، عن
أربعني قرابة وغريها الديون ورضر الفالح إرساف عن وآَخر الزوجات، د تعدُّ عن وآَخر
األمة إىل الخطاب فيها يتجه التي القومية الشئون أمثال يف درًسا، أربعني أو مقاًال،

املالم. من حقها بمقدار كلتاهما فيها وتالم والحكومة،
بحكم الوزارة برئيس ويتصل التعليم إصالح عن يتكلم وهو األزهر شأن يهمل ولم
اإلصالح أعمال من الرياضية الوزارة عملته ما فكل الرسمية، الصحيفة يف وظيفته
الحكومة بني وساطته وبفضل بمشورته منه علم عىل فإنما باألزهر، اإلدارة وتنظيم
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واإلدارة، التعليم مسائل عن يومئٍذ األزهر علماء شغلت العرابية الثورة ولكن وعلمائه،
السلطة إىل انضمامه بعد الخديو وجه يف الثائرين جانب إىل منهم الكثريين وضمت
من والقسم العهد يأخذون كانوا الذين العلماء أحد عبده محمد الشيخ وكان األجنبية،
سنوات ثالث الديار خارج إىل بالنفي ذلك عىل وُجوِزَي واألمانة، اإلخالص عىل الثائرين
سبقت التي القديمة الصلة تلك إال املوت حكم من ينقذه ولم سنوات، سبع إىل امتدت

الرياضية. الوزارة مع له

االنقطاع وبني بينه ِحيَل ولكنه منفاه، من عودته إثر عىل باألزهر االتصال إىل وعاد
تعيينه وظائفه يف له مشاركة أول وكانت إليه، املختلفة الوظائف بإسناد فيه للتدريس
اإلفتاء منصب بواليته الرسمية مكانته تعززت ثم ،(١٨٩٤ (سنة إدارته بمجلس عضًوا
الفتوى إلخراج كافيًا اإلدارة بمجلس عضًوا مثله وجود وكان سنوات، بخمس ذلك بعد
ولكن ال، الفعَّ العمل حيز إىل املهَمل القول حيز من — اإلنبابي الشيخ فتوى — القديمة
داخل اإلصالح عىل العاملني وأغنى صاحبها، إىل بالفتوى رجع اإلفتاء منصب عىل قيامه

والتنفيذ. النية وبني واإلنجاز، الوعد بني التوفيق مهمة عن وخارجه األزهر

أربع أو سنوات، ثالث يف ينجزوا أن الثقات وأعوانه عبده محمد الشيخ وسع يف كان وقد
فيها أرشف التي املدة وهي سنني، عرش من أكثر منهم إنجازه استغرق ما سنوات،
إىل اإلدارة بمجلس عضًوا تعيينه منذ األزهر، إدارة عىل بشخصه عبده محمد الشيخ
القديم من االنتقال لتسويغ اختياًرا يتمهل أن آثَر ولكنه اإلفتاء، منصب من استقالته
يف واملراوغة باللسان املوافقة بني ببقائه املتشبثني القديم أنصار نفوس يف الجديد إىل
الخديو — األمر ويل لرتاجع اضطراًرا التمهل إىل األحيان من كثري يف واضطر التنفيذ،
إىل الرصيح التغيري عىل العمل عن وعدولهم وعودهم، يف — وحاشيته الثاني عباس
ولكن التنفيذ، يف والتعويق اللسانية املواَفقة بني الجامدين الشيوخ كمراوغة مراوغة
عىل يصعب التي األسس إقامة من — التعويقات هذه مع — تمكَّنوا اإلصالح دعاة
يتسع مما أعظم العرش السنني مدى عملهم وكان إقامتها، بعد يهدموها أن املعارضني
بعد خاللها، يف تبديلها تم التي املتوالية القرون إىل بالقياس القصري األمد هذا له

أعوام. إثر أعواًما إليه الدعوة واستمرار عنه والعدول فيه الرشوع
الرضورية املراسم تقيض التي اإلدارية واإلجراءات الترشيعات بيان بنا ويطول
الجديد، من يشء واعتماد القديم من يشء تغيري يف تخطو خطوة كل قبل باستصدارها
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التاسع القرن من األخرية السنوات يف األزهر عليه كان ما بني الرسيعة املقارنة ولكن
لجميع املحسوس العميل األثر هي العرشين القرن هذا مطلع يف إليه صار وما عرش،

والتنفيذ. التقرير حيز يف واإلجراءات الترشيعات تلك
— جرت إذا — تجري القليلة حسناتها وكانت تُحىص، ال اإلدارة سيئات كانت

نظام. غري عىل عفًوا
حسبما مرعية، قاعدة غري عىل والجرايات املرتبات يوزعون األزهر مشايخ كان
األقاليم، أبناء عىل أو املذاهب أتباع عىل املحبوسة األوقاف محاصيل من عندهم يتجمع
بضعة إىل ارتفعت أو قرًشا العرشين دون ما إىل الشهر يف العاِلم مكافأة هبطت فربما
األوقاف، حساب واختلف الشيوخ تغريَّ إذا التالية السنة يف لعودتها ضمان وال جنيهات،

واألقسام. األروقة عىل واملقدمني الشيوخ بني توزيعها حساب معه واختلف
األكرب الشيخ بها يختص والجرايات، املرتبات كشأن الترشيفة كساوي شأن وكان
ملراجعته وجه وال ومريديه، أشياعه خاصة أو إقليمه أو مذهبه أبناء من يشاء َمن
الوالة من األمور والة عند أو الجامع، يف الكلمة مسموعة هيئة عند عليه االحتجاج أو

والوزراء.
مطردة، وترية عىل والطالب املدرسني عمل يجري أن الحالة هذه مثل يف يُنتَظر وال
التالميذ أو األساتذة من شاء فَمن معروف، مبدأ عىل كله التدريس رقابة تجري أو
غيابه، أو حضوره عن يُسأَل ولم عنها غاب منهم شاء وَمن الدرس، حلقات حرض
الطالب قيَّد فإذا السنني، من سنة يف مقرَّر موعد االمتحان أو لإلجازة أو للعمل وليس
أن إىل طالبه من يُحَسب فقد الجامع، بأروقة السكن أو الجراية مستحقي بني اسمه
الرواق. صاحب شيعة بني عنهم املرِيضِّ من دام ما جرايته تنقطع وال الستني يتجاوز
الحلقات غري يف طالبها عن يُرَىض وال تُدرَّس ال محرَّمة الحديثة العلوم وكانت
الكفر بتهمة قرينة املعتزلة أو الفالسفة إىل تُنَسب التي السلف علوم وكانت األزهرية،
وال … خفية الجماعة يعتزل أن فسبيله متعلًما أو معلًما بها اشتغل وَمن والزندقة،

باالعتزال. اشتهروا ن ممَّ األقدمني سنة عىل جهرة باعتزالهم له سالمة
العلماء اطمئنان لقلة ممنوعة، تكون أن كادت بل مهَملة، الصحة تدبريات وكانت
األطباء أقوال إىل اطمئنانهم قلة بل والتطعيم، للتعقيم تُستخَدم التي املواد إىل الجامدين
إدارة عىل القائمون تَقبَّل ملا اإلسالم آداب من أدب النظافة أن ولوال الجراثيم، عدوى يف
الشعائر ووقف الجامع بإغالق األمر غري الوباء، أزمنة يف الوقاية أعمال من عمًال الجامع
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بمختلف له ويحتالون املسئولون منه يتحرج الذي األمر وهو أروقته، يف والدروس
الرصيح. باإلعالن يتجنبوه أن استطاعوا كلما الحيل

الصحية، بالتدبريات العناية أمر منه تبدَّل ما وأول قالئل، سنوات يف كله ذلك وتبدَّل
عليهم والكشف طالبه لعالج منقطع طبيب له وُعنيِّ خاصة، صيدلية للجامع فأُنِشئت

باملجان.
واملرتبات؛ العمل أوقات تنظيم بغري التدريس أعمال تنظيم باليسري يكن ولم
املرتبات عىل منه يَُرصف الرسمية، املراجع عند محصور مورد لألزهر يكن لم إذ
من مبلغ لتخصيص الوزارة عند عبده محمد الشيخ فسعى املعتَمدين، ملدرسيه الكافية
املايل املستشار عىل الشيخ حجة وكانت األزهر، يف الدراسة عىل منه تنفق الدولة ميزانية
لدواوين املوظفني يخرج األزهر أن — امليزانية عىل الرقابة له كانت الذي — اإلنجليزي
مدارس عىل كاإلنفاق حكومي واجب عليه فاإلنفاق الرشعيني، القضاة من الحكومة
أرصدت حتى األوقاف ديوان عند سعيه الشيخ وواصل واملعلمني، والرشطة الحقوق
املرصف هذا أن للديوان فتواه من وكان األزهرية، للجامعة سنوية مبالغ ميزانيته يف
تعليم عىل الرصف وأولها الخريية، مصارفه مقدمة يف الديوان، عىل مفروض بل جائز،
لألزهر فتوافر الجامعة، الصلوات فيها تقام التي للمساجد واألئمة اظ الوعَّ وإعداد الدين
إىل املرتبات ورفع التدريس لتنظيم يكفي األوقاف وميزانية الحكومة ميزانية من َمَدد
مشاهرة، جنيًها عرش اثني عن يقل ال األمر مبدأ يف وأقله العلماء، بطبقة الالئق مستواه

والجراية. السكن أوقاف ومنها الخاصة، األوقاف بعض من املرصدة اإلعانات عدا
والرتشيح الحسنة، باملكافأة فيها الرتغيب مع الحديثة العلوم تدريس وتقرَّر

والتعليم. القضاء لوظائف
من رشًحا أطول التنفيذ موضع التغيري هذا لوضع تذليلها وجب التي املصاعب إن
وإجراءاتها، قوانينها تنفيذ يف وامليض وترتيبها بحثها اقتضاه ما بكل اإلصالح وجوه
كانت التي املوانع تذكَّر كلما أمامه يتمثلها قد العهد ذلك يشهد لم الذي القارئ ولكن
املوانع، تلك تدعم كانت التي والخفية الظاهرة القوى وتذكَّر التغيري، هذا تعرتض
رحب، بما اإلسالمي العالم أنحاء يف والسخط القلق زوابع من تثريه أن تستطيع وما
عالقتها عرفنا التي املرصية، والقرية املرصية، املدينة وجوانب األزهر جوانب عن فضًال

العتيق. املسجد بذلك املتأصلة
وامتنع األوقاف، موارد عن أيديهم ُرِفعت الذين الشيوخ منافع املوانع تلك من
األمور. والة وعند املجتمع يف العلماء ومنازل الترشيف بكساوي الترصف جاه عليهم
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بانقضاء زمانها انقىض التي وأهواؤهم األروقة عىل املقدمني لبانات املوانع تلك ومن
والعلماء. والطالب واملساكن الجرايات يف التحكم زمان

حفظوه أن بعد الجامدين، «السلفيني» زمرة عىل ضاع الذي العلم جاه ومنها
السواء. عىل «الدنيوية» والعلوم الدينية العلوم رجال من عليهم «الدخالء» دون ألنفسهم
بعد الطريق وعورة أحسوا ن ممَّ الطلب إىل واملتطلعني الطالب جيوش ومنها
طالب العدد يف عليهم يزيد وقد القديم، «النظام» عىل لهم ة امليرسَّ نهايتها من اقرتابهم

جديد. أو قديم نظام عىل قطُّ نهاية يف أمل بغري واملسكن «الجراية»
«األئمة» من سمعوا الذين الدهماء عقول يف السيئ والظن املطبق الجهل قوة ومنها
أعداء من ر مسخَّ الجغرافية معلم وأن بواح، كفر األرض بدوران القول أن املصدقني
يعلمهم َمن منه وأكفر الفضاء، يف دوارة مستديرة كرة أنها املسلمني أبناء ليعلم الدين
بطبيعتها املخلوقات لوجود وإثبات هللا لوجود إنكار بالطبيعة القول ألن … الطبيعيات

ق. الخالَّ وجود دون
أن حني بعد أدرك إذ األمر؛ ويل سلطان — بحذافريها يجمعها ولعله — ومنها
منها ويغدق لنفسه يجنيها التي الغنيمة عليه وفوَّت سلطانه عليه فوَّت قد اإلصالح

وحواشيه. امه خدَّ عىل األجور

بحذافريها، والعراقيل املوانع تلك تجمع األزهرية اإلصالح لحركة األمري مناوأة إن ونقول
كلما رعاياهم من املصلحني اضطهاد يف وامللوك األمراء أساليب من عهدناه بما اعتباًرا
واألمراء امللوك فإن العصور، أقدم منذ اإلصالح ودعاة التيجان أرباب بني الصدام وقع
رعاياهم باستفزاز قديًما عادتهم جرت قد اإلصالح بدعوات ذرًعا يضيقون الذين
مكيدتهم وإخفاء سلطتهم ملداراة فيهم، الرأي قادة عىل واملغرضني الجهالء واستثارة
وتلبية لرجائهم استجابة كأنها منهم يتقبلوها كي الناس، عىل سياستهم وتمويه
أحرى وهم رشورهم عىل الناس فيحمدهم وشعائرهم، عقائدهم عىل وغرية ملطالبهم
املصالح يف مصابهم فوق وعقائدهم أفهامهم من أصابوا بما املقت لهم يضاعفوا أن
يف وحدهم وهم الخديعة هذه شعوبهم يخدعون واألمراء امللوك كان وقد واألرزاق.
معه كانت فقد الثاني عباس الخديو فأما الوالية، وجاه الحكم بسلطة منفردون بالدهم
فكانت وأطماعه، مآربه من والحد كبحه عىل وأقدر منه أقوى بالده يف أخرى سلطة
وحاجة بيته، أهل من أسالفه حاجة عىل تزيد الدين باسم الجهالء استثارة إىل حاجته
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التبذُّل، غاية وتبذَّل اإلسفاف، غاية أسفَّ وقد االضطهاد، أساليب يف زمالئه من األسبقني
سمعته عىل األثر من يعقبها بما مباٍل غري بها يتوسل لم مأربه بها يدرك وسيلًة يَدَْع فلم
— يتورع ولم أهله، وعىل عليه يفرتيه مما الربيء دينه سمعة عىل بل وطنه، وسمعة
اله، وعمَّ وَخَدَمته األزهر طالب بني الشغب إثارة عىل التحريض عن — البالد أمري وهو
والوشايات الفضائح عىل واملساومة األعراض بنهش تتجر التي الصحف تسخري عن وال
فلم الحياء نقاب وخلع يدعيه. عما بنزاهتهم الناس أعلم وهم مخالفيه، عىل لالفرتاء
أدخلها التي العلوم وتصوير الحديث العلم بكراهة واملسلمني اإلسالم اتهام عن يتورع
الكفر بني دينية حربًا يعلنها أن يُباِل ولم الدين، عىل الجناية صورة يف األزهر إىل املفتي
عن أعوانه من املوظفني وكبار عبده محمد الشيخ يقيص أن بذلك له تأتَّى إذ واإلسالم؛
الَعَلم تحت بالوقوف تطوع بل األوقاف، وديوان اإلفتاء عن يقصيهم كما األزهر إدارة
الربيطاني العميد يد يكف أن بذلك يضمن لعله االحتالل، جيش الستعراض الربيطاني

الدواوين! ونظام بامليزانية املسألة تلك من يتعلق فيما معارضته عن

الواسعة الحملة هذه تدبري يف الخفية الدسيسة عىل عوَّل قد الخديو أن البديهي ومن
يتآمر التي الدسيسة ولكن األعىل، األوقاف ومجلس اإلدارة بمجلس وأعوانه املفتي عىل
وإن أوانها، يف الناس عن تكتم ال واملأجورين والجامدين املغرضني من عرشات عليها
ينفض قد التاريخ أن إال وخصومها، أنصارها بني املكابرة أو املغالطة فيها جازت
الخديو مراسيم غري أخبارها من بيشء يحتفظ وال جميًعا الفرتة هذه دسائس من يديه
أوضح كلها للدسيسة بيان إىل باملؤرخ حاجة وال قرصه، يف ألقاها التي املنشورة وخطبه
أن الظاهرة ودعواها الخفية، مكيدتها عن الظاهرة بدعواها ناطقة فإنها بيانها، من
قد وأعوانه املفتي وأن اإلسالم، عىل خطر األزهرية الجامعة يف الحديثة العلوم تدريس

العلوم. تلك تدريس عىل يرصون ألنهم مناصبهم؛ من أُبِعدوا
شيخ الرشبيني الرحمن عبد الشيخ عىل الكسوة بخلع االحتفال يف الخديو قال

الجديد: الجامع

تنرش إسالمية دينية مدرسة يكون أن عىل وُشيِّد س أُسِّ قد األزهر الجامع إن
أطلبه يشء وأول … اإلسالمية األقطار وجميع مرص يف الحنيفي الدين علوم
عنه، بعيًدا والشغب الرشيف األزهر يف سائًدا الهدوء يكون أن وحكومتي أنا
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زيغ عن البعيدة النافعة الدينية العلوم بتلقي إال وطلبته علماؤه يشتغل فال
يشء. كل قبل دينية مدرسة هو ألنه األفكار؛ وشغب العقائد

الحزب من شيخني باختيار عبده محمد الشيخ خروج بعد املراسيم صدرت وقد
الشيخ َ فُعنيِّ األزهر، مشيخة ومنصب اإلفتاء منصب وهما الدينية، املناصب ألكرب القديم
للجامع شيًخا الرشبيني الرحمن عبد الشيخ وُعنيِّ للديار، مفتيًا الرافعي القادر عبد
برنامج يف قول وال عمل عنه يُؤثر فلم تعيينه، إثر عىل تويف فقد املفتي فأما األزهر.
برأيه ح رصَّ فقد األزهر الجامع شيخ وأما الجديد، العهد رجال يرتضيه الذي التعليم
يف رأيه عن فقال ،(١٩٠٥ سنة مارس ١٣) املرصية الجوائب صحيفة نرشته حديث يف

األزهر: إنشاء من الغرض

فيه ويُؤَخذ فيه يُعبَد هلل بيت إقامة األزهر تأسيس من السلف غرض إن
وأما عليهم، هللا رضوان األربعة األئمة لنا تركه كما الدين ويُؤَخذ رشعه،
غري، ال الدين حفظ فهي يؤديها يزال وال للدين األزهر بها قام التي الخدمة
ينبغي وال به لألزهر عالقة فال األعرص، وعلوم الدنيا أمور من ذلك سوى وما

له.

التعليم: إصالح عن قال ثم

هذا ويحوِّل فيه، الديني التعليم معالم يهدم أن شأنه من حدث الذي إن
هذا يف نوره وتطفئ الدين تحارب وآداب فلسفة مدرسة إىل العظيم املسجد
يسمونه بيشء سنوات منذ أسمع وإني … اإلسالمية البالد من وغريه البلد
تُذَكر نتيجة من اإلصالح وهذا الحركة لهذه أََر لم ولكني األزهر، يف حركة

ربوعه. يف الفوىض انتشار سوى

فقال: والسياسة اإلصالح حركة بني قرن ثم

فوجدتهم املشيخة، منصب يف العلم َخَدَمة إخواني من الكثريين رأيت إني
الباطلة. الدنيا مظاهر من فراًرا وأشدهم بالسياسة االشتغال عن الناس أبعد

به لتعتدل األمر ويل اختارها التي املشيخة ُعْرف يف الصالح «األزهر» رشط هو وهذا
واألمان! اإليمان طريق إىل والشغب الزيغ طريق من
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سلطانه تعزيز يف الدينية سمعته ليستخدم وتعليمه بإدارته األمر ويل يستبد معهد
كربى مدرسة العرشين القرن يف يريدونه أناس إىل فيه املشيخة يَِكُل ثم ثروته، وتوفري
يشء كل ألن والديوان؛ الدنيا عن شيئًا تدري وال «األعرص»، علوم عن شيئًا تعرف ال
يعرض أن الدين برجل يحسن وال األمر، لويل تُرتَك سياسة هو إنما والديوان الدنيا عن

بعيد! أو قريب من لها
وأصحابه املفتي عىل الصالح الشيخ نعاها التي السياسة بهذه العلم تمام ومن
ومساجد الرشعية الحاكم سياسة ألنها األزهري؛ العمل صميم يف سياسة أنها نذكر أن
اإلصالح برنامج يف املفتي أدخلها التي السياسة صميم يف كانت وقد والتدريس، العبادة
ذلك بعد األحوال به سمحت الذي اليسري اإلصالح تم أساسها وعىل اإلفتاء، والية بعد
دور ويف التعليم دور يف وحلفائه الخديو دسائس من قطُّ يَْسَلم لم ولكنه بسنوات،
ويربمون املواريث، يف يحكمون قضاة تخريج األمور أصعب من كان فقد التوظيف؛
يعرفون ال وهم الرتكات عىل والوصاية األرسة مشكالت يف وينظرون واملواثيق، العقود
من أصعب وكان الدواوين، وتقاليد اإلدارة نُُظم وعن والرياضة الحساب عن شيئًا
ألوف وهم وكتابية، قضائية الرشعية املحاكم وظائف من األزهر طالب حرمان ذلك
األمريية املدارس يف التدريس لوظائف األول بتعليمهم يستعدون وال عمل بال يتخرجون
منها يتخرج التي الخاصة املدرسة إلنشاء املعارضني أشد الخديو كان وقد األهلية، أو
كانت يوم حدة عىل بإنشائها الوعد يعلن أن يبايل ال كان ولكنه الرشعيون، القضاة
خطابه يف فقال األزهر، يف العرصية العلوم تدريس عىل الحملة مسألة عنده املسألة
يقصدها مستقلة مدرسة له ستنشأ «إنه الرشعيني: القضاة تاريخ عن ذكره تقدَّم الذي

القضاء.» يف التوظف ويريد األزهر يف العاملية شهادة عىل يحصل َمْن كل
األزهر طالب يُسِكت أنه إليه ُخيَِّل فيه املراوغة ينوي وهو أعلنه الذي الوعد وبهذا
مدرسة من الرشعيني واملوظفني القضاة تخريج وعن العلوم، تحريم عن وعلماءه

األزهرية! الجامعة غري خاصة،
بها ُعِني التي الكثرية اإلصالح مرشوعات من مرشوًعا كان فقد املساجد إصالح أما
عمل، إليه فيه يُسنَد بمكان لإلصالح موضًعا يرتك ال ألنه عليه؛ املغضوب الرجل ذلك

واملراجعة. االستشارة أعمال من كان ولو
ومن األوقاف، لديوان األعىل املجلس يف عضًوا — وظيفته بحكم — املفتي كان
إنشاء فيه نُِظر ما أول فكان األقاليم، يف والتعليم العبادة مساجد عىل اإلرشاف عملها
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يف واملدرسني األئمة لتعيني وتتخصص املساجد، إدارة ى تسمَّ بالديوان مستقلة إدارة
بالجامعة العرصية الدروس مثال عىل الدروس إللقاء تتسع التي والقرى املدن مساجد
وما املساجد يف الصحية الوسائل لتدبري النفقات تُرَصد أن ذلك من ولزم األزهرية،
يصلحون الذين األزهريني العلماء من األئمة يختار وأن الوضوء، أماكن من بها يلحق
مكافآت تُرَفع وأن واإلرشاد، الوعظ طريق عن العرصية الرتبية ونرش والتعليم للخطابة
طبقة يناسب الذي املرتب إىل الشهر يف جنيهني أو واحد جنيه من اظ والوعَّ األئمة
تفاصل عىل الوقاف بديوان األعىل املجلس إىل املتقدم التقرير واشتمل واملدرسني، العلماء
وهي األمور، لوالة املرشوع هذا من الغاية تبسط — املساجد الئحة — الالئحة لهذه
ال مقصًدا لألمة تحقق الوطنية، واليقظة االجتماعية الرتبية قوى من بقوة البالد تزويد

والجامعات. املدارس أثر عن الواسع أثره يف يقل
سنوات، مدى يف العناية تلك لخلق األمثل الوجه عىل ذ يُنفَّ أن املرشوع لهذا ُكِتب ولو
تحركت حتى األعىل، املجلس عىل عرضه قبل الخديو علم إىل ينتهي يََكْد لم ولكنه
يجرتئ أن السهل من يكن ولم مكان، كل يف به والتشهري إلحباطه الدسيسة دواليب
التي الحجة ولكن رأيان، نفعه يف يختلف ال املرشوع كهذا بمرشوع التشهري عىل أحد
تلك يف وليس الديوان، أضابري يف املطوية املواثيق حروف تسندها قد الرأي يسندها ال
مسجد لكل وليس االجتماعية، الرتبية دروس عىل وال الصحية، املباخر عىل نَصٌّ املواثيق
يجوز وقد العامة، الدراسة وتكاليف العالم اإلمام ملرتب يكفي عليه محبوس وقف
بعضها ينفصل أجزاء يفرقها وال جملة تكاليفها يرصد أن عامة األوقاف عىل للناظر
عىل بالنفقة املسجد عىل النفقة يتمم أن له ويجوز عليه، واإلرشاف بإداراته بعض عن
اإلحسان، وجوه غري اإلنفاق وجوه من بوجه الواقفون يقيدها لم التي الخريات سائر
حيثما الخري يصنع أن همه من كان إذا ذلك يصنع األوقاف عىل العام الناظر ولكن
من كان إذا املطوية الحجج حروف من حرف كل عند يقف ولكنه إليه، وجد السبيل
مرشوع كل دون الباب يغلق أن — ذلك عكس عىل — همه من كان أو ذلك، غري همه
يديه. قبضة من بذلك وتخرج األوقاف مصارف إليه تتحول العامة املرشوعات هذه من
دار من السلطانية باإلرادة منصبه يتوىل الحني لذلك القاهرة يف األكرب القايض كان وقد
الرتكية، السيادة عن مرص استقالل يف رأيه املفتي عىل ينقم وكان العثمانية، الخالفة
املكانة بتلك أوىل نفسه رأي يف وهو اإلسالمية، البالد يف مكانته ذلك فوق عليه وينقم
الحكم عىل حمله من أيرس يكن فلم اآلستانة، يف الخالفة ملقر التابعة القاهرة مفتي من
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الوالية صاحب من إذن بغري تنفيذه عىل واحتجاجه النظارة لرشوط املرشوع بمخالفة
صميم من ألنها الربيطانية؛ الوكالة عىل يُعَرض مما املساجد شئون تكن ولم الرشعية،
العامة، سياستها من أعلنته فيما بها املساس باجتناب تعهدت التي الدينية املسائل
األكرب القايض احتجاج أبلغها ثم الوكالة، دار إىل الالئحة أرسل الرشعي األمر ويل ولكن
وتدخل الخالفة دار الستنكار يعرضه أن ويخىش الدين يأباه أن أخرى مرة وأراد عليها،

الربيطانية! الوكالة

إىل العضال الداء ذلك الحقه فقد … اإلصالح بداء مصاب ألنه عليه؛ املغضوب الرجل أما
اقرتحها التي األوىل خطته يف يفكر وهو األزهرية الجامعة ففارق شمس، بعني داره عقر
إىل مدرسته الفتتاح العدة يعدُّ وراح صباه، مقتبل يف الدين جمال السيد أستاذه عىل
وتمت بمقاصده، ويُؤمن دعوته يتقبَّل ن ممَّ اإلصالح ورسل الدعاة لتخريج بيته جوار
ذلك صيف نحبه فقىض العمل، موسم قبل املنية تدركه لم لو كادت، أو لذلك، العدة

أشهر. بثالثة األزهر إدارة اعتزاله بعد العام
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يف عنه بالكتابة يفرد كبري أثر منهما لكلٍّ كان مهمان شخصان عبده محمد سرية يف
التعاون أثر عىل الكالم تقدَّم وقد األفغاني الدين جمال هما: العملية، حياته تاريخ
االحتالل بعد مرص خديو الثاني حلمي وعباس النهضة، وحركة اإلصالح دعوة يف بينهما
اإليجاز. من يستطاع ما فيه ملتزمني الفصل هذا يف عليه الكالم وسنقرص الربيطاني،
املعطلة للقوة مثًال الثاني عباس وكان املوجبة، املؤيدة للقوة مثًال الدين جمال كان
واحد، وقت يف تلميذه وعظمة األستاذ عظمة من مستَمدة روحية قوة أوالهما السالبة؛
يف الذكاء يكاد السياسة، وظروف املنصب سلطان من مستَمدة مادية قوة وثانيتهما
ر يؤخِّ وال يقدِّم ال ألنه السرية؛ هذه من يعنينا فيما يُذَكر ال لغًوا يكون أن صاحبها
مركز يف حاكم فكل والتعطيل، املقاومة عىل الحاكم به يستعني الذي الحكم مركز يف

اإلمام. لألستاذ خصومته يف صنعه ما يصنع أن مستطيًعا كان الثاني عباس

العرابية، الثورة خديو توفيق» «محمد أبيه بعد الخديوية األريكة عىل حلمي عباس جلس
بموافقة — وفرنسا إنجلرتا — الثنائية الرقابة دول عزلته الذي إسماعيل جده وبعد

البالد. عىل الرشعية السيادة صاحب العثماني السلطان
أن إىل الوصاية عليه تُفَرض أن فوجب أبوه، تويف حني عرشة الثامنة دون وكان
الويص باختيار االختصاص» «صاحب هو العثماني السلطان وكان الوالية، سن يبلغ
عىل الفعيل اإلرشاف هذا اتقاء عىل واحتالوا األمر، يف تدخلوا املحتلني ولكن األوصياء، أو
الخليفة، ودين األمري لدين رعاية الهجري بالحساب السنني فحسبوا املرصية، الدولة
الوصاية من يعفيه ألنه ويبغضه؛ األمري يرضاه حالٍّ النحو هذا عىل األزمة وانحلت

بالده. يف العليا السياسة شئون عىل الربيطاني النفوذ غلبة له ويثبت
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الواقع يف ولكنهما الشعورين، هذين بني النفس م مقسَّ وهو عرشه عىل جلس
التي الدولة وحقوق حقوقه عىل وافتياته االحتالل بسطوة واحد شعور إىل ينتهيان

الشاهانية». «فرماناتها التعيني أمر يتلقى
التحدي نزعة الفتية نفسه يف فغلبت واالندفاع، الحذر بني السن حماسة وملكته
لهم اعرتافه بعد أبيه من يألفوها لم التي باملعارضة املحتلني وواجه الحذر، نزعة عىل
به وحف واملعتدلني، املتطرفني من الوطنية الحركة أنصار عليه فأقبل عرشه، بحماية
لم ولكنهم سنٍّا، يكربونه الذين الشبان ومن السن يف أنداده من الجديد الجيل أبناء

العرابية. الثورة خيبة يحتملوا ولم االحتالل صدمة يشهدوا
ومع معها أبيه مسلك ويف العرابية، الثورة يف صائب رأي الشاب لألمري وكان

املحتلني.
أبناء جميع يسميهم كما بالعصاة ويسميهم الثوار من ينفر الحال بطبيعة كان
ومن الخطأ بعض من أباه يربئ ال كان ألنه بعضهم؛ من العذر يتقبل كان ولكنه بيته،
حكمه بداءة يف سمع ما وكثريًا األجنبية، األزمات وعالج الثورة عالج يف الضعف بعض
ويقول عنه، كتابه يف كرومر لورد عليه عابها التي السخرية تلك أبيه من يسخر وهو
مكانه يف كنُت لو أو … هذا فعلت ملا مكانه يف كنُت لو الطيب، الوالد هللا سامح ثيه: ملحدِّ

بذاك! لنفيس سمحت ملا
دورها يف للثورة عبده محمد الشيخ مماألة أنساه الذي هو أبيه يف هذا ورأيه
الثوار أخطاء يعرف رجل يكتبه الثورة لتلك تاريخ عىل االطالع يف ورغبته األخري،
أباه عرَّضت التي الحوادث تجربة من لنفسه يستفيد أن عىس األمر، ويل أخطاء ويعرف

االحتالل. لكارثة معه الثوار وعرَّضت وعرَّضته للثورة،
األمري شكا عبده، محمد الشيخ وبني بينه قليلة تكن لم التي املقابالت إحدى ويف
يرجوه ما دون ووقوفهم وزرائه، وعىل عليه وحجرهم املحتلني عنت من يلقاه ما للشيخ
من يستطيعه بما وذكَّره السانحة الفرصة هذه الشيخ فاغتنم والقوة، الخري من لبلده
للمحتلني، عليها والية وال عليها الوالية له التي املعاهد يف مًعا والقوة الخري أسباب
يعود أن وكلَّفه الشيخ حديث فراقه الرشعية، واملحاكم واألوقاف األزهر معاهد وهي
تلك من فعًال اإلصالح برنامج وانتقل املطلوب، اإلصالح لوجوه مستفيض برشح إليه
اإلصالح مطالب تنفيذ عىل الحثيث العمل إىل — اإلنباني الشيخ فتوى — املهملة الفتوى
ت تغريَّ سنوات، بضع الناجح عملهم يف العاملون ومىض والتعليم، اإلدارة يف األزهري
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من التقدم دعاة يلقاه ما رش املصلحون منه فلقي املحتلني، مع الخديو سياسة فيها
والجمود. النكسة دعاة

بينهم فيما كله النزاع أن واملحتلني الثاني عباس بني الكربى الوقعة بعد وتبنيَّ
مبادئ عىل وال األمة حقوق عىل نزاًعا يكن ولم الحكم، نفوذ عىل نزاًعا كان إنما
األجنبية السيطرة ينازعون قبله، من وإسماعيل كتوفيق، عباًسا وأن الوطنية، القضية
أن إال الواقع يف يعنيهم وال أخرى، تارًة الدستورية الحقوق واسم تارًة األمة باسم
الحكم منهم طلب وَمن األجنبية، الدول أيدي يف بسيطرة أيديهم يف سيطرة يستبدلوا
الدولة عىل حجة النيابة الحكم يتخذ فإنما طلبه، عىل رعيته من األحرار ع وشجَّ النيابي
من يحكم أن ذلك وراء من ويلتمس بالدها، يف به تؤمن ألنها شعوبها؛ عند الربيطانية
الكثري من القليل يستعيد أو املحدود، سلطانه كل لنفسه ويستعيد والوزراء النواب وراء

الخصوص. عىل واملنع الرصف ومسائل والعزل، التولية مسائل يف
جرَّبوا ثم املناورات، هذه يف وتوفيق إسماعيل أساليب الدستور طالب جرَّب وقد
مثله لهم يتكشف لم عباس يف باالستبداد ولع عن لهم فتكشف بعدهما عباس أساليب
عزل بعد الوفاق سياسة عهد عىل السلطان من بقليل يظفر يََكْد لم ألنه وجدِّه؛ أبيه من
السجن إىل فساقهم الدستورية، الحركة وشيعة شيعته عىل انقلب حتى كرومر، لورد

واملصادرة. السجن من فراًرا باختيارهم املنفى إىل ألجأهم ثم واحد، بعد واحًدا
امليسور، بالقليل فقنع املحتلني، وبني بينه الكربى الوقعة بعد العزل شبح له والح
ظهر بل إليه، السبيل وجد حيثما عليه يتهافت املال بوفرة السلطان وفرة عن واستعاض
للدفاع صحيفته ويرصد إليه ينتمي الذي الحزب بتسمية املحتلني من أمله قصارى لألمة
الدستورية»؛ املبادئ عىل اإلصالح «حزب سماه فقد … وتقلباته أطواره جميع يف عنه
دون الدستورية باملبادئ منهم والقناعة اإلصالح، بدعوى لهم بالتسليم للمحتلني إيذانًا
االستقالل عن كلمة الحزب عنوان يف تُذَكر ولم األمة، سلطة أساس عىل الكامل الدستور
إصالح من الفراغ بعد ما إىل ل مؤجَّ مطلب األقل عىل كأنهما الوطنية، الحرية عن وال
األداة ويف إذن جالء فال … الجالء موعد املحتلون به ارتهن الذي الحكومية، األداة

اإلصالح. إىل بحاجة يزال ال أنه هواهم عىل ويدعون يأخذونه خلل الحكومية

الثاني عباس الخديو سياسة يف التحول نقطة كانت التي الكربى الوقعة إىل أرشنا وقد
الحدود، بحادثة اشتهرت التي الحادثة هي أنها السياق هذا يف فنذكر املحتلني، مع
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ح رصَّ ألنه — املشهور كتشنر الجنرال — املرصي الجيش برسدار الخديو فيها واصطدم
الِفَرق إىل — األكثر عىل — انتقاده ه ووجَّ العسكرية، الفرق لحركات بانتقاده للرسدار
ترتضيه، الربيطانية الوكالة وطلبت الرسدار فاستقال اإلنجليز؛ الضباط يقودها التي
عند انتقادها أعلن التي الِفَرق إىل ثنائه وتوجيه كلماته اسرتداد إىل الخديو واضطر
بقبول العزل خطر من نجا أنه يعتقد وهو راغًما ففعل الحدود، عىل الجيش عرض

اإلرغام. هذا
عىل عبده محمد الشيخ كان السنة نهاية وقبل ،١٨٩٤ سنة أوائل يف هذا حدث
لزيارته ويُدَعى تارًة، — الرسمي العمل مقر — عابدين قرص يف يزوره بالخديو اتصاٍل
الرسمية، غري أعماله يف أوقاته سائر يقيض حيث واملنتزه القبة قَرصي يف أحيانًا
ببطل يومئٍذ يُدَعى كان الذي باشا ماهر محمد االتصال هذا مبدأ يف يصحبه وكان
حول الرسدار مع دائم نزاع عىل وكان الحربية، لنظارة وكيًال كان ألنه الحدود؛ حادثة
وقد الرسية، االستعالمات وإدارة الجيش شئون يف العام والقائد الوكيل اختصاص
َخْلق د تعمَّ كتشنر الجنرال أن ذلك بعد وشاع الحدود، إىل رحلته يف الخديو اصطحبه
له انتصاًرا واعتربه لخصمه الخديو اصطحاب من غضب ألنه فيها؛ والتهويل األزمة
وبني بينه الخالف يف الربيطانية بالدولة تزجُّ التي األزمة َخْلق عىل النية فبيََّت … عليه

الوزارة. ديوان ويف الجيش يف النافذ بالرأي له والتسليم الوكيل،
يف وكان الخديوية، الحاشية رجال من وهو مذكراته يف باشا» شفيق «أحمد قال
أواخر إىل األزهر يف الحديثة اإلصالح حركة «ترجع الرحلة: هذه أثناء الخديو صحبة
لألخذ وجهاده جرأته عباس من رأى ملا عبده محمد الشيخ أن وذلك ،١٨٩٤ سنة
ماهر محمد بواسطة منه وتقرَّب إليه مال اإلنجليز، ل تدخُّ من والحد الحكم بناصية
الوطنية صدق من فيه أنسه ِلَما أيًضا إليه وماَل وَعْطف برتحاب عباس فاستقبله باشا،
فيما ثَا وتحدَّ واملنتزه، والقبة عابدين يف رسمية غري بصفة مراًرا وتقابََال الرأي، وأصالة
ال نواٍح ثالث هناك أن عليه الشيخ فاقرتح أمانيه، وتحقيق الوطن خدمة من عمله يمكن
دينية ألنها إلصالحها؛ العمل يف الخديو يعارضون وال اإلنجليز، ل تدخُّ عن بعيدة تزال
بإصالح يبدأ أن سموه عىل وأشار الرشعية، واملحاكم واألوقاف األزهر وهي محضة،

اإلصالح.» وجوه من يراه بما مذكرة سموه إىل الشيخ يقدِّم أن عىل واتفقا األزهر،
اإلدارة مجلس تأليف إىل فيها البحث وانتهى املذكرة عبده محمد الشيخ وكتب
سليم الشيخ وهم: األزهر، يف املذاهب علماء أكرب هم منهم ثالثة أعضاء، خمسة من
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الحنبيل، يوسف والشيخ الشافعي، الرشبيني الرحمن عبد والشيخ املالكي، البرشي
العلماء من عبده محمد والشيخ سلمان، الكريم عبد الشيخ هما اآلخران والعضوان

الحكومة. لوظائف املعينني
قبل فاستقال أساسه، من اإلصالح مبدأ أنكر الرشبيني الرحمن عبد الشيخ ولكن
النية إجماع بعد إال األزهر إدارة يف عمًال ذلك بعد يقبل ولم عمله، يف املجلس رشوع
القديم، منهجه إىل باألزهر والعودة اإلدارة مجلس عن عبده محمد الشيخ إقصاء عىل

النية. هذه عىل — تقدَّم كما — األزهر ملشيخة الخديو فاختاره
أعظم الحني؛ لذلك مرص يف رجلني أعظم بني التاريخي امللتقى قصة كانت تلك
مرص يف رجل وأعظم الرسمية، وحقوقه الرشعية وواليته املوروث بعرشه مرص يف رجل
بأمته. والنهوض وطنه حرية عىل غريته وصدق همته وعلوِّ خلقه ومتانة لبِّه برجاحة
انتزعها التي السلطة تعويض عىل به يستعني أن إليه الشيخ بتقريب األمري أراد
عليهم الحجة يُِقيم وأن اإلنجليز، يد إليها تمتد ال املأمون مجاله يف بسلطة منه اإلنجليز
الحكومة دواوين عىل رقابتهم لتسويغ بها ويتذرعون بها يلهجون التي دعواهم يف
واألوقاف األزهر تنقل التي اإلدارة فإن اإلصالح، دعوى وهي االحتالل، أمد وإطالة
دواوين من ديوان إصالح عن تعجز ال النظام إىل الفوىض من الرشعية واملحاكم

االحتالل. عوارض من له يعرض مهما «العرصي»، بالنظام عهد قديم الحكومة
األجنبية، السلطة مع محنته يف األمر ويل يسند أن األمري إىل بالتقرُّب الشيخ وأراد
من املرجوة رسالته عىل له وعونًا للمصلحني سنًدا العمل يف رغبته من يستفيد وأن
طريق من املجال هذا من أنفع مجال — منفاه من عودته بعد — يديه بني وليس قديم،

املفيد. والتعليم الصادق اإليمان

يف اإلصالح طريق إىل — الحقيقة يف — ساقه الذي السلطة حب يَنَْس لم الخديو ولكن
يف يعينه أن جدير عبده محمد كالشيخ رجًال أن علم أن يلبث ولم الواسع، املجال هذا
ومحاكم األزهر تسخري عىل له عونًا يكون أن إال الكبري، العمل هذا مهام من مهمة كل
من الجانب هذا يف خلصت ألنها تشاء؛ ما تفعل التي للسلطة األوقاف ومرافق الرشع

املحتلني. قيود
فإنه املحتلني؛ مصانعة إىل اضطراره بعد األمري نفس عىل اآلفة هذه طغيان واشتد
ْت ولجَّ أوىل، باب من له املسخرين رعاياه من أحٍد مصانعة إىل فيه يلجأ ال مجاًال له أراد
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من املال جمع عىل يتهافت أن السلطة فقدان له زين حني املخيف لجاجها اآلفة هذه به
األوقاف خزائن يف مرصاَعيْه عىل مفتوًحا املورد هذا ووجد يديه، بني مفتوح مورد كل
من قضاتها يتخرج التي الرشعية املحاكم عىل السيطرة احتكار ويف الرتكات، ووصايا

يديه. بني
كان حتى الدينية الدواوين مجال يف والتنظيم لإلصالح التمهيد فرتة تَْمِض ولم
لالنتفاع يستبقيه فهو ومريديه، وأعوانه عبده محمد الشيخ مع آَخر مسلك للخديو
ولكنه األجنبية، السلطة وجه يف أحيانًا الدينية بمكانته لالحتماء بل وشجاعته، بقدرته
… املستقلة األزهر مراكز من مركز يف والتدبري الترصيف زمام يسلمه أن يحاذر
حيلة الواقع يف اإلفتاء ملنصب ترشيحه وكان مرتني، األزهر ملشيخة التعيني يف فتخطَّاه
ها توالَّ َمن كل من فيها اإلصالح عىل وأقدر بها أجدر وهو املشيخة، عن إلبعاده مستورة

سواه. من عليهم برجحانه أعرف وهو عباس، الخديو عهد عىل
جانب من املتبدل املسلك هذا إليه يرجع املجال هذا من ا جدٍّ بعيد آَخر وِرسٌّ
يف وعلمائه األزهر سمعة من يستمد أن ويريد الخالفة إىل يطمح كان فإنه األمري،
السالطني عىل ينفسونها الذين املسلمني أمراء عىل يرجحه دينيٍّا سنًدا اإلسالمي العالم
وأن السيايس، بالسند يعاونوه أن أحيانًا املحتلني مصانعة من يرجو وكان العثمانيني،
ومصلحته القديم، العلوية األرسة صديق اإليطايل سفوا بيت الدويل املحيط يف يؤيدهم
صديق ألنه األحمر؛ البحر وشواطئ اليمن له تدين أن املرصي الخليفة ترشيح يف
يف معهم دخلت ألنها اإليطالية؛ للدولة املصلحة هذه املحتلون يأبى وال املطاع، الخليفة
اليمن املستعمرات: من نصيبها عىل معهم واتفقت العثمانية، الدولة أمالك عىل املساومة
وغريهم الهند مسلمي بني الربيطانية الدولة مصلحة عن فضًال والصومال، وأريرتيا
— عثمان آل باقعة — الحميد عبد يغفل ولم عليه، يهيمنون بلٍد يف الخالفة قيام يف
يعود لكيال األفغاني الدين جمال عنده واحتجز لها فطن بل الخفية، املساعي هذه عن
وحدث والرشقيني، املرصيني من تالميذه ونفوذ بنفوذه الحركة هذه ويؤيد القاهرة إىل
الدين، بجمال هناك اِْلتََقى أنه األوىل للمرة الخالفة دار بزيارة عباس الخديو قام ملا
مع يتآَمر أنه يريد عباسية؟ تجعلها أن أتريد وسأله: األثر عىل إليه هذا فاستدعى
يدي يف خاتًما ليست الخالفة إن السيد: جواب فكان إليه، الخالفة إسناد عىل الخديو
غري أو الدين جمال بتأييد الخالفة يف األمل عباس يفقد ولم أشاء. َمن أصبع يف أضعه
العاملية سمعته يف الدين جمال زميل هو عبده» «محمد أن عليه يَْخَف ولم الدين، جمال
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يف عبده ومحمد الدين جمال بني الخالف موضع ذلك بعد علم ولكنه املسلمني، بني
مع تجري ال شابهها وما الخالفة حول السياسية الجهود هذه وأن السياسة، خطة
متى والتعليم الرتبية طريق من اإلصالح خطة عن يرصفه مما وليست عمله، برنامج
يتخطاها عقبة يحسبه أن وكاد املسعى، هذا عىل موافقته من فيئس إليها، السبيل وجد

سواه. بموافقة نجاحه عىل النفس توطني قبل

من واستحكم واملفتي، الخديو بني تتابعت التي الخالف حوادث إحصاء يف نسهب وال
الواسع املجال هذا يف للتعاون ُخِلَقا اللذين الرجلني هذين بني النهاية يف الجفاء أجلها
السنني تلك حوادث من فإن املستقيم، والعمل االستبداد بني محل للتعاون كان لو
املواربة من أيرس ليس ومكايد دسائس ومنها تعدادها، من جدوى ال وصغائر سفاسف
من يُنتَظر وال إصالح، كل يأباها التي طبيعتها عىل يدل ما منها نذكر ولكننا فيها،
الناس وبني بينه أو نفسه، وبني بينه يرتخص أو عنها يغيض أن وكرامة ُخلُق ذي رجل

قبولها. يف
مزارعه وعىل أرسته أوقاف عىل العامة األوقاف أموال من ينفق كان فالخديو
يف واملوارد للمصارف املجلس ومراجعة الحسابني فصل ذلك عن يده فكف الخاصة،
فاصطنع — امليزانية عىل الرقابة تشديد مع — الحيلة إىل ولجأ … الديوان» «ميزانية
بعد وعرضها البور، األرض وتعمري املباني إقامة عىل الديوان لحمل االستبدال طريقة
أشهر وكان الجودة، يف وال القيمة يف تساويها ال التي مزارعه وبني بينها للمبادلة ذلك
الجيزة يف للبيع ْت أُِعدَّ التي األوقاف ديوان وأرض «مشتهر» أرض صفقة الصفقات هذه
وظاهر جنيه، ألف ثالثني عن يقل ال الثمن من بينهما ما وفرق البناء، أرض بثمن
مزرعة الديوان عىل عرض الذي اليوناني زرفرداكي اسمه مسيو بني مبادلة أنها األمر
كبار من موظًفا أن الخديو حظ ولسوء الديوان، يف املباني وقسم باسمه مشتهرة
املفتي كرأي رأيه فكان األعىل، باملجلس األمر ويل عن مندوبًا كان القرص يف موظفيه
هناك أن معاينتهم من وثبت املبادالت، بتقدير املختصني الخرباء وآراء الصفقة هذه يف
ألف خمسني جملتها تبلغ اآلَخر البدل تقدير يف وزيادة البدَلنْي، أحد تقدير يف نقًصا
عزل سبب عن يُسأل ال ألنه خدمته؛ من وعزله الكبري موظفه عىل الخديو فغضب جنيه،
سلطته حدود يف كان وال السبب، لهذا املفتي عزل يستطع لم ولكنه ديوانه، يف املوظفني
الصفقات مسائل غري يف عليه للسخط األسباب فتحمل سبب، لغري يعزله أن القانونية

والقال. للقيل تثار أن يتحاىش التي
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أحواله، لرتفيه ُوِضعت التي لقوانينه ا تامٍّ إلغاء تكون أن األزهر يف أوامره وكادت
فلم الدينية، ومراتبه العلمية بدرجاته العبث ومنع لعلمائه، الواجبة الكرامة وصيانة
يف تُباع كانت التي والنياشني الرتب من حظٍّا بأسعد لعلمائه الترشيفة كساوي تكن
تباع والنياشني الرتب أن سوى درجاتها، من درجة لكل املحدودة بأسعارها األسواق
املتاجرة سوق أو الدعاية سوق يف والسعايات بالخدمات تباع الترشيفة وكساوي باملال
أن عليها املجلس يسوم أن للخديو خطر التي الخواطر أغرب مِلْن وإن الدين. باسم
كسوة يطلب أن املجلس رئيس ويأمر االستقالة، عليه يقرتح َمن األعضاء أحد إىل يرسل
وبهذا املستقيل، للعضو خلًفا لتعيينه تمهيًدا قرصه إلمام األوىل الدرجة من الترشيفة
مجرى ولباناته الخديو أهواء تُجِري أداٍة إىل املوقرة هيئته لتحويل املجلس يتطوع
األعضاء، من له املخالفني أنوف من الرغم عىل الناس أمام تبعاتها وتحوي القوانني،
الكريم عبد وصاحبه عبده محمد غري الخالف منهم ينتظر أعضاء ذلك بعد يبقى وال
بالكسوة القرص إمام عىل باإلنعام املجلس شيخ من الطلب صدور تأخر فلما سلمان،
إمام إىل الترشيفة كسوة بتوجيه آمرك ألم الترشيفات: محفل يف مؤنبًا له قال املطلوبة،
الشيخ وبادر الجامع، شيخ فتلعثم يستقيل؟ أن ينوي الذي الشيخ من بدًال معيتي
سموه، أصدره الذي بالقانون يعمل إنما املجلس إن قائًال: الجواب إىل عبده محمد
سموه رغبات حسب عىل العلمية بالكساوي اإلنعام ليجري ينقضه أن لسموه بدا فإذا

الجديد. بالنظام القانون إصدار يف الشأن صاحب فهو الشخصية،
ما األمري نفس يف الغيظ رضام من يلهب لم املنافع تفويت أن عندنا الظن وأكرب
العالم عند إنه هذا؟ الديار مفتي وَمن الديار. مفتي من الرصيح الجواب هذا ألهبه
بني ًحا فالَّ يكون أن يعدو ال األمري عند ولكنه زمانه، يف علمي ديني مقام أكرب اإلسالمي
وكل أمر كل عند والطاعة للسمع ُخلقوا الذين األرقاء، العبيد أولئك من األلوف ألوف

سؤال.
استبداده، عىل املغلوب املستبد للمتسلط عذًرا الغيظ رضام يكون أن صح وإذا
يف األسفل الدرك إىل باألمري هبط الذي اإلسفاف ذلك يفرسِّ قد الذي العذر هو فهذا
يف العاقل، اللئيم وال الكريم، يستبيحه ال ما واستباحة الجريء الفالح ذلك عىل حقده
بني الناس أعني يف ومقامه منصبه، يف مقامه مقامه؛ عن إجالئه إىل والسعي له الكيد
اإلسالم. بالد يف مقام أعظم كان أنه عليه ليخفى يكن ولم ومغاربها، األرض مشارق

عالنية يخطب أن مركزه يف أمري سمح ملا رشاده، املرء يسلب الذي الحقد ولوال
الدين، من ومروًقا العقيدة يف زيًغا الصالح بالتعليم املسلمني إنهاض عىل العمل ليجعل
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يمحو العلم هذا تعليم إن يقول رجل إىل الكربى اإلسالمية الجامعة مشيخة وليسند
املسلمني. بعلماء ويزري الدين

حتى الكبري، امُلصِلح لذلك عمل كل يحبط أن لنفسه استباح ملا الحقد هذا ولوال
األوهام من وإنقاذهم الخمول، داء من املسلمني إلبراء حياته طول جهد الذي العمل
املوانع واختالق الدين، َفْهم لسوء الحضارة ركب يف بجريانهم اللحاق عن تعوقهم التي

املظلوم. الرشع باسم الجامدون يزيفها التي
ويفقدوا الجنوبية، أفريقيا سكان عن ينعزلوا أن اآلسيويون املسلمون كاد فقد
والتحليل بالتحريم املرجفني وكثرة بينهم األوهام تلك لشيوع فيها وأشغالهم وظائفهم
والعرب الهنود من املسلمني هجرة البالد تلك عىل تعاقبت وقد فيهم، الدين أدعياء بني
ملا السود؛ األفريقيني من ألوٌف طوًعا اإلسالم يف فدخل األَُصالء، بأبنائها واختالطهم
عباداتهم يف تكثر التي املحظورات شوائب من وسالمته الدين هذا سماحة من أَِنُسوه
بعد زمنًا الحال هذه حالت ثم واآلسيويني، األوروبيني بعض عبادات يف تكثر كما
فتحرَّج منهم، التبشري جماعات أو لحكوماتهم أكثرها وخضوع باألوروبيني ازدحاٍم
وساوسهم بهم وقعدت عليهم، الطارئني الغرباء أولئك مجاراة من أنفسهم املسلمون
وخرس وأزيائهم، عاداتهم يف القوم مجاراة من تحرًُّجا معهم، الحياة كفاح عن الدينية
وفود قبل املعيشة أحوال يف قيوده وقلة سهولته من يكسبه كان ما زمنًا اإلسالم
الذين الرزق طالب عىل مخالفته وهانت األَُصالء، البالد أبناء عنه فأعرض األوروبيني،
مرافق يف اآلسيويني املسلمني وغري األوروبيني مشاركة إىل العيش مطالب تضطرهم
القبعة، يلبس أن فيها يخىش بيئة يف العيش زحام عىل يقوى الذي ذا َمْن أعمالهم.
غري عىل إمام له مسجد يف الصالة يؤدي وأن املحفوظة، العلب من الطعام يتناول وأن

األربعة؟ املذاهب بني مذهبه
الحياة معرتك يف باإلسالم، التدين عوائق بل املعيشة، عوائق كانت وأمثالها هذه
وأمثالها هذه ويف … والرشقية الجنوبية أفريقيا سكان من وجريانهم املسلمني بني
خطر يعلم وهو عنها فيجيب املرصية، الديار مفتي عىل تتوارد االستفتاء أسئلة كانت
تلك الفتاوى هذه إحدى وكانت وعواقبها، ظروفها يجهل َمن بها يجيب التي اإلجابة
فتوى باسم أشهر عدة اإلسالمي، العالم وصحافة مرص، صحافة شغلت التي الفتوى
القبعة، يلبس أن للمسلم أباح املفتي الشيخ أن أسطر بضعة يف ونتيجتها الرتنسفال،
كل وراء الصالة يؤدي وأن الكريم، القرآن يف ورد كما الكتاب أهل طعام من يأكل وأن

باإلسالم. يدين إمام
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إجابته يف مرص مفتي إليها نظر التي وعواقبها ظروفها هي وهذه الفتوى هي هذه
عنها.

يف رهم سخَّ الذين األقالم وحملة الخديو يحرِّمها كان واحدة عادة املفتي يِبْح ولم
يف ويأكلون القبعات، يلبسون جميًعا كانوا فإنهم الرتنسفال، فتوى عىل الشعواء الحملة
داخل الرسمية وغري «الرسمية» الوالئم ويغشون األجانب، بيوت ويف األوروبية املطاعم
مئات ومعه يشهدها كان فإنما الُجَمع صلوات منهم شهد وَمن وخارجه، املرصي القطر
يجب املفتي أعمال من عمل الفتوى ولكن … األربعة املذاهب أتباع من املسلمني من
واملسلمني، باإلسالم الرضر من ذلك يف يكن مهما منه الناس وتنفري به والتشهري إحباطه
يكون وقد عليه، إقبالهم بعد اإلسالم عن السود الوطنيني إعراض ذلك يف يكون وقد
سائر مع الجنوبية أفريقيا يف الحياة كفاح عن املهاجرين املسلمني لجهاد تعويق فيه
املسلم استخفاف فيه يكون وقد القيود، تلك من عقائدهم تعفيهم الذين املهاجرين
يكون وقد ووطنه، ملته أبناء مع وعبادته ومأكله لبسه يف عليه ثقلت إذا دينه بتكاليف
املتحجرة العقبة صورة يف لهم وتمثيله الحضارة، أهل بني الدين بسمعة املساس فيه
وقد … األوروبية الحضارة أبناء مع واحدة معيشة عىل يجتمع أن املسلم عىل تأبى التي
ماذا لكن أرادوه، كما املضلِّلني كيد أفلح لو ذلك كل فيه كان بل ذلك، كل فيه يكون
يف عمله عليه وأفسدوا عليه، املغضوب الرجل من صدورهم اشتفت إذا كله ذلك يعنيهم
له يجدون ال داموا ما عام، مقصد من يشاء ما خدمة يف أو واملسلمني اإلسالم خدمة

عليه؟ يفسدونها خاصة مقاصد
نقل أن نظن وال الرتنسفال، فتوى عىل الحملة جماعة ْت أسفَّ الحضيض هذا إىل
علًما القارئ يزيد أشهر بضعة الصحف به ملئوا الذي كالمهم من القليل أو الكثري
لعنوان وإنه الوضيع، عملهم عنوان هو الدين باسم االتجار فإن اإلسفاف، ذلك بمبلغ

مرذول. وهراء فاضح كذب من تحته كتبوه ما أسوأ عن يغني
يعلمون التي بالتهم الرجل عرض يسبوا أن الهراء وهذا الكذب هذا من وأخس
لذلك املصورة الصحف قرَّاء كان فقد وروَّجوه، اختلقوه الذين ألنهم مختلق؛ باطل أنها
القرَّاء، عامة اليوم يعرفها التي الشميس التصوير صناعة عن الكثري يجهلون العهد
للصحافة املناظر بتدبري املختصون الخرباء يحسنها كما التصوير هواة بعض ويحسنها
يلفق أن القرَّاء عامة عند يومئٍذ مجهولة كانت التي الصناعة تلك أرسار ومن … املصورة
توسلوا الذي هو التلفيق فهذا متفرقات، أربعة أو رسوم ثالثة من واحًدا رسًما املصور
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يعبث وكلبها إفرنجية فتاة يخارص الرقص حلبة يف للمفتي بصورة العامة خداع إىل به
لتمموا واحد منظر يف جميًعا املحظورات رص يف املبالغة استطاعوا ولو جبته، بأطراف
جمعها، عن عجزوا ولكنهم الخنزير، لحم من وصحفة الخمر من بكأس املنظر هذا
يف كلبها ويصحبها ويراقصها يغازلها امرأة مع املفتي بمحظور املحظورات من فاكتفوا
ودليل تُدَفع، ال ريبة أنها إليهم وُخيَِّل القوم، مراقص يف املألوف غري عىل الرقص حلبة
تثبت فلم القضائي، التحقيق عىل أُحيلت الصورة ولكن يُدَحض، ال اإلثبات أدلة من
الصحيفة صاحب وأدين والتكبري، التحليل بأدوات املعالجة عىل وال الخرباء امتحان عىل
«حمارة واسمها لحملتهم، روها سخَّ التي الخالعة صحف بني لهم تنرشها أن قبلت التي
رحمه اللقاني يشري الصورة هذه قصة وإىل … عليها الداللة يف املزيد عن يغني منيتي»

يقول: إذ أبياته بعض يف هللا

م��س��ت��ع��اره ب��ص��ورة ��ق��وه��ا ل��فَّ م��ك��ي��دة
االس��ت��ش��اره ب��ق��ب��ة وك��ان��وا دبَّ��روه��ا
ال��ح��م��اره وج��ه ب��ال��ط��ي��ن ه��ذا ب��ع��د ول��طَّ��خ��وا

أن رسها وكاد التلفيقة هذه فيه دبَّروا ألنهم املعروف؛ األمري قرص بالقبة ويعني
بهذه املهدَّد األمري مقام عىل التسرت رضورة لوال واملحققني، القضاة أيدي بني ينكشف

الفضيحة.
أن عرشه كرامة يف االحتالل يهدده أمري حق يف االبتذال من الحضيض هذا ودون
املحتل الجيش واستعراض بالده، باحتالل االعرتاف حد إىل املحتلني مساومة يف يذهب
تزلًُّفا اإلنجليز؛ ملك بعيد االحتفال يوم الربيطاني العلم تحت والوقوف قرصه، ساحة يف
القوانني تحده التي الحكومية بالوظائف ترصفه عن ليغيض الربيطاني العميد إىل منه
الحكوميني املندوبني وظائف ومنها التحقيق، يثبتها إدانة بغري موظفيها محاسبة عن
وزارة من والعزل التعيني قرار بها يصدر التي اإلفتاء ووظيفة األزهر، إدارة بمجلس

الحقانية.
انتقدت التي الوحيدة الصحيفة هي املفتي فتاوى تنرش التي املنار مجلة وكانت
سيًال الرتنسفال فتوى عىل الحملة سمارسة من عليها الجواب فكان املعيب، املسلك هذا
يحسبه أن يوشك الربيطانية الراية تحت األمري ملوقف وتمجيًدا واملغالطات، الشتائم من
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املؤيد صحيفة يف كاتبهم كتب النحو هذا وعىل واالستقالل، الوطنية فتوح من له فتًحا
يقول: ثم الرشعية.» باالختالقات يملؤها صاحبها «إن املنار: مجلة عن «أوًال» يقول

وإْن ، ضلَّ بحثه مدار عن خرج إْن الذي — املنار جريدة صاحب يَْدِر لم
جاللة بحرضة العلم ذلك تحت وقف العايل الجناب أن — ذلَّ غريه يف دخل
اللورد جناب يكن ولم الهند، وإمرباطور اإلنكليز ملك السابع إدوارد امللك
هذا يف بها يمثله التي امللك صورة من صورة إال املوقف ذلك يف كرومر
الجناب استعراض املنار صاحب وينكر … األرض كرة فوق قائد مائة اليوم
السابق الخديو له املغفور اكتفاء إىل مشريًا االحتالل جيش لعساكر العايل
— الحايل الخديو موالنا أن يَْدِر لم كأنه القرص، نوافذ من عليه باإلرشاف
العسكرية، الكسوة واملواسم األعياد يف يرتدي النشأة، عسكري — هللا حفظه
جرَّار جيش قيادة بيده أخذ لو بحيث الحربية الحركات بدقائق عالم وهو
تحت العايل الجناب وقف بقوله: يريد وماذا عرصه. قادة أمهر من لكان
إخوة واأليام لأليام َدْخل وأي الصيام؟ شهر من يوم أول يف اإلنكليزي العلم
يف العلم هذا يحيون املسلمني من مليون مائة بأن يعلم ولم أخوات، والليايل

االستعراض. يوم اليوم ذلك

املفتي وبني بينه الشائنة الحرب هذه يف الخديوية الدسائس خدمة عن تشذَّ ولم
متطرفة بني الوطنية، بنعت نفسها تنعت كانت التي الصحف من واحدة صحيفة
أجله الكتاب وبلغ … بالجديد املطالبة يف وغالبة القديم عىل محافظة أو ومعتدلة
شيوًخا الحديثة العلوم بأعداء وجيء اإلدارة، مجلس من عبده محمد الشيخ واستقال
واملعتدلون املتطرفون فانتظم فيها، والتعليم اإلدارة لنظام ومدبرين اإلسالمية، للجامعة
هذه أشد وراح املستقيل، باملفتي والشماتة اإلصالح أعداء عىل الثناء يف واحًدا ا صفٍّ
عن يتخىل أن عليه الواجب من كان ألنه االستقالة؛ يف َر تأخَّ إنه يقول تطرًفا الصحف

عليه. متغريِّ األمر» «ويل أن علم منذ عمله
وحكم عليهم الفضالء حكم يجهلون بحيث الغباء من الصحفيون هؤالء وليس
الحديث التعليم يستنكرون العرشين القرن يف أنهم الناس علم إذا بعدهم، من التاريخ
بني حرب إىل واللصوصية اإلصالح بني حرب من بحذافريها املسألة فنقلوا الدين، باسم
محاكمة بغري الكبري املوظف فصل عن الخديو عجز وحسبوا الرشعية، والسلطة املفتي
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القانون حماية يف ومثله الكبري، املوظف لذلك األجنبي االحتالل تأييد عىل دليًال تأديبية
املوظفني. ألوف لهم الدواوين ونظام

يف بحقه ينتفع لم املفتي أن فهي الصحيح، وضعها يف بحذافريها املسألة أما
من حق يف التفريط أو بريطانية، سياسة ترويج أو شخصية، منفعة لجر وظيفته
للتعليم إصالحه إن يقولوا أن يريدون القرص سمارسة كان فإذا الوطنية، الحقوق
يوافق وال االحتالل يوافق عمل دينه وأبناء وطنه بأبناء ونهوضه للدواوين وتطهريه
ويدَِّعي الهوان، بميسم الوطنية يدمغ ألنه يفرتيه؛ مَلن األكرب الخزي هو فذلك الوطنية،

مأجوريه. بألسنة ادعائه يف يطمع وال عليه الوطني حجة يسقط فضًال لالحتالل
دفاع عنه ودافعوا الخديو، عليه أقدم الذين املهني الجرم ذلك للوطن الخيانة وإنما
اإلجرام يف منه وأقبح االحتالل، جيش ليحيي الربيطاني العلم تحت وقف يوم املستميت
عىل اإلنجليز حمل إىل بها ليتوسل عرشه، وحق وطنه حق يف الجريمة هذه يقرتف أن
هذا كل من وأقبح القانون، يحميها التي الحكومة لوظائف يتعرض حني عنه اإلغضاء
الحرام، املال وسلب األمانة، خيانة الوظائف لتلك التعرض من األمري َهمُّ يكون أن
الوظيفة تلك يف يعمل الذي املوظف أما واالختالس، الجبن بلوثة الكبار موظفيه وتلويث
وتاِبعوه، األمري وييسء يحسن أن عليه جناح فال ودينه، وطنه أبناء ويرشف يرشفه ما

والفضيلة. الحق حرمات من املقدسات أقدس إىل يسيئون وإنما

قرصه، وسمارسة الثاني عباس ووطنية عبده محمد وطنية بني املوازنة مقام يف ولسنا
من أحق قدًرا زمانه يف نعرف ال الذي العظيم الرجل بقدر نهبط املوازنة بهذه فإننا
أمثلٍة من بَمثَل يجهلونه مَلن بيانًا الرشف هذا نزيد ولكننا واإلكبار، بالترشيف قدره
حوله الخديو ينظر وحني املحتلون، عليه يعتدي حني الخديو جانب إىل ملواقفه كثريٍة
شجاعته ومن اإلسالمي، العالم يف الشيخ مكانة من حمايته عىل أقدر سنًدا له يرى فال

عليه. األمري عضب يأمن ال وهو منه، اإلنجليز إغضاب يعنيها ال التي
وحسبنا املفيد، اإليجاز يغنينا حيث اإلسهاب نملك ال املوجز الكتاب هذا يف ونحن
تلحق إهانة ألشنع الخديو فيه استهدف الذي هو واحد حادث — هذه قاعدتنا عىل —
صدور إىل أدى الذي فهمي ليون حادث وهو بالده، يف العروش من عرش بصاحب
التهام هذا فهمي ليون عن بحثًا التني، رأس قرص بتفتيش الربيطانية الوكالة من األمر
اآلستانة إىل منه الرغم عىل ونقله لتقييده هناك إخفائه أو قرصه يف بقتله إياه اإلنجليز

الحميد. عبد السلطان قرص أو «املابني»، لطلب إجابًة
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من يستوثق أن أوًال ورجاه فلبَّاه رأيه، وصائب الشيخ حمى إىل األمري لجأ يومئٍذ
عليه، مقبوًضا ا حقٍّ كان إن العثماني الطريد ذلك من املحروسة ويخت القرص خلو
بأن مرص باستقالل املعرتفني الدول جميع معتمدي إىل بالًغا يكتب بأن عليه أشار ثم
يفعل أنه نفسه الوقت يف املحتلني يبلغ وأن قرصه، حرم عىل تعتدي املحتلة السلطة
هذه إثارة من حذًرا اإلنجليز فرتاجع التفتيش؛ أمر تنفيذ عىل اجرتءوا هم إذا ذلك
يؤيد العثماني «املابني» بأن ويقينًا الرشعية، السلطة صاحب من بطلب الدولية القضية
الرأي بتأييد األخرى الجهة من ويقينًا بسببه، الدول إىل األمري هه وجَّ الذي الطلب هذا
فتواه اجتماع يهابون الذي الديار مفتي رأسهم وعىل ألمريهم البالد أبناء من املحرتم
ويف التهديد هذا يهددهم ال األمري أن منهم واعتقاًدا القانونية، الوثائق جانب إىل الدينية

عنه. يبحثون الذي الطريد ذلك قرصه

أحمد الكبري موظفه إىل الخديو خطاب من الفقرات بعض ننرش الفصل هذا ختام ويف
سمح أن فبعد … املشيعني كبار مع املفتي جنازة يف مىش أنه علم حني باشا، شفيق
يعقل: كان لو — وفاته بعد وطنه فخر عن يقول أن املسكني األمري لذلك العرش أدب

يقول: مىض كلب.» وامليت حارة جنازة «إنها

املوت، بعد املجاملة نعشه وراء بالسري أردتم أنكم — أعلم وهللا — يظهر
وعدو األمري، وعدو الدين، وعدو النبي، وعدو هللا، عدو تعهدونه ما عىل وهو

املجاملة؟ هذه فِلَم نفسه، وعدو بل أهله، وعدو املسلمني، وعدو العلماء،

مفاجأة الثاني عباس األمري أخالق إىل عبده محمد الفالح أخالق من االنتقال هذا إن
األمراء، إليها ينتمي كما الفالحون إليها ينتمي التي اآلدمية النفوس عىل الوقع شديدة
واألخبار، الوقائع بأشتات الصفحات تسويد من أصدق الفصل هذا ختام يف ولكنه
تلك طبيعة وعىل الرجلني، بني الخالف ُكنِْه عىل للداللة والوشايات، الدسائس وصنوف
رش هو فيما أو املنافع، سوق يف ضمائرهم باعوا الذين امها خدَّ وطبائع املزرية العداوة

الباطل. والغرور البغيض الحسد سوق املنافع؛ سوق من
األرسة بهما ولحقت التاريخ، ذمة إىل الثاني وعباس عبده محمد ذهب وقد
ولكن أجلها، من الضمائر تباع التي منافعها ومعها وقضيضها، بقضها الخديوية
عاشوا الذين لخلفائهم العمل يف أسالف أو النسب يف أسالف هم هؤالء الضمائر باعة
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يف أسالفهم كحاجة أنفسهم مداراة إىل وحاجتهم األيام، هذه إىل بعدهم ويعيشون
القديم الستار إىل عادوا الجهاد وقضايا اإلصالح قضايا يف القول أعيد كلما زمانهم،
عىل وافتياتًا التاريخ لوقائع وتبديًال للمخلصني تهًما معاذيرهم وأعادوا خلفه، يتوارون

الناظرين. عىل تخفى ال صفحاتهم وجوه عىل وسيماهم والدين، الوطن
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املعلم املحسن

إىل وأقربها اإلنسانية العظمة فضائل أرشف من فضيلة الحاجات ذوي إىل اإلحسان إن
عملها تعمل وال الضعيف إعانة يف عملها تعمل العظيم يف قوة ألنها اإللهية؛ الصفات
ال ولكنها عظيم، فرد قوة بأنها تُوَصف قد التي العظمة ديدن عىل وإرغامه، إذالله يف

اإللهية. الصفات مقاربة إىل تسمو وال اإلنسانية إىل تُنَسب
اإلمام، األستاذ صفات من صفة أول والضعفاء املعوزين إىل اإلحسان كان وقد
العامة، بأعماله املعرفة عىل به معرفتهم تقترص وال معيشته، يف يعارشونه َمْن يعرفها
نستصغرها نكاد — بعينها الفضيلة هذه أجل من اإلمام لألستاذ حبنا عىل — ولكننا
ذلك من الرجاء وتلبية امللهوف، هذا وإغاثة الجائع هذا إطعام ألن سريته؛ كتابة يف
يف — ولكنه وكرم، وبر خري أولئك كل الفقري؛ ذلك إىل امليسور املال وإسداء الطالب،
الذي العميم الخري ذلك جانب إىل يُذَكر يكاد ال آحاد، إىل واحد من بر — النهاية
وهمة قدرة من أوتي ما بكل الدنيا عىل يغدقه أنه جملتها يف الرجل أعمال من نرى
وهو والليل النهار من ساعة لنفسه يفرغ يكاد وال وليله نهاره يدأب وأنه ومضاء،
يقنعه وال الخري، ذلك سبيل يف ويشقى ويسعد الخري، لذلك ويعمل الخري، ذلك يف يفكر
لألمم، خريًا يكون أن إال الظلم، من شاكيًا أو املعونة إىل محتاًجا به يختص أن منه
أنه لها يدأب وهو بباله يخطر ال التي اإلنسانية السعادة لتوفري وخريًا للعاملني، وخريًا

وحواء. آدم بني من أحًدا منها يستثني
من تغض أن خليقة أنها الرجل هذا إحسان إىل الناظر يحسب أخرى وخصلة
الرضورية الدوافع تصدر كما منه صدورها هي وتلك العالية، الفضيلة هذه يف فضله
فيها، يقاومها أو بها يملكها مشيئة له تبقي تكاد وال مشيئته اإلنسان عىل تملك التي
األب نفس يف الحنان بدافع يشء أشبه الكريم العظيم هذا نفس يف اإلحسان دوافع فإن
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طفله أو الباكي طفله أو الجائع طفله عىل عطفه يف الرحيم لألب فضل وأي الرحيم،
السقيم؟

تبلغه الذي الكرب غاية ليبلغ املسرية هذه يف يستصغر الفضيلة هذه فضل إن
يف األب كفضل إال إحسانه يف عبده ملحمد فضل ال إنه شئت إْن فُقْل إنسانية، سجية
تملكه الذي للرجل بعده فضل ال الذي بالفضل تشهد إذن ولكنك البنني، إىل اإلحسان

ببنيه. رحمته األب تملك كما الناس بجميع رحمته
غري له مورد ال فقري منفاه يف وهو الحاجة صاحب إىل يحسن عبده محمد كان
عليه، املفرتين أعدائه ذرية من وهم الحاجة أصحاب إىل يحسن وكان عمله، من مرتبه
عالجه لتدبري القليل ماله إىل محتاج مريض وهو الكسب عن املنقطعني إىل يحسن وكان
ودائع ويف ويموت املوت، مرض يف وهو إليهم يحسن وكان وسفره، مقامه يف ومعيشته

إليه. املقرَّبني أقرب من أحًدا عليها يُْطِلع يكن لم به للمستعينني صدقات رسه
له صاحبًا أن ببريوت منفيٍّا كان يوم أخباره من علمه مما رضا رشيد السيد روى
وهو مال، من حوزته يف ما كل فأعطاه تشييعه، يف ينفقه ما عنده وليس والده تويف
إليه أحسن مرص يف رجًال أن ولوال السلطانية، املدرسة من يومئٍذ قبضه الذي مرتبه
إىل الضطر بريوت، مرصف عىل إليه وحوَّله بدينه له َوىفَّ نفيه قبل اإلحسان ذلك مثل

وأهله. نفسه عىل الشهر بقية لينفق القرض
املفتي، مآثر لنرش تتطوع التي الصحف من املرصية الجوائب صحيفة تكن ولم
مطران خليل صاحبها ولكن عليه، للحملة َرْت ُسخِّ التي الصحف من كذلك تكن لم وإن
وكان صحيفته، يف الردود ومن شيخه مع حديثه من يظهر كما األزهر علماء يلقى كان
تأبينه، مقال يف مآثره بعض روى الذي وهو اإلمام، األستاذ وشواغل شواغلهم يعرف
يتناولون كانوا األزهر يف املشايخ أنجال «إن عليه: الثائرين بأعدائه بره عن فقال
هي إنما املرتبات هذه ألن للعلماء؛ غبنًا ذلك يف األستاذ فرأى بالوراثة، آبائهم مرتبات
بسعيه يجمعه كان بما عنها املشايخ أنجال وعوَّض إليهم األستاذ فأعاده عليهم، وقف
عقب السعي هذا ساٍع وهو شوهد ولقد محبيه، وأموال أمواله من شهر كل رأس يف

محاربني.» وجهه يف الشيوخ وقيام األزهر اعتزاله
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وإمام حافظ ومنهم إليه، يأوون األدباء من لطائفة شهرية معونة له كانت وقد
معونة ويذكر نفسه يرثي قال الذي وهو املشهور، اللغوي العالم والشنقيطي والكاظمي

عرصه: يف املعونة عىل القادرين دون املنقطعة غربته يف له اإلمام

ع��ل��م��ي أو ب��ع��دي ت��خ��ت��ان ُك��تُ��ب س��وى أَِج��ْد ف��ل��م ع��ل��يَّ ي��ب��ك��ي َم��ن ت��ذكَّ��رت
وال��ك��ل��ِم ال��ودِّ ال��ص��ادق ال��ص��دوق ص��دي��ق��ي ع��ب��ده م��ح��م��د ال��م��ف��ت��ي ال��ف��ت��ى وغ��ي��ر

القديمة الكتب طبع عىل املشجعات أقوى من النرش ودور للمطابع توصيته وكانت
أو تأليفها من ويستفيدون ونرشها، بطبعها االستقالل عن األدباء يعجز التي والحديثة
معاهد عىل توزيعها يتوىل كان — مثوبته هللا أجزل — ألنه تصحيحها؛ عىل الوقوف
من تسلَّم وقد موظفيها، وكبار األقاليم وات َرسَ من مريديه إىل باسمه ويرسلها العلم،
يكفيه ما ثمنها من حافًظا أسلم ثم األول، الجزء صدور بعد البؤساء نَُسخ أكثر حافظ
مدى حافظ يَدْي يف يجاوز ال السنوات رزق أن لوال — حافظ لنا قال كما — سنوات

رثائه: يف التائية قصيدته من قال الذي وهو الشهور،

ح��ي��ات��ي ت��ط��ول أن أخ��ش��ى ف��أص��ب��ح��ُت ق��ب��ل��ه ال��م��وت ع��ادي أخ��ش��ى ك��ن��ُت ل��ق��د

تسخو التي الصحف من ليست — اسمها عنها ينبئ كما — الصاعقة وصحيفة
الالذع والنقد االجتماعي للهجاء مرصدة كانت إذ املوتى؛ أو األحياء من أحد عىل بالثناء
الشاعر كالحطيئة كان ألنه الناثر؛ بالحطيئة ب يُلقَّ صاحبها وكان صادق، غري أو صادًقا
من هو كان التي السخية املروءة تلك فيه بكى ولكنه إليه، الناس وأقرب نفسه يهجو

البيت: بهذا افتتحه طويل بمقال فرثاه بجدواها، العارفني

م��ن��اُم��ه��ا ف��َع��زَّ أخ��رى وت��س��ه��دت تَ��نَ��ْم ل��م ِب��َك أَْع��يُ��ٌن ن��ام��ت ال��ي��وم

الشمس تخرج أن قبل خروجه من عليها داللة أقوى فليس مروءته «أما قال: ثم
أن بعد إال داره إىل يرجع فال الناس، بحاجات امتأل برقاع ممتلئ وجيبه غمدها من
الليل جوف يف إليه هللا نظر وكم … فيه آمالهم وضعوا َمن معاكسة عن الدهر يرجع

اليوم.» بموته ماتت أَنُْفًسا ويعول واملساكني، الفقراء إىل بالحسنات يده يمد وهو
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ويسلمهم األبواب عليهم يطرق الليل جوف يف إليه نظروا أناًسا نحن عرفنا ولقد
إليهم يؤديها الخري جهات من أمانة إنه لهم يقول وهو الصدقة، عاجل من عليه قدر ما
أخباره فنسمع مسكنه، فيها كان التي املطرية خط عىل نسكن وكنا بنفسه، يُعرِّفهم وال
الرسول ذلك هو أنه يعرفوا فلم عائلها، فقدت التي الكريمة البيوت أصحاب من هذه
وفاته. أثر عىل افتقدوه أن بعد إال الظالم ُجنْح تحت أبوابهم عليهم يطرق كان الذي

إىل سفره عند أوراقه يرتِّب أن رضا رشيد السيد الحميم تلميذه إىل أهله عهد وقد
َمن اسم منها كلٍّ عىل مكتوبًا النقود من ًرا ُرصَ األوراق محافظ يف فوجد اإلسكندرية،
له فذكر الكاظمي، الشاعر عن — للسفر العدة يعدُّ وهو — وسأله إياها. إعطاؤه يُراد
الكاظمي ألن السفر؛ نفقة يف أخيه ف ترصُّ قبل بذلك يخربه لم ألنه فأسف مدين، أنه

إليها. أحوج
بيده ويوصلها فيها يسعى أو يبذلها كان التي املستورة الصدقات هذه عرفت ولو
فيه تَدَع وال العمر تستغرق كاملة حياة شغل أنها لظهر مستحقيها، إىل خاصته وأيدي
الجسام األعمال تلك مع وقتها لها يدبِّر كان كيف الناس وعجب سواها، لعمل فراًغا
باإلحسان الشغالن هذا ومثل أدائها، يف عنه اإلنابة يقبل وال بها يضطلع كان التي
املصاعب من ويلقون شواغله، بمثل يُشَغلون كانوا الذين العظماء حياة يف نادر فضل
الندرة هذه عىل ولكنه رسالته، أداء يف وأعوانه أعدائه من يلقاه كان ما بعض والعقبات
وإنما ونظرائها، أقرانها بني النفس هذه بها تنطبع التي املميزة بالخاصة يكن لم
وهي وجهوده، صفاته جميع بها انطبعت التي امَلِزيَّة بتلك إحسانه يف الرجل يمتاز

التعليم. عىل املطبوع املعلم َمِزيَّة
والروح. الفكر ذخرية من يعطيه شيئًا إال الفطرة هذه مثل يف التعليم كان وما

هذا يف تُعَرف أن قبل وطنه يف االجتماعية» «الخدمة رائد كان عبده محمد فالشيخ
الوزارات بأسماء ذلك بعد يت ُسمِّ التي االجتماعية»، الخدمة «مصالح غريه ويف الوطن
مجاله يف الخري هذا يكون حتى بيده الخري من يسديه بما يقنع يكن ولم والدواوين،
عىل ويتعاونوا قواعده، له يوطدوا أن عليه القائمون يتعود للمجتمع ا عامٍّ عمًال الواسع

عليه. يخلفهم مَلْن بعدهم البقاء بضمان ويتكلفوا تنظيمه،
ويحمد نفسه، وبني بينه املحسن يستطيعه عمل — بيد يًدا — املستور فاإلحسان
التعميم بغري يأتي ال العامة النكبات يف اإلحسان ولكن لغريه، يعلمه وال يكتمه أن منه
بانقضاء تنقيض التي املوقوتة اإلغاثة غري يف الدوام ضمان أو األمانة وضمان والتنظيم،
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كلما ساعته يف يبادرها عبده محمد كان التي اإلحسان مواطن هي وهذه دواعيها،
للثقة ضمانًا ذكره مجرد كان إال للناس اسمه يظهر وال دواعيها، من داٍع بالبالد أََلمَّ
عىل إرشافه يكون ثم واإلجابة، للموافقة ضمانًا باسمه الدعوة توجيه وكان والطمأنينة،

ودوامه. العمل النتظام ضمانًا واإلدارة التدبري
يف للمستغيث، العاجل الغوث عن قطُّ يتخلف لم منفاه من عبده محمد عاد فمنذ
اإلغاثة عىل والقادرون األمر والة عنها ويقعد البالد هذه تصيب التي النكبات من نكبة
من الجماعة له يندب أن الغوث أعمال من عمل كل يف سنته وكانت السلطان، أو باملال
الدعوة ونرش تنظيمه بعبء هو ينهض وأن صحبه، خاصة بني واألمانة الكفاية أهل
نهوضه كان إال األعمال تلك من عمل يف العبء بهذا نهض أن قطُّ يحدث ولم باسمه،

واالختالل. الفوىض من أمانًا به
وجرحى والعاطلني واألرامل األيتام من جيًشا البلد هذا يف السودان حملة تركت
كل عن يدها الحكومة وأمسكت ملعونتهم، مورد وال لهم عائل ال واملنكوبني الحرب
الخزانة وعجز الحملة، نفقات يف املال بنفاد اعتذرت ألنها الزاخر؛ الجيش لهذا معونة
عبده محمد الشيخ فبادر املحدودة، مصارفها بني التعويضات أو املعاشات ترتيب عن
ضحايا لحرص خاصة هيئة تأليف إىل — االستئناف بمحكمة قاضيًا يومئٍذ وكان —
وخزانة الحكومة خزانة به وتسهم املحسنون، به يتربع مما لهم املعونة وتنظيم الحرب
وأهل القضاء رجال من اللجنة قوام وجعل واملساعدة، الرب جهات من وغريها األوقاف
لضبط «الرسمية» بالضمانات الهيئة هذه إحاطة عىل وحرص األغنياء، كبار من الثقة
الهيئة هذه وقامت الحكومة، دواوين يف املتَّبَع الحساب نظام عىل ومصارفها مواردها
بعد طريقها، يف الخريية والجماعات الحكومة تبعتها ثم األمثل، وجهها عىل بأمانتها
يلتفت مسألة من — لوالها — املكنوبني ألولئك يكن لم التي الفاتحة بهذه تمهيدها

إليها.
بالحريق املنكوبني عدد فبلغ ،١٩٠٢ سنة صيف أوائل يف غمر ميت بلدة واحرتقت
يف وفقريهم غنيهم بني وال وصغريهم، كبريهم بني فرق ال آالف، خمسة من أكثر
نرشه الذي بيانه من الحادث وصف يف اإلمام األستاذ وقال والطعام. املأوى إىل الحاجة
آالف خمسة فاملصابون اليسري، الخطب بذي الحادث «ليس الصحف: يف الناس عىل
آالتهم هلكت الذين والصناع والتجار عائليهم، فقدوا الذين األطفال منهم مئني، وبضع
إخوانهم، من بمعونة إال أخرى مرة الحياة يبتدئوا أن عليهم ويتعذر أموالهم، ورءوس

«… سائلني أو متلصصني مترشدين أصبحوا وإال
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يرأسها كان التي — اإلسالمية الخريية الجمعية معونة من اإلمام األستاذ بذل وقد
تمدها كبريًة جماعًة أهلها وإغاثة البلدة لتعمري وألَّف مواردها، تحتمله ما كل — يومئٍذ
بيوت عىل بنفسه وطاف وُقَراها، البالد عواصم يف به إمدادها عىل الناس وتحث باملال
واستخدام أوانها، فوات قبل حينها يف النجدة يسألهم الثروة وأصحاب والوجهاء األمراء
يف النظم عىل الشعراء حث ومنها عليها، يقدر والدعوة الحض وسائل من وسيلة كل
قال قصيدة فيها نظم الذي إبراهيم حافظ شاعره طليعتهم ويف النكبة، هذه موضوع

أولها: يف

وال��ع��ذارى ن��س��اؤه��م ب��ات��ت ك��ي��ف وال��ن��ه��ارا ع��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل س��ائ��ل��وا
األوارا ت��ش��ك��و ف��ه��ي ال��ن��ار ه��ذه ي��روي ال��ف��ل��ك ص��اح��ب ط��وف��ان أي��ن

سجنه: يف (باشا) باملنشاوي يستنجد منها وقال

ال��ع��ث��ارا يُ��ِق��ي��ل أْن م��ن ك��ري��ًم��ا ال��س��ج��ُن ي��م��ن��ع ال ال��س��ج��ي��ن أي��ه��ذا
ال��ن��ص��ارى أََج��ْرَت ك��م��ا وأَِج��ْره��م ِزْده��ا ش��ئ��َت وإْن ل��ه��م ب��أل��ٍف ُم��ْر

يف يومئٍذ ُسِجن الذي القرشية عميد (باشا) املنشاوي أحمد إىل هنا يشري وهو
آمن أنه العرابية الثورة أيام مروءته من وكان لعبها، السياسة فيها لعبت قضيٍة
بهذه أبيه صلة عن كالم اإلمام األستاذ ترجمة يف وسبق داره، يف الخائفني األوربيني
كان الذين القالئل املحسنني أحد كان أنه ييل فيما وسنرى القرشية، يف العريقة األرسة
ومن أرسته من جمع وقد االجتماعية، مرشوعاته إنجاز يف عليهم يعتمد اإلمام األستاذ
الهيئة مع ف ليُْرشِ غمر ميت إىل بنفسه وذهب الجنيهات، ألوف الكريمة األرس سائر

أهلها. وتعويض القرية تعمري يف إنفاقها عىل املختارة
هذه يف أثره من وأثبت أبرز الباقية املؤسسات يف املعلم املحسن أثر كان ولقد
وأشباه الحريق، وحادث الحرب، كحوادث املوقوتة، الحوادث إليها تدعو التي املساعدات
وهدايته برعايته نشأت التي الخريية املؤسسات فإن بأوقاتها؛ املرهونة الحوادث هذه
الجهل محاربة من مقاصدها أداء عىل وأقدرها وأنفعها املرصية الجمعيات أثبت كانت
وهدايته، بمعاونته َستَا تأسَّ جمعيتان مرص يف الجمعيات هذه أكرب تزال وال والفاقة؛
إحداهما هداه؛ عىل وتتقدمان تعمالن سنة ستني نحو تأسيسهما تمَّ منذ وعاَشتَا
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جمعيته باسم يت ُسمِّ وقد الوثقى، العروة جمعية واألخرى اإلسالمية، الخريية الجمعية
أسهم وقد الدين، جمال السيد مع منفاه يف البعد عىل وإدارتها تأليفها يف اشرتك التي
وأعمالها مواردها فزادت رئاستها، توىلَّ ثم اإلسالمية الخريية الجمعية تأسيس يف
مدارسها كانت إذ هجرية)؛ ١٣٢٢ إىل ١٣١٧ (من الخمس رئاسته سنوات يف ضعفني
تملك وكانت ،(٧٦٦) فأصبح تلميذًا (٣١١) تالميذها عدد وكان سبًعا، فأصحبت أربًعا
املوارد غري فدانًا، وثالثون وثالثة خمسمائة األرض من لها فأصبح فدانًا وثمانني مائتني
تبًعا — وازدادت جنيًها، ١٠٣٩٥ إىل جنيًها ٤٤٣٠ من جملتها يف ارتفعت التي األخرى

للُمْعِوزين. املعونة وترتيب باملجان التعليم عىل قدرتها — لذلك
األذهان ويهيئ فيها يفكر كان التي املرشوعات إلتمام األستاذ عمر يتسع ولم
مدى يف إتمامها له يتسنى أن يرجو وكان ودوامها، إقامتها وضمان أسبابها إلعداد
التي السنة يف الحياة فارق ولكنه األزهرية، شواغله بعض من لها الفراغ بعد قريب
هذا عىل — يَُقال أن ويمكن اعتزاله، من شهور بعد األزهري اإلدارة مجلس فيها اعتزل
مرشوعاته من كان إال وفاته بعد تَمَّ االجتماعية الخدمة أعمال من عمل من ما إنه —
الجامعة ومنها لتنفيذها، باالستعداد فعًال وبدأ الطريق لها د ومهَّ األذهان لها َهيَّأ التي
وتسهم الحديثة، للمناهج وفًقا العلوم تعليم عىل «تقوم أن بها يُعنَى كان التي املرصية
من روجرفيل األستاذ نرشه فيما عنها وقال القديمة»، العربية الحضارة تجديد يف
بد فال قيمته، حيث من الحكومة تنرشه الذي التعليم إىل نظرنا «إذا وفاته: بعد وصيته
ومن عيشه، بها يكتسب بحرفة محرتف رجل تعليم عىل إال يقدر يكاد ال أنه نالحظ أن
تكوين عن فضًال فيلسوف، أو كاتب أو عاِلم تكوين التعليم هذا يستطيع أن املستحيل
مدارس هي إنما مرص يف العايل التعليم تمثِّل التي املدارس من لدينا ما وكل نابغة،
فقد اإلنساني، العلم منها يتكون التي الفروع بقية وأما والهندسة، والطب الحقوق
أن املستحيل من يكون ويكاد اإلعدادية، املدارس يف سطحية صوًرا املرصي منها ينال
الفلسفة شأن وذلك دائًما، جهًال يجهلها أن عىل ُمْكَره الغالب يف وهو شيئًا منها يتقن
ال مجهول ذلك كل أيًضا؛ الجميلة والفنون واألوربية العربية واآلداب والحديثة القديمة
املفكر، وال الباحث، الرجل املتعلمة الطبقة يف ترى فال … مرصية مدرسة يف يُدرَّس
والشعور العالية والنفس الواسع العقل ذا الرجل ترى وال العالم، وال الفيلسوف، وال

إليه.» ويسمو فيه يطمع أعىل مثل يف كلها حياته يرى الذي ذلك الكريم،
لهذا العدة إعداد عن املرض يشغله فلم الوفاة، مرض اإلمام األستاذ مرض وقد
وسائل يف للبحث مرة غري واستزاره باشا املنشاوي أحمد صديقه وزار الكبري، املرشوع
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عرشة بيع يف املالية وزارة وخاطب عليها، منها ينفق التي املوارد وضمان الجامعة بناء
الجامعة بناء عىل َوْقفها ويسجل الرسي، املحسن يشرتيها الحكومة ملك من فدان آالف
املحسن ذلك يتواَن ولم املالية، واألرصدة الوقوف من عليها يربط ما مع ومصاريفها
يوم «ويف ألمله. وتحقيًقا بِذْكَراه برٍّا اإلمام األستاذ وفاة بعد العمل هذا إنجاز يف الويف
كتابًا النظار مجلس إىل باشا املنشاوي كتب ١٣٢٢ه/١٩٠٥م سنة شوال عارش السبت
كلية مدرسة عىل وقًفا ليجعلها معينة، فدان آالف عرشة الحكومة تبيعه أن فيه يطلب
املالية فيه عت وقَّ الذي الوقت يف الوقفية عقد ع ويوقِّ القاهرة، ضواحي يف إنشاءها يريد
فيه عنيَّ الذي األسبوع يف نحبه الرجل قىض الوسائل انتهت ما إذا حتى … البيع عقد

«… العقد موعد

فيما عليها، املتجني بها يتجنى مالمة كل من الزكية النفس هذه يربئ أن هللا ويشاء
خصومه خطط عىل قومه خدمة يف واإلحسان التعليم خطة إيثار من لنفسه اختاره
زيادة — هللا رحمه — لتعوزه كانت فما واألحزاب، الصحف بسياسة املشغولني
من إليه تمتد ما لكل وإفسادها بفسادها واإليمان السياسية املكائد بغض يف ملستزيد
بعد خطوة عمله يف يخطو كان ولكنه اختصاصها، وغري يقولون كما «اختصاصها»
… نسيانه من عليه خوًفا السياسة تلك بلؤم الجديد التذكري إىل بحاجة وكأنه خطوة،
خطاه استقامة عىل وهناك هنا من األدلة له تربز كانت الخطوات تلك من خطوة كل ويف
واإلحسان، التعليم خطة من فيه ريب ال نفع هنا خصومه؛ جانب من الخطى واعوجاج
آماله، وأكرم أعماله أرشف يف يالحقه السياسة سمارسة من فيه ريب ال رضر وهناك
أو الخفية الوشاية من سلم تقدَّم فيما ذكرناها التي املرشوعات من مرشوع من فما
النادرة الكتب لطلب مساعيه يف له ُرِصدت التي املكائد نذكر وال الصحفية. املكابرة
له ُرِصدت التي املكائد وال العربية، الكتب إحياء جماعة إىل بطبعها يعهد كان التي
باإلشارة املكائد هذه ة ِخسَّ عىل ندل ولكننا السودان، حرب ملنكوبي التربعات جمع يف
بالجمعية الربيطانية الوكالة عند الوشاة وشاية وهي التصديق، عن وأبعدها أغربها إىل
بالذخرية وتزويده السودان مهدي إلعانة األموال تجمع بأنها التهامها اإلسالمية الخريية
أقنعت التي املزيَّفة والبصمات رة املزوَّ األختام تلفيق عىل ذلك يف واجرتائهم والسالح،
ولوال مراكزها، ومراقبة الجمعية مكاتب بتفتيش فأمرت شبهاتها، وأثارت الوكالة دار
الوشايات هذه من الجمعية عىل يثبت ما كل يف التبعة الحتمال اإلمام األستاذ تصدي
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مهدها يف الجمعية عىل لُقِيض املزيفة، الوثائق تلك يف التزوير دخائل ِلَكْشف واجتهاده
وصدقاتها. حسناتها عىل وُقِيض
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الفيلسوف املصلح

عىل العميل والفكر املثايل الروح بني يقارب أن القوية الطبائع يف الديني اإليمان دأب من
اليقني. إيمان املؤمنني غري أو املتدينني، غري من العمليني املفكرين أكثر يف املألوف غري
املثاليون املصلحون يحلم خيال املثالية واألريحية العليا األخالقية القيم فإن
مقرَّر واقع ولكنه األوقات، من وقت يف للتحقيق قاِبل أنه صحَّ إْن املستقبل، يف بتحقيقه
ملحة كل يف الرسمدي الكامل اإلله بوجود مقرتن ألنه املؤمن؛ امُلصِلح عند وقت كل يف
هللا بإرادة إدراكه من ميئوس غري مكان، كل يف بحضوره حارض الزمن، ملحات من

هداه. عىل الطريق واستقامة النية صدق مع خلقه، وإرادة
بني يفرتقان اللذان الُخلُقان هذان القوية املؤمن طبيعة يف يتالقى اإليمان وبهذا
األخالقية، األريحية وسداد العليا امُلثُل إمكان يف يرتاب وواقعي العمل، يخطئ مثايل
كل يف املطَلق الكمال بوجود املؤمن املصلح ضمري يف االتفاق تمام متفقان ُخلُقان فهما

هللا. وجود وهو جهة، وكل وقت
طِويَّة يف البيِّنة السجية لتلك تفسري أصح هو الُخلُقني بني االتفاق هذا أن ونحسب
بني طريقه يضل ال العميل للواقع وَفْهم الخري، يف له َحدَّ ال أمل العظيم؛ ُمصِلحنا

اإلصالح. مسالك يف املتفرقة الشعاب
املتصوفة طريق من ابتعد نخاله وال صباه، يف زمنٍّا العظيم مصلحنا تصوَّف ولقد

حياته. ختام إىل
الكالم وعلماء املعتزلة فلسفة درس كما النظريني، الفالسفة حكمة درس وقد

التأويل. أصحاب ومن النصوص أرسى من الفقهاء ومذاهب
بالتقليد. ويدينون بالحرف يأخذون الذين الظاهر» «أهل من َقطُّ يكن ولم
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أنها عىل «الباطنية» يفهمون الذين الباطن» «أهل من َقطُّ يكن لم كذلك ولكنه
التي املعيشة شواغل عن وانرصاف الحياة ونبذ الواقع، عن وانقطاع للظاهر رفض
واملسكنة «الدروشة» من رضبًا الباطنية يحسبون أو دنياهم، يف األحياء بها يشتغل

الطريق. أبناء من املجاذيب مذهب عىل املختارة
الباطن عن بحثه وكان الطالء، وألوان للقشور رفًضا للظاهر رفضه كان إنما

السقيم. اللفظ وراء من الصحيح املعنى حقيقة عن بحثًا
فهو التمويه، من خلص الذي الواقع عن بحثًا امُلَموَّه للظاهر رفضه كان إنما
العمل وسائل من يقرتب وهو النافع، للعمل يصلح الذي الواقع صميم يف عميل واقعي
عىل وغريه األباطيل، من الناس يتداوله فيما والتمويه الطالء ظاهر من ابتعد كلما
باطنهم عن البحث يف أمعنوا كلما الواقعة العمل حياة من يبتعدون السجية هذه غري

البعيد. خيالهم عن أو املحجوب
والفلسفة. اإلصالح معاني من شئنا ما بكل فيلسوف مصلح فهو

تكون حني فيلسوف وهو بالعمل، يتصل كما بالتفكري إصالحه يتصل مصلح هو
والغاية يراه، كما له ينبغي الذي املسلك عىل نفسه الحكيم بها يروِّض حكمة الفلسفة
رس عن بحثًا الفلسفة تكون حني فيلسوف وهو إليها، الفكر هداه كما إليها يسعى التي
األجزاء. تلك تفسري عىل به ويستعان بأجزائها يحيط الحقائق كليات يف ورأيًا الوجود،
كان حني العلمية حياته مستهل يف املعنى هذا عىل الفلسفة يفهم كان وقد
مبارك عيل بمجلس يوًما وكان معناها، تطابق ال مختلفة وجوه عىل يفرسونها املفكرون
محرِّر رصوف يعقوب الدكتور املفكرين فضالء من املجلس ويف املعارف، وزير باشا
غري عىل بالفيلسوف العرص كتَّاب من كاتبًا ى سمَّ قد الصحف بعض وكان املقتطف،
حتى الكلمة هذه ابتذلوا قد الناس إن الدكتور: فقال رصوف، الدكتور رأي يف حق
عىل إذن الفيلسوف يكون َمن الحارضون وتساءل أهلها، غري عىل يطلقونها صاروا
جميع يتقن الذي هو رضا: رشيد األستاذ رواية يف الدكتور فقال الصحيح؟ املعنى
الدكتور وعاد فيلسوف. األرض عىل يوجد ال إذن عبده: محمد الشيخ قال … العلوم
الشيخ فقال بسائرها. ويلم العلوم من علًما يتقن أن من بد ال إنه معناه: ما يقول
العالية، املدارس من يخرجون الحديثة الطريقة عىل يتعلمون الذين إن عبده: محمد
األطباء بني الفالسفة أكثر فما بعضها، ويتقنون بالعلوم إملام عىل الثانوية، وقبلها
رأي له الذي هو يفهمه كما الفيلسوف إن قال: ثم املعنى! بهذا والطالب واملهندسني

عنه. واملدافعة عليه االستدالل يمكنه واالجتماعيات العقليات يف ومذهب
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فلسفي مذهب اإلمام لألستاذ يتضح الفلسفة معاني من الصحيح املعنى وبهذا
الطبيعة وراء عما البحث أو الوجود عن البحث وهو العامة، الفلسفة موضوع يف مستقل
يف خاصة فلسفة العامة الفلسفة هذه مع له وتتضح املحدثني، أكثر اصطالح عىل
عىل والبيان اللغة وفلسفة والفن، األدب فلسفة ومنها والعقليات، االجتماعيات سائرها

اإلجمال.
التي الفالسفة آراء عىل اطََّلع متصوف فلسفة فهي الطبيعة، وراء فيما فلسفته أما
فالسفة أقوال عىل اطََّلع ثم املسلمني، وفالسفة واملعتزلة املتكلمني بني البحث عليها دار
أقوال من يشبهها ما وبني بينها الجمع من يمكنه اطَِّالًعا املتأخرة العصور يف الغرب
إليه يسبقهم لم املعارصين جانب من يشءٌ الطبيعِة بعَد فيما استُْحِدث وقلما املتقدمني،
العلم مصطلحات من أضافوا ما املعارصون إليه أضاف وإن املسائل، أمهات يف األوائل

الحديث.
اإلصالح، يف بالعمل استقالله ثم والنظر، بالفكر عبده محمد الشيخ واستقالل
يسمى منها طائفة إىل ضمه يتيرس فال اإلسالمية، الفلسفة مدارس بني بمذهب يفردانه

سائرها. عن بذلك وينفصل باسمها
الكونية، والعلوم املنطق عىل والقياس العقل تحكيم يف واملعتزلة الفالسفة مع فهو
الحقيقة إىل بالنسبة العلوم ومعنى الوجود معنى يف الفالسفة رأي يخالف ولكنه
تفرَّع وما الصفات مسألة حول العقيمة مجادالتهم يف املعتزلة رأي ويخالف اإللهية،

القرآن. خلق عن الكالم من عليها
املتصوف إلهام أن يرى ولكنه والفكرية، النفسية رياضتهم يف املتصوفة مع وهو
وِعْلًما خاصة أذواًقا لهم أن ينكر «وال غريه، به يدين أن له يجوز ال وجداني» «ذوق
فإن … بالعبارة لغريه ينقله أن يصلح ال له يحصل بَمن خاص ولكنه … وجدانيٍّا
ال الطبيعية الحالة عن خروًجا وكونه طبيعية، غري حالة يف لإلنسان يحصل الذوق هذا

الطبيعية.» بالنواميس املتقيد به يخاطب أن يجوز
يُعَرضون كانوا َمن عالج يف — سينا ابن قول عىل — الطب رأي بهذا وشبيه
الجسدية األعراض يعالج كان فإنه الخفية، األرواح أو الجن بمس املصابني من عليه
من لها كان بما الطبيعية اآلثار عالج يف له شأن وال الجسدية، األدوية من يناسبها بما

منشؤها. كان أيٍّا الطبيعية، غري املؤثرات
العقائد عىل تعليقاته يقرأ َمن اإلمام األستاذ مذهب يف اإللهية بالفلسفة يحيط وقد
الدواني، الدين جالل واإلمام اإليجي الدين عضد لإلمام حاشيته يف ومناقشته العضدية،

157



والتعليم اإلصالح عبقري

املعارصين، الفالسفة عند الطبيعة وراء ما فلسفة اليوم عليها تقوم التي املسائل شتى يف
املعارصون. هؤالء يطرقها لم التي الصفات مسألة إليها مضاًفا

يف القيمة رسالته — السلفية الفلسفة كتب يقرأ مَلن — الحاشية هذه من وأيرس
لكل جيل بيان وفيها األزهر، الجامع يف دروسه من القرآنية لآليات وتفسرياته التوحيد،
األقدمني. كتب يف الغموض فيها ويكثر الجالء فيها يقل التي املسائل تلك من مسألة

جماعة من مخالفيه وبني بينه فاصًال ا حدٍّ اإلمام لفلسفة نجعل أن أردنا فإذا
حسم عىل القدرة هو هنا الفاصل فالحد … األقدمني والفالسفة واملتكلمني املعتزلة
املشكالت حل عىل العلمية القدر هو أو السليم، العقل حكم إىل بالرجوع العقيم الجدل
اللجاجة عند الوقوف غري فيها لإلشكال داعي ال التي املشكالت سيما وال العقلية،

الناس. ينفع ما وترك الزبد عىل التهالك غري أو معناها، تقرير عن والعجز اللفظية
هللا رضوان الغزايل حامد أبي اإلسالم حجة آراء اإلمام األستاذ إىل اآلراء وأقرب
أو املعتزلة أو الفالسفة وبني بينه الفهم به ابتعد ما كل يف منه قريب فهو عليه،
من — األكثر عىل — كان إال يُذَكر خالف من اإلسالم حجة وبني بينه وليس املتكلمني،
اشتداد الفالسفة عىل يشتد ال اإلمام األستاذ فإن الجوهر؛ دون الدرجة يف االختالف قبيل
يف الصعوبة ببعض ولو املقبول، املخرج يتأتى حيث بالتكفري يقول وال اإلسالم، حجة

التأويل.
أول ال أَبَِديٌّ ألنه منه الحركة تأتي وال … األول املحرك هو أرسطو عند «اإلله» إن
من تخرج وإنما القابلية، دور يف املادة هي التي الهيوىل من تأتي ولكنها آِخر، وال له
تتخذ حركة كل يف وهي الكمال، إىل شوًقا األول الكائن نحو بحركتها الكون إىل القابلية
الهيوىل من خلوها بمقدار الكمال، إىل أقرب وتجعلها شيئًا تجعلها معينة صورة لها

فيها. مادة ال التي املحض الصورة من نصيبها وازدياد
فهو املتقدمة كتبه يف اإلمام األستاذ يبسطها كما اإلسالمية العقيدة يف «اإلله» أما

محدود. ناقص فهو املخلوقات من عداه ما وكل املطَلق»، الكامل «الوجود
قدم يقتيض وال اإلرادة، يف أرسطو قول عىل الخلق إرادة ينفي ال هللا وكمال
يمنع وال الكون، أو العالم نسميه فيما متجمعة أو متفرقة املحدودة الناقصة املخلوقات
القدرة ألن بقدرته؛ العدم من أحدثه هللا يكون وأن حادثًا العالم هذا يكون أن العقل
ليس ما يمكنه أنه املطَلق الخالق قدرة ومعنى غريه، يمكن ال ما القادر إمكان هي
له ليست الذي املطَلق الوجود مع لالستحالة هنا وجه فال املطَلقة، قدرته بغري باملمكن

حدود.
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جاء فإذا صفة، أكمل عىل وجوده وجوب واجبة الكمال يقتضيها التي هللا وصفات
الصفات من صفة يرفض أن للفيلسوف يجوز فال عقًال، مستلزمة غري بصفات الرشع
هذه استكناه يف العقيم للجدل معنى وال املطلق، الكمال إىل نسبتها العقل يمنع ال
الوجود ُكنْه عن فضًال األشياء، من يشء ُكنْه إىل ينفذ ال اإلنساني العقل ألن الصفات؛

عليه. يقاس مثيل له ليس الذي األوحد
استحالة يف كان عمانويل األملاني الفيلسوف كرأي رأي ذلك يف اإلمام ولألستاذ
Phenomenon الظواهر عند اإلنساني العلم ووقوف Nomena ذاته يف باليشء العلم
إذ والعوارض؛ الكنه بني الفرق وهو األقدمني، باصطالح الفارق هذا عن التعبري مع
معرفة إىل «الوصول هي: إنما اإلنساني العقل كمال غاية عن التوحيد رسالة من يقول
تعقًال، أو وجدانًا أو كان ا حسٍّ اإلنساني اإلدراك تحت تقع التي الكائنات بعض عوارض
القواعد ببعض واإلحاطة ألنواعها كليات وتحصيل مناشئها معرفة إىل بذلك التوصل ثم
اكتناه ألن قوته؛ تبلغه ال ا فِممَّ ما حقيقٍة ُكنْه إىل الوصول وأما لها، يعرض ما لعروض
سبيل ال وهو الرصف، البسيط إىل ينتهي وذلك منه، تركبت ما باكتناه هو إنما املركبات

وآثاره.» عوارضه هو منه عرفانه يمكن ما وغاية بالرضورة، اكتناهه إىل
االستعانة وبني بينه بحائل ذواتها يف األشياء استكناه عن اإلنسان قصور وليس
وتنفعه تعنيه معرفة كل عىل يستعني العقل بهذا فإنه الدينية، املعرفة عىل بعقله
بمسائل اإليمان تفويض يلهمه بقصوره اإلنساني العقل وعلم الدنيوية، مصالحه يف
يف صورتها غري الصور من صورة عىل العقل يتطلبها ال التي الرشع ومسائل الغيب،
إليها، وما الزكاة ومقادير العبادة صلوات يف الركعات وأعداد الفروض كشعائر الدين،
عىل يرفضها أن له وليس الصور، من صورة عىل رضورية ألنها يتقبلها العقل فإن

صورة. دون صورة
يف باملمتنع ليس وما هللا حق يف يجب ما يدرك اإلنسان يف العاقلة القوة وبهذه
حق يف الواجب أن فيه القول وقصارى جملته، يف كله للخلق ينبغي ما يدرك كما حقه،
وجود أنه كله العالم يف القول نهاية وأن املطلق، الكامل الوجود حق يف الواجب هو هللا

محدود. وجود أو مخلوق
بني من إليها اطمأنَّ التي اإللهية الفلسفة هذه يف العامل املصلح طبيعة وتنجيل
تحل فلسفة أنها منها يعنيه يكن فلم الكالم، وعلماء املعتزلة وعقائد الفالسفة آراء
املفكرين بني املعلقة القضايا جميع يف وتفصل الغوامض جميع وتفرسِّ املشكالت جميع
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العقل تشغل فال العملية، الناحية من الحرية تُبِْطل أنها منها يعنيه كان وإنما اإللهيني،
فيه البت يكن لم وما سواء، الواقع ناحية من اآلراء أي عىل ألنه فيه؛ للحرية داعية ال بما
وليس بالعقل تجمل ال لجاجة فيه والقال فالقيل املخلوق، العالم يحق للعلم جوهريٍّا

الضمري. عقائد يف رضورة لها
ِقَدم يف للحرية إذن موجب وال الزمان، يخلق ألنه الزمان؛ يحده ال املطلق فالوجود
أمر يف العقل لحرية داعية وال الزمان، مع يخلقه أن عىل قادر هللا ألن حدوثه؛ أو العالم

االعتبار. هذا عىل وِقَدمه حدوثه
غري يف باألجسام العبث استحالة يوجبون حتم، باألرواح البعث إن يقولون والذين
داعية وال الحياة، إبان يف الجسد تبديل عليها يمتنع ال هللا قدرة ألن معقول؛ استحالة
خلق الذي اإلله ألن جميًعا؛ الحيوانية األجساد منها تتألف التي املادة مقادير يف للحرية

املقادير. من لها يشاء بما أخرى كرة يخلقها ابتداءً املادة
أن ينبغي كما اإلنسان إرادة تلغي ال — معانيه من معنى أي عىل — القدر ومسألة
السابق والعلم اإلرادة، لتلك ينبغي كما الجزاء تبطل وال املحدود، املخلوق إرادة تكون
يعلم ما عامًدا يريد قد اإلنسان ألن النفسية؛ اإلرادة بطالن يقتيض ال والعقاب بالتكليف
له جعل أنه مثلها فحقيقة حقيقة، اإلنسان بعمل هللا علم كان وإذ عليه، معاَقب أنه

حال. أية عىل وسعها إال نفًسا هللا يكلِّف وال وسعه، قدر عىل إرادة
يقيض الذي اليشء فهو الحرية، فيه تبطل ال يشء الخالفيات هذه من بقي وإذا

سواء. للغيب فيه والتسليم فهمه ألن هللا؛ إىل فيه بالتفويض العقل
التوحيد ورسالة العضدية العقائد يف أقواله يراجع حني الفلسفة قارئ إىل ويَُخيَّل
من بد ال ما نعمل أن هو املفيد إن لنفسه: يقول وهو جميًعا األقوال هذه من فرغ أنه
فيما الخالف من دعونا الحاصل، تحصيل يف والعقل الوقت إضاعة من فدعونا عمله،
طائل. إىل تنتهي ال التي الحرية من أوىل الحرية تَْرك فإنَّ الخالف، طرفا فيه يتساوى
الساسة مع مسلكه من ا جدٍّ لقريب واملفكرين الفالسفة مع هذا مسلكه وإن

جدوى. غري عىل معهم اإلصالح انتظار من خري بدونهم اإلصالح واألمراء:

يف الِفَرق مذاهب تتبع أنه العضدية العقائد عىل اإلمام األستاذ تعليقات من والواضح
يَُفتْه ولم اإلسالميني، الفالسفة أقوال من الجوهري باللباب وأحاط مراجعها، أمهات
بآراء البحث فيها وتخصص الغرب مكتبات يف مطوية ظلت التي املصادر غري منها
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املرشقيني، الفالسفة سائر مع خالف عىل فيها كان التي رشد، ابن األندليس الفيلسوف
أنطون فرح واألستاذ اإلمام األستاذ بني الرشدية الفلسفة عىل النزاع سبب هذا كان وقد
هذه «ولعل اآلَخر. مراجع تعوزه كانت الباحثني كال فإن الجامعة، مجلة صاحب
الخلف اتساع أسباب إىل تهدينا — رشد ابن عن رسالتنا يف قلنا كما — املساجلة
بينهم الخلف اتساع فإن وأشباهها، املسائل هذه يف املتناقشني بني مسافته وانفراج
حدث الذي وهذا عليها، يعتمدون التي املراجع اختالف من األعم األغلب عىل يأتي إنما
مراجع عىل يعتمد أحدهما يكن فلم أنطون، فرح واألستاذ اإلمام األستاذ مناقشة يف
قال … التعميم عىل اإلسالمية الفلسفة أو الرشدية الفلسفة مسائل من مسألة يف اآلَخر
عن مجرد جوهر األول العقل فإن الجامعة، تقول كما فليس العقل وأما اإلمام: األستاذ
بالفلك عندهم ى املسمَّ التاسع الفلك عنه صدر وقد الواجب، عن صادر قول وهو املادة،
وعن الثاني، العقل هو آَخر وعقل الجزئية. حركاته تدبر الفلك ذلك ونفس األطليس،
الفيَّاض، العقل أو ال الفعَّ بالعقل عندهم ى املسمَّ الثامن الفلك صدر الثاني العقل هذا

عاملها.» يف يحدث ما يرجع وإليه العنرصية، املادة صدرت العقل هذا وعن
ابن ولكن الجملة، عىل املرشق يف اإلسالم فالسفة إىل بالنسبة صحيح كله وهذا
املرشقيني، الفالسفة بآراء ال برأيه ويفرسه مبارشة أرسطو رشح عىل يعتمد كان رشد
مَلن وال ألرسطو نجد «ولسنا العقول: تعدد مسألة يف التهافت» «تهافت كتاب من ويقول
صاحب الصوري لفرفريوس إال إليهم، نُِسب الذي القول هذا املشائني قدماء من شهر

حذَّاقهم.» من يكن لم والرجل املنطق، علم مدخل
يتوسع ولم رينان، تخريجات عىل اعتماده ُجلُّ فكان أنطون، فرح األستاذ أما
«ال قال: حيث بذلك ح رصَّ وقد استقصاءٍ، َع توسُّ وغريه التهافت كتاب عىل االطَِّالع يف
كتابًا فأخذنا أنفسهم، اإلفرنج عن الفلسفة تلك أخذ من اليوم العربي للكاتب مناص
وفلسفته، رشد ابن عنوانه: آَخر وكتابًا ومبادئه، رشد ابن فلسفة عنوانه: مولر للمسرت

املشهور.» رينان للفيلسوف وهو
من مأخوذًا صاحبه عن مرويٍّا أكثرها وكان مختلفة، إذن املصادر كانت فقد
هذه يف املتناظرين بني تباعدت ملا النية حسن مع املصادر توحدت ولو كالمه، خالصة

الخالف. شقة غريها، يف وال املسألة،

من الوافية ملراجعها شاملة كانت اإلسالمية الفلسفة مسائل يف اإلمام األستاذ فمصادر
اعتمد التي مصادره عن نعلم ال ولكننا واملتكلمني، واملتصوفة واملعتزلة الفالسفة كتب
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عليها يطَِّلع كان أنه نعلمه ما وكل التفصيل، عىل شيئًا الغربية الفلسفة لدراسة عليها
عىل تدل اإللهية العقائد عن أقواله وأن الفرنسية، اللغة تعلمه بعد كتبها بعض يف
التفكري يف توافق أنه عندنا الظن وأغلب األوروبيني، من املتأخرين الفالسفة بآراء علم
من — له عرضت فيما — وهي وحديثًا، قديًما الفلسفية املوضوعات فيه تشابهت الذي
اإلسالميني. الفالسفة موضوعات يف إليه تسبق لم موضوًعا تطرق لم الخالف مسائل

اإلسالمية العقيدة عن سأله سبنرسحني إليه ارتاح الذي قوله التوافق هذا من ولعل
ثم الوجود، بوحدة القائلني املتصوفة وعقيدة السنة أهل عقيدة له ذكر فإنه اإلله، يف
بشخص، وليس محض، وجود هللا أن يعتقدون اإلسالميني املتصوفة بعض أن له ذكر
العقيدة أنها اليوم ويبدو العقيدة، هذه إىل ارتاح أنه اإلنجليزي الفيلسوف عىل فبدا

النسبية. الفلسفة صاحب أينشتني ومنهم الغربيني، املفكرين كبار إليها يرتاح التي
بهذا القائلني املتصوفة عقيدة نقل اإلمام األستاذ أن نفهم أن لنا يجوز وكذلك
ألن اإلسالمية؛ التوحيد عقيدة يف الذات وداللة Person الشخص داللة بني يفرق وهو
التي الالتينية الكلمة أصل من واملثال، والحد بالشبه يوحي األوروبية باللغات الشخص
عىل بهذا يوحي ما «الذات» كلمة يف وليس التمثيل، يف املستعار الوجه قناع من أخذت
إليها ينسب ما وتملك الصفات تحتوي الذات بأن توحي وإنما املجاز، عىل أو الحقيقة

الكمال. لوازم من

املسائل يف ا خاصٍّ مذهبًا له ينشئ أن أراد أنه عبده محمد الشيخ كتابات يف نجد وال
آراءه نجد ولكننا الحديثة، الفلسفة اصطالح يف بالنظم ى تُسمَّ التي كاملذاهب اإللهية
أو الفالسفة أقوال عىل تعليقاته يف مبسوطة املسائل هذه من مسألة كل يف كاملة
يخالفها، أو الطوائف هذه من طائفة كل بها يوافق املتصوفة، أو املتكلمني أو املعتزلة
طابع وهو والتحقيق، الفهم يف الخاص بطابعه امتاز الذي بمنهجه جميًعا عنها مستقالٍّ
والهداية. بالرتبية واإلفادة للتعليم الصالحة الفكرة طابع أو العملية، العقلية الفكرة

ال ولكنه املطلق، الوجود أو اإللهي الوجود مسألة يف اإللهيني الفالسفة مع فهو
يف املطلق الوجود ألن العدم؛ من الخلق استحالة عند اإللهية للقدرة بإدراكه يقف
من الخلق فليس خلقه، عىل الوجود نعمة يفيض أن عليه يستحيل ال وتفكريه، عقيدته
يريد، ملا الفعال املريد الخالق وجود مع نفسه العدم هو املستحيل بل باملستحيل، العدم
خلقه؛ من أراده ملا الفاعل هو هللا بأن يؤمن وهو العالم بِقَدم قال مَلن عنده تكفري وال
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يف الواجب وكان الزمان، خارج الرسمدي عملها ُكنْه ندري ال قديمة هللا إرادة كانت إذ
أوجد هللا إن قال َمن يكفر فال شاء، كما موجًدا له بأن نؤمن أن العالم وجود مسألة
العضدية: العقائد عىل تعليقاته يف قال التفكري. يف مخطئنا يكن وإن الِقَدم يف العالم
ما حسب عىل فيه، الحق وحققت العالم، حدوث عىل برهنت قد كنُت وإْن أني «واعلم
بمذهبهم كفروا قد بالِقَدم القائلني بأن أقول فال نظري، عليه ووقفني فكري، إليه أدى
ولم نظرهم يف أخطئوا قد إنهم أقول وإنما القويم، الدين من رضوبًا به وأنكروا هذا

أفكارهم.» مقدمات يسددوا
االعتقاد، يف التقليد عىل يعول لم االجتهاد طريق َسَلَك َمن أنَّ املعلوم «ومن قال: ثم
حيث القبول، موقع واقع هللا عند خطأه ولكن للخطأ، معرض فهو عصمته تجب ولم
مستقر ويدرك الحق إىل يصل أن نظره تمحيص من ومقصده سريه، من غايته كانت

اليقني.»
يرى ال ولكنه الدين، هدي إىل به واالستهداء العقل تحكيم يف املعتزلة مع وهو
االكتفاء وبني للعقل الدين مطابقة بني يفرق ألنه وحده؛ بالعقل االستغناء يف رأيهم
من الرشع بنصيب العقل تسليم من بد ال إذ والرشعية؛ النظرية املسائل يف بالعقل
موكولة اإلنسانية العقول وأن األشياء، ُكنْه إىل ينفذ ال أنه يعلم العقل دام ما الهداية،

التفكري. مدى بها وقف حيث الغيب حكمة إىل
أن غالتهم عىل يأخذ ولكنه املنطقية، القضايا استخدام يف املتكلمني مع وهو
بينهم املشكالت خلق إىل بهم ويدفع أحيانًا، السفسطة إىل بهم يذهب املنطق استخدام

اإلشكال. إىل داٍع غري يف املعتزلة أو الفالسفة وبني
ألن األخالقيني؛ سيما وال املتصوفني الحكماء مع األصح عىل أو املتصوفة، مع وهو
من الحيس الجانب غري جانبًا الرياضة لهذه يرى ولكنه عقلية، رياضة عنده التصوف
ووجدانه ضمريه عليه يروض أن صاحبه من ويحمد «ذوًقا»، يسميه الدنيوية الحياة
هذه يف األمر ألن الحسية؛ الحياة أو الطبيعية بالحياة املقيَّدين من أحًدا به يدين وال
تراض ال الذي الخاص للذوق فيه محل وال الجماعة، صالح عليه يستقيم ِلَما الحياة

العموم. طبيعة عليه
املفكر» اإلسالمي «املصلح مذهب كان أنه اإلمام األستاذ مذهب يف القول وجماع
الرشيد اإلصالح عىل العمل حق منه أخذ ولكنه حقه، كل النظري التفكري أعطى الذي
التي والخرافة، الجمود عقبات من خالصًة اإلسالمية العقيدة منه واستخلص املستنري،
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البصري العقل بأهبة للحياة والتأهب الزمن مسايرة عن بها وتقعد التقدم عن تصدها
العلم بسالح عليها املستطيلة القوة ملناهضة واملادية الخلقية والكفاية الحر، والضمري
املستعبدين، املغلوبني منزلة الحديث العرص يف املسلمني أنزلت التي القوة تلك واملال؛
الخنوع مهانة عن بأنفسهم يرتفعوا أن معرفته حق دينهم عرفوا لو حقهم ومن

واالستعباد.
العالم أرجاء يف والعقيدة بالفكر مؤمنون تالميذ هذا مذهبه يف له كان وقد
قادة من التالميذ هؤالء أكثر وكان املغرب، يف أقصاه إىل املرشق يف أقصاه من اإلسالمي
اإلمام األستاذ به قام كما إسالمي بلد كل يف املضاعف بواجبهم يقومون املتدينني الفكر
األخرى، الجهة من الذميم التفرنج ويكافحون جهة من الجمود فيكافحون وطنه، يف
واالستبداد االستعمار أنصار من عليهم املتألبني لعداوة واحد وقت يف ويتعرضون
جميع بني ون يَنَْدسُّ الذين النفعيني وفئات الفاسد، والتعليم املظلم الجهل وأنصار

والدين. الوطن حساب كان ولو حساب، كل عىل املنفعة حيث الصفوف،
يف باآلحاد تُحَسب معدودة فئة كانوا عبده محمد «الفيلسوف» تالميذ أن عىل
وأقالمهم بألسنتهم دعوته يعيدوا أن عليهم وكان اإلسالمي، العالم أمم من أمة كل
أوسع اإلصالح إىل دعوته انترشت وإنما والعقول، األسماع إىل تبلغ حتى أخرى مرة
وفصوله ومقاالته الكثريين، الفتيا لطالب وفتاواه للقرآن، تفسريه قرَّاء بني انتشارها
مجلة يف لنرشها إليه نسبتها تخفى وال توقيعه بغري أو بتوقيعه تُنَرش كانت التي
الدعوة هذه تبلِّغ «املنري» سموها مثالها عىل مجلة إندونيسية مسلمو أنشأ وقد «املنار».
توجهوا كما دروسه الهند مسلمو وتتبع املالوية، األمة أبناء من العربية يقرءون ال مَلن
بالعقيدة عندهم تصطدم التي االجتماعية مشكالتهم من مشكلة كل يف باالستفتاء إليه
وشاع األزهر إدارة عن اإلمام األستاذ بانقطاع الهند يف املسلمون تسامع وملا … الدينية
النواب وكتب يُحتَمل، ال الذي الهول موقع النبأ منهم وقع التدريس، سيهجر أنه بينهم
الخديو عىل ويُنِحي اإلسالمي، العالم يف اإلصالح رسالة ينعي عليكرة كلية عميد محسن
دنلوب املسرت من يتوقعون كانوا «لو إنهم ويقول اإلنحاء، أشد الجامدين من وشيعته
مرص أرض يف وجوامع كليات لهم يؤسس أن األزهر الجامع من وإياسهم قنوطهم بعد
ذلك من فاتهم قد عما التعزية بعض ذلك يف لكان … العالية التعاليم نرش فيها يكون
… أيًضا الجهة هذه من ذلك يتوقعون ال أنهم لنا ظهر الذي ولكن األزهر، الجامع يف
أمرها ومالك مرص دولة زمام بأيديهم الذين الدولة أعضاء أن لديهم ينكشف أن وعىس
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به وتستيضء قلوبهم، به تستنري ما التعاليم من لهم يتاح بأن يرضون ال وسلطانها
والسياسية». امِللِّيَّة حقوقهم عىل به ويطَِّلعون أدمغتهم،

كل وعجب «عجبنا الخديو: خطاب ومعه الخرب نرش بعد الرياض صحيفة وقالت
النكري د وشدَّ العلماء، من حافل جمع يف به قىض الذي سموِّه حكم من الهند يف مسلم
ليس األزهر: من يخرج َمن عىل يصدق فاآلن … املخلصني وجماعة املصلحني حزب عىل

خالق.» من اإلسالمية العلوم يف له وما نصيب، الدنيا يف له
العربية، غري اإلسالمية البالد يف هذا كصداه صدى العربية البالد يف للنبأ وكان
جمهرة بني الدعوة انتشار ملدى أنفسهم املصلحني تقدير الخواطر ثورة وصححت
املطبقة الحملة تلك جراء من التجديد حركة بها أصيبت التي النكسة ومدى املسلمني،
الغاشية بعد لهم فوضح والتشهري، الكذب وسمارسة الجامدين صفوف بني من عليها
تقوم مفتَعلٌة مكيدٌة طريقها عن تصدها أن من أقوى الفكرية الحرية دعوة أن األوىل
يف له محل ال املايض إىل إدبار الجمود ألن والباطل؛ الجمود بني املشرتك التدبري عىل

األصيل. معدنه عن ينكشف أن بد ال دخيل غشاء والباطل املستقبل،
الفتية العقول إىل العميق رسيانها ترسي الحكيم املصلح مبادئ كانت مرص ويف
ُخيِّل الذي الوقت يف أسسها عىل تستقر وكانت السليمة، النيات ذوي من الكبار وعقول
وأن وقلوبها، بأسماعها عنه أعرضت قد األمة أن السعاية لضجيج املستمعني إىل فيه
بعلمه واملباالة له االكرتاث عن الناس يرصف مناًال سمعته من نالت قد التشهري حمالت
الجامعة الحشود تربزها ال الفكرية الدعوات أن هذا وهمهم يف للمتوهمني وأمىل وعمله،
األمة يف تظهر لم متفرقة العقول إىل رست فإذا السياسية، الحوادث دعوات تربزها كما
بفقد املصيبة ولكن الطويل، الزمن يف العامة النتائج من لها يكون بما إال مجتمعة
التي الجامعة، حشودها الفكرية الدعوة هذه يف هيَّأت األزهر إدارة اعتزاله بعد املفتي
الجماهري، أذهان تشغل التي األمور يف السياسية الدعوات من لدعوة ذلك قبل تتهيأ لن
وتسيري الجموع لجمع أعوانه ر تسخِّ منتظمة أداة ذو حزب الفقيد للمفتي يكن ولم
صفة وكانت مشيعيه، عىل ويغضب يعاديه الرسمية السلطة صاحب كان بل املواكب،
الوقت وكان بجنازته، واالحتفال تشييعه يف الفعلية للسلطة مكانًا تَدَع ال الدينية الفقيد
الريف قرى ويف القطر خارج االصطياف معتادي من املدن عن والغائبون قائًظا صيًفا
يف تقليدية أو رسمية صبغة كل عىل القومية الصبغة فغلبت الحارضين، من أكثر
الصبغة هذه غلبت بل القاهرة، إىل اإلسكندرية من األخري مقره إىل املفتي رفات تشييع
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حياته يف املفتي كان إذ الجنازات؛ تشييع يف بمرص تعودناها التي التقليدية الصبغة عىل
ألوف غشيت التي الحزن موجة فكانت عنها، النهي ويعلن التقليدية املظاهر هذه ينكر
مبلغ األمة بها عرفت والضمائر القلوب أعماق من دفعة الطريق طول عىل املشيعني
قدرته ما كل الزحام وجاوز بفقده، الخسارة وعظم الراحل الفقيد بعظمة شعورها
من النعش خروج قبل الباكر الصباح منذ املدينتني يف حيطتها له واتخذت الرشطة
الجنازة، موكب يف للمشاركة أبوابها الدكاكني وأغلقت األسواق حركة فتعطلت داره،
الفكر ذوي من العاصمتني يف أحد يَبَْق ولم والسائرين، بالواقفني األرصفة واكتظت
تخص أن وجلت فيه التعزية عمت الذي الحافل املوكب ذلك يف يشرتك لم واملنزلة
كما الحال، بطبيعة القومية البادرة هذه من أحد يدهش ولم ذويه، أو الفقيد عشرية
الديني اإلصالح حول املعارك أخبار يتسمعون كانوا الذين األوربيون النزالء لها دهش
املرجفني، وأقاويل الصحافة لغط من إليهم ينتهي ما بمقدار عليها ويحكمون بعيد، من
أنفاس يخمد الجنازة لتشييع الجماهري توارد «إن ألكسندري: الفاردي صحيفة فقالت
«إنه ليجيبت: صحيفة وقالت املرصية.» األمة يف محبوبًا يكن لم املفتي بأن القائلني
بجماهري زحامه يشتد كان النفوس، يف تأثريًا وأشدها املشاهد أَِجلِّ من مهيب مشهد
التجارة حركة توقفت لقد حتى بها، مر التي الطريق جوانب عىل املصطفني الناس
جميع أن الرائي إىل يَُخيَّل الجنازة، مرور خالل وإجالل سكون يف الناس وكان فيها،
لذلك واإلعظام اإلجالل من فريضة آِخر ليؤدوا حرضوا قد الوطنيني القاهرة سكان

األوروبيني.» من عظيم عدد وبينهم الجليل، الشيخ
يكون أن يمكن وال الدائم، العميل معناها عن القومية البادرة هذه تمخضت وقد
حقيقته وبرزت ذلك، بعد القومية الحياة واقع يف شوهد الذي هو واحد معنى غري لها
ورسالة اإلصالح بفريضة املؤمنني املفكرين من العاملني الرجال تتطلب مهمة كل يف
النهضة حركات من جادة حركة كل رأس عىل الكبري املصلح تالميذ شوهد فقد التقدم،
بني تجد فلم العاملني، القادة عن تبحث وفاته بعد األمة وتلفتت الفكرية، أو الوطنية
زمرة من مطالبها وتقرير خطاها وتسديد قيادتها عىل أقدر هو َمن للقيادة املتقدمني
الدين، وشئون الدنيا شئون بني ذلك يف فرق ال ومريديه، وتالميذه أشياعه وخرية الفقيد
ومعاهد األزهر بالجامع تتصل التي الدينية الشئون يف حرصه يمكن ما القارئ وحسب
شاكر، محمد الشيخ من وأقطابه مشايخه بني أظهر يكن فلم منهجه، عىل التعليم
حمروش، إبراهيم والشيخ الرازق، عبد مصطفى والشيخ املراغي، مصطفى والشيخ
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مثلهم كثريون وغريهم برسالته، املؤمنني مريديه من وكلهم شلتوت، محمود والشيخ
حاجة فال اختالفها، عىل الوطنية النهضة شئون يف أما يديه. عىل كلهم يحرضوا لم وإن
استثناء بال فكلها فروعها، من واحد فرع أو أسمائها من واحٍد باسٍم التخصيص إىل
مرص ثورة كانت وقد اإلمام، األستاذ شيعة بني — اسم من أكثر أو — باسم تقرتن
— زغلول سعد بزعامة — األوىل العاملية الحرب بعد الربيطانية الحملة عىل الكربى
وخاصة شيعته نفوس يف اإلمام األستاذ أودعها التي والنفسية الخلقية لألمانة مثاًال
املهام من دونها ملا َلتْهم أهَّ كما الجامعة، املهمة لتلك الواسع نطاقها يف َلتْهم وأهَّ صحبه،

محدود. نطاق كل يف املتفرقة

والحرية اإلصالح يف اإلمام األستاذ فكرة من املستنري السليم العقل استفاده ما وأكرب
العمل إىل طريقه من ورفع الحديث، العرص هذا يف بعقيدته الثقة إليه أعاد أنه اإلنسانية
يقابل التي الحياة بفلسفة دينه قواعد عىل زوَّده ألنه والتقليد؛ والخرافة الجمود عقبات
واآلراء، بالعقائد اإليمان جهة من أو السطوة جهة من عليه املتسلطة الغرب فلسفات بها
من العرصي املسلم عىل وأجدى أهم ومفكريه الغرب فالسفة عىل ردوده كانت ولهذا
املبرشين شبهات كانت إذ املحرتفني؛ املبرشين جماعات عىل اإلسالم عن املدافعني ردود
من أشد األخرى األديان تمس التي اللفظية الشقائق حول تدور أن تعدو ال املحرتفني
عىل املفكرين شبهات ولكن املاضية، العصور أو الحارض العرص يف باإلسالم مساسها
العرصي الفكر إىل بحاجة كانت هانوتو جربايل والوزير رينان أرنست الفيلسوف غرار
اإلسالم، بغري وال باإلسالم تُؤمن ال لعلها التي العرصية األفكار ملواجهة بالدين املؤمن
من الجواب انتظار يف املعلَّقة باألسئلة ضمريه تخامر كما املسلم فكرة تخامر ولكنها
األستاذ وكان الظنون، إليها ترتقي ال طوية وذي بتفكريه، ثقة وذي باعتقاده، ثقة ذي
وحجج الثقة آيات من عرصه يف املستنري املسلم العقل يتطلبه ما بكل مليئًا اإلمام

اإلقناع.
تواريخ عن علموه قد ما يعلم َمْن ردوَد وهانوتو رينان عىل ردوده كانت
باإليمان عليهم ويزيد والسالالت، األجناس وطبائع الشعوب وخصائص الحضارات
رسالة ال إذ الروحية؛ الرسالة مقام إىل ترفعه التي والهمة اإلنسانية واألريحية الثابت
روحه هللا قدََّس — كان وقد اإلصالح. عالم يف وال العقيدة عالم يف وهانوتو رينان ألمثال
رينان فكان املقاتلني، املعسكرين بني املناظرة مضمار يف مناظريه من طبقة أعىل —
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األوروبيني واملسيحيني املسلمني بني ليقابال واملسيحية اإلسالم بني يقابالن وهانوتو
إىل اإلمام األستاذ ينزل ولم املغلوب، ودعوى الغالب دعوى بني ذلك بعد ويقابال خاصة،
دفاعه كان بل املسيحية، عقيدة يف يقدح أن دون اإلسالم عقيدة عن ليدفع إال مضمارهم
عن يكونون ما أبعد وهم املسيحية بالصبغة املصطبغني األوروبيني وجه يف اإلسالم عن
اإلسالم بتنزيه ردوده من يخرج ولم … اإلمام األستاذ يعرفها كما السمحة املسيحية
يدين التي الحقيقة وإثبات الديانتني بتنزيه جميًعا منها خرج بل … املسيحية وتشويه
يدين َمن بني عداوة ال محبوبة ديانة املسيحية أن وهي اإلسالم، بكتاب يدين َمن بها
يصاحب أن يوًما املسلم عىل يحرم وال أصوله، عىل باإلسالم يدين وَمن أصولها عىل بها

الكتاب. أهل سنة عىل الكتاب أهل
يف كالمه ووحي اعتقاده ووحي فكره وحي من ذلك املسيحيني فضالء ألهم وقد
املسيحيني أدباء فكان إليه، رحل أو به أقام موطن كل يف للدين ورشحه القرآن، تفسري
تايلور إسحاق اإلنجليزي القس وكان منفاه، أيام بريوت بمساجد دروسه إىل يتسابقون
األوروبيني إقناع عىل يعينه أن يوشك اإلمام األستاذ يبسطه كما املسيحية رشح أن يرى
واملؤمن باألناجيل املؤمن لديها يلتقي التي الوسطى الجادة عىل الديانتني بني بالتوحيد
املسيحيني فضالء شعور عن الصادق تعبريه رصوف يعقوب مة العالَّ وعربَّ بالقرآن.
فقيد تقولون: أسمعكم «إني تالميذه: من حوله مَلن اإلمام األستاذ دفن ساعة قال يوم
أجمعني.» فقيدنا إنه … كان حيث والعلم الفكر فقيد إنه تزيدون، وال واملسلمني اإلسالم

االجتماعية الفلسفة

عىل أو واإللهيات، العقليات عىل تفكريه يقرص ال املصلح الفيلسوف أن البديهي ومن
اجتماعية فلسفة من بد ال إذ املعارصين؛ عند تسمى كما الطبيعة وراء ما فلسفة
فضائل إىل له هاديًا ويتخذها يتوخاها التي مبادئه عىل املجتمع إصالح يف يتبعها
هو وهذا إزالتها، أو تبديلها يف اجتهاده يجتهد التي عيوبها ومواطن املثالية املجتمعات
واضحة مفصلة االجتماعية فلسفته فإن الفيلسوف؛ املصلح عبده محمد منهج يف الواقع
واإللهيات، العقليات عن كتابته استثناء بال ومخترصاته مطوالته يف كتبه ما كل من
بحال تفرِّق ال أخالقية فلسفة لبابها يف االجتماعية فلسفته نسمي أن نستطيع ولكننا
رت توفَّ إذا قائمة مشكلة عنده لالجتماع وليس األخالق، ومشاكل االجتماع مشاكل بني
الخلقية بالناحية عنايته وليست والجماعة، الفرد يف الخلق آفات عالج عىل العزائم
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عىل النفوس وآداب املعامالت آداب يف النظام شئون أو املادية الشئون أثر عن سهًوا
والنساء، الرجال من الناس ضمائر عىل مًعا والثروة الفاقة بأثر يؤمن كان ألنه اإلجمال؛
وعنارص مفسدة. عمل بغري الثروة وإن الفاقة، تمزقه ثوب العفة إن دائًما: يقول وكان
العلم، هي: سبعة، — هانوتو عىل رده يف عدَّدها كما — عنده االجتماعي الكيان
االجتماعي الكيان قيام فليس والسالح، والدين، والعدل، والصناعة، والتجارة، واألدب،
يف العادل النظام عمل عن وال والصناعة، التجارة عمل عن سهًوا رأيه يف األخالق عىل
وهو املال، فقر من الناس عىل أشد فقر الجهل أن يعترب كان ولكنه الناس، سياسة
بالد وال القتال، الجوع بالد ليست بالدنا «إن الخريية: الجمعية خطب إحدى يف القائل
بالعذاب إال يومه قوت فيها اإلنسان ينال ال التي الشقاء بالد وال املميت، القارس الربد
عىل يسهالن وغنى خصوبة ومنحها العيش، من سعة هللا رَزَقها بالٍد يف نحن بل األليم،
ذلك مع منيت لألسف ويا ولكنها والسعة، بالراحة الحياة أيام قطع فيها عائش كل

والرتبية.» العقول فقر الفقر، رضوب بأشد
ثروة إىل نظرنا لو إننا …» ببريوت: السلطانية املدرسة خطاب يف ذلك قبل قال وقد
الحتياجنا، إدراكنا هو الحاجات عن القارص ولكن حاجتنا، عىل قارصة نجدها ال بالدنا
يرى وال العاقل، نظر يف لها مقام ال زينة زخارف يف جمة أمواًال يبذل الغني نرى فقد
ويعطي القليل يستكثر ودولته وِملَِّته وطنه مساعدة إىل ُدِعي إذا ثم مغرًما، هذا بذله يف

كاره.» وهو
ما غاية وهو — فالرخاء الحسنة، املعيشة أسباب توفري العادل النظام تحرى فإذا
فنائه، عوامل من بقائه لحفظ وال املجتمع، كيان إلقامة يكفي ال — النظام هذا يبلغه
األخالقية، والرتبية العلمية املعرفة بغري كيان للمجتمع يقام ولن أعدائه، أخطار من وال

طبقاته. وإحدى جنسيه أحد منهما حرم إذا الكيان هذا له يقر ولن
هانوتو: عىل رده يف قال كما املسلمني أصابت التي الضعف أسباب أخطر ومن
ال بستار دنياهن أو دينهن يف عليهن يجب بما العلم وبني بينهن رضب قد النساء «إن
نتمنى «نحن اإلسالمية: الخريية الجمعية خطب إحدى يف قال وقد يُرفع.» متى يُدرى
ذلك غري إىل ِباْلَمْعُروِف﴾، َعَليِْهنَّ الَِّذي ِمثُْل ﴿َوَلُهنَّ يقول: تعاىل هللا فإن بناتنا، تربية
وترك … والدنيوية الدينية التكاليف يف واملرأة الرجل ترشك التي الكريمة اآليات من

العظيم.» الجرم من الغباوة وتستهويهن الجهل يفرتسهن البنات
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شأن ال قولهم: العارفني، من أنفسهم يحسبون َمن عىل ينعاه ما أشد وكان
بينه برابطة يحس لم ما العامة بمصلحة يعمل أن اإلنسان يمكن «فال بالعامة. لنا

وبينهم.»
أسباب من وسبب والقوة، الثروة أسباب من سبب اإلمام األستاذ رأي يف والعلم
الرتبية ولكن املعيشة، أعمال يف النجاح بأدوات العقل تبرص التي الذهنية املعرفة
إىل األمر آِخر تتأدى التي املعرفة سيما وال الذهنية، املعرفة غري آخر يشء األخالقية
آثار اإلمام األستاذ ملس وقد املادية، بالفلسفة يسمونه ما وهو غريها، دون باملادة اإليمان
وزادته اإلنسان بني عىل عواقبها من فأشفق الغرب، حضارة يف املادية الفلسفة هذه
االجتماعية، حياتها يف األمم وهداية البرشية النفوس لصالح الدين برضورة اعتقاًدا
١٩٠٣)؛ (سنة سبنرس هربرت اإلنجليزي للفيلسوف مناقشته الرضورة هذه له وأكدت
ما دون اآلن فهم القهقرى، يرجعون اإلنجليز إن اإلنجليزي: الفيلسوف له قال إذ
سبنرس: قال القهقرى؟ هذه وِفيَم اإلمام: األستاذ فسأله سنة. عرشين منذ عليه كانوا
أفسدت التي املادية األفكار تقدُّم وسببه والفضيلة، األخالق يف القهقرى «يرجعون إنهم
سائر وهكذا قومنا أخالق تفسد فهي عدواها، إلينا رست ثم قبلنا، من الالتني أخالق
إىل مده يأخذ أن بد ال «ألنه التيار؛ هذا صد يف له أمل ال إنه قال: ثم أوروبا.» شعوب

للقوة». اآلن أوروبا أهل عند الحق إن أوروبا. يف حده غاية
للقوة، الحق كلمة خاطره يف يدير وهو الفيلسوف دار اإلمام األستاذ وفارق
من جاءت لو األثر هذا لديه لتحدث كانت ما أنها ويحس نفسه، يف أثرها ويصف

مذكراته: يف الخاطرة هذه ن يُدوِّ ثم يعرف، ال بما يهرف ثرثارة

… اإلنسان راحة يف يفيد مما كثريًا اكتشفوا الذين والعلماء الفالسفة هؤالء
ويعود يعرفها حتى عليه، ويعرضوها اإلنسان طبيعة يكتشفوا أن أعجزهم
أفال امليضء، الالمع الحديد من كانت حتى املعادن صقلوا الذين هؤالء إليها
تلك ويصقلوا اإلنسانية، الفطرة غيش الذي الصدأ ذلك يجلوا أن لهم يتيرس
أوروبا يف الفيلسوف حار … الروحاني؟ َلَمعانها لها يعود حتى النفوس
الذي هو الدين الدين، إىل الرجوع الدواء؟ فأين العلم، قوة مع عجزه وأظهر
يعودون لكنهم زمان، كل يف أربابها إىل وعرَّفها اإلنسانية الطبيعة كشف

فيجهلونها.

170



الفيلسوف املصلح

األدبية الفلسفة

تعريفنا إىل أقرب الجميلة الفنون يف — األكرب املفتي — عبده محمد آراء كانت وربما
العقلية املسائل يف آرائه سائر من الراجح العقل هذا بها امتاز التي األفق بسعة
يف الناس إىل الجميلة الفنون ليحبب سنة ستني قبل يكتب كان فإنه واالجتماعية،
وكان … مستنَكر حرام أنهما والتصوير النحت عن فيه الشائع الرأي كان الذي الوقت
جدية، نظرة إليها ينظرون وال الفنون هذه يحتقرون أنفسهم العرصيون املتعلمون
الرشق خال وقد املطلوبة، اللوازم عن فضًال املحتملة، الكماالت من حتى يحسبونها أو
ولم السيَّارة، الصحف يف بها العناية وَقلَِّت الفنون، لهذه واحدة مدرسة من العربي
فكان برؤيتها، يحتفلوا أن الناس يعود البيضاء اللوحة عىل أثر لها — بعُد — يظهر
من ويجعلها التحريم، وزر عنها يدفع أن املتحرر الدين رجل من يُنتَظر ما أكثر
لينوِّه يومئٍذ يكتب كان — املفتي — عبده محمد ولكن يزاولها، مَلن السائغة املباحات
كالشعر عندهم بأنها — منا يجهله مَلْن — الغربيني بني عليها اإلقبال معنى ويفرس بها
تظهر ال التي الشعرية املعاني أدق بني تعبرياتها يف تفرِّق نفسية لغة وأنها عندنا،
:١٩٠٣ سنة يف كتبه فصل من يقول ذلك ويف وأوصافها، أسمائها من بينها التفرقة

واملبالغة دواوينه، يف وضبطه ْعر للشِّ سلفك حفظ يف السبب تدري كنت إذا
بجمعه هللا رحمهم األوائل ُعني وما الجاهلية، شعر خصوًصا تحريره، يف
املصنوعات هذه عىل القوم محافظة يف السبب تعرف أن أمكنك وترتيبه،
يُسَمع، وال يُرى الذي الشعر من رضب الرسم فإن والتماثيل، الرسوم من
والتماثيل الرسوم هذه إن … يُرى وال يُسَمع الذي الرسم من رضب والشعر
الجماعات أحوال ومن املختلفة، الشئون يف األشخاص أحوال من حفظت قد
البرشية، واألحوال الهيئات ديوان ى تُسمَّ أن به تستحق ما املتنوعة، املواقع يف
والتسليم، والطمأنينة والرىض، الفرح حال يف الحيوان، أو اإلنسان يصورون
بعضها تمييز عليك يسهل ال متقاربة األلفاظ هذه يف املدرجة املعاني وهذه
باهًرا، ظاهًرا الفرق فتجد مختلفة، رسوم يف تنظر ولكنك بعض، من
والفزع والجزع والخشية، والخوف والفزع، الجزع حالة يف مثًال يصورونه
بل واحد؛ سطر يف عينني جمع يف طمًعا هنا أجمعهما ولم املعنى يف مختلفان
وبني بينهما الفرق لتحديد ذهنك تعترص ربما ولكنك حقيقة، مختلفان ألنهما
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يكون ومتى الفزع يكون متى تعرف أن عليك يسهل وال والخشية، الخوف
وأما … تلك أو الحال هذه يف الشخص عليها يكون التي الهيئة وما الجزع،
لك بارزة الحقيقة تجد فإنك الساكت، ْعر الشِّ ذلك وهو الرسم إىل نظرت إذا
تحقيق إىل نفسك دعتك إذا حسك، فيها بالنظر يتلذذ كما نفسك بها تتمتع
صورة إىل فانظر شجاًعا، رجًال تريد أسًدا، رأيت قولك: يف املرصحة االستعارة
هذه فحفظ أسًدا، الرجل أو رجًال األسد تجد الكبري، الهرم بجانب الهول أبي
… فيها اإلبداع عىل الصنعة لصاحب وشكر الحقيقة، يف للعلم حفظ اآلثار

عند مسألة تعرضلك «ربما فيقول: الفنون تلك يف الرشيعة حكم ذلك بعد ويعرض
منها القصد كان إذا اإلسالمية، الرشيعة يف الصور هذه حكم ما وهي: الكالم هذا قراءة
هذا هل الجثمانية؛ أوضاعهم أو النفسية انفعاالتهم يف البرش هيئات تصوير من ذُِكر ما
والفائدة رسم قد الراسم إن لك: فأقول واجب؟ أو مندوب أو مكروه أو جائز؟ أو حرام
األذهان، من ُمحي قد الصورة، أو التمثال وتعظيم العبادة ومعنى فيها، نزاع ال قة محقَّ
وهو املفتي إىل سؤاًال ترفع أن وإما الواقعة، ظهور بعد نفسك من الحكم تفهم أن فإما
املصورون.» القيامة يوم عذابًا الناس أشد «إن حديث: عليه أوردت فإذا مشافهة، يجيبك
الحديث «إن لك: سيقول أنه ظني عىل يغلب فالذي الصحيح، يف ورد مما معناه يف ما أو
التربك والثاني اللهو، األول لسببني: العهد يف تتخذ الصور وكانت الوثنية، أيام يف جاء
جاء مما والثاني الدين، يبغضه مما واألول الصالحني، من صورته تُرَسم َمن بمثال
هذان زال فإذا به، لإلرشاك ممهد أو هللا عن شاغل الحالني يف ر واملصوِّ ملحوه، اإلسالم
يف والشجر النبات تصوير بمنزلة األشخاص تصوير كان الفائدة، وقصدت العارضان
من أحد يمنعه ولم السور، وأوائل املصاحف حوايش يف ذلك ُصنع وقد املصنوعات،
نزاع ال فمما الصور فائدة وأما نزاع، موضع املصاحف نقش يف الفائدة أن مع العلماء،
مظنة حال كل عىل الصورة بأن املفتي تجيب أن يمكنك وال … ذُِكر الذي الوجه عىل فيه
أنه مع ربطه يجب فهل الكذب، مظنة أيًضا لسانك إن لك: يقول أنه أظن فإني العبادة،
اإلسالمية الرشيعة أن ظني عىل يغلب وبالجملة … يكذب؟ أن يجوز كما يصدق أن يجوز
عىل فيها خطر ال أنه تحقيق بعد العلم وسائل أفضل من وسيلة تحرم أن من أبعد
فيما إال يتساءلون ال املسلمني أن عىل العمل، وجهة من وال العقيدة وجهة من ال الدين،
األولياء قبور زيارة عن يتساءون ال بالهم فما وإال منها، أنفسهم ليحرموا فائدته تظهر
عىل أحٌد لهم يطَِّلع ولم سرية، لهم تُعَرف ال ن ممَّ وهم األولياء من بعضهم سماهم ما أو
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يجيبهم أال يخشون ما منها ويطلبون أشد، أو هللا كخشية يخشونها وهم … رسيرة؟
أنهم شك ال … وتعاىل سبحانه عنايته من إجابتهم إىل أرسع أنهم ويظنون فيه، هللا
التوحيد بني الجمع يمكنهم ولكن التوحيد، وعقيدة العقائد هذه بني الجمع يمكنهم ال
«… الذهنية الصور وتمثيل العلمية املعاني لتحقيق والحيوان، اإلنسان صور ورسم

جزم بفتواه يجزم وال للغائب، الضمري بصيغة «املفتي» إىل يشري هنا واملفتي
تعوَّد كما املستعار بتوقيعه ويوقعها أوروبا من الرسائل تلك يكتب كان ألنه التوكيد؛

الرحالت. رسائل كتابة يف
يف بها خبري فنان بها يشتغل ولم بها يشتغل لم التي الجميلة الفنون يف رأيه هذا
وهو — به املشتغلني إمام هو كان الذي الجميل فنه يف رأيه يكون أن عجب فال عرصه،
النقاد به سبق تذوًقا ومعانيه أشكاله يف أرساره يذوق الذي الرائد رأي — البالغة فن

مداه. يدرك وال آثاره يقتفي َمن منه يزال وال خلفائه، من
وكان التعبري، وجمال البالغة مادة اللغة أن يوقن البليغ الناقد عبده محمد كان
التي املتعددة أعماله مهام من مهمة عنه تشغله لم واحد شاغل الكثرية شواغله من
إحياء هو الواحد الشاغل وذلك عليه، واملتوفرين له املنقطعني كواهل منها بالعمل تنوء
ووقته بعلمه العربية الكتب إحياء جماعة يعني فكان وكتابة، ودراسة وعلًما مادة اللغة
يف بها ينوه أو بقلمه، ويرشحها السلفية البالغة نماذج ينرش وكان ونفوذه، وماله
وأرسار اإلعجاز، ودالئل البديع، ومقامات البالغة، نهج قبيل من وتفسرياته دروسه
الواقفني وتشجيع استحضارها يف الجهد بذل التي اللغوية املراجع أهم ومن البالغة.
حسب عىل املبوَّبة املعجمات من نوع وهو سيده، البن املخصص كتاب طبعها عىل

املفردات. جمع بغري لها عناية ال التي املعجمات أكثر من أنفع واألغراض، املعاني
وليست َمَلكة تحصيل أنها اللغة مادة تحصيل يف الناقد عبده محمد ومذهب
الفهم، تحيي التعبري وبراعة والبالغة الفصاحة دقائق ألن ومصطلحات؛ قواعد بتحصيل
عىل سهل البليغ الكالم إن يقول: وكان … العقلية» للحياة «موت بها االشتغال وترك
عىل لألديب قدرة وال السعد»، عىل البناني تعلم عقل كل عىل «صعب ولكنه الفطرة،
باملبالغة يأتي «فإنما املبالغة؛ يف خري وال اللغة، من مادته توفري بغري التعبري يف القصد
البليغ الشعر يف ورأيه … الصدق» يتعدى ال السليم والعقل رأيه، يف مجازًفا كان َمن
الشاعر، روح من بجزء آخذة ألفاظه كانت إذا إال شعًرا يكون ال أنه اللغة جودة مع
اشتغال فاتحة الشعراء من لتالميذه توجيهاته كانت وقد فيه. بالغة ال نظم فهو وإال
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كثري ظهر ملا ولواله — وخاصة عامة — اإلنسانية الحياة عن بالتعبري عرصه شعراء
املحسن وعبد إبراهيم، لحافظ كثرية قصائد ومنها العامة، املوضوعات يف القصائد من
املحسنني لبعض ا حضٍّ يقوله ما الشاعر عىل أمىل وربما العبد، إمام ومحمد الكاظمي،
نظمها التي غمر» ميت «حريق قصيدة من فعل كما املنكوبني، معونة عىل بأسمائهم

إبراهيم. حافظ

نهاية من كتابته يف األدب أطوار استعاد أنه األديب عبده محمد الشيخ عىل ويصدق
كان األوىل كتاباته ففي الحديث؛ التجديد عرص من األوسط الطور إىل التقليد عرص
بمقاالتهم يخلطونه كانوا الذي اللغو اجتناب مع املتأخرين، عادة عىل السجع يلتزم
وترسل السجع قيود من تخلَّص ثم إليه، يقصدون مفهوًما معنى فيه يتحرون وال
النحو أخطاء من املشهور الخطأ وتصحيح الكلمة يف الفصاحة تحري مع أسلوبه، يف
املتحرزين كتابة يف تتخللها تزال وال عرصه يف الكتابة تتخلل كانت التي والرصف
سلم وقد والرتاكيب، املفردات عىل بعيدة أزمنة منذ الطويلة لغلبتها األخطاء، هذه من
التجوز ببعض القاعدة إىل رده يصعب ال الذي القليل إال منها اإلمام األستاذ أسلوب
التاريخية الحوادث يف الشعر نظم وقد املشهور. الخطأ تجويز قبيل من ولو والتأويل،
وال التذكري، أو للتدوين يراد الذي النظم من وعده الخاصة، املناسبات بعض ويف

الجميل. الفن ألوان بني الشعر فن يف مذهبه عىل شعًرا يرتضيه
وافية مشاركة فيها يشارك كان التي علومه يف الكتب لتأليف الوقت له يتسع ولم
وفرسَّ النساء، سورة إىل الكريم القرآن فرسَّ ولكنه والبالغة، والفلسفة الدين كعلوم

يف اإلسالمية الفلسفة ورشح األولني، الجزأين من التالميذ يحفظها كان التي السور
التوحيد رسالة وكتب النسفية، للبصائر رشحه يف واملنطق العضدية، العقائد عىل تعليقه
واجتمع صغري، كتيب هانوتو عىل الرد يف مقاالته من واجتمع الفلسفة، لهذه تبسيًطا
رشح األدب يف وله بابه، يف وأوسع منه أكرب كتاب والنرصانية اإلسالم عن مقاالته من
صباه، يف كتبها التي الواردات رسالة التصوف يف وله البديع، ومقامات البالغة نهج
ضاعت ولكنها العلوم، بدار التدريس يف عمل يوم ألَّفها االجتماع علم يف أخرى ورسالة
يف البحوث بعض أودعه ما غري — معانيها من األصح عىل أو — فصولها من يَبَْق ولم
رسالة لرتجمة وتقديمه املنار، ومجلة الوثقى العروة وصحيفة واألهرام املرصية الوقائع

الدهريني. عىل الرد
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املشاغل جم رجل حياة يف التأليف مجهود من قليًال املحصول هذا يُحَسب وال
اآلفاق وسعة الكبري العقل هذا عظمة ولكن والخمسني، الثامنة يناهز وهو تويف واألعباء
املحصول إىل بالقياس املحصول هذا تصغر وجهوده بتفكريه فيها يجول كان التي
هذه فليست للتأليف، انقطع أنه لو الكلفة وقلة اليرس مع له مستطاًعا كان الذي
الشمس، عن ينبثق الذي القوي كالشعاع إال بابه، يف منها الفلسفي وفاء عىل املؤلفات،
ضور من الشموس تعطيه ما كل الناظرين يعطي ولكنه منها، احتجب ما عىل فيدل

الجدران. دونه وتحول النوافذ تتلقاه النهار،

املصلح عىل الكالم ختمنا إذا نواحيه شتى من الواسع األفق بذلك نحيط أننا نحسب وال
الكبري حظه جانب إىل البدنية، الرياضة فنون من حظه نذكر أن دون الفيلسوف
فارًسا اإلصالح ميادين يف الباسل املجاهد هذا كان فقد والروح، العقل رياضات من
ملباراته إليه يرحلون إقليمه فتيان وكان البدنية، والرياضة الفروسية ميادين يف سباًقا
الجواد يركب أيامه آِخر إىل وظل باسمه، أسمائهم اقرتان أو بسبقه الشهرة واكتساب
كثريًا يمتطيه وكان … بيته إىل القاهرة من أو القاهرة، إىل شمس بعني بيته من أحيانًا
كانت الفروسية إن التقليد: أنصار من يراجعه مَلن ويقول األزهر، الجامع إىل ذهابه يف
— يدرج إنما والشمال اليمني إىل السند عىل يتوكأ الذي العالم وإن النبوة، َسْمت من
عمل. وال علم بسمت هو وليس هانم»، «ستي سمت عىل — الالذع تقريعه يف قال كما
كرة مباراة ليشهد الرياضة، ميدان إىل جواد صهوة عىل يحرض أسوان يف شهدناه وقد
املهيب، الدين رجل منه فأعجبنا منها، القريبة املدارس وإحدى مدرستها بني القدم
بهذه وفهمنا الدين؛ بقداسة األبدان رياضة يقدس أن بوقاره يخل وال وقاًرا يزيده
تقبل ال التي والحياة تهدأ، ال التي الحركة عرص يف اإلسالم عن درًسا الصامتة الزيارة
من باالتباع أحق له إمام ال القوي، الجسد يف القوية النفس دين إنه والوناء، الجمود

اإلمام. هذا
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شخصية وال شخصية

القارئ يغري املشهورة الشخصيات أحوال عن البحث أن والسري الرتاجم كتابة يف لوحظ
جوانبها إىل املستطلع ويشوق «الشخصية»، أحوالها عن بالبحث — مًعا والكاتب —
العامة. أعمالها فيها اشتهرت التي جوانبها أو العالية، جوانبها تقابل التي الخاصة

الفصل بهذا نختمها التي الصفحات هذه كتابة قبل — وحديثًا قديًما ونالحظ
هذه من القليل االستثناء فيها يقع التي السري إحدى كانت عبده محمد سرية أن —
يف توسعنا كلما — الخاصة أخباره عن — العامة بأخباره اكتفاء نزداد فإننا القاعدة،
بشخصيته املعرفة يف التوسع بعد نحس كأننا أعماله، ببواعث ومعرفتنا به معرفتنا
من حاجز بغري العامة أعماله هي الخاصة أعماله أن أو شخصية، وال «شخصية» أنها
فيها فهو واألثرة «األنانية» بواعث من فيها ما فكل بينهما، يفصل العالنية أو الرس

واإليثار. اإلنسانية بواعث إىل لجنب جنبًا
كأنما املشهودة، صورته ونتأمل نراه أن أعماله من عمًال فهمنا كلما يشوقنا
الشعور يف وعقله نفسه يجمع غاب الذي اإلنسان لهذا تكون طلعة أي أنفسنا: نسائل
شخص أنه لوال والقسمات، املالمح عالم عن بشخصه يخفى أن كاد حتى اإلنساني،

الخفاء. عليه يجوز ال عظيم
أمام مطبوعة الصافية «اإلنسانية» هذه فيه تتمثل كيف لنرى رؤيته إىل نتطلع
أن علمنا ألننا يعنيه؛ عما ذلك بعد كثريًا نبحث ال ولكننا واحد، إنسان بطابع النظر
إحدى هي وجواره داره يف قرابته وأن العامة، شئونه عن تنعزل ال الخاصة شئونه
ووجود الحال، هذه غري حال لها أخرى قرابة وليست اإلنسانية، قرابته العامة، قراباته

هناك. من جانبه عن هنا من جانبه يتغري وحجاب الوجود، هذا غري



والتعليم اإلصالح عبقري

الشمسية صوره يف تُحَىص ال مرات ورأيته معدودة، مرات عبده محمد الشيخ رأيت
إىل األخرية كالنظرة األوىل النظرة فكانت أخرى، صورة مالمح إحداها تلتبس ال التي

إليه. وتشري عليه تنمُّ فيما املالمح تلك
ينازع ال قوي فهو تتنازعان، أو يوًما تنازعتا أنهما لك يبني ال متفقتان وطيبة قوة
الناس أقرب وهو دوافعها، من دافًعا قوته ينازع ال طيب وهو نياتها، من نية طيبته
وإن مثلنا، برش اإلنسانية طلعتها يف وهي النبوة، سمات من أخالدنا يف يرتسم بما سمة

هللا. وحي من تتلقاه فيما مثلها بًرشا نحن نكن لم
املنار صاحب وخاصته، أمره عامة يف إليه الناس وأقرب وصديقه تلميذه عنه قال
كبري الروح، قديس الفطرة، سليم «إنه برضوانه: هللا تغمدهما رضا رشيد محمد السيد
لوراثة تْه وأَعدَّ الدنيوي والجاه الشهوات يف زهدته نقية صوفية تربية وصادف النفس،

نار.» تمسسه لم ولو ييضء يكاد صافيًا نفسه زجاجة يف زيته فكان النبوة، هداية
أكمل الرجل هذا «إن عنه: بقوله سنة عرشين بنحو وفاته بعد ترجمته وافتتح
من وإن وإخالًصا، وصدًقا وعمًال وخلًقا وعقًال ونفًسا وأدبًا دينًا البرش من عرفت َمْن

العبقري.» األحوذي الرسي لهو وإنه رضيب، وال ند فيه له ليس ما مناقبه
األعىل املثل بلقب الحقيق إال عمل عىل له أطلع لم الحق وايم «إنني ذلك: قبل وقال

األنبياء.» ورثة من
وال والنزاهة، العفة ينايف عمل عىل له أطلع لم الحق وايم «إنني ذلك: قبل وقال
البرش، من عرفت َمن أكمل فهو حسد، أو حقد كامن عىل تدل هفوة وال والرشف، الورع
أو والفلسفة الحكمة أو والتقوى، بالعلم املشهوروين من كثري دخائل عىل اطََّلع وَمن
وعشاق السياسة زعماء يف قولكم فما والبجر، العجر من كثريًا رأى الصحيح، تاريخهم

الرئاسة.»
كان الذي السمت هو الطويلة الخربة بعد املنار صاحب وصفه الذي السمت وهذا
حزب كاتب سبنرس هارولد وصفه كما األوىل، النظرة عند الغرباء من إليه الناظر يبده
لقائه عن يقول إذ بأسابيع؛ وفاته بعد كرونكل الدييل صحيفتهم يف اإلنجليزي األحرار

بلنت: سكاوين ويلفرد االستعمار عدو صديقه بدار له

فرس، حوافر َوْقع لسماعه فجأًة والتفت الكالم عن بلنت مسرت أمسك هنا
الناظر يقول إنسان بصورة أنا فإذا مثله، فالتفت … الرجل هو ها فقال:
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يمتطي جهري البزة حسن شيخ األقدمني، األنبياء كتب من برزت إنها إليها
َمَهٍل. عىل نحونا يُْقِبل جميًال، كميتًا عربيٍّا فرًسا

قامة عىل نفاذتان، عينان فيها تتوقد مهيبة، وسيمة طلعة له كانت
يف الشيب شائع سمرة، إىل اللون أبيض النحول، إىل وال البدانة إىل ال معتدلة
رجل بنية شبابه به وصف ما عىل وبنيته املشيب، أوان قبل ولحيته رأسه
دمل من الدم إىل رسى م لتسمُّ عنفوانه يف تعرض البنيان، مكني الجسد سليم
الصادقة، والعزيمة القوي والدم املكني الجسد بمعجزة منه فنجا م، يُعقَّ لم
ولم حني، بعد حينًا املفاصل آالم من يعرتيه كان فيما تعاوده عقابيله وظلت
من تويف ولكنه العاجل، الهرم أمراض من بمرض الستني دون وفاته تكن

الداء. استفحال قبل األطباء منه يتحقق لم الكبد يف رسطان أثر

املشهودة، الرؤية إىل املسموعة الشهرة تشوقه مَلن عبده محمد شخصية هي هذه
ولكن قليل، الطويل البحث بعد يعلمه فالذي سريته، من الخاص الخرب إىل تطلع فإذا
يعنيها: وما العظمة تلك من يعنينا بما التعريف يف يستويان والكثري فيه القليل
كأنانية ولكنها الناس، جميع بني من تخصه «أنانية» له وإنسان شخصية، وال شخصية

إنسان. فرد يف بمكانها تحيزت كله اإلنساني النوع
من يعقب ولم حمادة، بيت آل من حمادة رضا السيدة اللبنانية زوجته عن تُويف
دون إحداهن كانت بنات أربع وأعقب طفولته، يف تُويف واحد ولد غري الذكور األبناء
املحامي، يوسف محمد األستاذ هم إخوة، بثالثة أخواتها وتزوج وفاته، عند الزواج سن

وعثمان. اللطيف عبد األستاذان وشقيقاه
من رباه الذي بك» «حمودة أصغرهم أبيه، من إخوة ثالثة وفاته عند له وكان
اشرتى الذي وهو حياته، طول لها يفرغ لم التي الخاصة شئونه عنه وتوىل طفولته
وثالثني خمسة باسمه واشرتى بالتقسيط، تُباع كانت التي السنية الدائرة أرض باسمه
ذلك بعد بيع ثم جنيهات، بعرشة يُباع منها الفدان كان شمس عني صحراء من فدانًا
بصحراء عبده محمد الشيخ مسكن أما الصحراء. بتعمري البدء بعد وأربعني بخمسة
يوم بلنت سكاوين ويلفرد املسترشق له تركه الخالء األرض من فدان فهو شمس عني
وزارة اشرتته الذي هو متواضًعا مسكنًا عليه وبنى املرصية، الديار من بالسفر أُِمر
عىل الثمن أقساط من بقي ما الورثة د سدَّ ثمنه ومن ذكراه، لتخليد االجتماعية الشئون
أرض من فدانًا أربعني نحو تملك األرسة كانت وقد حياته، يف أخوه اشرتاها التي األرض
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ذلك غري مؤلفاته وأثمان مرتباته ومن مرياثه من يديه يف يجتمع فلم املثمرة، البحرية
أرض أو الصحراء يف أرض من الفدادين لرشاء يكفي الذي املال، من اليسري املقدار

بالتقسيط. تُباع

لم الحاجات، ذوي ليغني قطُّ الحاجة شعور يفارقه لم الذي املحسن املصلح وهذا
صكوك يف ويُحَفظ األيدي تملكه بما الغنى ليطلب يوًما بالحاجة الشعور يخامره

املواريث.
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اإلمام األستاذ تاريخ سنواتيف

سنة

نرص محلة بقرية ولد ١٨٤٩
والده بمنزل القراءة تعلم بدأ ١٨٥٩

األحمدي باملسجد التجويد دروس أول تلقى ١٨٦٢
باملسجد العملية دروسه أول تلقى ١٨٦٤

وتزوج قريته إىل عاد ١٨٦٥
املسجد إىل والده أعاده ١٨٦٥

األزهر بالجامع الدروس أول حرض ١٨٦٥
الدين جمال السيد لقي ١٨٦٩
املنشورة الكتابة يف أخذ ١٨٧٣

الدواني رشح عىل حاشيته ألَّف ١٨٧٥
العاملية شهادة نال ١٨٧٧

العلوم بدار مدرًسا َ ُعنيِّ ١٨٧٨
املرصية للوقائع محرًِّرا َ ُعنيِّ ١٨٨٠

العرابية الثورة يف الشرتاكه مرص من نُِفي ١٨٨٢
جمال السيد مع الوثقى العروة مجلة إلنشاء باريس إىل بريوت من سافر

الدين
١٨٨٤
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سنة

الدهريني عىل الرد رسالة وترجم بالتدريس، واشتغل بريوت إىل عاد
البالغة ونهج البديع مقامات ورشح

١٨٨٥

األهلية باملحاكم قاضيًا َ وُعنيِّ مرص، إىل عاد ١٨٨٩
االستئناف بمحكمة قاضيًا َ ُعنيِّ ١٨٩١
األزهر إدارة بمجلس عضًوا َ ُعنيِّ ١٨٩٥

النصريية البصائر ورشح التوحيد رسالة ألَّف ١٨٩٧
الشورى بمجلس عضًوا ثم املرصية، للديار مفتيًا ُعنيِّ ١٨٩٩

اإلسالمية الخريية للجمعية رئيًسا انتُِخب ١٩٠٠
والنرصانية اإلسالم كتاب ألَّف ١٩٠٢

هانوتو عىل الرد نرش ١٩٠٣
األزهر إدارة مجلس اعتزل ١٩٠٥

باإلسكندرية َ تُُويفِّ ١٩٠٥
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